
امضای  از  کرزی  رییس جمهور  خودداری  دنبال  به 
نماینده گان  از  شماری  امریکا،  با  امنیتی  موافقتنامۀ 
گفتند که تصمیم لویه جرگۀ مشورتی نباید به گروگان 

گرفته شود.
خودداری  نتیجۀ  در  اگر  هستند  نگران  نماینده گان 
امنیتی،  موافقتنامه  امضای  از  کرزی  جمهور  رییس 
امریکا همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند این 

کشور به سرنوشت عراق دچار می شود.
اوج  آن  از  پس  افغانستان  »عراقی شدن«  از  نگرانی 
القاعده  به  وابسته  و  تندرو  گروه های  که  گرفت 
شهرهای رمادی و فلوجه در عراق را در کنترل خود 

در آوردند.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده والیت بدخشان روز شنبه )21 
نماینده گان  مجلس  عمومی  جلسه  در   )1392 جدی 
گفت: »ما وظیفه خود را فراموش نکنیم. مسایلی را که 

افراد و اشخاص در گرو خود می گیرد، خانه ملت باید 
به آن بپردازد. پیمان امنیتی یک ضرورت مبرم است«.

رییس جمهور کرزی گفته است این موافقتنامه را تا 
زمانی امضا نمی کند که پروسه صلح عماًل آغاز شود و 
نیروهای خارجی بر خانه های مردم افغانستان عملیات 

انجام ندهند.
در سوی دیگر،...                         ادامه صفحه 6

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو شانزدهم y یک شنبه 22 جدی/دی y 1392 9 ربیع االول y 1435 12 جنوری 2014

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نهادهای امنیتی:

بااقتدارامنیتانتخاباتراتأمینمیکنیم

دولت افغانستان در بیانیه یی اعالم کرد بیشتر زندانیان زندان 
بگرام بی گناه هستند.

است  ممکن  آنها  از  نفر   16 تنها  است  آمده  بیانیه  این  در 
محکوم به مجازات شوند.

بر اساس این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، شواهدی وجود 
دارد که بر اساس آن می توان...                  ادامه صفحه 6

دفتر ریاست جمهوری خبر داده  که  رییس جمهور کرزی 
در نشستی با مسووالن درجه اول نهادهای عدلی و قضایی 
در  که  دوسیه هایی  تمامی  تا  است  داده  هدایت  کشور، 
سال های گذشته، برای خبرنگاران و رسانه ها ساخته شده 

است، مورد عفو قرار گیرد.
گفته  مورد  این  در  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی،  ایمیل 
گذشته  پنجشنبه  که  قضایی  و  عدلی  نشست  در   « است: 
برگزار شد و در آن قاضی القضات و لوی سارنوال در کنار 
دیگر بزرگان عدلی و قضایی حضور داشتند، فیصله شد که 
دوسیه های خبرنگاران...                       ادامه صفحه 6

یک بار  طالبان  و  افغانستان  دولت  از  نماینده گانی 
مذاکراتی  صلح  توافق  به  دستیابی  برای  دیگر 
بر  بنا  اما  کردند،  برگزار  یکدیگر  با  محرمانه 

به  نسبت  طرفین  از  یک  هیچ  هنوز  گزارش ها 
رسیدن به این توافق امیدوار نیست.

به گزارش خبرگزاری راشاتودی، یکی از مقام های 
طالبان گفت: همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان 
طالبان توسط پاکستان به منظور احیای مذاکرات 
صلح، دست کم دو تن از وزرای دولت افغانستان 
با نماینده گان طالبان در امارات با یکدیگر دیدار 
حاصل  مذاکرات  این  در  پیشرفتی  هنوز  کردند. 
نشده است و پس از آزادی زندانیان نیز هنوز هیچ 

اتفاق خاصی رخ نداده است.

تا  خارجی  نیروهای  است  قرار  اینکه  با  همزمان 
پایان سال 2014 میالدی افغانستان را ترک کنند، 
این  تضمین  برای  صلح  توافق  یک  به  دستیابی 
مساله که کابل دوباره دچار جنگ داخلی نشود، 
سرگیری  از  وجود  با  اما  است.  حیاتی  و  الزم 
و  طالبان  محرمانه،  به شکل  البته  مذاکرات صلح 
افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد  دولت 
همچنان در مواضع  سرسختانه خود در مذاکرات 

محکم و استوار هستند.
امریکا از کرزی...                   ادامه صفحه 6

دولت افغانستان:
بیشترزندانیانزندان
بگرامبیگناههستند

اعضای مجلس به رییس جمهوری:

موافقتنامۀامنیتیرایکطرفهکن

گیتس و 
کتاب ضد 
خاطراتش

2

4

7

5

نگاهی به 
فلم های:

 لوپر، پیـنا، 
روزنامه چی و 

آخرین سنگر

فوتبال 
افغانستان 

نامزد فوتبال 
جوانمردانه 

فیفا شد

در برگ ها

اقتصاد 
چه گونه 

می آزماید؟

صفحه6

دیداربینتیجۀدووزیرکابینهباطالباندرامارات

استقبالاتحادیۀژورنالیستان
از»عفو«رسانههاتوسط

رییسجمهورکرزی

تنها با کمِک حس آزادي است که جامعه مي تواند بار دیگر به اجتماِع انسان هایي 
تبدیل شود که برترین نیاز خود، یعني تشکیل یک دولِت دموکراتیک را متحقق 

سازند.

كارل هنريش ماركس

مشاور امنیت ملی پاكستان: طالبان فکر می كنند كه عدم امضای موافقتنامۀ امنیتی كابل و واشنگتن توسط 
حامد كرزی، یک نمایش است و كرزی این موافقتنامه را امضا خواهد كرد.

مرکزرأیدهیبستهمیماند
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امریکا کتابی  پیشیِن  رابرت گیتس وزیر دفاع 
سال های  در  او  خاطراِت  حاوی  که  نوشته 
در  کشور  این  دفاِع  وزارت  پست  تصدی 
آقای گیتس در  اوباماست.  و  دوره های بوش 
که  برداشته  رازهایی  از  پرده  خاطرات،  این 
این روزها می تواند تمسِک خوبی برای آقای 
کرزی و همکارانش در ارگ ریاست جمهوری 
همان  خاطرات  این  در  گیتس  آقای  باشد. 
حرف هایی را مطرح کرده که گویا آقای کرزی 
کتاب  در  گیتس  است.  بوده  آن ها  انتظارِ  در 
پی  در  اوباما  باراک  که  نوشته  خاطراِت خود 
کنار زدِن حامد کرزی از قدرت در انتخاباِت 
سال 2009 بوده است. به نوشتۀ آقای گیتس، 
این مأموریت را ریچارد هالبروک نمایندۀ ویژه 
امریکا در امور افغانستان و پاکستان به عهده 
داشته است. آقای گیتس در کتاب خاطراتش 
مدعی شده که هالبروکـ  که حاال دیگر در قید 
حیات نیست که نسبت به این مسایل واکنش 
نشان دهد ـ مأموریت داشته که افراد زیادی را 
وارد عرصۀ رقابت های انتخاباتی در افغانستان 
قدرت  به  کرزی  آقای  آن،  نتیجۀ  در  تا  سازد 
از عمل کرد  کتاب  این  در  او هم چنین  نرسد. 
جوبایدن  و  امریکا  رییس جمهوری  اوباما 
معاوِن او در مسایل افغانستان، به شدت انتقاد 
کرده و نوشته است که رییس جمهوری امریکا 
هیچ باوری نسبت به استراتژی این کشور در 

مورد افغانستان ندارد. 
روبه رو  سفید  کاخ  واکنش  با  گیتس،  سخنان 
شده و به شدت رد شده اند. اما موضوع جالب 
شیوۀ  همان  از  گیتس  آقای  که  این جاست 
معمول و مألوِف سیاست مداراِن افغانستان در 
برابر دولِت خود استفاده کرده است. گویا در 
تمامِ جهان رسم است که سیاست مداران پس 
عمل  یک سان  خود،  وظایف  از  برکناری  از 
کنند. وقتی در افغانستان فردی از قدرت کنار 
اپوزیسیون  چهرۀ  در  به زودی  می شود،  زده 
این رسم سیاسی گویا در  خودنمایی می کند. 
آن  از  ما  و  بوده  معمول  نیز  امریکایی ها  میاِن 

بی خبر بوده ایم. 
چرا  می گوید،  راست  واقعًا  گیتس  آقای  اگر 
وزارت  کرسی  بر  که  زمانی  را  اظهارات  این 
نیاورد.  زبان  بر  بود،  زده  تکیه  امریکا  دفاع 
زمان  در  هم  گیتس  آقای  دیگر،  جانب  از 
بوش و هم در زمان اوباما، وزیر دفاع امریکا 
نظامی  عرصۀ  در  اشتباهات  مهم ترین  و  بوده 
افتاده  اتفاق  افغانستان  در  سال ها  همین  در 
است. قدرت یافتِن دوبارۀ نیروهای طالبان و 
آقای  کم نظیر  دستاوردهای  از  شاید  القاعده، 
اشتباهاِت  از  گیتس  آقای  چرا  باشد.  گیتس 
آن  دفاِع  زمان تصدی پست وزارت  خود در 
ده ها  آن زمان  در  آیا  نمی گوید؟  سخن  کشور 
مورد بمباران های اشتباه آمیز که منجر به کشتار 
جنگنده های  به وسیلۀ  شد،  افغان  غیرنظامیان 
امریکایی صورت نگرفت؟ چرا آقای گیتس از 
برنامۀ نظامی اشتباه آمیِز خود در قبال افغانستان 
وارد  دوباره  را  طالبان  که  برنمی دارد  پرده 

ساخت  قدرتی  آن ها  از  و  کرد  نظامی  عرصۀ 
که حاال باید با مدارا با آن ها برخورد شود؟... 
آقای  زمان  در  دقیقًا  طالبان  با  مذاکره  طرح 
گیتس مطرح شد و یکی از حامیان اصلی این 
طرح نیز شخِص وزیر دفاع پیشیِن امریکا بود. 
روی  به  را  گیتس چشم های خود  آقای  مگر 
چه  در  نبست؟  پاکستان  آشکار  مداخالِت 
امریکا بود،  زمانی آقای گیتس که وزیر دفاع 
امور  در  پاکستان  آشکارِ  مداخالت  به  نسبت 

داخلی کشور ما عکس العمل نشان داد؟ 
افغانستان، ریشه در  امنیتی و سیاسی   بحران 
آقای گیتس و  به زماِن  سیاست هایی دارد که 
همکاراِن او در وزارت دفاع امریکا برمی گردد. 
اوباما  باراک  ادارۀ  زمان،  از  برهه یی  در  شاید 
به فکر کنار زدِن آقای کرزی بوده است؛ ولی 
ضرس  با  نمی توان  مسلمًا  خصوص  این  در 
قاطع سخن گفت، زیرا شواهد و قراین خالِف 
می رسانند.  اثبات  به  را  گیتس  آقای  ادعاهای 
آقای  که   2009 سال  انتخابات  در  حداقل 
در  اوباما  باراک  ادارۀ  که  است  مدعی  گیتس 
که  بودیم  شاهد  بود،  کرزی  آقای  حذف  پی 
افغانستان عماًل  ابقای او در ریاست جمهوری 
به وسیلۀ امریکایی ها و از طریق وزیر خارجۀ 
گیتس  آقای  گرفت.  کشور صورت  آن  فعلی 
دارد؟  گفتن  برای  حرفی  چه  مورد  این  در 
مگر فراموش شده است آن زمان که انتخابات 
کری  جان  انجامید،  بحران  به   2009 سال 
پیشین،  سناتور  و  امریکا  فعلی  خارجۀ  وزیر 
به افغانستان آمد و در محضر او آقای کرزی 

برندۀ انتخابات اعالم شد؟ 
آقای گیتس شاید بسیاری مسایل را فراموش 
میان  در  آلزایمر  بیماری  چون  باشد،  کرده 
سیاست مداران امریکایی به اندازۀ کافی شیوع 
دارد. آقای گیتس از جمله سیاست مدارانی ست 
که در زمان وزارت دفاع خود، به نقش پاکستان 
افغانستان،  جمله  از  و  منطقه  مسایِل  حل  در 
اهمیت ویژه قایل شد. او خالف دیدگاه برخی 
از سیاست مداران امریکایی، به این نظر بود که 
باید به پاکستان فرصِت بیشتر و امکاناِت بهتر 
برای مبارزه با تروریسم داده شود. چرا آقای 
گیتس در خاطرات خود از این دیدگاه چیزی 

ننوشته است؟ 
پی  در  امریکا  واقعًا  شاید  دیگر،  جانب  از 
به  این  ولی  باشد،  بوده  کرزی  آقای  حذِف 
غیرقابل  اشتباهاِت  از  چشم پوشی  معنای 
بخشِش آقای کرزی و اطرافیاِن او در مسایل 
ملی شده نمی تواند. آقای کرزی در بیشتر از 
یک دهه نتوانست به عنوان یک رییس جمهور 
را  خود  سیاسی،  تفکر  دارای  و  قدرت مند 
عماًل  را  افغانستان  کرزی  آقای  دهد.  نشان 
اداری،  فساد  قومی،  تنش های  تشنج،  دچار 
بی سروسامانی و ازهم پاشی های سیاسی کرده 
آقای  خاطرات  کتاب  با  کارنامه  این  است. 
خاطراِت  کتاب  نیست.  جبران  قابل  گیتس، 
می خورد  امریکایی هایی  درد  به  گیتس  آقای 
خورده اند.  را  خود  سیاست مداراِن  فریب  که 

این خاطرات برای آنانی نوشته شده که بدانند 
قدرت  مهم ترین  عنوان  به  امریکا  در  هنوز 
سیاسی و نظامی جهان، چه می گذرد. اما این 
افغانستانی هایی که در چنِگ  کتاب قطعًا درد 
دوا  را  افتاده اند  گیر  تمامیت خواه  گروه  یک 
عبرتی  درس  می تواند  کتاب  این  نمی کند. 

