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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نقِص عمدۀ برنامه های نامزداِن 
ریاست جمهوری

امريكادرحالدرنظرگرفتناينمسالهاستکهتا
زمانکناررفتنحامدکرزیازرياستجمهوری
با دوجانبه امنيتی معاهده سازی نهايی برای
تعداد خصوص در گيری تصميم و افغانستان
سال از پس کشور اين در مانده باقی سربازان

2014صبرکند.
وال روزنامه رويترز، خبرگزاری گزارش به
پايۀ بلند مقام يک از نقل به ژورنال استريت
رييس کرزی، حامد اگر داد: گزارش امريكايی
جمهوریافغانستانقصدنداردبخشیازراهحل
برایعبور مامجبورخواهيمشدکهراهی باشد

ازاوپيداکنيم.

ویافزود:عماًلنشاندادهشدهکهکرزیصراحتًا
معاهدهامنيتیراممكناستامضانكند.ویديگر

صدایمردمافغانستاننيست.
اين درخصوص سوالی به پاسخ در سفيد کاخ
اظهارنظرهای به همچنان که کرد عنوان گزارش
امريكا پايبنداست. اينمساله قبلیدرخصوص
تمايلداردپسازخروجرسمینيروهایامريكايی
درپايانسالجاریميالدیازافغانستانبيشاز
تروريسم با مبارزه منظور به را سرباز هزار 10
کشور اين در همچنان افغان نيروهای وآموزش

حفظکند....
 ادامه صفحه 6

صفحه 6

یک مقام امریکایی:

موافقتنامۀ امنیتی را با کرزی امضا نمی کنیم
ایران و 

افغانستاِن 

پساانقالب
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زوبین
 های 

پروست

د ترکیې درې 

اړخیزه ناسته 

به بې پایلې وي

در برگ ها

تبارشـناسی
معنای
 پول

محوريت با ترکيه و پاکستان افغانستان، سهجانبۀ نشست
بررسیاوضاعافغانستان،امروز)چهارشنبه(درانقرهبرگزار

میشود.
رييسجمهورکرزیبرایحضوردرنشستسرانافغانستان،

پاکستانوترکيهدرصدريکهياتعازمانقرهشد.
دفترمطبوعاتیرياستجمهوریافغانستانباانتشاربيانيهيی
اعالمکرد:حامدکرزیدراينسفرسهروزهعالوهبرشرکت
درنشستسرانافغانستان،پاکستانوترکيهباعبداهللگل
ترکيه وزير نخست اردوغان طيب رجب و رييسجمهور
گفتوگو دوجانبه روابط درباره و ديدار جداگانه طور به
خواهدکرد....ادامه صفحه 6

امروز نشست سه جانبۀ کابل، 

اسالم آباد و انقره برگزار می شود

آگاهی        فراخواِن نخستین نشست مشورتی »آجندای ملی«
تبادل  و  بحث  منظور  به  ملی  آجندای  کنفرانس 
افکار پیرامون ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی 
دولت  )ایجاد  نام  با  را  تحقیقی  علمی-  سمینار 
سازی  ملت  دولت-  تقویت  روند  و  ملی  وحدت 
درکشور( با اشتراک صاحب نظران امور سیاسی 
ریاست  محترم  های  کاندیدا  گان  نماینده  و 

جمهوری، برگزار می نماید.
داده های این سمینار در چارچوب آجندای ملی ، 
تسهیل کننده تعهد ملی دولت مردان افغانستان 
در فرایند انتخابات 2014 خواهد بود. حضور شما 

در این سمینار، بر غنامندی آن می افزاید.

ميل  د  کې  افغانستان  په  کنفرانس،  اجنډا  ميل  د 

او  بحث  د  اړتیا  پر  کېدو  رامنځته  د  دولت  د  یووايل 

یووايل  ميل  د  کې  هېواد  په  لپاره،  تبادلې  د  افکارو 

جوړونې  ملت  ـ  دولت  د  او  کېدل  رامنځته  دولت  د 

د  چارو  د  افغانستان  د  الندې،  عنوان  تر  پیاوړتیا  د 

کارپوهانو او د ولسمرشۍ د محرتمو نوماندو په ګډون 

غواړي عميل ـ څېړنیز سیمینار جوړ کړي.

د  مسایل،  کېدونکي  وړاندې  کې  سیمینار  دې  په 

د  اجنډا  ميل  د  کې،  پایله  په  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۴

ژمنې  ميل  د  چارواکیو  دولتي  د  مخې  له  طرحې 

ګډون  ستاسو  کې  سیمینار  دې  په  کېدل.  رامنځته 

به، یاد سیمینار ال غني کړي.
0786201201

به این شماره ها تماس 
بگیرید



يکديگر به شک بدون منطقه تحوالِت
اين کشورهای از يكی در اگر و وابستهاند
کشورها ديگر دهد، رخ حادثهيی مجموعه
بود. نخواهند آنمصون از ناشی تأثيراِت از
اعضای از يكی هم ايران اسالمی جمهوری
به منطقهاست، کشورهای تأثيرگذارِ فعالو
در را آن تأثيِر و نقش نمیتوان که طوری
افغانستان گرفت. ناديده خاورميانه تحوالِت
ازآنجاکهمرزمشترکوهمچنينزبان،دين
وريشههایفرهنگیبیشمارِمشترکباايران
داخلی سياستگذاریهای در همواره دارد،
تعامِل نوعی کشور، اين با خود خارجِی و
است. کرده تجربه را حداکثری و حداقلی
حقيقت اين بايد اينکه همه از مهمتر اما
نيست دنيايی امروز دنيای که پذيرفت را
کهبتواندرآنازتعاملیسودمندوسازنده
بينالمللی باجامعۀ ملیکشور منافِع نفع به
اولی، طريق به همسايهگان پوشيد. چشم
بايددرمناسباتومعادالِتهرسياستمدار
صاحبخردی،جايگاهیارزشمندودرخور
کشورهای با افغانستان باشند. داشته توجه
و ايران پاکستان، هند، چون قدرتمندی
چين،دارایمرزمشترکاست.تاريخسياسی
نشان کشورها اين از کدام هر اقتصادی و
در بهنوعی آنها اين از يک هر که میدهد
سطحبينالمللحرفیبرایگفتندارندوبه
بايدجدیگرفتهشوند. اثباترساندهاندکه
اماافغانستاندرميانکشورهايیازايندست
کههرکدامتوانستهانددربخشهاینظامی،
اقتصادی،تسليحاتیوسياسیوحتافرهنگی
رشدیچشمگيریداشتهودردنيابهعنوان
بيشتر شوند، مطرح برتر و کارآمد الگوهای
دستخوشجنگافروزیهاوبیثباتیهابوده

است.
بيشترين امروز که همسايهيیست پاکستان
دامنگيِر بحران و برمیخيزد آنجا از تشنج
افغانستانراعالمگيرساختهاست،وتروريسم
وترورودهشتافكنی،نقطۀمشترکووصِل
حد چه تا اينکه است. شده کشور دو اين
ايندوکشورِاسالمیوهمسايهمیتوانستند
داشته مثبت و سازنده تعامل يکديگر با
باشند،امروزکمترموردسوالوبحثاست
وبيشتررویصدماتولطماتیکهازسوی
آن استخباراِت و پاکستان ناآرامِ بخشهای
میگردد. تمرکز میشود، افغانستان متوجه
قدرداِن هم هنوز ما مردم که حالی در
مهاجرت طوالنی سالهای مهماننوازیهای
به و هستند پاکستان شريِف مردم سوی از
ميان بيشتر تفاهمسازِ و مشترک نقاط دنبال
دوملتمیگردند.امابحثايرانوتعاملبا
بافرازونشيبهایبيشتروسختتری آن،
مواجهبودهاست.تاجايیکهگاهیتعاملبا
ايرانسختترونفسگيرترازداشتنارتباط
وتعاملباهرکشوردوستيادشمِنديگر

تاجايیکهکوشششدهکههر شدهاست؛
و ايران ملِت دو ميان پيوند و دوستی نوع
پيش از برنامههای و باطرحها را افغانستان
و داده قرار شک و سوال مورد تعيينشده،
افكارعمومیرانسبتبههمبدبينکنند،اما

چرا؟
ايرانتاقبلازسیواندیسالقبل،کشوری
نبود، اينحساسيتزايی و اينحساسيت با
بدونشکخاندانپهلویونظامشاهنشاهی
کهدرايرانمستقربودند،هرگزبرایغربو
بلندمدتی اهداف ياکسانیکهدرخاورميانه
شمار به دشمن نهتنها میکردند، دنبال را
نمیرفت،بلكهيکشريکودوسِتکارآمد
انقالب که روزی از اما میآمد؛ بهحساب
اين اسالمیدرايرانبهوقوعپيوستونظامِ
روز شد، بدل اسالمی جمهوری به کشور
سياستگذاریهای که بوديم شاهد روز به
صدوهشتاد چرخشی بزرگ، قدرتهای
درجهيیرابهخودگرفتند.ايرانبهيکهدِف
استراتژيکمبدلشد.صدالبتهوقوعانقالب
اسالمیبهعنوانيکحادثۀتاريخیدريک
را شاهنشاهی نظامِ يک توانست که کشور
سرنگونکردهوحكومتیاسالمیراپايهريزی
و تاريخی مطالعاِت نادر موارد جزِو کند،
میتوانست سياسی حتا و جامعهشناختی
باشد؛امانهتاآنحدیکهدنيابخواهدبهآن