بدون  که  امریکایی ها  از  عده  آن  برای  باشد 
تفکر، به زمام داران شان رای داده اند؛ اما برای 
افغانستانی هایی که در بیشتر از یک دهه چوب 
را  افغان  و  غربی  سیاست مداراِن  ندانم کارِی 
ندارد. مردم  اعراب  از  خورده اند، هیچ محلی 
افغانستان به خوبی دریافته اند که مشکِل کشور 
باید آن را  حل کنند،  در کجاست و چه گونه 
اما بدین شرط که بازهم فردی مثل جان کری 
حامیاِن  از  یکی  دسِت  و  نشود  صحنه  وارد 
برنده  عنوان  به  انتخابات  در  را  کرزی  آقای 

بلند نکند!  
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احمد عمران

گیتسوکتابضدخاطراتش  

رسانه ها از ایجاد یک دانشکدۀ غیرقانونی در وزارت 
گزارش های  متن  داده اند.  خبر  عالی  تحصیالت 
بر آن است که وزارت تحصیالت عالی  منتشرشده 
کرزی،  آقای  شخص  و  وزیران  شورای  فرمان  به 
تأسیس  آماده گی«  »دانشکدۀ  نامِ  زیر  را  دانشکده یی 
این  دارد.  فعالیت  بدین سو  چندی  از  که  کرده اند 
کرده  جذب  را  دانشجو  یک هزار  از  بیش  دانشکده 
ماه  باید مدت 9  دانشجویان  این  آن،  و طبق الیحۀ 
وارد  بعد،  و  ببینند  پیش دانشگاهی  آموزش های 
این  گردند.  دلخواه  رشته  در  دولتی  دانشکده های 
ناامن  مناطق  از  که  دانشجویانی ست  ویژۀ  امتیاز 
نیز از والیات  می آیند و در گزارش های منتشرشده 
پکتیکا،  پکتیا،  وردک،  لغمان،  ننگرهار،  هلمند، 
نام  ناامن  مناطِق  عنوان  به  غزنی،  و  لوگر  خوست، 

برده شده است.
نماینده گان  مجلس  سروصدای  رویکرد،  این  اما 
عالی  تحصیالت  وزارت  زیرا  برانگیخته؛  را  کشور 
بدون آگاهی مجلس این برنامه را روی دست گرفته 
این  فعالیِت  مجلس،  نماینده های  گفته های  بر  بنا  و 

دانشکده خالف قوانین نافذۀ کشور است.
اکنون پرسش آن است که چه گونه و چرا این برنامه 

روی دست گرفته شده است؟
بی گمان که روند فعالیِت این دانشکده غیرقانونی ست، 
اما به نظر می رسد که در پشِت این قانون شکنی، یک 
هدف سیاسی و قومی  نهفته است. زیرا امتیازی که 
زیر نام مناطق ناامن به والیات یادشده داده می شود، 
مسالۀ قومیت را بیشتر برجسته می سازد و به همه گان 
هم معلوم است که در این والیات، مردم کدام قوم 

ساکن استند. 
در این که در والیاِت جنوبی جنگ است و طالباِن آن 
والیات عماًل تیشه به ریشۀ مردمِ خود می زنند، گناه 

دیگران چیست؟!
تردیدی نیست که در مناطق ناامن، طالباِن محل خود 
و  آموزش  اجازۀ  کسی  به  و  می سوزانند  را  مکاتب 
به  دولت،  با  مخالفت  در  آن ها  نمی دهند.  آموزانش 
هر جرم و جنایتی دست می زنند، اجازۀ انتخابات را 
نمی دهند و در سایر پروژه های عمرانی نیز هذالقیاس. 
با این وصف، این که دولت امتیازهای ویژه برای آنان 
قایل می شود، یک حرکِت غیرمنصفانه و به دور از 
گرفتن  واقع  در  کار  این  می آید.  به حساب  عدالت 
حق آنانی است که عماًل برای صلح تالش می کنند 
و هرگز از تحصیل علم و دانش دست برنمی دارند، 
را  برنامۀ حکومتی  هیچ  و  نمی کنند  انتحاری  حملۀ 
متوقف نمی سازند و همیشه همکار دولت و قانون 
حق  گرفتن  همکاری،  همه  این  مکافات  آیا  استند. 

آن هاست؟
حکومت  قومی  برنامه های  گذشته،  سال  دوازده  در 
کم نبوده است و قدمی  از سیاست های نادرشاهی و 

داوودخانی عقب ننشسته است.
اما اعمال این گونه سیاست ها هرگز نمی تواند فرصت 
ایجاد  جنوب  جنگ زدۀ  و  فقیر  مردم  برای  آموزش 
کند. این نوع سیاست، تنها تطبیق بی عدالتی در حِق 
مردمِ دیگر است که باید کارگزاران چنین طرحی، آن 
را پاسخ بدهند. اگر رییس جمهور و همراهانش واقعًا 
دنبال گسترِش دانش و آگاهی در میان مردمان مناطِق 
جنگ زده اند، راه حلش آن است که سیاسِت مصالحه 
با طالبان و تروریسم و آزادسازی زندانیاِن طالب را 
متوقف سازند، نه این که به یک کار غیرقانونی متوسل 
گردند که نتیجه اش هم تضییع حقوِق دیگران است و 

هم توسعۀ اختالفات قومی و زبانی در کشور.

دانشکدۀ»آمادهگی«
یکحرکتدیگرقومی

این خاطرات برای آنانی نوشته 
شده كه بدانند هنوز در امریکا 
به عنوان مهم ترین قدرت 
سیاسی و نظامی جهان، چه 
می گذرد. اما این كتاب قطعًا 
درد افغانستانی هایی كه در 
چنِگ یک گروه تمامیت خواه گیر 
افتاده اند را دوا نمی كند. این 
كتاب می تواند درس عبرتی باشد 
برای آن عده از امریکایی ها كه 
بدون تفکر، به زمام داران شان 
رای داده اند؛ اما برای 
افغانستانی هایی كه در بیشتر 
از یک دهه چوب ندانم كارِی 
سیاست مداراِن غربی و افغان را 
خورده اند، هیچ محلی از اعراب 
ندارد. مردم افغانستان به خوبی 
دریافته اند كه مشکِل كشور در 
كجاست و چه گونه باید آن را  حل 
كنند، اما بدین شرط كه بازهم 
فردی مثل جان كری وارد صحنه 
نشود و دسِت یکی از حامیاِن 
آقای كرزی را در انتخابات به 
عنوان برنده بلند نکند! 
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یکالقاعدهجدیدخلقنکنید!
علیه  را  تمام عیار  جنگ  یک  مصر  ارتش  فرماندهان 
و  امریکایی  رهبران  انداخته اند.  راه  به  اخوان المسلمین 
اروپایی این سرکوب را با احساسی از کناره گیری نظاره 
کرده اند؛ به این خاطر که هردوی این قدرت های غربی 
دارای ابزاری کمی برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های 
ارتش مصر هستند و به این خاطر که این درگیری به نظر 

یک موضوع داخلی می آید.
اما این باور و اعتقاد که این درگیری های رو به رشد و 
فزاینده تنها در داخل مرزهای مصر باقی بمانند، نادرست 
روز  به  روز  و خشونت ها  درگیری ها  حالیکه  در  است. 
افزایش می یابد و اسالم رادیکالی عمیق تر می شود، بحران 
افزایش روزافزون  موجود در مصر تهدیدی است برای 

و  آفریقا  سراسر  در  تروریستی  فعالیت های 
سرکوب ضد اسالمی که از اواخر سال های 1970 
باعث  کرد،   کمک  القاعده  خیزش  به  و  شد  اغاز 
علیه  از حمالت  جدید  موج  یک  ایجاد  و  تولید 

اهداف غربی می شود.
مرحله  یک  مصر  در  اسالم گرایان  سرکوب 
شد.  معاصر  افراط گرایی  ظهور  در  حساس 
از  بیش  که  کوچک  و  خرد  گروه های  درحالیکه 
گرفتند،  شکل  بودند،   رادیکال  اخوان المسلمین 
شدند.  خشونت طلب  پیش  از  بیش  اسالم گرایان 
در سال های 1970 میالدی یکی از اعضای سابق 
»شکری  نام  به  اخوان المسلمین  کاریزماتیک 
مصطفی« گروهی به نام »تکفیروالهجره« را تشکیل 
در  بود.  القاعده  پیشگامان  اولین  از  یکی  که  داد 
گروه  ایدئولوژی  فرج«  »محمدعبدالسالم  ضمن، 
نهایت  در  گروه  این  کرد.  پایه ریزی  را  »الجهاد« 
انور سادات، رییس جمهوری اسبق مصر را ترور 

کرد و کمی بعد، بسیاری از رهبران القاعده را آماده کرد 
که از جمله آنها می توان به ایمن الظواهری، رهبر کنونی 
القاعده و جانشین اسامه بن الدن اشاره کرد؛ کسی که در 
سال 2011 میالدی در حمله نیروهای نظامی امریکا در 

ابیت آباد پاکستان کشته شد.
و  است  شدن  بدتر  حال  در  مصر  در  شرایط  و  اوضاع 
آگاه است؛   این موضوع  از  به درستی  این کشور  ارتش 
اگرچه برخی خود را فریب می دهند که این افراد بعد از 
مدتی تسلیم می شوند. مجرم جلوه دادن اخوان المسلمین، 
که در سال های 1970 میالدی خشونت را کنار گذاشت و 
از طریق انتخاب محمد مرسی،  رییس جمهوری مخلوع 
این  به  نشان می دهد که  متعهد شد،   این مساله  به  مصر 
تعهد عمل نشده و تعهدات ارتش مصر در بازگشت به 

دموکراسی توخالی بوده است.
موضع گیری علیه اخوان المسلمین یک خطای شوم است. 

باعث  که  با حذف سیاسی مدت هاست  سرکوب همراه 
رادیکالی شدن می شود و امیدواری بزرگ از بهار عربی 
این بود که عبور از رژیم های خودکامه باید پایانی باشد 

بر حکومت های مستبد و سبعانه.
و  نقض  باعث  اخوان المسلمین  علیه  جنگ  درعوض، 
که  می شود  افرادی  برای  منطقی  انتخاب  کردن  پایمال 

بی طرف هستند.
با  که  اسالم گرایان  سوی  از  حمله  یک  این،  از  پیش 
هدف قرار دادن نیروهای امنیتی آغاز می شد، هم اکنون 
برخی  می شود.  نیز  غیرنظامی  اهداف  به  حمله  شامل 
دارند؛  اشاره  الجزایر  داخلی  جنگ  به  کارشناسان  از 
باعث می شد  که  را  انتخاباتی  این کشور  ارتش  زمانیکه 

تا اسالم گرایان به قدرت برسند،  باطل اعالم کرد و باعث 
بروز جنگی داخلی در سال 1991 میالدی شد که بیش 
این  پیامدهای  اما  کشته شدند.  آن  در  تن  هزار   200 از 

درگیری دنباله دار در مصر می تواند بدتر باشد.
سراسر  در  داخلی  ضعیف  امنیتی  نیروهای  استقرار  با 
که  کرد  تصور  را  مساله  این  می توان  آسانی  به  منطقه، 
تمام  مردان و تجهیزات می تواند  پول،  از  چگونه خطی 
شمال آفریقا را تهدید کند. تسلیحات از زرادخانه بزرگ 
به  می تواند  لیبی  سابق  دیکتاتور  قذافی،   معمر  عظیم  و 
حالیکه  در  شود،  منجر  خشونت  بروز  به  و  وارد  مصر 
به  و  شده  لیبی  وارد  مرز  از  عبور  با  می توانند  مبارزان 
بپردازند؛  آنجا  در  تروریستی  نیروهای  تثبیت  و  تحکیم 
همانطور که پیشتر این کار را انجام دادند. تونس، یکی 
نیز ممکن است در  بهار عربی  به  امیدوار  از کشورهای 
خطر باشد. به عبارت دیگر، شبه جزیره سیناء در معرض 

تبدیل شدن به یک تهدید مخاطره آمیز و ناآرام و به خطر 
انداختن امنیت اسرائیل قرار دارد.

دولت های غربی باید این احتمال واقعی را مشخص کنند 
که یک دوره جدید از درگیری ها می تواند باعث به وجود 
آمدن تروریست های بیشتر شود که عالقه فراوانی برای 
یا  درست  دارند.  غرب  و  امریکایی ها  دادن  قرار  هدف 
غلط، اسالم گرایان اوضاع کنونی را به گونه ای می نگرند 
که از جانب امریکا حمایت یا مهندسی می شود. زمانیکه 
جمهوری  باچمن،  میشله  چون  امریکایی  قانونگذاران 
خواه عضو مجلس نمایندگان امریکا، برای ستودن رژیم 
نظامی مصر به این کشور می روند و اخوان المسلمین را 
مورد نکوهش قرار می دهند، این روندی نیست که بتواند 

به امریکا کمک کند.
در  ندارد.  مناسبی  گزینه   امریکا  حاضر  حال  در 
مثبتی  جنبه  هیچ  ارتش  با  رویارویی  و  مواجهه 
و  باخت  از  چشم اندازی  تنها   – ندارد  وجود 
سیاسی  واکنش  یک  می شود.  دیده  شکست 
سرویس  با  نزدیک  همکاری  نیازمند  تاثیرگذار 
آغاز  همان  مشکل  که  بود  خواهد  مصر  امنیت 

همکاری با آنهاست.
و ضرورت برای ارتش امریکا دستیابی به کانال 
معاهده  برای  مصری ها  حمایت  تداوم  و  سوئز 
صلح با اسرائیل است که مانعی است بر سر راه 
دوران  همانند  شرایطی  در  متحده  ایاالت  مصر. 
حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر برای سه دهه 
روبرو خواهد شد و مجبور است از نزدیک و در 
تاکید  حالیکه برای آزادی خواهی و ترقی خواهی 
بنابراین،  بپردازد.  تروریسم  با  مقابله  به  می کند، 
آوردن  فشار  برای  را  جدیدی  انگیزه های  باید 
نیازهای  برمبنای  را  راه هایی  تا  بیابد  مصر  حاکمان  بر 
اما این مساله سخت است به  اقتصادی کشور بگشایند. 
ویژه بخاطر آنچه که کشورهایی چون عربستان و امارات 

متحده عربی آن را تامین خواهند کرد.
سایر  و  غرب  برای  کوچک  شانس  یک  دراینجا 
که  دارد  وجود  چین  و  روسیه  چون  بزرگ  قدرت های 
هر دو از اسالم گرایان افراطی می هراسند و به این ترتیب 
می توانند برای ارسال پیامی مشابه به مصر متقاعد شوند. 

ما باید برای تهیه یک رویکرد مشترک تالش کنیم.
امریکا باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا از این مساله 
اطمینان حاصل کند که آن دسته از افرادی که خارج از 
مصر چرخه سرکوب و رادیکالی شدن را به یاد دارند،  
روند  این  که  کنند  یادآوری  مصری ها  به  منظم  طور  به 
به حمالت 11 سپتمبر  نکنند؛ چرخه یی که  فراموش  را 

2001 منجر شد.

ادعایافولالقاعده
شتابزدهاست

امریکابرایروابطجدیدباکوبا
آمادهاست

آریل شارون، نخست وزیر سابق 
اسرائیل درگذشت

یکی از مقام های ارشد امریکا گفت، واشنگتن برای 
ایجاد روابطی جدید با کوبا آماده است.

با این حال ادوارد الکسی لی از وزارت امور خارجه 
با  باید  روابط  بهبود  هرگونه  که  کرد  تأکید  امریکا 
کوبا  در  سیاسی  بیشتر  آزادی های  با  و  همکاری 

همراه باشد.
وی افزود: هر دو کشور در روزهای اخیر مذاکرات 
بسیار سازنده و موثری در مساله مهاجرت و دیگر 

مسائل برگزار کرده اند.
»پیشرفت  را  آن  که  آنچه  جزییات  به  وی  اما 

چشمگیر« می داند، نپرداخت.
ادوارد الکس لی که در سفری رسمی به کوبا به سر 
می برد، افزود: واشنگتن و هاوانا به دنبال ادامه این 
این  میان  دشوار  روابط  وجود  با  هستند.  مذاکرات 
دو کشور، ما قادریم تا محترمانه و حساب شده با 

یکدیگر صحبت کنیم.
امریکا  گفت:  هاوانا  در  خبری  کنفرانسی  در  وی 
با  کوبا  دولت  رفتار  در  اساسی  تغییری  خواستار 
از جانب دولت کوبا  ما می خواهیم  مردمش است. 
شاهد احترام به مردم کوبا برای آنکه بتوانند آزادانه 
از  ترس  بدون  و  کنند  بیان  را  خودشان  نظرات 

دستگیری از دولت شکایت کنند، باشیم.
مذاکرات میان کوبا و امریکا در سال 2011 میالدی 
گذشته  سال  ژوئیه  از  اما  درآمد  تعلیق  حالت  به 

میالدی از سر گرفته شد.
روابط  که  است  دهه  پنج  از  بیش  کوبا  و  امریکا 

دیپلماتیک رسمی را قطع کرده اند.
امنیت  همچون  دیگری  مسائل  بر  مذاکرات  این 
با مواد مخدر،  هوایی، همکاری در اقدامات مقابله 

برای  آمادگی  خصوص  در  تفاهم ها  یادداشت  
نشست های نفتی و از سرگیری فعالیت سرویس های 

پستی میان دو کشور است.
دست  که  کرد  تاکید  لی  الکس  ادوارد  حال  این  با 
رائول  امریکا و  اوباما، رییس جمهوری  باراک  دادن 
کاسترو، همتای کوبایی اش در مراسم یادبود نلسون 
از  جنوبی  آفریقای  سابق  جمهوری  رییس  ماندال، 
پیش تنظیم شده نبوده اما نشان دهنده وقار و محبت 

اوباما است.
متوقف شد  آن  از  دو کشور پس  این  میان  مذاکره 
که کوبا، آلن گروس یکی از شهروندان امریکایی را 
به اتهام قاچاق تجهیزات غیرقانونی ماهواره به این 
کشور به 15 سال حبس محکوم کرد. ادوارد الکس 
لی تائید کرد که وی با گروس در زندان دیدار داشته 
به شدت نگران وضعیت سالمت گروس است.  و 
وی همچنین نسبت به آزادی گروس توسط دولت 

کوبا ابراز امیدواری کرد.

اظهارات  رد  با  امریکا  مرکزی  نیروهای  سابق  فرمانده 
افول  درباره  ما  که  ادعاهایی  داشت:  عنوان  اوباما  باراک 
بود و هم اکنون  کاماًل شتابزده  اظهاراتی  القاعده شنیدیم، 

بی اعتبار شده  است.
ارشد  تحلیلگران  تریبیون،  ورلد  روزنامه  گزارش  به 
کشور،  این  ارتش  سابق  فرماندهان  جمله  از  امریکایی 
اذعان داشتند که القاعده، ارزیابی جامعه اطالعاتی امریکا 
و باراک اوباما، رییس  جمهوری امریکا را به چالش کشیده 

است.
در اوایل سال 2013 میالدی، اوباما اعالم کرد که القاعده 
مانده  باقی  آن  از  سایه ای  تنها  و  است  سقوط  به  رو 
است. القاعده ادعای امریکا را درباره شکست این شبکه 

تروریستی رد می کند.
مرکزی  نیروهای  سابق  فرمانده  ماتیس،  جیمز  جنرال 
درباره  گذشته  سال  دو  در  که  ادعاها  این  گفت:  امریکا 
سقوط القاعده شنیدیم، شتابزده بود و هم اکنون بی اعتبار 

شده  است.
سمت  از  میالدی   2013 مارچ  در  که  ماتیس  جنرال 
فرماندهی مرکزی ارتش امریکا بازنشسته شد، به اقدامات 
شبه نظامی گرایانه مجدد القاعده در کشورهایی چون مصر، 
عراق، لیبی، سوریه و یمن اشاره کرد و گفت، القاعده با 
وجود ارزیابی امریکا از اسامه بن الدن، رهبر سابق این 
گروه شبه نظامی در سال 2012 میالدی، شرایط جدیدی را 
برای عملیات تروریستی به دست آورده است. بسیاری از 
گروه های منشعب یا مرتبط با القاعده به ویژه در آفریقا در 
خارج از کنترل ایمن الظواهری، جانشین بن الدن فعالیت 

می کنند.
جنرال ماتیس در جریان سخنرانی در کنفرانس ضد شبه 
نظامی گری در بنیاد جیمز تاون گفت: رهبری القاعده به 
و  رشد  حال  در  همچنان  اما  است  خورده  شدت ضربه 
ترقی است و این گسترش از تعدادی پناهگاه امن صورت 

می گیرد.
مرکزی  اطالعات  سازمان  ارشد  تحلیلگر  ریدل،  بروس 
ریاست  که  است. وی  موافق  مساله  این  با  )سیا(  امریکا 
مرکز مطالعات برای صلح و امنیت را در دانشگاه جورج 
و  آفریقا  سراسر  در  القاعده  گفت:  دارد،  عهده  بر  تاون 
آسیا از جمله هند و کنیا گسترش یافته است. در دو سال 
گذشته، این گروه حمالت گسترده و مرگباری را در این 

دو کشور رهبری کرده است.
وی افزود: ماده حیاتی که القاعده به آن متکی است، همان 
دستیابی به پناهگاه امن و مخفیگاه است و متاسفانه در دو 

سال گذشته موفق شده دسترسی بیشتری به آن ها بیابد.
تحلیلگران  سایر  و  سیا  سازمان  ارشد  تحلیلگر  این 
اروپا  در  نیز  را  گسترده یی  حمالت  القاعده  می گویند، 
جدید  نیروی  که  کردند  اعالم  آن ها  است.  داده  صورت 
القاعده 50 هزار شبه نظامی در سوریه دارد که بسیاری از 
آلمان و روسیه  فرانسه،  انگلیس،  از جمله  اروپا  از  آن ها 

هستند.
یمن  افتاده،  القاعده  به دست  که مجددا  مناطقی  از  یکی 
است. تحلیلگران می گویند، القاعده در شبه جزیره عرب 
میالدی   2011 سال  در  امریکا  رهبری  تحت  حمله  از 
مجددا قوت گرفته و عملیات بسیاری را در چندین استان 

در جنوب و شرق یمن ترتیب داده است.
دیوید کیلکولن، رایزن ارشد سازمان سیا در ارتش امریکا 
مجدد  گرفتن  قوت  و  بهبود  مشاهده  حال  در  ما  گفت: 

القاعده هستیم.

آریل شارون، نخست وزیر سابق اسرائیل پس از ۸ سال که 
بیمارستانی در تل آویو  در کما بود امروز در ۸5 سالگی در 

درگذشت.
آقای شارون در سال 2006 میالدی در پی سکته مغزی شدید 

به کما رفت.
جمله  از  و  رسید  قدرت  به  میالدی   2001 سال  در  او 
سیاستمدارانی بود که در اسرائیل از محبوبیت برخوردار بود.

در حالی که بسیاری از اسرائیلی ها معتقدند که آریل شارون 
آورد،  ارمغان  به  آن کشور  برای  را   « واقعی  و صلح  »امنیت 
فلسطینیان از او به علت کشتار در اردوگاههای صبرا و شتیال 

با عنوان » قصاب صبرا و شتیال« یاد می کنند.
آریل شارون در سال 19۸2 و در زمان وقوع کشتارهای صبرا 
و شتیال در جریان جنگ داخلی در لبنان وزیر دفاع اسرائیل 
بود و این دو اردوگاه تحت کنترل نیروهای دفاعی آن کشور 

قرار داشت.
او همچنین از جمله مدافعان شهرک سازی در مناطق اشغالی 
فلسطینی و از جمله پیشگامان احداث دیوار حائل در غزه بود.