واکنشیدراينحدنشاندهد.
آنچهايرانرابهيکهدفبرایدنيایغرب
ياحتاشرقیتبديلکردکهاسالمسياسیرا
نمیپذيرفتند،ارادۀحاکمانوسياستمداران
ايرانینظيربنيانگذاراينانقالباسالمیبود
کهخواستارصادرکردِناينانقالبوگسترش
بودند. اسالم جهان نقاط ديگر به تفكر اين
اينشعارکهرسالِتمارسالتجهانیاست،
ازسویتمامِکسانیکهاسالمیقدرتمندرا
است ايدهيی خطرناکترين نمیدانند، گزينه
نظاماسالمی برایيکحكومتو بتوان که
نوپاتصورکرد.نظامیشاهنشاهی،ديكتاتوری
بعد کند، سقوط ملت بهدست فردمحور، و
و لشكر و سپاه بدون بيايد، دينی عالم يک
انقالبی کند، بسيج را ملتی تفنگ، و توپ
بهراهبياندازدوبعدحكومتتشكيلدهدو
...«،سرآغاز بگويدمن»دولتتعيينمیکنم
جنجالیبزرگبرایتمامکسانیبودکهاسالم
سياسی،حكومتیازنوعاسالمیوجامعهيی
باحاکميِتدينراهرگزدردستورالعملخود

نداشتندوآنراتحملکردهنمیتوانستند.
بدونشکانقالباسالمیايراندرکشورهای
داشته را خود تأثيرات جهان حتا و منطقه
رويدادهايی بررسی با و نرويم دور است.
بهخوبی میتوانيم داد، رخ افغانستان در که
دريابيمکهدفاعمقدِسمردمشجاعوغيور
زمينگير و خاکشان، و مرزها از افغانستان
کردنارتشسرخ،خودبهنوعیقدعلمکردن

وفريادبلندکردنعليهاستبدادبودهاست.و
اينحقيقتهمدرتاريخاينسرزمينبدون
مردم همواره که است انكار قابل غير شک
ارزشهای که بودهاند حكومتی خواستار ما
دينیرامدنظرداشتهوبراصولاسالمیبنيان
گذاشتهشدهباشد.امروزمانيزافتخارداشتن
اما داريم، را اسالمی و جمهوری نظامی
اينکهچهتفاوتهایبنيادينیمياندستکم
در که دارد وجود اسالمیيی جمهوری سه
يعنی میبرند، بهسر يکديگر همسايهگی
اين گواهِ خود افغانستان، و ايران پاکستان،
اين به متفاوت نگاه استکهسهرويكردو
نوعنظامومكانيسِمادارهوسياسِتکشورها
وجوددارد.اماقدرمسلماينمیتواندباشد
کهافغانستانبهعنوانکشوریکهسالهادر
امروزبرایدوبارهسازِی بحرانبهسربردهو
سياسی، فرهنگی، زيرساختهای تمام
الگوبرداری نيازمند اجتماعیاش و اقتصادی
است، ديگران دستاوردهای از بردن سود و
میتواندبامطالعۀدقيقآنچهدرايرانبعداز
انقالباسالمیبهوقوعپيوست،راهكارهای
سنجيدهتروموفقتریرابرایمحكمکردن
بنيانهاینظامجمهوریاسالمِیخودداشته

باشد.
آنچهبعدازانقالبافغانستانعليهاستبدادو
استعمارصورتگرفتنيزبايديکبارِديگر
در چرا که ديد بايد و شود آسيبشناسی
ايراِنپساانقالب،ماشاهدتوسعهوترقیو
شكلگرفتِنحكومتیازنوعاسالمیوقوی
بودهايموافغانستاننتوانستهاستتاهنوزاز
چنگبحرانهاوچالشهایزنجيرهيیبيرون
و خارجیها دخالتهای تيوری شايد رود.
همسايهگانبتواندمرهمینسبیوکوتاهمدت
اين حقيقت اما باشد، ما کهنۀ زخم برای
تمامشهروندان نخبهگانسياسیو استکه
باور که اينهستند نيازمند امروز افغانستان،
شهيد حتا و کردن قيام کردن، انقالب کنند
آزاده سمِت به گام اولين دادن، مجروح و
که است پيرزوی از بعد و است زيستن
اتحادوهمدلی توانمند، مديريتورهبری
و امنيت و ساختهشود کشور تا است الزم

صلح،پايدارگردد.
را ديكتاتوری و کرد تجربه را انقالبی مصر
همچنان امروز که میبينيم اما زد، زمين بر
و مشكالت و داخلی جدالهای آتِش در
بحرانهامیسوزد.همانندمصروافغانستان،
دههاکشورديگررامیتواننامبرد.امروزما
بهعنوانوارثاِنخونشهدايیکهدرديارما
قربانیشدندتاارزشهایاسالمیوانسانی
نهادينهگردد،تصميمبايدبگيريمکهتجديد
و سياستگذاریها روی بر جدی نظری
عملکردهایملیوبينالمللیمانداشتهباشيم
تانظامیقدرتمندومستقلراپايهريزیکنيم.
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ایران و افغانستاِن پساانقالب  

انفجاريکموتِرحاملموادمنفجرهوکشتهشدندوپيمانكار
غيرنظامیوهمچنانزخمیشدِنهفتکودکوزن،يكیاز
تازهترينرخدادهایمرگباریستکهدرسال2014بهوقوع
به مربوط اسالمیِ راحزب اينحمله مسووليِت میپيوندد.
حكمتياربهعهدهگرفتهاستوقرارگزارشرسانهها،هدف
اينحمله،کارواننيروهایآيسافبودهکهسوگمندانهتنها

غيرنظامياندرآنکشتهشدهاند.
حمالتنظامیحزبحكمتيارتازهگیندارد.درچندسالی
آغاز افغانستان کنونی نظام عليه را علنیاش مخالفت او که
کرده،هرازگاهیحمالتیازايندستداشتهاست.امانقطۀ
کميدیمسألهآنجاستکهجنابحكمتيارچندروزقبلو
درآستانۀشروِعکارزارهایانتخاباتی،ازهوادارانشخواست
تادرانتخاباتشرکتکنندوبهشخِصموردحمايتحزِب
اورایبدهند.هرچندبهصورتمشخص،نامزدموردنظر
حكمتيارروشننيستاماازآنجاکهيكیازاعضایسابِق
حزِباودراينانتخاباتنامزداست،همهگمانمیبرندکه
آقایقطبالدينهالل،شايدنامزدموردنظرحكمتيارباشد.

درهرحال،حزباسالمیحكمتيارمثلخودش،يکشبكۀ
اين اعضای از بسياری است. مبهم و پيچيده درهم بسيار
پستهای افغانستان دولت در گذشته سال 12 در حزب
سهيم کرزی آقای تصميمگيریهای در و داشتهاند کليدی
بودهاند،منتهادرپوششاينکهتنهادرگذشتهوابستۀحزب
اسالمیبودهاند.حالآنکهاکثرکارکردهایمربوطبهاعضای
کنونی خواستههای با تفاوتی هيچ حكومت، در حزب اين
آقایحكمتيارنداشتهاست.ازاينرو،خيلینمیتوانمطمين
بودکهاعضایموجوداينحزبدرساختارحكومتونيز

درانتخابات،ازآقایحكمتياربريدهباشند.
ازطرفديگر،فعاليتهایمسلحانۀجنابحكمتياروکشتار
از نيابت به طالبان، مثل او میدهدکه نشان غيرنظاميان،
کشورهایهمسايهدرافغانستانمیجنگد.اينرويكردنشان
میدهدکهآقایحكمتياروحزبشازيکسودرمخالفتبا
دولتايستادهاندوازسویديگرموازیبانظامکارمیکنند.
اکنونپرسشايناستکهحزباسالمیوشخصحكمتيار

ازچنينرويكردیچهمیخواهند؟
حكمتيارسالهایسالاستکهباحكومتهایافغانستان،
مشكلجدیوايديولوژيکدارد؛جوانیاشرادرجنگهای
جنگ تا کرده صرف مجاهدين های گروه برابر در داخلی
دربرابرشورویهاوحكومِتحزبخلقوپرچم،وايام
ميانسالیاشرادرجنگبادولتاسالمیمجاهدينصرف
نظام با است، کهنسال شخِص يک که نيز اکنون و کرده
فعلیسِرستيزدارد.اوصافچنينشخصیمینماياندکهاو
بهشدتتشنۀقدرتاستوغيرازقدرت،چيزینمیخواهد.
بنابراين،محتملاستکهاتخاذچنينرويكردیبهگمانآقای
که زمانی ويژه به میکند؛ نزديک قدرت به را او حكمتيار،
برگزاری نگرانیهایعدمِ انتخاباتیستو رقابتهای موعد
باب قبل، اين،جنابحكمتيارچندی از پابرجا.جدای آن،
مذاکرهرانيزبادولتافغانستانبازکردکهتاهنوزادامهدارد.
آقایحكمتيارگمانمیکندکهباواردشدنازچنددروازه
میتواندبهآرزويیکهسالهایسالبهدنبالآنبوده،برسد؛
ازيکسوبهکمکافرادخودشدرحكومت،زمينۀبازگشِت
انتخابات به توسل با ديگر طرف از کرده، مساعد را خود
میخواهدقدرترابهدستبياورد،وازسویديگر،باادامۀ
مذاکراتصلحوچانهزنیهایقدرتطلبانهوازطرفديگر

باکشتارغيرنظاميانومانورهاینظامی.
اينرويكردبهگمانآقایحكمتيار،کارسازاستواورابه
بهشتگمشدهاشکههمانانقدرتاسترهنمونمیگردد.
امابهيقينآقایحكمتياربااينطرزکارتنهامیتواندخودرا
فريبدهدوبس!ازاينانتظارماايناستکهاينجريانها
بايدبعدازاينخودرادرخدمتوطنقراربدهندوازقرار
آقایحكمتيار برای بپرهيزند. بيگانهگان گرفتندرخدمت
نامزد اگر و کند انتخاباتحمايت روند از که است خوب
موردنظرشبهپيروزیرسيدبهمرادشميرسد.درغيراين
صورتبايدبداندکهازاينهمهکشتارمردمچيزیبهدستش

نمیآيد.