                                                                                                دنیل بنجامین و استیون سیمون- روزنامه نیویورک تایمز



        محمدحسین رحمتي

کند  اعتراض  دارد  حق  خواننده 
علم  تنها  مکانیک،  مانند  اقتصاد  که 
شناخِت مواد و طراحِی سازه ها نیست 
برای  توصیه هایی  بتواند  باید  اقتصاد  و 
کم یاب  کاالهای  تخصیِص  نحوۀ 
این  آیا  بپرسد  وی  یا  کند؛  ارایه 
روش های آزمایشگاهی می توانند برای 
پاسخ،  آیند؟  به کار  هم  سیاست گذاری 
هم بله است و هم نه!... پاسخ بله است 
آزمایش های  با  که  سیاست  هایی  برای 
کم خرج به جواب می رسند. برای مثال، 
بیماری ها  ُکشنده ترین  از  یکی  ماالریا 
راه  حال،  عین  در  است،  افریقا  در 
پیشگیری از ابتال به ماالریا بسیار ارزان 
خانواده  یک  است.  دست رس  در  و 
حدود  که  مخصوص  پشه بند  یک  با 
مرگ  خطر  از  می تواند  است،  دالر   4
تعجب  کمال  در  اما  کند.  پیدا  نجات 
برای خرید  تقاضا  مشاهده می شود که 
ناچیز  بسیار  کشورها  این  در  پشه بند 
تمایل  عدم  دلیلش  شاید  چرا؟  است. 
مردم به استفاده از این پشه بند ها باشد. 

از  که  مشاهده، سوالی  این  به  توجه  با 
این  می شود  پرسیده  اقتصاددان  یک 
که  شوند  پیدا  خیرینی  اگر  که  است 
توزیع  رایگان  را  پشه بند  زیادی  تعداد 
اهدایی  پشه بندهای  از  مردم  آیا  کنند، 
پشه بند ها  آیا  می کنند؟  استفاده  درست 
یا  می دهد؟  کاهش  را  مرگ ومیر  میزان 
جای  به  رایگان  پشه بندهای  از  مردم 
و  لباس  بافت  برای  یا  ماهی گیری  تور 

اسباب بازی استفاده می کنند؟
بتوانید  باید  شما  قبلی،  مثال  قالب  در 
را  روشی  چه  که  بزنید  حدس 
سوال ها  این  مطالعۀ  برای  اقتصاددانان 
سعی  اقتصاددانان  می کنند.  انتخاب 
آزمایشگاهی  شرایط  یک  در  می کنند 
دو  آن ها  کنند.  اجرا  را  سیاست  این 
تصادفی  کاماًل  صورت  به  را  گروه 
انتخاب می کنند و به یک گروه پشه بند 

رایگان می دهند و آمار هر دو گروه را 
دقیق ثبت می کنند. تنها تفاوت دو گروه 
رایگان  دسترسی  برون زای  عامل  در 
می توان  بنابراین  است،  پشه بند  به 
به دست  سوال  این  به  دقیق  پاسخی 
داد. نتایج این آزمایش ها شگفت آورند. 
آزمایش های مختلف در مناطق متفاوت 
از  استفاده  میزان  اوالً  که  داد  نشان 
توزیع  یا  خرید  صورت  در  پشه بند 
تهیه،  نحوۀ  و  است  باال  بسیار  رایگان 
تفاوت چندانی در شکل استفاده ایجاد 
داد  نشان  مطالعات  این  دوم،  نمی کند. 
که استفاده از پشه بندها میزان مرگ ومیر 
به  می کند.  نصف  را  ماالریا  از  ناشی 
عبارت دیگر، به ازای توزیع هر 1000 
پشه بند، از مرگ 5.5 کودک جلوگیری 
چنین  می تواند  سیاستی  کمتر  می شود. 

موثر باشد.
اما پاسِخ سوال فوق در چه مواردی »نه« 
است؟ مثال آهن را به یاد بیاورید، آیا 
کشتی  ابعاد  در  را  کشتی  یک  می توان 
شرایط  در  را  آن   و  ساخت  تایتانیک 
آب  دمای  کاهش  با  آزمایشگاهی 
یکی  نه!  حتمًا  داد؟  قرار  مطالعه  مورد 

در  تایتانیک  کشتی  شکستن  دالیل  از 
قریب 100 سال پیش، همین ترد شدن 
کشتی  بدنۀ  در  رفته  کار  به  آهن  آلیاژ 
مهندسین  بود.  در آب های سرد شمال 
مکانیک امروزه برای پیشگیری از چنین 
را  خود  سازه های  چه گونه  فاجعه یی، 
مهندسین  جواب  می کنند؟  طراحی 
شبیه سازی  نرم افزارهای  از  استفاده  در 
نرم افزارهای  مکانیک  مهندسین  است. 
Soli d و ANSYS  ببیه سازی مانند
رفتار  تا  کرده اند  طراحی  را   works
کشتی های غول پیکر در مقابل ضربه و 
این  مطالعه  کنند.  و  شبیه سازی  را  دما 
اساسی  فروض  اساِس  بر  نرم افزارها 
آزمایشگاه ها  در  که  شده  بنا  مکانیکی 
تأیید قرار گرفته است. به کمک  مورد 
این روش الزم نیست یک کشتی بزرگ 
نوشتن  شود،  مطالعه  آزمایشگاه  در 

سازه  شبیه سازی  و  کمپیوتری  کد  یک 
کافی  اطمینان  می تواند  طراحی شده، 

برای مقاومت سازه به دست دهد.
همین گونه  دقیقًا  هم  اقتصاد  داستان 
سواالت  برای  می توان  البته  است. 
پشه بند  مانند  ساده  سیاست گذاری 
آزمایشگاهی  محیط های  ماالریا،  و 
برای  ولی  دید  تدارک  مناسبی 
پُرخرج  و  بزرگ  سیاست گذاری های 
می کشند  طول  مدت ها  مخصوصًا  که 
آزمایشگاه  نمی توان  دهند،  نتیجه  تا 
بزرگی مهیا کرد. از آن مهم تر نمی توان 
سیاست  بهترین  آزمایش ،  چند  پایۀ  بر 
می گوید  آزمایشی  هر  کرد.  طراحی  را 
ابعاد  در  آزمایش  آن  شرایط  اگر  که 
چه گونه  نتایج  شود،  اجرا  بزرگ تری 
اگر  که  نمی گوید  ولی  بود،  خواهد 
کنیم،  عوض  کمی  را  آزمایش  شرایط 
چه نتایجی حاصل می شود. برای پاسخ 
به  دست  اقتصاددانان  سواالت،  این  به 
دولت  کنید  فرض  می زنند.  شبیه سازی 
برای  حمایتی  برنامه  یک  می خواهد 
در  فقیر  خانواده های  فرزندان  تحصیل 
کند.  تعبیه  متوسطه  و  ابتدایی  مکاتب 

مثاًل این برنامۀ بزرگ در 320 روستا و 
به منظور حمایت حدود 10000 خانوار 
در  برنامه  این  در  می شود.  طراحی 
مکاتب  در  فرزند  هر  تحصیل  صورت 
می گیرد.  تعلق  مالی  کمک  خانواده  به 
هر چه صنفی که فرزند شرکت می کند 
باالتر باشد، یا فرزند دختر باشد، میزان 

پرداختی بیشتر است.
در  که  است  معروفی  برنامۀ  دقیقًا  این 
در   PROGRESA نام  با  مکزیک 
شد.  اجرا   1990 دهۀ  پایانی  سال های 
شرکت  به  کمک  برنامه،  این  از  هدف 
نتیجه  در  و  مکاتب  در  کودکان  بیشتر 
به  پرداختی  مبلغ  بود.  فقر  کاهش 
یک چهارمِ  حدود  فقیر  خانواده های 
می شد  شامل  را  خانواده ها  این  درآمد 
چنین  در  شرکت  به  تمایل  بنابراین  و 

برنامه یی و اثرگذاری اش زیاد بود. 
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بخش دوم و پایانی

پیـش به سوی فکر آزاد!

آثاری از خود بر جای نگذاريد
انسان ها وقتی مشغلۀ بسیاری دارند، فرصت کمی برای جمع وجور کردِن 
خانه و زنده گِی خود دارند و شاید هر کجای خانه را ببینید، آثار بسیاری 
از به هم ریخته گی در آن به چشم بخورد. بنابراین، برای تمرین، از یک اتاق 
را  تمریناِت خود  انتخاب و  را  مثال، آشپزخانه  به طور  کنید.  خانه شروع 
آغاز کنید. هر بار هر غذایی درست می کنید و می خورید، در همان لحظه 
همۀ ظرف ها را بشویید. میز و اجاق گاز را تمیز کنید. طوری رفتار کنید که 
اثری از حضور شما در آشپزخانه باقی نماند. یا مثاًل، اگر چیزی از دست تان 
بماند و  با دستمال تمیز کنید و نگذارید  روی زمین ریخت، همان لحظه 
این کثیفی ها ادامه پیدا کند. با این تمرین، حواِس خود را بیشتر به محیط 

اطراف تان جمع می کنید و احساس شادمانی بیشتری هم خواهید داشت.

با فکر، گوش كردن را تمرين كنید
گاهی وقتی به حرف های طرِف مقابل گوش می دهیم، فقط بخشی از آن 
دیگر  بخش  و  می کند  گوش  ما  مغز  از  بخشی  فقط  یعنی  می شنویم.  را 
مشغول فکر کردن در مورد پاسخ یا قضاوت کردن در مورد طرِف مقابل 
است. به جای این کار، صددرصد مغز خود را روی گوش کردن متمرکز 
کنید. تمرین کنید و یاد بگیرید وقتی کسی حرف می زند، هم چون اسفنج 
که آب را جذب می کند، تک تک کلماِت او را جذب کنید. به واکنش بدن 
هنگام گوش سپردن به دیگران توجه کنید. نتیجۀ این تمرین، آرامش بیشتر، 
دنبال  جای  به  کنید  سعی  است.  بودن  خون سرد  و  کمتر  منفی  هیجانات 
جواب گشتن و یافتن واژه هایی برای مخالفت با طرف، به صدای او، نوع 

بیانش، جمالتش و حرف هایش توجه کنید.
 

برای صبر كردن هم تمرين كنید
باید تمرین روزانۀ شما باشد. بسیاری از ما زمان صبر کردن  این تمرین، 
را زمان تلف شده فرض می کنیم. اما این فرصتی برای فکر کردن، دیدن و 
اندیشیدن است. بار دیگر که در صف بانک، معاینه خانۀ داکتر، رستورانت یا 
... منتظر ماندید، سعی کنید به مسایل ارزش مند فکر کنید. بدون قضاوت، 
به احساسات و واکنش های بدِن خود توجه کنید. آیا مضطرب و عصبی 
این  خود  بدن  کجای  در  هستید؟  خسته  هستید؟  هیجان زده  هستید؟ 
احساسات را درک می کنید؟ آیا درد در ناحیه قفسۀ سینه است یا در سر 
شما؟ یا می توانید توجه به مسایل خنثا را تمرین کنید. مثاًل به تنفس خود 

فکر کنید.
تلیفون پاسخ دادن نیز فکر و تمرين می خواهد

همیشه وقتی صدای تلیفون یا موبایل را می شنویم، فوراً پاسخ می دهیم. به 
جای این کار، تمرین کنید و پیش از پاسخ دادن به تلیفون، یک نفس عمیق 
بکشید. کمی صبر کنید و آن را بیـرون بدهید. یک بار دیگر دم و بازدمِ 

عمیق داشته باشید. این کار فقط یکی دو ثانیه طول می کشد.
 این تمرین های ساده و کوچک، باعث می شوند تا در طول روز به جای 
را  آدم ها  استرِس  و  فقط اضطراب  ناراحت کننده که  به مسایل  فکر کردن 
اما  می کند،  درگیر  را  ذهن تان  که  کنید  فکر  مسایلی  به  می دهند،  افزایش 

به خوبی!

 منـبع: تبیـــان

اقتصادچهگونهمیآزماید؟
 بخش دوم



Looper  / لوپر

نویسنده و كارگردان: رایان جانسن
بروس  )جو(،  گوردنdلویت  جوزف  بازیگران: 
ویلیس )جو پیر(، جف دانیلز )اِیب(، امیلی بالنت 

)سارا(
 محصوِل 2012، 119 دقیقه.

زمان  در  سفر  ماشین  هنوز  این که  با   .2044 سال 
 2074 یعنی  بعد  سال  سی  در  اما  نشده،  اختراع 
اختراع می شود. مافیای آینـده برای خالص شدن 
از شر دشمنان شان، آن ها را به گذشته می فرسـتند 
تا کشته شوند. لوپرها کسانی هستند که در زمان 
و مکاِن از پیش تعیین شده منتظر اند تا به محض 
ظهور قربانی ها، آن ها را بکشند. جو لوپری است 
که در یکی از مأموریت هایش با نسخۀ سی سال 
بعِد خودش روبه رو می شود و برای کشتنش دچار 

تردید می  گردد...

اكشن فلسفی
پیچیده گی  است.  فلم نامه  به  متکی  چیز  همه 
گاه  و  َسردرگم  را  بیننده  گاه  فلم نامه،  مکانیکی 
فلم  ارجاع های  مجموعۀ  می کند.  لذت  در  غرق 
فلم ها و حتا شخِص  موقعیت ها،  به شخصیت ها، 
برویس ویلیس و سیما و گویشش، از لوپر فلمی 
تبدیل  تیِغ  لبۀ  بر  که  فلمی  است؛  ساخته  جذاب 
اما  دارد،  قرار  فلسفی  و  پیچیده  اثری  به   شدن 
زیرکانه به اکشنی خوش ساخت تبدیل شده است. 
لوپر قوت اصلی اش را از کهن الگوهایی مثل خاک 
آینده نگرانه یی  و  مدرن  فلم  اما  می گیرد،  مادر  و 
مفاهیم  دلیل  به  لوپر  بود  امیدوار  می توان  است. 
جایگاهی  زود  خیلی  فلسفی اش  و  علمی  مستتر 
میان   ،)2010 نوالن،  )کریستوفر  تلقین  معادل 
رایان  حداقل  یا  و  کند  پیدا  علمی خیالی  فلم های 
جانسن که جنم و اندیشۀ ورود به چنین مفاهیمی 
را دارد، تبدیل به فلم ساز موفقی شود. )امتیاز: 5 

از 10(
*** 

 
 Pina  / پینا

نویسنده و كارگردان: ویم وندرس
 با حضور: رجینا ادِونتو، مالو آیرودو، روث آمارانته

 مستند، محصول 2011، 103 دقیقه.
فلمی دربارۀ طراح رقص فقید آلمانی پینا باوش که 
در آن مشهورترین طراحی هایش به تصویر کشیده 

شده است.

ادای دين 
بعید است از هنرهای مدرن لذت ببرید و از پینا 
با  لذت نبرید و در مقابل بعید است میانۀ خوبی 
نداشته  مدرن  رقص  به خصوص  مدرن  هنرهای 
باشید و اصاًل بتوانید پینا را تحمل کنید. پینا بیش تر 
باوش  پینا  به  دین  ادای  و  ذوق ورزی  اساس  بر 
ساخته شده و شاید بیش از هر چیز به این انگیزه 
برای  جهانی  هنرمندی  از  تصویری  سندی  که 
وندرس  کارگردانی  شیوۀ  بماند.  باقی  آینـده گان 
اما  است،  شگفت انگیز  دوربین  جای  انتخاب  در 
از حس و قدرتی که رقصنده ها در  خبر چندانی 
مصاحبه ها بر آن تأکید دارند، نیست. در واقع فلم 
در ساختن شمایل یک هنرمند، موفق اما در تبیین 
دالیل این هنرمندی ناموفق است. )امتیاز: 1 از 10(

*** 

The Paperboy  / روزنامه چی
کارگردان: لی دانیلز

فلم نامه: پیتر دکستر، لی دانیلز
مک کانهی  متیو  )جک(،  افرون  زک  بازیگران:   
کیوزاک  جان  )شارلوت(،  کیدمن  نیکول  )وارد(، 

)هیالری(
 محصول 2012، 107 دقیقه.

زادگاهش  شهر  به  گزارشگر  یک 
دربارۀ  تا  بازمی گردد  فلوریدا  در 
تحقیق  قتل  چندین  شامل  پرونده یی 

کند...

مترسک
روزنامه چی از آن داستان هایی است 
که به احتمال زیاد روی کاغذ به شدت 
شخصیت های  از  پُر  خواندنی ست. 
بلوغ  به  که  موقعیت هایی  و  پیچیده 
توصیف شان  یا  می انجامد  فردی شان 
تحریک کننده  به شدت  کلمات  با 
است. ولی آن چه به تصویر درآمده، 
از  ترکیبی  از  نامفهوم  ملغمه یی 
آدم های بیمار و سرخوردۀ جنسی در 
کنار داستانی مثاًل معمایی ـ پولیسی 
می شود  حتا  به زحمت  که  است 
کرد.  پیگیری  را  داستانی اش  خط 
شخصیت ها مجبورند برای مشخص 
شدن انگیزه های رفتاری شان مدام در 
مقابل هم شخصیت های دیگر را در 

حد یک روان شناس تحلیل کنند و درست همین 
دادِن  توضیح  به  چنان  روزنامه چی  که  جاهاست 
همه چیز می افتد که حتا زیبایی اولین عشق را هم 
توضیحی  بی هیچ  اما  روزنامه چی  می دهد.  باد  به 

یک نیکول کیدمن خوب دارد. )امتیاز: 3 از 10(
***

 
The Last Stand  / آخرين سنگر

کارگردان: کیم جی ـ وون
فلم نامه: اندرو نائر 

بازیگران: آرنولد شوارتزنگر )ری(، فارست ویتاکر 
پیتر  دینکام(،  )لوییس  ناکسویل  جانی  )جان(، 

استورمر )بورل(، ادواردو نریگا )گابریل کورتز(
 محصول 2013، 107 دقیقه.

سرکردۀ یکی از بزرگ ترین کارتل های مواد مخدر 
موتِر  با  و  کرده  فرار  اف بی آی  مأموران  دست  از 
پُرقدرتی که در اختیار دارد، با سرعتی سرسام آور 
به سوی مرز مکزیک می راند. شهری کوچک در 
ناحیۀ مرزی آخرین جایی است که می شود جلوی 

او ایستاده گی کرد...
وقت تارومار کردن است. فرصت تکه پرانی فراهم 
است. جمله های قصار تک ضرب است که بدمن ها 
را می نوازد و شوکه می کند. گلوله است که شلیک 

می شود و عضله های پیچ خورده است که به عرق 
آرنولد  که  فضایی  و  دنیا  است  این  می نشیند. 
دهه های  محبوب  اکشن های  دنیای  از  کهنه کار 
هشتاد و نود میالدی با خود به سال 2013 آورده 
نشان می دهد که هنوز  با آخرین سنگر  او  است. 
وجود  با  هم  هنوز  و  می شود  بلند  ُکنده  از  دود 
ناهنجاری که ردشان بر چهره  ناهموار و  خطوط 
قهرمان  یک  می شود،  دیده  دست هایش  حتا  و 
درست وحسابِی کالسیک در وجودش خفته که با 
ابتدایی ترین امکانات داستانی و مصالح دراماتیک، 

بیـدار خواهد شد. 
اکشن  سینمای  در  آیکونیک  شمایلی  آرنولد 
سنگر  آخرین  سازنده گان  و  می آید  حساب  به 
به درستی، تمامِ هم وغم شان را صرف استخراج و 
بازآفرینی این وجهه کرده اند و در این راه به توفیق 
کامل رسیده اند. در چنین فلمی که هدف غایی اش 
فراهم کردن اوقاتی خوش برای تماشاگری است 
که از بیش تر قواعد بازی از پیش آگاه است، این 
حجم از اکشن و تعلیق و از همه بهتر شوخی و 
خنده، کفایت می کند و کارساز است. اصاًل برگ 
برندۀ فلم و کلید سرپا ایستادنش همین است که 
به هیچ وجه خودش را جدی نگرفته؛ هم آرنولد پیر 
شدنش را به عنوان واقعیتی انکارناپذیر پذیرفته و 
قصه  کل  هم  و  می اندازد  دست  را  آن  جا  به  جا 

خالی  مفرح  لحظه های  از  بودن،  پرتنش  عین  در 
با  دست وپاچلفتی  و  بامزه  وردست  یک  نیست. 
این مجموعه  ناکسویل هم هست که  بازی جانی 

کامل شود.
الگوهای  از  آشکار  تأثیر  تحت  سنگر  آخرین 
وسترن ساخته شده و یکی از لذت های انکارناپذیر 
تماشایش، نوع مواجهۀ فلم ساز با آن ها و بازخوانی 
سرخوشانۀ شان در متن فلم است. از شوخی عالی 
پیرمردهایی که در نوشگاه نشسته اند  نکردِن  فرار 
بگیرید تا فصل پایانی که اسبی که قهرمان باید با 
یک شورلت  با  برگردد،  شهر  به  پیـروزمندانه  آن 
شده  جای گزین  درب وداغان  اما  ُمدل  آخرین 
است. این جا دیگر مهم نیست که تخلفات بدمن 
دو  زدِن  هم  به  دلیل  یا  بوده  چه  ماجرا  اصلی 
به راحتی  بوده. می شود  دل دادۀ همکار کالنتر چه 
و  تکراری  و  نحیف  داستانی  طرح  بر  تکیه  با  و 
شخصـیت های پرورده نشده )البته به جز قهرمان(، 
با  مسلمًا  کار  این  اما  کرد؛  رد  را  سنگر  آخرین 
سی سالۀ  از  بیش  پربار  فرامتن  انگاشتن  نادیده 
شمایل سینمایی آرنولد شوارتزنگر و جایگاه مهم 
خواهد  همراه  معاصر  اکشن  سینمای  بطن  در  او 

بود. )امتیاز: 6 از 10(

ماه نامۀ فلم/ مد و مه، تیرماه ۱۳۹۲
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نگاهیبهفلمهای:
لوپر،پیـنا،روزنامهچیوآخرینسنگر
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وقت تارومار كردن است. فرصت 
تکه پرانی فراهم است. جمله های 
قصار تک ضرب است كه بدمن ها 

را می نوازد و شوكه می كند. گلوله 
است كه شلیک می شود و عضله های 

پیچ خورده است كه به عرق می نشیند. 
این است دنیا و فضایی كه آرنولد 

كهنه كار از دنیای اكشن های محبوب 
دهه های هشتاد و نود میالدی با 

خود به سال 2013 آورده است. 
او با آخرین سنگر نشان می دهد 

كه هنوز دود از ُكنده بلند می شود 
و هنوز هم با وجود خطوط ناهموار 
و ناهنجاری كه ردشان بر چهره و 

حتا دست هایش دیده می شود، یک 
قهرمان درست وحسابِی كالسیک در 

وجودش خفته كه با ابتدایی ترین 
امکانات داستانی و مصالح دراماتیک، 

بیـدار خواهد شد



بیشترزندانیانزندان... 
تنها 16 نفر از این ۸۸ نفر که در زندان بگرام هستند، محکوم کرد.
این بیانیه بیشتر زندانیان زندان بگرام را بی گناه معرفی کرده این 
نامیده  افراد را »جانیان خطرناک«  این  امریکا  در حالی است که 
است که در فعالیت های تروریستی از جمله قتل نیروهای امنیتی 

و شهروندان دست داشته اند.
بر اساس این گزارش رحمت اهلل نبیل رییس امنیت ملی افغانستان 
به ریاست  در گزارشی که روز پنجشنبه به یک نشست قضایی 
حامد کرزی رییس جمهور این کشور ارایه کرده است اعالم کرده 
45 زندانی در این زندان بی گناه هستند چرا که شواهدی درباره 

حضور این افراد در عملیات خرابکارانه این کشور وجود ندارد.
بر اساس گزارش امنیت ملی 45 نفر از این افراد شواهدی علیه 
آنان نیست این در حالی است که 27 نفر نیز با جرم های محدودی 

روبرو هستند.
دولت افغانستان تصمیم گرفته است 650 نفر از زندانیان بگرام را 
انتقاد واشنگتن را برانگیخته است. دولت  آزاد کند تصمیمی که 
امریکا این اقدام دولت کرزی را نقض توافق دو طرف در سال 

2013 معرفی کرده است.
امریکا در سال 2013 طی توافقی کنترل زندان بگرام را به دولت 

افغانستان سپرده است.
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نهادهای امنیتی:

بااقتدارامنیتانتخاباتراتأمینمیکنیم

پیمانرایکطرفه...
که  گفتند  امنیتی  موافقتنامه  مخالف  نماینده گان   
حمله نیروهای امریکایی بر خانه های مردم ادامه 
موافقتنامه  این  نباید  این حمالت،  قطع  تا  و  دارد 

امضا شود.
سوء استفاده های انتخاباتی

که  صورتی  در  گفتند  نماینده گان  از  شماری 
موافقتنامه امنیتی امضا نشود، ممکن است نامزدان 
در کمپاین های انتخاباتی از آن به سود خود استفاده 
کاندیداها  از  یکی  با  شود  مجبور  امریکا  و  کنند 

معامله نماید.
نقیب اهلل فایق، نماینده والیت فاریاب گفت هنوز 
از  حمایت  درباره  کرزی  رییس جمهور  آجندای 

نیروهای امنیتی افغانستان در صورت کامل امریکا 
معلوم نیست. آقای فایق گفت که در چنین وضعیتی 
انتخابات افغانستان نیز در حاشیه موافقتنامه امنیتی 
قرار خواهد گرفت: »بحث معامله امریکا با احتماال 
همه کاندیدا وجود دارد. هر نوع معامله هرگز به 
معامالت  این  جلو  باید  ما  نیست.  افغانستان  نفع 
را بگیریم. از همین حاال ما باید رییس جمهور را 

فشار بدهیم که این موافقتنامه را امضا کند«.
به  مربوط  های  بحث  که  است  این  دیگر  نگرانی 
موافقتنامه امنیتی انتخابات سرنوشت ساز بهار سال 

آینده را تحت شعاع قرار دهد.
آزادی زندانیان

اختالف بین رییس جمهور کرزی و ایاالت متحده 
امنیتی  موافقتنامه  امضای  از  خودداری  به  امریکا 

مخالفت  وجود  با  کرزی  آقای  نمی شود.  خالصه 
از  آزاد کردن زندانیان »خطرناک«  با  امریکا  شدید 
زندان بگرام، اخیرا اعالم کرد که 72 زندانی را از 

زندان آزاد می کند.
فرخنده زهرا نادری، یک تن از نماینده گان گفت: 
»دوسیه های این زندانیان باید به قوه قضاییه برود 
تا مشخص شود که چه تعداد آن ها بی گناه هستند. 
به  دوباره  و  شوند  آزاد  آن ها  که  نشود  طوری 

صفوف مخالفین بپیوندند«.
 650 سازی  رها  دنبال  به  که  است  حالی  در  این 
تن از زندانیان بگرام، سه سناتور امریکایی به کابل 
آزاد  که  گفتند  کرزی  جمهور  رییس  به  و  آمدند 
امریکا  کردن ۸۸ زندانی خطرناک می تواند روابط 

و افغانستان را به طور غیرقابل تصور خراب کند.

افغانستان  دفاع  و  داخله  وزارت  سخنگویان 
روز شنبه در نشست خبری مشترک در کابل 
اقتدار  با  امنیتی کشور  نیروهای  اعالم کردند 
امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 

والیتی را تامین خواهند کرد.
و  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  شنبه  روز  افغانستان 
مشترک با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی 
تأکید کردند نیروهای امنیتی افغانستان امنیت 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
را که یکی از مهم ترین رویدادهای افغانستان 

به شمار می رود، تامین خواهند کرد.
صدیقی در این نشست خبری گفت: وزات 
داخله و دفاع افغانستان با تمام امکانات برنامه 
ریزی کرده اند تا با همکاری کمیسیون مستقل 
سال  رویداد  مهمترین  افغانستان  انتخابات 

2014 افغانستان را مدیریت کنند.
افزود:  افغانستان  داخلۀ  وزارت  سخنگوی 
هدف نیروهای امنیتی برگزاری انتخابات در 

سطح وسیع و با مشارکت سرتاسری افغان ها 
است که برای رسیدن به این هدف اقدامات 

زیادی طی شش ماه انجام شده است.
امنیت  تامین  که  کرد  تاکید  صدیقی 
دست اندرکاران انتخابات، مراکز رای گیری و 
نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 

از برنامه های اصلی وزارت داخله است.
تامین  برای  نظامی  عملیات  اجرای  از  وی 
امنیت انتخابات در والیت های کنر، نورستان، 
افزود:  و  داد  خبر  بدخشان  و  فاریاب  لوگر، 
تهدیدهای امنیتی در این مناطق یا از بین رفته 

و یا به حداقل ممکن رسیده است.
سخنگوی وزارت  داخله گفت: از 6هزار و 
۸45 مرکز رای گیری که در سراسر افغانستان 
توسط کمیسیون انتخابات تعیین شده، 6هزار 
مراکز  مجموع  درصد   93 که  مرکز   431 و 
رای گیری می شود، از امنیت کامل برخوردار 

است.
به  قادر  امنیتی  نهادهای  حساب،  این  با 
به  رای دهی  مرکز   414 امنیت  تامین 

دلیل تهدیدهای امنیتی در روز انتخابات 
ریاست جمهوری نخواهند بود.

پولیس  و  ارتش  امنیتی،  نیروهای  توان  وی 
افغانستان را در غیر قابل مقایسه با سال 2009 
به  آسوده  با خیالی  افغان ها  دانست و گفت: 
مراکز رای گیری مراجعه کنند و هیچ نگرانی 
نداشته باشند زیرا امنیت آنان تامین شده است.
دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر 
گفت:  خبری  نشست  این  در  نیز  افغانستان 
فرماندهان بلند پایه ارتش برای تامین امنیت 
و  بودند  شده  خوانده  فرا  کابل  به  انتخابات 
انجام  امنیت  تامین  برای  الزم  هماهنگی های 

شده است.
جنرال مراد علی مراد فرمانده نیروهای زمینی 
خبری  نشست  این  در  نیز  افغانستان  ارتش 
گفت: تالش های مشترک ادامه دارد و امنیت 
انتخابات تامین است و جای هیچگونه نگرانی 

نیست.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 

کشور ماه حمل سال 93 برگزار خواهد شد.
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دیداربینتیجۀدووزیر...
منجر  که  را  جانبه   دو  امنیتی  توافق  تا  خواسته 
از  پس  خارجی  نیروهای  از  تعدادی  به حضور 
به  و  می شود  افغانستان  در  میالدی   2014 سال 
نیروهای امنیتی افغان کمک می کند، امضا کند. اما 
امنیتی  کرزی می گوید، پیش از آنکه توافق نامه 
دو جانبه را امضا کند، مذاکرات رسمی صلح باید 
از سر گرفته شود. در همین حال کرزی مذاکره را 

با نماینده گان طالبان که خود را »امارت اسالمی 
افغانستان« می خوانند، رد کرده است.

خبرگزاری  به  طالبان  ناشناس  مقام  این 
است  حاضر  گروهش  گفت،  آسوشیتدپرس 
میانجی گری غیرمستقیم بین دو طرف را بپذیرد، 
درست همانند اقدامی که در سال 19۸9 میالدی 
نیروهای  خروج  به  منجر  و  گرفت  صورت 

شوروی سابق از افغانستان شد.

در همین حال، سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی 
پاکستان در رابطه با آزادی زندانیان طالبان گفت: 
بعد از این رویداد، طالبان در پاسخ هنوز سازش 
با  امنیتی دو جانبه  توافقنامه  نیز  نکرده و کرزی 

واشنگتن را امضا نکرده است.
وی افزود: طالبان فکر می کند که تمام این مسایل 
امضا  را  توافق  این  کرزی  و  است  نمایش  یک 

خواهد کرد.

امریکاییهادرتالشناکام...
من  که  گفت  و  زد  زنگ  من  به  گالبریت  "پیتر 
شنیده ام که شما فردا نتایج مقدماتی انتخابات را 
بله. گفت: نکن. گفتم: چرا  اعالم می کنید. گفتم 
اعالم نکنم، ما به مردم وعده داده ایم؟ گفت: من 
برایت می گویم که اعالم نکن. گفتم: نه تو مسئول 

من هستی و نه امرت برایم قابل تحمیل است."
ملل  سازمان  دیپلمات  این  نجفی،  آقای  گفته  به 
اگر  که  داد  او هشدار  به  این گفت وگو  دنبال  به 
نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری اعالم 
شود، برای تو خوب نیست. اگر تو نتایج مقدماتی 
را  خودت  گور  کنی،  اعالم  فردا  را  انتخابات 

می َکنی."
"بن بست  و  "فشارها"  این  تحت  او،  گفته  به 
سیاسی" که در این مورد پیدا شده بود، کمیسیون 
برگزار  انتخابات  دوم  دور  که  پذیرفت  انتخابات 
شود. آقای نجفی افزود که این مقام های امریکایی 
دور  به  را  انتخابات  که  بودند  خورده  "سوگند" 

دوم می کشانند.
اتهامات  با   2009 جمهوری  ریاست  انتخابات 
تقلب روبرو شد و کمیسیون رسیده گی  گسترده 
به شکایات انتخاباتی افغانستان در آن زمان اعالم 
بر  مبنی  قبولی"  قابل  و  واضح  "شواهد  که  کرد 

تقلبی بودن آرای 210 مرکز رای دهی در انتخابات 
موقعیت  افغانستان  در سراسر  که  دارد  در دست 

داشته اند."
انتخابات  روند  از  که  نیز  اروپا  اتحادیه  ناظران 
افغانستان نظارت می کردند اعالم کرده بودند که 
رای  میلیون  نیم  و  یک  حدود  مورد سالمت  در 
ریخته شده به صندق ها در انتخابات 2009 تردید 
آرا،  این  از  میلیون  یک  از  بیش  که  دارد  وجود 

مربوط به حامد کرزی است.
انتخاباتی  شکایات  به  گی  رسیده  کمیسیون 
افغانستان دو ماه را سرگرم بررسی ادعاهای تقلب 
در انتخابات بود و پس از بررسی ادعاهای تقلب 
از سوی این کمیسیون، آرای آقای کرزی به زیر 
انتخابات  یافت و موجب شد  50 درصد کاهش 

افغانستان به دور دوم کشانده شود.
برگزاری دور دوم انتخابات با شرکت آقای کرزی 
در  آقای کرزی  از سوی  زمانی  و عبداهلل عبداهلل 
یک نشست مشترک خبری با حضور جان کری 
سناتور سابق و وزیر خارجی فعلی امریکا مورد 

تایید قرار گرفت.
آیده  با کای  نظر  اختالف  دنبال  به  گالبریت  پیتر 
ملل  سازمان  وقت  ویژه  فرستاده  و  یوناما  رییس 
در  تقلب  ادعاهای  بررسی  سر  بر  افغانستان  در 

این  کل  دبیر  مون  کی  بان  سوی  از  انتخابات، 
سازمان برکنار شد.

آقای  ملل،  سازمان  ترک  از  پس  گالبریت  آقای 
آیده را "مرد کرزی در سازمان ملل" خواند و او 
را به چشم پوشی از تقلب گسترده در انتخابات 
متهم کرد. در مقابل کای آیده ضمن تایید "تقلب 
نظر  را  او  اظهارات  انتخابات،  در  گسترده" 

شخصی اش خواند.
امریکا  پیشین  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  اخیراً 
هالبروک  ریچارد  که  نوشته  خاطراتش  کتاب  در 
امید  به  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده 
کشاندن انتخابات به مرحله دوم و کنار زدن حامد 

کرزی از رقیبان او در انتخابات حمایت می کرد.
و  بوش  جورج  دولت های  در  که  گیتس  آقای 
باراک اوباما به عنوان وزیر دفاع خدمت کرده، در 
بخشی از این کتاب نوشته: "همه چیز بسیار زشت 
افغانستان  رییس جمهوری  ما،  همکار  دامن  بود؛ 

لکه دار شد و دستان ما هم آلوده شد."
سفید،  کاخ  سخنگوی  یک  هایدن،  کایتلین  اما 
ادعاهای آقای گیتس را به شدت رد کرد و گفت: 
"منافع امریکا در یک افغانستان با ثبات و انتخابات 
در  نه  می شد  برآورده  قبول  قابل  و  دموکراتیک 

کمک به کامیابی یا شکست یک نامزد خاص."

په دوبۍ کې د حکومت...
افغان  اماراتو کې د دوی او د  په   له قوله ویل شوي دي، چې 

حکومت د چارواکو تر منځ خربو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې.

دغه آژانس په خپل راپور کې ویيل، چې د افغان حکومت دوه 

وزیرانو په اماراتو کې د طالبانو له استازو رسه کتيل او د سولې 

په اړه یې خربې اترې وررسه کړې.