حکمتیار؛ 

سری در انتخابات و دمی
  در انفجارات
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نيروهای حمله از پس روز 11
امريكايیبهمحلاختفایاسامهبن
درسال القاعده رهبرسابق الدن،
2011وکشتهشدنوی،فرمانده

ايننيروهادستوردادتاتمامیتصاويربرجایماندهازجسد
اينبنالدنازبينبروديابهسازماناطالعاتامريكا)سيا(

ارايهشود.
بهگزارششبكهخبریراشاتودی،اينافشاگریتوسطگروه
ديدهبانقضايیکهيکگروهحقوقیاستوبنابهدرخواست
قانونآزادیاطالعاتصورتگرفت.درايميلیکهدريادار
ويلياممکراون،فرماندهارشدعملياتويژهامريكاارسال
کرده،آمدهاستکهویدر13می2011بهتمامیافسران
ازجسد مانده باقی تصاوير تا داده دستور کننده هماهنگ

به يا نابودکرده بايد را القاعده اسامهبنالدن،رهبرسابق
سازمانسياتحويلدهند.

آباد ابيت در خود مخفيگاه در 2011 مه دوم در الدن بن
پاکستانوتوسطتيمعملياتويژهامريكاکشتهشد.

ايندريادارارتشامريكادرايميلخوددرهمانسالخطاب
بهافسرانارتشگفتهبود:يکامرمهمکهمنمیخواهمبر
آنتاکيدکنمايناستکهتصاويربرجایماندهازاسامهبن
الدن،يابايدنابودشودیبهسياتحويلدادهشود.اگرشما

هنوزآنهاراداريد،بالفاصلهنابودشانکنيد.
گروهديدهبانقضايیدرنهايتشكايتیراازجانبقانون

وزارت عليه اطالعات آزادی
دفاعوسياارايهودرآناعالم
دولتی نماد دو اين که کرده
باعثالپوشانی،ازميانبردنيا

نقضدادههاواسناددولتیشدهاند.
تامفتيون،رييسگروهديدهبانقضايیگفت:مکراون،در
اينتصاوير افسرانمطلعخواستهکهسريعا از ايميلخود
و قانون اجرای نقض اصل در که اقدامی ببرد؛ بين از را
امريكادردانستنرويدادهاورخدادهامحسوب حقمردم
امريكاتالش اوباما،رييسجمهوری باراک میشود.دولت
کردهتااينرسوايیرابپوشاند.ماخواستارتحقيقاتبعدی

برایاينمسالههستيم.

»عشق بازی دیکتاتورها با بازی های المپیک«
برای پوتين برنامه ،1936 بازیهای در هيتلر »همانند
برگزاریالمپيکدرسوچینيزچيزینيستجزارضای
برای بهتالش اووهيچربطی جاهطلبیهایشخصی

ساختروسيهایبهترندارد.«
بازیهایالمپيکزمستانیسوچیرسماگشايشيافت،
ميزبانی کسب در پيروزی از پس طوالنی سال هفت
پوتين،رئيس ازسویوالديمير بهشدتوشخصا که
وجود با روسها بيشتر حمايتشد. روسيه جمهوری
عالقهذاتیکهبهورزشهایزمستانیدارند،نسبتبه
است داشتند.چگونه ترديد و امریشک چنين تحقق
کهکشوریکههيچزيرساختورزشیبرایکودکانش
ندارد،12ميليارددالربرایميزبانیورزشكارانخارجی
بودجه هلندی، روزنامه يک نوشته به میکند؟ خرج

رسمیبرگزاریاينمسابقات
تاکنونبيشاز50ميليارددالر
از بيشتر يعنی شده، امريكا
زمستانی بازیهای تک تک
برگزارشدهدرتاريخ.وجای
25 اگر بود نخواهد تعجب
دالری ميلياردها اين درصد
کهبايدبهسویسوچیبرود
روسيه بانكی ازحسابهای
درسويسوبازارمستغالت

لندنسردرآورد!
باورودگزارشگران همزمان
خارجیبههتلهایناتمامو
ويرانسوچیباآبهایغير
شربوسگهایولگرددر
اجتماعی رسانههای اتاقها،
درحالحاضرسوچیرابه
مايهتمسخربينالمللیتبديل
کردهاند.تنهامیتواندعاکرد
کهوضعيتبرایورزشكاران

وهوادارانشانبهترباشدوامنيتآنهاحرفهایترتامين
بامقر نيمروز تنها المپيکدرمكانیکه شود.ميزبانی
تروريستهافاصلهداردازابتداکاریعبثبودوحاال
نمايشنيمهتمامسازماندهندگاناينرقابتهانيزمزيد

برعلتشدهاست.
اتفاقی يا معمول غير امری سوچی در فضاحت اين
نيست.فساد،اصلیترينوبرجستهتريناصلحكومت
14سالهپوتيناستوغارتثروتروسيهومردمش

تنهاهدفموردنظراست.
مخرجمشترکتمامیاقداماتمضحكیکهبرایتفسير
استراتژیژئوپولتيكیوايدئولوژیشخصیپوتينمطرح
تا شود تضمين وی پول گردش که است اين است،

پوتينودارودستهاشدرراسقدرتباقیبمانند.
پوتينهمچنينمیخواستتاالمپيکسوچیدورانپتر
کبيررابرایویزندهکندوتفرجگاهمحبوبتابستانی
شود؛ تبديل بينالمللی جواهر يک به سابق شوروی
همانطوریکهسنپترزبورگبهعنوانپايتختپادشاهی
کبير، پتر اقدامات همانند گفت میتوان حتی شد. بنا
تغييراتپوتيندرسوچینيزبرنيرویکاررعيتیاستوار
و همهمه با افتتاحيه مراسم در خارجی رهبران بود.
شادیدرکنارپوتينقرارمیگرفتندوعكسهابودکهبا
دارندگانمدالدرروسيهگرفتهمیشدوديدنجذابيت
دراينميانکارسختینبود.پوتينهمچنيناميدواربود
تابانمايششاحساسغروروطنپرستانهرابرانگيزد.در
اينجانوعیتوهمبهوجودمیآيدوفرمانروایمستبدی
کهسالهابرسرقدرتبودهاستخودشرابايککشور
بازخوردی مكانيسمهای نبود دليل به میگيرد. برابر
باور اين به پوتين واقعی، انتخابات و آزاد رسانههای
و شهرت حقيقت در بزرگیاش و شهرت که رسيده
راخوشحالمیکند او آنچهکه بزرگیروسيهاستو

شادیمردمکشورشنيزهست!
عمداياسهواحكومتپوتينکامالازراهكاربازیهای
سال1936برلينبرایالمپيکسوچیپيرویکردهاست.
دراينجاميانالمپيکزمستانی2014سوچیبابازیهای

تابستانه1980مسكوو2008پكنتفاوتوجوددارد.
در اقتدارگرا سياسی تبليغات ماشين رويدادها، آن در
سيستم يک يا کشور يک دستاوردهای ارتقای خدمت
کمونيسم، بيشتر بزرگی و شهرت وقف آنها بود.
حكومتتماميتخواه،اعتالیسيستموورزشكارانآن
بودند.هيچکسبهيادنمیآوردکهچهکسیمسئوليت
بازیهای2008پكنرابرعهدهداشتهوتنهاممكناست
اندکیبرژنفدرمسكورابهيادآورند.درهمينحال
رئيسکميتهالمپيکروسيهومديربازیهایسوچینيز
دربرنامههایتلويزيونیياجایديگریظاهرنمیشوند.
و جاهطلبیها درباره صريحا مضحک نمايش اين نه،
تكبريکمردهميشهحاضراستکهرويكردشتنهابا

بازیهایتابستانیسال1936برلينتطابقدارد.

هيچکس البته است. مقايسه غيرقابل نازیها بدی البته
نمیتواندرقيبهيتلرخونخواروجانیدردهه1940
جهانی جنگ يک توقع هيچکس البته باشد. ميالدی
را ديگر هولوکاست يک تقليد برای تالشی يا جديد
ندارد.امادرکلچشمپوشیازدرسهایظهورسياسی
و گرفت دست به را قدرت او چگونه اينكه و هيتلر
باعث يا شد گرفته ناديده کشور از خارج در چگونه
در بود. خواهد خطرناک و احمقانه شد، آنها تحريک
سال1936ميالدیحتیهيتلرهمهنوزآنهيتلریکه
میشناسيم،نبود.بله،بسياریدرداخلوخارجازآلمان
بهاوباديدهشکوترديدمینگريستندامااوباشادیو
خوشحالیدراستاديومالمپيکبرلينايستادوازسوی
رهبرانجهانموردتمجيدوتكريمقرارگرفتوشاهد
سالمنظامیقهرمانانجهانبود.شكیوجودنداردکه
و داد جرات نازیها به جهان صحنه در پيروزی اين

جاهطلبیهایآنهاراتقويتکرد.
عمداياسهواحكومتپوتينکامالازراهكاربازیهای
است. کرده پيروی سوچی المپيک برای برلين 1936
روسيهنيزدرواکنشبهاعتراضاتبينالمللینسبتبه
قوانينمتحجرش،امتيازاتیراقائلشد.تعداداندکیاز
به خبرنگاران رسيدن از پيش درست سياسی زندانيان
تبليغات آهنگ و هوا و آزادشدند.حتیحال روسيه،
نيزدرستهمانطورکهويكتورشندروويچ،نويسندهو
همانند داده، توضيح عالی طور به روسی روزنامهنگار
از يكی به او است. برلين 1936 بازیهای تبليغات
بيانيههایوالديميرياکونين،سياستمداروفاداربهپوتين
حالت به را غربی رسانههای آن در که دارد اشاره
کرده متهم روسی ضد خصمانه اقدامات و هيستريک
اختالل ايجاد برای بهتالش را منتقدانخارجی اين و
المپيکزمستانیسوچیمحكوممیکند. برهمزدن و
شندروويچسپسافشاکردهکهنصفبيانيههايیکهکارل
ريتروونهالت،سازماندهندهبازیهایالمپيکبرليندر
سال1936استفادهکرد،کپیشدهوتنهاکلمه»روسيه«
بهجای»آلمان«گذاشتهشدهاست.واينجايگزينیها

بیوقفهادامهداشتهاست.
يک مسائل اين تمامی در نيز المپيک بينالمللی کميته
طوالنی تاريخچهای و است داده نشان مشتاق شريک
قرارشدکه برلين از مثالپس بهطور دارد. تاريک و
بازیهایبعدیدرتوکيوورمبرگزارشود.اعتراضات
بينالمللی کميته جديد رئيس باخ، توماس تصنعی
خارجی رهبران اعتراضات چطور اينكه درباره المپيک
بهسوچی،سياسترابهداخلورزشمیکشاند،اصوال
عظيم برنامهای فروش که میکند انكار را حقيقت اين
»سياست نيز ديكتاتوری يک به فساد و تبليغات برای
بازی«است.بامنطقغيرقابلاعتمادباخ،احتماالکميته
بينالمللیالمپيکاينبازیهارامادامیکهمكانیمناسب
باشدوحقالزحمهفوراپرداختشود،بهکرهشمالینيز

پيشكشخواهدکرد!
که است اين خوب خبر
رسانههایجهان و دولتها
آزاداينباربهعنوانهمراه،
کامل طور به را مساله اين
تاييدنمیکنند.تعدادکمیاز
رهبرانجهانکهبهصورت
انتخابشدهاند، دموکراتيک
افتخار پوتين نمايش به
خبرنگاران کرد. خواهند
اجتماعی رسانههای بر که
تاکنون دارند، مستقيم تاثير
سرکوب از وسيعی پوشش
و کوچک ناکامیهای و
مافيايیروسيه بزرگکشور
سخره به کردهاند. تهيه
شكسته توالتهای گرفتن
ديكته با که تابلوهايی و
نوشته سوچی در نادرست
شدهاند،کارآسانیاستاما
ازاصلداستاننمیتواناجتنابکرد.دراينجامیتوان
سياست، عالم در داشت جذابی جستجوی و تحقيق
بی منابع با کهچگونهيکحكومت تجارت و اقتصاد
نتوانستهطیهفتسال قدرتحداکثری و مالی پايان

چندهتلباآبگرموسيستموایفایرافراهمکند.
درستهمزمانبااينكهموسساتدولتیوجامعهمدنی
دريکحكومتخودکامهبهسویزوالوازکارافتادگی
خواهد تحليل نيز بازار رقابت بدون صنعت میروند،
ذائقههای سر بر پوتين روسيه در رقابت تنها رفت.
سياسیاست.اگرافرادرسمیدرسترانشناسيد،انجام
کارخوببادرآمدمناسببیمعنااستواگربهافراد
شده تضمين شما مالی موفقيت باشيد، وفادار درست
ايجادمرکزی برای پوتين تراژيک-کميک است.تالش
مانند»سيليكونولی«بهنام»مرکزنوآوریاسكولكوو«
درنزديكیمسكو،نمونهایمثالیازاينتاثيراتاست.
پارتیبازیبه با نيزنمیتواندهميشه حتیيکمستبد

عنوانيکسبکتجارینتيجهبگيرد.
پسازدوهفته،تمامیخبرنگارانباداستانهایخندهدار
»رنگين آرمهای تمامی رفت، خواهند خانه به خود
فاجعه و میمانند روسها و شد خواهند کنده کمان«
زيستمحيطی،فسادوسرکوب،بدهیوکالهبردارانو
جانیهايیکهمسبباينرويدادهاهستند.آيندهروشنی
جزوآن شما آنكه مگر نمیشود تصور سوچی برای
دستهازافرادیباشيدکهمیخواهيدديگراننيزمثلشما
بدبختباشند.جامجهانی2018ميالدینيزدرروسيه
برگزارخواهدشدودرحالحاضرگزارشهاحاکیاز

آناستکهچقدراينکشورازبرنامهعقباست.
منهميکورزشكارموهميكیازطرفدارانورزش
ورزشكاران برای خوب آرزوهای جز چيزی هيچ و
حاضردرالمپيکسوچینمیخواهم.روسيهيککشور
به ارائه برای بسياری کهچيزهای است زيبا و سربلند
اجازه جهان که اميدوارم دارد. جهان و بازديدکنندگان
ندهدتاصدایمخالفان،فعاالنواقليتهایستمديده

روسيهتحتالشعاعتحسينهاوتشويقهاقرارگيرد.

الوروف:
 غرب تروریسم را توجیه 

نکــــند

مذاکرات که کرد اميدواری اظهار روسيه خارجه وزير
تروريستیدرسوريهو اقدامات به دادن پايان در ژنو2
بهسزا نقشی اينکشور انسانیدر حلوفصلمسايل

داشتهباشد.
اليوم،سرگئیالوروف، روسيه شبكهخبری گزارش به
لعمامره« »رمطان با ديدار از پس روسيه خارجه وزير
خبری کنفرانس در مسكو در خود الجزايری همتای
مشترکباویاظهارکرد:بايدجامعهسوریدرژنودر
ترتيب بدين تا باشد داشته نماينده مذاکرات چارچوب
که میرسد نظر به اما شود وفصل حل سوريه بحران

تحققاينامربعيداست.
سرگئیالوروفتاکيدکرد:مانمیخواهيمبحرانانسانی
درسوريهرنگوبویسياسیبهخودبگيردتاازطريق

آنسناريویقدرتعليهسوريهاجراشود.
وزيرخارجهروسيهتصريحکرد:شورایامنيتبايددر

قبالگسترشتروريسمدرسوريهبيدارشود.
ویدرادامهافزود:شورایامنيتمتاسفانهتماماقدامات
تروريستیدرسوريهرامحكومنمیکند.مسووالنغربی
تاکيددارندکهتروريسمجنايتیغيرقابلتوجيهاست،اما
درعينحالاصراردارندکهآنهادرسايهقدرتبشار
اسد،رئيسجمهوریسوريهنمیتوانندکاریانجامدهند

واينموضعتنهابرایتوجيهتروريسماست.
وزيرخارجهروسيهخاطرنشانکرد:امريكايیهادرآغاز
تمايلیبرایاجرایمعاهدهژنو1نشانندادندچراکهدر
ازلحاظميدانیدرحالپسروی آنزماننظامسوريه

بود.
ویتاکيدکرد:دولتسوريهاعالمکردهاستکهبررسی
تمامبندهایژنو1رامیپذيردوهرآنچهکهبرخالف

اينترويجدادهشوددرستنيست.
سرگئیالوروفبابياناينكهتروريسمدرسوريهدنباله
بازیهايیاستکهدرعراقشاهدبوديمعنوانداشت:
خصوص در روسيه و الجزاير ميان بسياری اختالفات
مسالهسوريهوجودندارد؛مانقاطمشترکیدرخصوص
مسالهصلحدرخاورميانهبراساسقوانينبينالمللیداريم
وبايكديگردرخصوصاصلعدممداخلهخارجیدر

سوريهتوافقنظرداريم.
قطعنامه نويس پيش داشت: عنوان روسيه وزيرخارجه
امنيت درشورای انسانی مسائل درخصوص که غربی
پيش اين که چرا نيست. قبول قابل است شده مطرح
سوريه نظام تنها آن براساس و است يكجانبه نويس
میآيد شمار به کشور اين در انسانی اوضاع مسئول
به تهديد سوريه نظام و شده گرفته ناديده واقعيت و
مجازاتمیشودواينامربااوضاعکنونیومعاهدهژنو

مغايرتدارد.
سرگئیالوروفبراينمسالهتاکيدکردکهبايدمحاصره
توسط »الزهرا« و »الحسكه« روستای دو در غيرنظاميان

افرادمسلحپايانيابد.