طالب  او  افغان چارواکو  د  له مخې  راپور  د  آژانس  نوموړي  د 

له  پاکستان  چې  شوې،  مهال  هغه  خربې  دا  منځ  تر  استازو 

طالبانو رسه د افغانستان د حکومت د خربو د بهیر له پیلېدو رسه 

د مرستې لپاره د طالبانو په لسګونو غړي خويش کړل.

اسوشیتید پریس د طالب مرشانو په قول وايي چې له افغانستانه 

د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به هم دا ډله او نورې وسله 

والې ډلې د افغانستان د حکومت پرضد جګړې ته دوام ورکړي.

رسه  حکومت  له  چې  غواړي  مرشان  طالبانو  د  وینا  په  دوی  د 

چې  غواړي  نه  قومندانان  جبهې  د  دوی  د  خو  وکړي.  خربې 

خربې ويش، بلکې هغوی د جګړې په زور د حکومت د پرزولو 

غوښتونکي دي.

په همدې حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود 

الفیصل له ولسمرش حامد کرزي رسه په یوې ټیلفوين اړیکه کې 

اترې کړي  په ونډې خربې  په کې د سعودي  او  افغان سولې  د 

دي.

ولسمرش کرزي په دې خربو کې یو ځل بیا د سولې په پروسه کې 

د سعودي او په ځانګړي ډول د دې هېواد د پادشا ملک عبدالله 

رول مهم بللی دی.

همدارنګه الفیصل د مرستو د بهبود او د ګډو ګواښونو د له منځه 

نواز  میا  وزیر  لومړي  د  پاکستان  د  ته  کابل  کې  برخه   په  وړلو 

رشیف د وروستي سفر او تر دې مخکې اسالم آباد ته د هېواد د 

ولسمرش کرزي سفر مهم بللی.

استقبالاتحادیۀژورنالیستان... 
و رسانه ها، عفو شود.«

این  از  استقبال  با  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
تصمیم رییس جمهور، از نهادهای عدلی و قضایی کشور 
تقاضا دارد تا در زودترین فرصت ممکن به اجرای این 

فیصله بپردازند.
رییس جمهور کرزی، نزدیک به یک ماه قبل، در نشستی 
خبرنگاران  صنفی  نهادهای  و  رسانه ها  مسووالن  با  که 
داشت، وعده سپرده بود که این دوسیه ها را مورد عفو 

قرار می دهد.
اکثر این دوسیه ها به وسیلۀ کمیسیون غیر قانونی«رسیده گی 
به تخطی ها و شکایات رسانه یی » که در راس آن وزیر 
اطالعات و فرهنگ قرار دارد، ساخته شده بود، در حالی 
که هیچ پایه و اساس قانونی و اسناد و مدارک محکمه 

پسند در این دوسیه ها وجود ندارد.
بود که  نهادی  تنها  افغانستان،  اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 
و  خبری  نشست های  طریق  از  هم  جدی،  پیگیری  با 
پخش اعالمیه ها و هم به وسیلۀ فرستادن نامه های رسمی 
این  در  جمهور،  رییس  رسمی  حکم  اصدار  خواستار  

رابطه، به مراجع عدلی و قضایی شده بود.
 نامه های رسمی این اتحادیه به آدرس های  دفتر ریاست 
شورای  جمهوری،  ریاست  امور  ادارۀ  دفتر  جمهوری، 
وزارت  و  سارنوالی  لوی  عالی،  گاه  داد  ملی،  امنیت 

اطالعات و فرهنگ،فرستاده شده بود.
برای  و  کرده  وفا  وعده اش  به  جمهور  رییس  که  حاال 
و  عدلی  اجراات  دایرۀ  از  دوسیه ها  این  کشیدن  بیرون 
تقاضا  دیگر  یکبار  است،  داده  رسمی  هدایت  قضایی، 
داریم تا نهاد های عدلی و قضایی کشور، با سرعت به 

اجرای این حکم بپردازند.



با  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های  از  حمایت  اداره  مسوول 
اشاره به وضعیت کنونی خبرنگاران در کشور اظهار داشت که 
عدم تصویب قانون رسانه ها از سوی پارلمان خبرنگاران را با 

چالش ها و مشکالت جدی مواجه کرده است.
صدیق اهلل توحیدی مسوول اداره حمایت از رسانه های آزاد 
اجتماعی«  تغییرات  در  رسانه ها  »نقش  سمینار  در  افغانستان 
افغانستان با اشاره به مشکالت خبرنگاران کشور اظهار داشت 
که ناامنی و عدم دسترسی به اطالعات از بزرگترین مشکالت 
و چالش های خبرنگاران افغان است که از عدم تصویب قانون 

رسانه ها در پارلمان این کشور ناشی می شود.
قانون رسانه های افغانستان تاکنون از سوی پارلمان افغانستان 
تصویب نشده که اعتراض بسیاری از خبرنگاران و نهادهای 

مدنی را بدنبال داشته است.
توحیدی در مراسم ادامه تصریح کرد: حقوق خبرنگاران در 
رسانه های این کشور رعایت نمی شود همچنین از امنیت کافی 

برخوردار نیستند و در عین حال هر زمان که صاحبان رسانه ها 
بخواهند، آن ها را اخراج می کنند به همین سبب خبرنگاران 

افغان با خودسانسوری قادر به نشر حقایق نیستند.
توجه  با  تا  خواست  افغانستان  دولت  از  »نی«  اداره  رییس 
جدی به مشکالت خبرنگاران از پارلمان این کشور بخواهد 

که قانون رسانه ها را به تصویب برساند.
آینده  جمهوری  ریاست  نامزد  رسول«،  »زلمی  حال،  این  با 
افغانستان  در  نقش رسانه ها  به  این سمینار  در  نیز  افغانستان 
اشاره کرد و گفت که هیچ ابزاری نمی تواند جایگاه رسانه ها 

برای اطالع رسانی را پر کند.
منافع  راستای  تا در  افغانستان خواست  از رسانه های  رسول 
ملی این کشور گام بردارند و برای منافع کشورهای خارجی، 

منافع افغانستان را زیر سوال نبرند.
این در حالی است که تعدادی از اساتید دانشگاه کابل نیز از 

استقالل رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
نور الدین علوی، استاد دانشگاه کابل که نیز در این سمینار 
فنی،  استقالل  افغانستان  رسانه های  از  برخی  داشت:  اظهار 
سیاسی و اقتصادی ندارند و به کشورهای بزرگ و قدرتمند 
منافع  افغانستان را فدای  منافع ملی  نتیجه  وابسته هستند در 
پایمال  نیز  را  اجتماعی  ارزش های  و  کرده  خود  شخصی 

می کنند.
به باور وی، رسانه های افغانستان بایستی وظایف اصلی خود 
مردم تالش  برای  اطالع رسانی  راستای  در  و  داده  انجام  را 

کنند.

به هیأت اداری و اعضای محترم مشرانو جرگه
السالم علیکم

آرزوی صحت به فرد فردِ شما دارم و از خدای 
بزرگ توفیق بیشتر برای تان التجا می کنم و بعد؛

مورخ  دیروز  عمومی  جلسۀ  در  جرگه  ولسی 
تأکید  1392/10/21 خویش، علی رغم استدالل و 
نظارتی  دادن صالحیت  از  نماینده گان،  از  عده یی 
که  حالی  در  نمود؛  امتناع  والیتی  شوراهای  به 
داشتن  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
از  اما  بود.  خوانده  بالمانع  را  صالحیت  این 

آن جایی که:
را  اساسی، حاکمیت  قانون  مادۀ چهارم   .1

که  می داند  مردم  آن  از 
به طور مستقیم و یا توسط 
اعمال  نماینده گان شان 
 1 فقرات  مطابق  می شود. 
و 2 مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی، حاکمیت 
نماینده گی باید در سه سطح اعمال گردد: حاکمیت 
حکومت  ملی(،   شورای  جمهور،  )رییس  مرکزی 
ولسوالی.  شورای  و  والیتی(،  )شورای  والیتی 
و  والیتی  شورای  به  نظارتی  صالحیت  ندادن 
قانون  فوق  مواد  صریح  نقض  ولسوالی،  شورای 

اساسی است. 
این استدالل که دادن صالحیت نظارتی به شورای 
در وظایف مسوولین  تداخل  ایجاد  باعث  والیتی 
عین  زیرا  است.  اساس  بی  می شود،  والیات 
کار شورای  تداخل  مورد  در  می توان  را  استدالل 

ملی، حکومت و قوۀ قضاییه نیز وارد دانست. 

دموکراسی  و  مردمی  دولت داری  روح   .2
از   d گام  به  گام   d که  می کند  ایجاب  امروزی 
بیشتر  دولت  در  انتخابی  پست های  یک طرف 
دارای  انتخابی  نهادهای  دیگر  طرف  از  و  شود، 
حاضر  حال  در  گردند.  بیشتر  صالحیت های 
اداره  امر  فاقد موثریت الزم در  شوراهای والیتی 

و توسعۀ والیات اند. 
در  صالحیت ها  حد  از  بیش  تمرکز   .3
نهادها و واحدهای اولیۀ دولت )در کابل(، از علل 
اصلی فساد اداری حاکم و بروکراسی زمان گیر در 
کشور شناخته می شود. از این رو برای مبارزۀ موثر 
به  از صالحیت ها  بخشی  می باید  حاکم،  فساد  با 

والیات منتقل گردد. 
از مشرانو جرگه تقاضا دارم که این مصوبه را رد 
نموده، نگذارد یک بار دیگر شورای ملی قبرستان 

دموکراسی باشد.      داکتر مهدی

مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باالترین 
میزان افسردگی را به خود اختصاص دادند.

تحقیقات  انجام  از  پس  استرالیا  کوینزلند  دانشگاه 
مناطق  مردم  زندگی  سال ها  بررسی  و  گسترده 
میزان  خصوص  در  را  گزارشی  جهان،  مختلف 

افسردگی و شادی مردم جهان منتشر کرده است.
مجله  در  جاری  هفته  در  که  مطالعه  این  نتایج 
)PLOS( منتشر شده است، با استفاده از اطالعات 
افسردگی،  مدت  طول  و  بروز  شیوع،  به  مربوط 
میزان سالمت جامعه و مردم از اختالالت ناشی از 
را در سراسر جهان مورد  افسردگی و دپرشن حاد 
بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این تحقیق، 
ناتوانی  علت  دومین  دپرشن  که  دریافتند  محققان 
جمعت  از  درصد   4 از  بیش  و  است  جهان  مردم 
جهان به آن گرفتار هستند. نقشه ای که در این رابطه 
منتشر شده است نشان می دهد که افسردگی بالینی 
شده  داده  تشخیص  کشور  هر  مردم  از  مقدار  چه 

است.
البته، محققان در این تحقیق به سراغ همه مردم نرفته 
و افراد را تک به تک مورد آزمایش قرار نداده اند، 
این  به  کردند.  استفاده  موجود  اطالعات  از  بلکه، 
معنا که در این تحقیق به طور ویژه به دنبال میزان 
افسردگی بالینی نبوده و تنها اینکه چه مردمانی دچار 
هستند.  گرفته  قرار  مدنظر  هستند  بالینی  افسردگی 
و  کنند  می  زندگی  بیشتری  آگاهی  با  که  مردمی 
دسترسی آسان تری به سرویس های سالمت دارند 
افسردگی  به  ابتال  میزان  باالتر  های  رده  در  طبیعتا 
و  پایین  میزان  توضیح  به  تواند  می  که  دارند.  قرار 
غیرمعمول این نرخ به طور مثال در عراق که میزان 
ارائه خدمات بهداشتی و سالمت پایین است، باشد. 
روانی  علیه سالمت  زمینه  این  در  موجود  تابوهای 
نیز می تواند یکی دیگر از علل پایین بودن این نرخ 
باشد. به طور مثال، در شرق آسیا، به طور ساختگی 

پایین  منطقه  این  در  بالینی  افسردگی  شیوع  میزان 
است.