                                                                                                                      گری کاسپاروف- مجله امریکایی نیوزویک

دستور فرمانده ارشد امریکایی برای از بین بردن تصاویر جسد بن الدن



          شایسـتة مدنی 

درادبياترايج،رويكردهایمتفاوتیشامل
اجتماعی و فرهنگی فردی، ديدگاههای
نسبتبهپولوجوددارد.گرچهدرنهايت
کروگر]3[ است. آن اهميت بر تأکيد
احتماالً “پول دارد: زيبايی مثال )1986(
بامعناترينعينيتدرزندهگیمعاصراست:
تنهاغذاورابطۀجنسیبهعنوانحامالِن
آن رقبای قوی و متفاوت احساِس چنين
.)Terence, Amy, 1999( هستند”
زيرا است، همهگانی” و “مشترک پول،
يكتا آنچه فقط است. چيز همه معادل
و میشود بازشناخته است، بیمانند و
برابر بسياری با آنچه هر است. شاخص
نيز بسياران آن پستترين با حتا است،
واالترينها سبب، همين به و است برابر
میکشد. فرو پستترينها سطح به
جريان نوع هر تراژدی و نتيجه امر اين
مستقيمًا جريان اين است: همسطحسازی
بهسطحپستترينعنصرمنتهیمیشود،
زيراواالهميشهمیتواندبهپستیدرافتـد
اينرو از میشود. واال پستی بهندرت اما
ناهمگن عناصر يکسان تبديلپذيری با
میبيند، لطمه اشيا درونِی ارزش پول، به
خود زبان به که دارند عوامحق بنابراين
“بیقيمت” را شاخص و خاص شیيی

بنامند.)زيمل:331-332:1386(
فقط که را پول که دارد وجود گرايشی
ابزاریبرایکسبسايرکاالهاست،کااليی
پول درحالیکه آورند، حساب به مستقل
که است پلی است؛ ميانجی حقيقت در
بهکاررسيدنبههدفومقصودخاصی
زنجيری از است حلقهيی و میخورد
پاره را زنجير روانخود در اگر طوالنی.
تبديل مقصد و پايان نقطۀ به پول کنيم،
میشود.ازآنجاکهاکثريتمردممدرندر
اغلباوقاتزندهگیخودبايدحواسشان
عقيده اين کنند، پول درآوردن جمع را
قوتمیگيردکهالزمۀرسيدنبههرنوع
شادمانیوُخرسندیمشخصدرزندهگی،
به پول است. پول معينی مقدار تصاحب
لحاظدرونی،ازپيشنيازوابزاریصرف
بههدفغايیتبديلمیشود.هنگامیکه
اينهدفتأمينشد،ناخرسندیوکسالت
شديدمتناوبیايجادمیشود،اينحالترا
ثروتی که بازنشستهيی تجار در میتوان
کرد مشاهده بارز نحوی به اندوختهاند،

)زيمل،333:1386(.
انواع پول:

شرايطی مبين اصطالح اين ارزان: پول 
نرخهای از مجموعهيی آن در که است
فراوانوجود اعتبارات و بهره نازل نسبتًا
داشتهباشد.کاربردايناصطالحبهمعنای
بهسطحی بهره نرخهای آناستکه:1ـ
بسياری 2ـ کردهاند؛ افت قبل از پايينتر
آن دريافت از پيشتر که وام نيازمندان از
محرومبودند،اکنونمیتوانندبداندست
حدی تا سرمايه به دستيابی 3ـ يابند؛
اصطالح اين که آنجا از است. آسانتر
مبينشرايطنسبیاست،بنابراينهيچنرخ
نمیتوان را خاصی اعتبار ميزان يا بهره

برایتشخيصپولارزانمعينکرد.
به صرفًا که رايجی پول اعتباری: پول 
پذيرش و انتشاردهنده سازمان اعتبار
اسكناس باشد. يافته ارزش مردم گستردۀ
پول شكل متداولترين کاغذی( )پول
اعتباریمحسوبمیشود.برخالفپول
پول نقره(، و طال )سكههای تمامعيار
زياد مبلغ و مقدار به و بهآسانی اعتباری
است. آسان نيز آن حمل و چاپ قابل
عالوهبراين،مقدارانتشارايننوعپولبه

ندارد. بستهگی قيمتیکشور فلزات ميزان
اعتباری پول بیرويۀ انتشار است بديهی
میتواندموجبسلباعتمادمردمشودو
بايدتوجه ارزشآنروبهکاهشگذارد.
داشتکهپولاعتباریکهاساسًابهاتكای
فلزی پول با میيابد، انتشار قانونی تأييد
وکاغذیکهدارایپشتوانهباشند،تفاوت

دارد.
پول سیاه:اصطالحیبرایمشخصکردن
و طال بهجز فلزاتی يا مسين مسكوکات
نقره.درتداولعامهگويایبیارزشبودن

شیاست.
پول راکد:پولیکهازجريانخارجوبه
صورتثروتاندوختهشود.کينزبهوجود
يکنوعتقاضاینفعطلبانهبرایپولباور
داشتومیگفتهرگاهبیاطمينانینسبت
پديد مالی دارايیهای آتی قيمتهای به
آيد،گرايشبهنگهداریپولراکدافزايش
میيابد؛زيراايننوعدارايیهادرحقيقت
به ثروت اندوختن برای پول جايگزين

شمارمیروند.
اسكناس يا کاغذی پول بی پشتوانه: پول 
اين باشد. نداشته نقره يا طال پشتوانۀ که
انگلستان 1844 بانكی قانون از اصطالح
اسكناس نشر ميزان که گرفت نشأت
محدود پوند ميليون 14 به را بیپشتوانه
کردهبود.طبققانونمزبور،نشراسكناس
دارای حتمًا بايست مقدار اين از بيشتر
پشتوانۀکاملطالباشد.ميزاننشراسكناس
بیپشتوانههموارهافزايشيافته،بهطوری
کهدرحالحاضرمقاماتپولیمحدوديتی
در و ندارند اسكناس نوع اين نشر در
بدون ديگر اکنون اسكناس نشر حقيقت

پشتوانهاست.
پولبد،پولخوبراازرواجمیاندازد:
پيشازآنکهپولکاغذیبهعنوانوسيلۀ
پرداختبدهیرواجيابد،فلزاتگرانبها
میرفتند. شمار به پول شكل رايجترين
دارای ضربشده نقرۀ و طال سكههای
محتوای فلز ارزش معادل اسمی ارزش
اسمی ارزش که زمانی از بودند. خود
فلزمحتوایآن ارزش از بيش فلزی پول
کاهش به رو سكه رواج و اهميت شد،
دارندهگان سكه(. )ارزشباختهگی نهاد
بيش اسمیشان ارزش که سكههايی
اين با بود، آنها محتوای فلز ارزش از
میشد. عايدشان کمتری ارزش مبادله
نتيجهآنشدکهپول“خوب”يعنیسكۀ
جريان اين افتاد. گردش از ارزشنباخته

توسطقانونگرشامبيانشدهاست.
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صداقت های خطرناک
ديگر نكاحجاریشـد، کهخطبۀ لحظهيی از کهدرست میکنند فكر خيلیها
تماممرزهاازبينمیرودوزنوشوهربايدبدونهيچحرفناگفتهيی،زندهگی
عاشقانۀشانراشروعکنند!زيرادردايرۀلغتاينافراد،رازداریبعدازازدواج
جايینداردومعتقدندکهزنوشوهرهيچچيزرانبايدازهممخفینگهدارند.

اينصداقتخالصانه،خيلیستودنیاستاماوقتیرنگوبویافراطوصداقت
محضبهخودمیگيرد،کمکمشبيهيکسادهلوحیپُردردسرمیشودکهممكن

استمشكالتزيادیبرایتانبهوجودآورد.
ـآزردهگیهایمربوطبهخانوادۀهمسرکهشمابدونهيچمالحظهيیباهمسرتان
آنرادرميانمیگذاريد،مصداقبارزهمينرازگويیهايیستکهفايدهچندانی

ندارند.
فرضکنيدکهشمابهداليلیازمادرشوهرتانرفتارناخوشايندیديدهايدوهنوز
ازاوآزردهاستيد.اماهمانزمانهمسرتانشروعبهتعريفوتمجيدازمادرش
میکندکهچهقدرزنفهميده،درستکارومحترمیاست.دراينشرايطاصاًل
الزمنيستمقابلهمسرتانجبههبگيريدوشروعکنيدبهنقضکردنگفتههایاو
وحتابدترازآن،پروندۀتمامحرفهايیراکهمادرشوهرتانبهشمازدهوشمارا
آزرده،بازکنيــد.بگذاريداينمسايلبينشماومادرشوهرتانبهشكلیمنطقیو

باگذشتحلشودورویروابطشماباهمسرتانسايهنيندازد.
ـبدترازآنوقتیاستکهشماازخانوادۀنامزدتانرنجوراستيدواتفاقًاماجرايی
پيشمیآيدکهنامزدتانهمازيكیازاعضایخانوادهاشدلخورمیشودواين
باشمادرميانمیگذارد.بعدازآنشماشروعبهبرشمردنتمام دلخوریرا
بدیهایآنفردمیکنيدوبازداستاندلخوریهایتانراازاوسرمیدهيدو
حتاکاسۀداغترازآشمیشويدوازخودهمسرتانهمبيشتربِدطرِفمقابلرا

میگوييد!
باشد،دوست باشدکههمسرشماهرقدرهمکهدرآنلحظهعصبانی يادتان
ندارداززباننفرسومیمثلشماخطاهایخانوادهاشرابشنود.اينلحظاتدر
ذهنهمسرشماثبتمیشودواگرزمينۀتالفیکردناورافراهمنكند،قطعًااو
رانسبتبهشمادلچرکينمیسازدوباعثمیشوددفعاتبعدیدرددلهايش

راباشمادرمياننگذارد.
ـبرعكساينهماشتباهاست.الزمنيستدراينشرايطدايۀمهربانترازمادر
ناراحت را همسرتان که کسی از افراطی خوبگويی به کنيد شروع و شويد
کرده!شمافقطشنوندهباشيدوسعیکنيدهمسرتانراآرامکنيد.بعدازآنهم،
وقتیعصبانيتهمسرتانفروکشکرد،هرگزاينمشكلودلخوریرابهياداو

نياوريدوازآنبهعنوانابزاریبرایمظلومنمايیخودتاناستفادهنكنيد.
ـاگردرخانوادۀشماياهمسرتان،کسیپشتسرهمسرشمابدگويیکرد،الزم
نيستعينهمينحرفهاراکفدستهمسرتانبگذاريد.درغيراينصورت،

آتشیدرمیگيردکهخودتاندرآنخواهيدسوخت.
اگرموضوعخيلیاهميتداشتوپایاشتباهاتهمسرتاندرميانبود،سعی
کنيدبهنرمترينحالتممكن،طوریکههمسرتانذرهيیمتوجهبدگويیديگری
ازخودشنشود،ماجرارابااودرميانبگذاريد.فقطدرحدیکهدربارۀاشتباهش
بهاوهشداردادهباشيدودرصورتنياز،اورامتوجهناراحتِیطرفديگراز
همسرتانکردهباشيد،آنهمبانيتاينکههمسرتانرابهدلجويیازآنشخص

ترغيبکنيد.
ـمشكالتاعضایخانوادۀشماباهم،مشكالتشخصیخواهرشماباهمسرش
ياحتارازهايیکهيکدوستبهعنواندرددلباشمادرميانمیگذارد،چيزی
نيستکهبخواهيدبههمسرتانانتقالدهيد.البتهقرارنيستچيزیراهممخفی
کنيد،اماازاينمسايلدرحدیبااوصحبتکنيدکهاگربعدهادرجمعیکسی
راجعبهاينمشكلچيزیگفت،همسرشمابیخبرنباشد.همينوبس.دانستن

جزيياتهيچضرورتینداردوکمكیبهزندهگیدونفرۀشمانخواهدکرد.
راداشتهاند باشما ازدواج تمامپسرهایقوموخويشروزیآرزوی اينکه ـ
ليست يک تحصيلتان دورۀ شدن تمام محض به شما مادر يا محترم!( )خانم
بلندباالازدختراندمبختدراختيارتانقراردادهکهازقضاهمۀشانعالقهمند
ازدواجباشمابودهاند)آقایمحترم!(،چيزینيستکهبخواهيدبانامزدتاندر
ميانبگذاريد.مگرآنکهبخواهيدپایبیاعتمادی،سرخوردهگی،تحقيرواحساس

ناامنیرابهزندهگیتانبازکنيد.
زمان کههر بهوجودمیآورد رادرهمسرشما اينحس اينمسايل، از گفتن

ممكناستشماراازدستبدهدوايناصاًلحسخوشايندینيست.

بخش دوم

پول بد، پول خوب را از رواج 
آن كه  از  پیش  اندازد:  می 
وسیلة  عنوان  به  كاغذی  پول 
یابد،  رواج  بدهی  پرداخت 
رایج ترین  گران بها  فلزات 
شکل پول به شمار می رفتند. 
سکه های طال و نقرة ضرب شده 
معادل  اسمی  ارزش  دارای 
خود  محتوای  فلز  ارزش 
ارزش  كه  زمانی  از  بودند. 
از  بیش  فلزی  پول  اسمی 
شد،  آن  محتوای  فلز  ارزش 
به  رو  سکه  رواج  و  اهمیت 
)ارزش باخته گی  نهاد  كاهش 
سکه هایی  دارنده گان  سکه(. 
از  ارزش اسمی شان بیش  كه 
بود،  ارزش فلز محتوای آن ها 
كمتری  ارزش  مبادله  این  با 
آن  نتیجه  می شد.  عایدشان 
یعنی  »خوب«  پول  كه  شد 
گردش  از  ارزش نباخته  سکة 

افتاد

تبارشـناسی

              معنای پول



ساموئل بکت
برگردان: رضا خاكیانی

اين مجهوِل نيست. ساده هيچگاه پروستی معادلۀ
مقادير اززرادخانه مدام نامعلوماستو معادلههمواره
اثری از ويژهاش قدرت برمیگزيند. تازهيی سالحهای
پروست زوبينهای از يک هر است: برخوردار دوگانه
میتواندزوبينتلف2باشد.ماديرتر،ايندوگانهگیرا
بررسی بهجزء پروستجزء تعدد»چشمانداز«های در
خواهيمکرد.امابرایدستزدنبهاينتجزيهوتحليل،
بهجاستکهآنگاهشماریدرونیرا،آنچنانکهپروست
عرضهکرده،بپذيريم.بنابراينپيشازهرچيز،اينغوِل
دوسرعقوبتوعافيت،يعنیزمانرا،خواهيمسنجيد.

سابق( وردورن )مادام گرمانت پرنسس کتابخانۀ در
استکهطرحاوليۀساختمانیراکهراویمیخواهدبنا
کند،درانديشهاشراهمیيابد.نوعمصالِحساختمانرا
بعدهادرجريانمهمانیانتخابمیکند.کتابدرذهنش
شكلمیگيرد.اوپیمیبردکهنارسايیقراردادهایادبی،
تن بسيار های سازش به که میکند ناگزير را هنرمند
دردهد،واوبهعنواننويسندهنمیتواندزنجيرۀعلتو
معلولرابهميلخودبگسلد.برایمثال،بابزرگنمايی
روشن تصوير ويژه، خطوط و خصايص کاريكاتوروار
ضايع و میافتد شكل )از درهممیريزد فرد خواست
میشود(.توليدانبوهماسک3محافظبرایموضوعاتیکه
اودرآنهامیکاود،هرچندکهاينکاوشباپنهانیترين
نگاهباشد،ناممكناست.پسبهناچارخطکشوپرگار
مقدسهندسۀادبیرامیپذيرد،اماازاينبيشترتسليم
که نمیخواهد میکند. نفی را فضا قوانين او نمیشود.
اندازه جسمانی مقياسهای با را انسان وقار و عظمت
کار به را مقياسگذرساليان ترجيحمیدهدکه بگيرد؛
چنين کتابش جملۀ آخرين در را ديدگاه اين او گيرد.
بيانمیکند:»ازهمينرو،اگرآنچناننيرويیبرايمباقی
به چيز هر از پيش برسانم، پايان به را اثرم تا میماند
توصيف اين که )هرچند میپرداختم انسانها توصيِف
آنهاراموجوداتیغولآساجلوهدهد(،چنانانسانهايی
که تنگ بس جايی کنار در را گسترده بس جايی که
باشند؛جايی کرده اشغال مانده، باقی برایشان فضا در
آنان،همچون که ـچرا زمان در را بیکرانه و گسترده
غولهايیغوطهوردراقيانوسساليان،باهمبهاعصاری
ميانشان در که اعصاری به يافتهاند، دست هم از دور

اينهمهروزهاجایگرفتهاست.«4
قربانيان سرنوشتاند؛ اين قربانيان پروست، آفريدهگان
همچون قربانيانی دارد؛ نام زمان که چيرهيی موقعيت
آگاهی بعد دو به تنها که ارگانيسمهایپست از برخی
آن قربانی و درمیيابند را بلندا راز ناگهان و دارند
میشوند؛قربانیوزندانیآن.مارانهازساعتهاگريزی
استونهازروزها.وازفردانهبيشترازديروز.مارااز
ديروزگريزینيست،چراکهديروزتغييرشكلمانداده،
اين که آنگاه باشيم. داده شكلش تغيير ما اينکه مگر
چندان دگرگونی لحظۀ جلوۀ باشد، داده رخ دگرگونی
اهميتیندارد.ديروزمرزینيستکهازآنگذشتهباشيم،
سنگپارهيیاستدرراهکورههایقديمیوفرسودۀساليان

کهبهگونهيیچارهناپذيرجزيیازمامیشودوماآنرا،
نيست اين تنها میبريم. خويش در آزارنده، و سنگين
چيز ما باشد؛ کرده فرسودۀمان بيشتر اندکی ديروز که
ديگریمیشويم،ديگرهماننيستيمکهپيشازمصيبت
که هرچند است، مصيبتبار روز ديروز، بوديم. ديروز
رويدادشچنيننبودهباشد.اينکهاموربروفقمرادبوده
ندارد.شادیهاو باشد،هيچواقعيتومعنايی نبوده يا
دردهایبیواسطۀجسموروحزايداند.ديروز،هرچه
معنا و واقعيت دارای تنهاجهان با لحاظ همه از بوده،
درآميختهاست،باجهانشخصیناخودآگاهمانکهدرک
آنازجهان،ازديروزبهاينسوتعادلخودراازدست
دادهاست.بدينسانماخودرادرهمانوضعيتتانتال
میيابيم،بااينتفاوتناچيزکهمااسيروسوسههایخود
واقعيت به وقوف برای هميشهگیمان انگيزۀ و هستيم
شايداشكالمتنوعبيشتریراعرضهمیکند.خواستهای
ديگر داشت، ارزش ديروزمان من برای که ديروزمان،
برایمنامروزمانارزشیندارد.آنچهمايهيأساست،