این مقاله همچنین هشدار می دهد که حتی بررسی 
افسردگی  نرخ  خصوص  در  گرفته  صورت  های 
بالینی در کشورهای با درآمد پایین نیز قابل اعتماد 
 dمطالعات جهانی در  نیستندdیک موضوع مشترک 
های  مدل  پایه  بر  آماری  برآورد  به  را  محققان  که 

آماری وادار می کند.
حقیقی  انشعابات  محققان  های  یافته  حال،  این  با 
به  هستند،  هم  برانگیز  تعجب  اغلب  که  دنیا  برای 
همراه دارد. بیش از 5 درصد از جمعیت جهان در 
خاورمیانه، شمال آفریقا، کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا، غرب اروپا و کارائیب از افسردگی رنج می 
برند. در همین حال، میزان افسردگی در شرق آسیا 
هر  مردم  ابتالی  زیر چگونگی  است. چارت  پایین 
منطقه از جهان به افسردگی را نشان می دهد. خط 
از  نفر  هزار   100 هر  که  هایی  سال  تعداد  نارنجی 
مردم جهان با بیماری افسردگی سپری کرده اند را 

نشان می دهد.
داراست،  را  افسردگی  میزان  باالترین  افغانستان، 
جایی که یک نفر از پنج نفر دچار افسردگی است. 
کمترین میزان افسردگی نیز متعلق به جاپان است با 

میزان 2،5 درصد ابتال به بیماری افسردگی بالینی.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو شانزدهم y یک شنبه 22 جدی/دی y 1392 9 ربیع االول y 1435 12 جنوری 72014 www.mandegardaily.com

توحیدی:

خبرنگاردچارخودسانسوری
هستند
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مردمافغانستانافسردهترینمردمدنیاهستند

المللی  بین  افغانستان اعالم کرد که فدراسیون  فدراسیون فوتبال 
فوتبال  نامزد  عنوان  به  را  کشور  این  فوتبال  )فیفا(،  فوتبال 
سال  برای   )FIFA Fair Play Award( جهان  جوانمردانه 

2013 معرفی کرده است.
این فدراسیون افزوده که در تاریخ 90 ساله فوتبال افغانستان این 
اولین بار است که فوتبال این کشور نامزد این مقام از سوی فیفا 

شده است.

این  قرار است  نوشته که  این فدراسیون در صفحه رسمی خود 
مراسم با حضور 209 کشور عضو فیفا روز دوشنبه هفته جاری، 
فیفا،  مقر  سویس،  کشور  زوریخ  شهر  در  جنوری،  ماه  سیزدهم 

برگزار شود.
در این مراسم بهترین های فوتبال جهان در سال 2013 نیز انتخاب 

خواهند شد.
آقای  مراسم  این  در  که  کرده  اعالم   افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
کرام الدین کریم رییس و سید علی رضا آقازاده، دبیرکل فدراسیون 
خواهند  حضور  کشور  این  از  نماینده گی  به  افغانستان  فوتبال 

داشت.
ازبکستان در سال 2012 موفق به کسب جایزه فوتبال جوانمردانه 

سال فیفا شد.
در جنوب  قهرمانی  با  میالدی  در سال گذشته  افغانستان  فوتبال 
آسیا دستاوردهای زیادی داشت. این تیم توانست رتبه 129 را در 

رده بندی جهانی فیفا به دست آورد.
در  تاکنون  از سال 1393  را  افغانستان  فوتبال  دستاورد  این  فیفا 

تاریخ فوتبال این کشور بی سابقه خواند.

فرانک  آلمان،  فوتبال  قیصر 
»توپ  کسب  شایسته  را  ریبری 
می  او  می داند.   2013 طالی« 
هافبک  به  جایزه  این  اگر  گوید 

فرانسوی بایرن نرسد احساس ناامیدی خواهد کرد.
دوشنبه همین  در سال 2013  بازیکن جهان  بهترین 

هفته  مشخص خواهد شد.
فرانک ریبری، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی سه 
نامزد نهایی »توپ طال« در سال 2013 هستند. بکن 
باوئر، اسطوره فوتبال آلمان معتقد است که باید توپ 

طال در سال 2013 به فرانک ریبری برسد.
چنانچه  بگویم  صادقانه  گفت:  آلمان  فوتبال  قیصر 
توپ طال به ریبری نرسد شگفت زده خواهم شد و 
احساس ناامیدی خواهم کرد، چرا که ریبری در سال 

2013 فوق العاده  بود.
او افزود: دوست دارم این جایزه به ریبری برسد، اما 
در صورتی که او برنده نشود به بازیکنی که توپ طال 
به او می رسد تبریک خواهم گفت. ریبری، رونالدو 
و مسی بازیکنان بزرگی هستند و در این هیچ شکی 
نبود، چرا که  ، سال مسی  ندارد. سال 2013  وجود 
این بازیکن آرژانتینی چند بار آسیب دید. رونالدو هم 

هر چند از نظر فردی خوب ظاهر شد، اما نتوانست با 
رئال مادرید جامی را به دست آورد. بنابراین معتقدم 
که این جایزه باید به فرانک ریبری برسد، چرا که او 

با بایرن  خیره کننده ظاهر شد.
شهر  در  دوشنبه  حالی  در   2013 طال  توپ  مراسم 
با  مسی  لیونل  که  می شود  برگزار  سوئیس  زوریخ 
چهار توپ طال رکوردار این جایزه معتبر فوتبالی به 
شمار می آید. کریستیانو رونالدو هم پیش از این یک 
بار زمانی که پیراهن منچستریونایتد را بر تن داشت 
تاکنون  ریبری  اما  شد،  جایزه  این  کسب  به  موفق 

افتخار دستیابی به توپ طال را نداشته است.
با  را  رویایی  سال  مونیخ  بایرن   فرانسوی  هافبک 
زمانی  قبل  او فصل  باواریایی ها پشت سر گذاشت. 
که یوپ هاینکس هدایت بایرن را داشت موفق شد 
با درخشش خود و ارائه بازی های زیبا راه را برای 
اروپا  و  آلمان  فوتبال  گانه  سه  در  تیم  این  قهرمانی 

فراهم کند.

فوتبالافغانستاننامزدفوتبالجوانمردانهفیفاشد

ورزش
بکن باوئر: 

توپطالبهریبرینرسدناامیدمیشوم

نگذاریدشورایملیقبرستاندموکراسیباشد



رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون 
دو  که  گفته  افغانستان  انتخابات 
در  امریکایی  پیشین  دیپلمات 
در  کرزی  حامد  ناکامی  تالش 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

13۸۸ بودند.
اظهارات  این  نجفی  داوودعلی 
آورده که  زبان  به  آن  از  را پس 
خاطرات  کتاب  از  بخش هایی 
رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین 
رسانه یی  مورد  این  در  امریکا 

شد.
آقای نجفی به خبرنگاران گفت 
نماینده  هولبروک  ریچارد  که 
رییس  اوباما  باراک  وقت 

جمهوری امریکا برای افغانستان 
و پاکستان و پیتر گالبریت معاون 
امریکایی نماینده سازمان ملل در 
افغانستان نمی خواستند که آقای 
به   13۸۸ انتخابات  در  کرزی 

ریاست جمهوری برسد.
وزیر  حاضر  حال  در  که  او 
است،  افغانستان  ترانسپورت 
گفت:...              ادامه صفحه6
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وروسته له هغې چې اې پي خربي اژانس رپوټ ورکړ، چې په دوبۍ 

د  پټې خربې شوي دي،  ترمنځ  د طالبانو  او  افغان حکومت  د  کې 

سولې عايل شورا له دې خربو اترو بې خربي ښيي او وايي، که دغه 

ډول خربې شوي وی ګټورې دي.

نه  پایله  خو د سیايس چارو شننونکي وايي، چې دغه ډول خربې 

لري او نه په کې له بند نه خوشې شوي طالبان مرسته کوالی يش، 

ځکه هغوی تازه له بنده خويش شوي او دریځ یې روښانه نه دی.

له بلې خوا افغان ولسمرش د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر رسه د 

سولې په اړه خربې اترې کړي دي.

د سولې د عايل شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ماندګار ورځپاڼې 

لپاره هلې  او د سولې  په مرکه کې ویول، چې د سولې راوستل  ته 

ځلې د ټولو افغانانو وجیبه ده، ځکه دا پروسه یوه اسالمي او ميل 

پروسه ده چې د ټولو هڅې غواړي.

هغه وايي، دی په دوبۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له پټو 

خربو اترو خرب نه دی او نه ورته چا اطالع ورکړې خو عمومًا دغه 

ډول خربې د سولې لپاره ګټورې دي.

د  پرته  له عايل شورا  د سولې  په خربه، هیڅوک نيش کوالی  ده  د 

سولې په اړه پرېکړه وکړي؛ خو مقدمايت خربې، د سولې خربو اترو 

ته د اسانتیاوو او زمینو برابرول، سولې ته د وسله والو هڅول د هر 

چا کار دی او که حکومت دغه کار وکړي یو ښه ګام دی.

ښاغيل شاهد زیاته کړه، دا په دې مانا نه ده چې د سولې د عايل شورا 

بلکې هغوی  وړي،  مخ  پر  د سولې خربې  په شتون کې حکومت 

زمینه برابروي.

همدارنګه د سولې د عايل شورا غړی او د سیايس چارو شننونکي 

عبدالحمید مبارز ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې دی 

په دوبۍ کې د طالبانو او افغان حکومت له خربو اترو خرب نه دی.

هغه وايي، دا چې د اې پي خربي اژانس په رپوټ کې یادونه شوې، 

چې په دې خربو کې له زندان نه خوشې شوي طالب مرشان ونډه 

لري، فکر نه کوي چې له بند نه خويش طالبان دې په دې خربو اترو 

کې ونډه ولري.

د نوموړي په وینا، دا چې له بند نه خويش طالبان تازه خويش شوي، 

هغوی تر اوسه ښکاره دريځ نه لري او نه دا روښانه ده چې هغوی 

دې په طالبانو کې له کوم موقف او نفوذ نه برخورداره وي؛ نو څنګه 

کېدای يش چې هغوی د سولې په خربو اترو کې مرسته وکړي.

ښاغلی مبارز وایي، دا چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د 

افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، که چېرې په دې هڅو کې رښتيني 

وي، پاکستان تر فشار الندې ونیيس څو د سولې له پروسې رسه یې 

اترو کې  په خربو  د سولې  کېدای يش  بايس  اړ  ته  رښتینې مرستې 

پرمختګونه ويش.

تېره ورځ امریکايي خربي اژانس اې پي د افغان حکومت او طالبانو 

د رسچینو له قوله رپوټ ورکړ، چې په دوبۍ کې د افغان حکومت 

او طالبانو ترمنځ پټې خربې اترې روانې دي.

په دې رپوټ کې د طالبانو...                                  ادامه صفحه 6

د سولې عايل شورا:

په دوبۍ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ 

له خربو بې خربه یو

برای معلومات بیشتر با اين شماره ها تماس بگیريد:
ـ مهندس شکور فقیر:                                                      0799424953  
ـ حشمت حیران:                                                           07002777۸1 
-سمیع دره یي:                                                                0799314931  
ـ حسین رحمتي:                                                            0772101690 
ـ سعید جامي:                                                                0797605605 
ـ سید معراج الدین علوي:                                                          0779510957 
ـ بسم اهلل بهادري:                                                             07۸6201201 
d بریالی افغان:                                                            070499446۸
ـ نظري پریاني:                                                              0700263152 

دیالوگ  خانۀ  مثابۀ  به  ملی  اجندای  کنفرانس 

منظور  به  تاریخی  مرحلۀ حساِس  این  در  بین االفغانی، 

از طریق گفتمان  گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور 

نخبه گان  میان  همگرایی  و  تفاهم  ایجاد  و  بین االفغانی 

دینی،  بزرگان  فعال،  شخصیت های  مدنی،  ـ  سیاسی 

فعالین تأثیرگذاِر سیاسیـ  اجتماعیـ  فرهنگِی سراسر 

کشور، نشستی یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر 

کابل برگزار می کند.

عالقه مندان مطلع باشند!
اعـــالن

دارد  نظر  در  پنجشير  واليت  معارف  رياست 
كه تعداد)13(قلم مواد اعاشوي مورد ضرورت 
تربيه  محصلين  تن  تعداد)130(  سال1393 
معلم عالي پنجشير را به قرارداد بسپارد آنعده 
را  مواد  نمودن  فراهم  عالقه  هايكه  شركت  از 
به  روزكاري   )21( مدت  اال  باشند  داشته 
رياست  تداركات  و  تهيه  عمومي  مديريت 
دست  اول  منزل  پاراخ  واقع  پنجشير  معارف 
نموده شرطنامه  مراجعه  تداركات  راست شعبه 

را مالحظه كرده تضمين اخذ ميگردد.

با احترام

دولتجمهوریاســــــــالمیافغانستان
وزارتمــــعارف

ریاستمعارفوالیتپنجشیر

مدیریتعموميتهیهوتدارکات

وزیر ترانسپورت با تأیید اظهارات گیتس:
امریکاییهادرتالشناکامساختنکرزیبودند!