عدمچيزیاستکهآنراارضاشدهگیمیناميم.
فرد همسانی ارضاشدهگی، چيست؟ ارضاشدهگی
ـ است مرده راه در فرد اما است. خواست موضوع و
موضوع ابتذال اثر بر »ب« فرد اينکه بارها. بیشک و
اندازه بههمان باشد، »الف«سرخورده فرد موردعالقۀ
غذا تماشای با شدن سير اميد که است خردناپذير
آن از يكی اثر بر که موردی در حتا همسايه. خوردن
به امور تقويم آن، نادرهمزمانی،کهدرپی معجزههای
موازاتتقويماحساساتورقمیخورد،خواستارضا
شودوفردبهآرزویخود)بهمعنیدقيقبيمارگونۀآن(
است، کامل بسيار دو اين تطابق که آنگاه يابد، دست
لحظۀارضاشدهگیچنانلحظۀخواسترافسخمیکندو
جایآنرامیگيردکهگويیرويدادیاجتنابناپذيربوده
است،وازآنجاکههرتالشفكریآگاهانهبرایساختن
بيهودهاز نامريیوتصورناپذيراست، واقعيتازآنچه
آبدرمیآيد،نمیتوانيمازشادیخودلذتببريم،چرا
کهبااندوهمانقابلسنجشنيست.پروستايننكتهرا
عنوان به ارادی، حافظۀ که میکند تكرار تهوع حد تا
ابزاريادآوریهيچارزشیندارد.تصويریکهاينحافظه
ارايهمیدهد،همانقدرباواقعيتبيگانهاستکهافسانه
آفريدۀخيال،ياکاريكاتورپرداختۀدريافتمستقيم.تنها
يکدرتابواقعیويکشيوۀيادآوریبینقصوجود
دارد،وماازاعمالکمتريندخالتیدراينياآنديگری

عاجزيم.]...[
امابازیشومِزمانباتأثرات،محدودبهتأثيرینيستکه
برفردمیگذارد؛تأثيریکهبرماگذاشتهشده،دگرگونی
اين پايدار واقعيت دارد. پی در را شخصيت بیوقفۀ
به باشد،میتواند اگرچنينواقعيتیوجودداشته تأثير،
عنواننظريهيیمربوطبهگذشتهقابلدرکباشد.هستی،
جايگاهفرآيندناگسستۀتغييرظرفاست،يعنیريختن
آبآيندهکهراکد،بیرنگوتکفاماستازظرفیبه
ظرفیديگرکهمحتوایآبگذشتهاست؛آبیمتالطمکه
ازهمهمۀساعاتسپریشدهرنگپذيرفتهاست.بهطور

کلی،آبنخستينرام،بیشكل،بیطعموبیهيچخصلت
خواست ورای از مبهم گونهيی به و است بورجايی6
مهآلودوتسليموارمابهزيستنوبراثرخوشبينیوخيم
و میشود. داده تشخيص حدس به ما، درمانناپذير و
بهدوراست)چيزی تقدير ازتلخی چنينمینمايدکه
درون در که چيزی میکشد، را ما کمين بيرون در که
ما با را کاری همان آينده گاه همه، اين با نيست(. ما
میکندکهگذشتهکردهاست.کافیستکهبايکتاريخ،
باتعيينيکزمان،سطحبیموجآبآينده،متالطمشود:
ياتحققوعده، تاوقوعخطر باقیمانده آنگاهروزهای
باحالتیتسليمآميزو عينيتمیيابند.برایمثال،سوان
اندوهباربهماههایتابستانمیانديشدکهمیبايددوراز
»فورشويل اومیگويد: به اودت بگذراند.روزی اودت
)نخستمعشوقشبودوپسازمرگسوان،همسرش
مصر به میرود. جالبی سفر به خمسين عيد در شد(
»من است: برایسوانچنين اينحرف معنی میرود.«
درعيدخمسينبافورشويلبهمصرمیروم«7آبزمان
آيندهمنجمدمیشودوسوانبينوامیبايدباواقعيتآتی
او اودتوفورشويلدرمصر،روبهروشود.رنجیکه
ازآنمیبرد،ازتلخیاکنوندردناکتراست.ميلراوی
بهديدنبرمانمايشفدربااعالماينخبرکه:»درهارا
ساعتدومیبندند«شدتبيشتریمیيابدتابااينچند
کلمهيیکهبرگوتمیگويد:»رنگپريدهگیزاهدانه«و
بايددر .القيدیراوی،هنگامیکه »افسانۀخورشيد«8
پايانروزدربعلبکازآلبرتينجداشود،براثريادآوری
میکند: دوستی به يا عمهاش به آلبرتين که بیاهميتی
»پستافردا،ساعتهشتونيم«،بهاضطرابیبيشاز
میتوان که توافقضمنی اين میشود. بدل آزارنده حد
وقتی تا میپاشد. فرو داشت، دست در را آينده زمام
آن مكان و زمان دهد، رخ است قرار که رويدادی که
دقيقًاتعييننشده،همچناننامشخصمیماندونمیتوان
پيامدهایآنراتشخيصداد.تاهنگامیکهآلبرتينبااو
بود،احتمالازدستدادنشچندانمضطربشنمیکرد،
زيراماننداحتمالمرگ،مبهموانتزاعیبود.تصوریکه
هرکسبرایخودازمرگدارد،هرچهباشد،يکچيز
قطعیاست:اينتصورهيچارزشومفهومیندارد؛مرگ
بامابرایروزمعينیقرارمالقاتنگذاشتهاست.درکیاز
هميندستهنرتبليغاترادگرگونکردهاست.اکنوننه
تنهامارابهنوشيدنمشروببرژهتشويقمیکنند،بلكه
بهمامیگويندکهبايدآنرادرساعتهفتبنوشيم.9

نامتغير آرمانی بهموضوع نسبت را متغير فرد اينجا تا
بر تنها ما بررسیکردهايم.درکمشترِک تباهیناپذير و
پديدههایمشترکاستواراست.اينکهموضوعمفروضی
اين در تغييری باشد، مستثنا ذاتی تحرک هرگونه از
واقعيتايجادنمیکندکهاينموضوعبافردیکهفاقد
تنگاتنگیدارد.مشاهدهگر، پيوند چنينمصونيتیاست،
تحرکخاِصخودرابهموضوعمشاهدهتزريقمیکند.
باموضوعیسر ما انسانی اينکهدرروابط از بگذريم
نيست، فرد عمل زادۀ صرفًا تحرکش که داريم کار و
بلكهبهخودآنموضوعتعلقدارد:دوديناميسممجزاو

خودآشكار،بیهيچنظامهمزمانیدرميانآنها.بنابراين،
برای ما عطش تعريف، به بنا باشد، چه هر موضوع
تصاحِبآنفرونشاندهنمیشود.درقلمروهنر،همچنان
کهدرقلمروزندهگی،نمیتوانيمهرآنچهراکهدرزمان
میآورد(، پديد زمان که را آنچه )هر میيابد تحقق
از بهصورتسلسلهيی آنهم زمانی، توالیهای جزدر
ضمايمجزيی،تصاحبکنيمـکههيچگاهدرهمانلحظه
همان از آلبرتين ـ مارسل رابطه تراژدی نيست. کامل
پيش از آن شكست است: انسانی روابط تراژدی نوع
رقمخوردهاست.تحليلمنازاينفاجعۀبنيادی،جنبۀ
بسيارانتزاعیيابسيارخودسرانۀچنينتوصيفیازبدبينی
پروسترامشخصخواهدکرد،زيراهرغدهيینيشتر
جزو عادت، و حافظه میطلبد. خود خاِص مرهمی و
غدۀسرطانیزمانهستند.آنهاحتابرسادهترينحوادث
بتوانيم اينکه برای ما و میرانند، فرمان پروست کتاب
شيوۀکاربردآنهاراجزءبهجزءتجزيهوتحليلکنيم،
میبايدکهسازوکارآنهارابشناسيم.آنهاستونهای
برافراشته معمار خرد ستايش در که هستند معبدی
شدهاند؛خردیازآنهمهخردمندان،ازبراهماگرفتهتا
تمنا، نهدرپیارضایخواستو لئوپاردی،خردیکه

بلكهدرصددابطالآناست:
فريبهایعاشقانهچنانکاریمیکنندکهدرما

گذشتهازاميد،تمنانيزخاموشمیشود10.
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زوبین

 های 

پروست
حافظه و عادت، جزو غدة سرطانی زمان هستند. آن ها حتا بر ساده ترین حوادث كتاب پروست فرمان می رانند، و ما برای این كه 
بتوانیم شیوة كاربرد آن ها را جزء به جزء تجزیه و تحلیل كنیم، می باید كه ساز و كار آن ها را بشناسیم. آن ها ستون های معبدی 
هستند كه در ستایش خرد معمار برافراشته شده اند؛ خردی از آن همه خردمندان، از براهما گرفته تا لئوپاردی، خردی كه نه 

در پی ارضای خواست و تمنا، بلکه در صدد ابطال آن است



سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو سی و هشتم  y چهار شنبه  23 دلو/بهمن y 1392 11 ربیع الثانی  y 1435 12 فبروری 62014

نثاراحمد فیضی غوریانیـ  عضو مجلس نماینده گان 

به درکشور انتخاباتی اينروزهاتبوتابهای
گونۀسرسامآوریباالگرفتهاست.چهدررسانهها
رونِق شاهد میتوان خيابانها روی در چه و
بازارانتخاباِتپيشروبود.نامزدهایانتخابات
رياستجمهوریازهرفرصِتبهدستآمدهبرای
میگويد يكی میبرند. بهره کردِنخود ريكالم
صلحمهمترينمشكلافغانستاناستودراسرِع
وقتآنراتأمينمیکند.ديگریدمازفقرزدايی
میزند.يكیمشكلامنيترادرنبودنظاممكلفيِت
سربازیعنوانمیکند،وديگریوعدۀگسترش
اما میدهد. را باجامعۀجهانی افغانستان رابطۀ
رسيدن مكانيزم است، غايب آنچه اينميان در
باگفتن آيافقط بهحِلچنينمشكلهايیست.
بحرانهایموجود از را میتوانکشور وشعار

نجاتبخشيد؟!
از مدون و منسجم برنامۀ يک با هنوز تا من
سوینامزدهاکهبهگونۀکارشناسانهبهمشكالِت
همين به برنخوردهام. باشد، پرداخته کشور
و گفتوگو از هرکس کنيد، نگاه بحِثصلح
مذاکرهبامخالفانسخنمیگويد،ولیهيچکس
بر و اينگفتوگوهاچهگونه بگويد که نيست
چهاساسیقراراستانجامشود.آيامیتوانبا
پی در که آنها آيا آمد؟ کنار مخالفتی نوِع هر
براندازینظاماندوهيچاعتقادیبهسازوکارهای
صلِح طرح در میتوانند ندارند، دموکراتيک

نامزدهابگنجند؟
باورمنايناستکهمابرایبرگزاریانتخاباِت
عادالنهوشفافدرکشور،نيازبهنهادينهسازِی
فرهنگانتخاباتداريم؛فرهنگیکهبراساسآن،
مردمتصميمبگيرندبهکیرایدهندوبهکی
رایندهند.اگرباشعارهایدهانپرکن،مشكالتی
چونفساد،بیعدالتی،فقروامثالهمحلمیشد،
بدونشکدولِتفعلیبايددولتیموفقمیبود.
با سطحیگرايانه برخوردهای که میبينيم ولی
تجربۀ باشد. مشكالت حالل نمیتواند مسايل
در فقط که داده نشان جوامع و ملل تاريخی
به علمی رويكرد و انديشهورزی موجوديت

مسايل،میتوانبهحلآنهانايلشد.اينتجربه
سياسی، اتمسفر و فضا از برخاسته بدونشک

اجتماعیوفرهنگیهرجامعهاست.
نامزدهای از بسياری که باورم اين به من
رياستجمهوریکشورـباهمۀاحترامیکهبه
از بهشناخِتکامل قادر آناندارمـهنوز همۀ
جامعۀافغانستاننشدهاند.بحثشناختشناسانه
بسيار آن مشكلهای تشخيص برای جامعه از
شريعتی، علی دکتر مرحوم است. پُراهميت
تيوریها با وقتی مسلمان، نظريهپرداز و متفكر
سخِن میشد، روبهرو وارداتی ديدگاههای و
حكيمانهيیبرزبانمیآورد.اومیگفتدرمورد
هرجامعهبايدبهمسالۀ»جغرافيایحرف«توجه
کرد.بهگفتۀشريعتی،هرحرفـکهمنظوراو
بيشترتيوریبودـبرایمنطقهومحيطخاصی
ساختهشدهواگربخواهيمحرفیرادريککشور
ديگراستفادهکنيم،بايدآنرامنطبقباشرايطآن
کشورتعديلکنيم.شريعتیتأکيدمیکردکهبعضًا
يکحرفدريککشوروجامعهسبِبخيرو
فالحمیشود،ولیهمانحرفممكناستبرای

جامعۀديگر،مصيبتوبدبختیبهبارآورد.
اهميِت حايز نيز ما کشور برای موضوع اين
و جذاب حرفهای گاهی میباشد. فراوان
زيبـامیشنوی،ولیآياآنحرفهایزيبابرای
جامعهيیمثلافغانستانکارآيیوکاربرددارد؟!

ناديده در فعلی، حكومت مشكالت از بخشی
نهفته گرفتنودراصلنشناختِنشرايطکشور
است.دراينکهاقتصادپويابرایکشورمیتواند
مفيدباشد،شكیوجودندارد؛ولیهميناقتصاد
پوياوقتیبافضایجامعهسازگارساختهنشود،
احتمالداردکهسبِبفاجعهگردد.زيراعدهيی
را آزاد بازار سياست اقتصادی، تحليلگران از
درافغانستانبهبادانتقادمیگيرندوباوردارند
بهگونۀ را اينسياست،شكافهایطبقاتی که
آنکه حال است. بخشيده افزايش چشمگيری
اقتصاد با کشوری هيچ که شده ثابت امروزه
رهبریشدهبهشكلکشورهایسابقکمونيستی،
نمیتواندازپِسنيازهایاقتصادیجامعهبيرون
شكوفايی و رشد تعالی، به را کشور و شود

برساند.اقتصادبازار،سياستدرستیاست،ولی
مشكلاينجاستکهآنرابايدباشرايطکشور
جامعه در موجود اتمسفر اساس بر و داد وفق
يک نگرفتنشرايط نظر در کرد. استفاده آن از
جامعهوبهاصطالحبرخوردهایمالنقطیکردن
بدون کشاورزی که میماند اين به باوضعيت،
درنظرداشتوضعيتاقليمیمحيطش،بذریرا
بيافشاندکهدرخاکوزمينشحاصلنمیدهد.
خواهند کشاورزی چنين به همه شک بدون

خنديد.
وقتیکشاورزنيازبهتحليلوضعيتآبوخاِک
بيشتر سياستمدار اولی طريق به دارد، خود
وقتی است.من نيازمند بهچنينشناختی او از
میگويمکهدربرنامههاینامزدهابهآنمسايلی
کهنشاندهدکههدفهایآنهاچهگونهوباچه
مكانيزمیدرجامعهتأمينخواهندشدبرنخوردهام
وياکمتربرخوردهام،منظورچنينبرداشتیاست.
يعنیاينکهبايدجامعهومردمِخودراشناخت
و کرد برنامهريزی آنها مشكالت اساس بر و
چنانبرنامههايیراتدوينکردکهقابليتاجرايی
شدن،داشتهباشند.باگرتهبرداریوعدمتطبيق
شرايط،ماراهبهجايینخواهيمبرد.بهصورت
واضحمیخواهماينسخنرابگويمکهحتادر
میتوان نامزدها، از برخی انتخاباتی شعارهای
کشورهای از گرتهبرداری و تقليد نشانههای
همسايهرابهوضاحتديد.آياشرايطومشكالِت

آنهامثلشرايطومشكالِتماست؟!
بدونشککهچنيننيست.پسسياستمداراِن
نياز ولی کنند، استفاده جديد دانش از بايد ما
بازتوليد افغانستان شرايط برای را آن که دارند
است ممكن جامعهشناسی تيوریهای کنند.
نوع ولی باشد، ازکشورهايکسان بسياری در
استفادهازاينتيوریهادرجوامعمختلففرق
میکند.مانيازبهچنينشناختیداريم.شناختی
مبتنیبرعلمودانِشروز،ولیبااينتوانايیکه
بايدآنرابومیبسازيم.برنامههاینامزدهاهمه
خوباست،همهعالیاست،ولیبهراستیاين
برنامههاچهقدرقابلاجرااند؟آيانامزدهابهاين

موضوعنيزتوجهنشاندادهاند؟
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موافقتنامۀ امنیتی را با...
کاخسفيدعنوانکردکهبدونتوافقدوجانبه
در امريكايی نيروهای همه افغانستان با امنيتی
خارج کشور اين از ميالدی جاری سال پايان
اين خصوص در کرزی، حامد و شد خواهند
تصميم مانده باقی هفته چند طی بايد توافق

گيریکند.
روزنامهوالاستريتژورنالعنوانکردکهبرنامه

افغانستان از سربازان برایخروج شده بازبينی
براساسيکطرحدادهشدهازجانبپنتاگوندر
انجامشدهاستوشاملحفظ10 ماهجنوری
افغانستانپسازسال امريكايیدر هزارسرباز
پايگاهها از محدودی تعداد در ميالدی جاری

میشود.
اينطرحعنوانمیکنداينسربازانطیدوسال
ازافغانستانخارجشدهوهمهسربازانامريكايی
بهجزپرسنلنظامیدرمحلسفارتامريكادر

جمهوری رياست دوم دور پايان تا افغانستان
افغانستان از 2017 سال اوايل در اوباما باراک

خارجخواهندشد.
استريت وال روزنامه گزارش اين براساس
امريكا ارتش به شده بازبينی طرح اين ژورنال
اجازهخواهددادتايا10هزارسربازراپساز
سال2014درافغانستانحفظکنندويادستوربه
خروجهمهسربازانتاپايانسالجاریميالدی

ازاينکشوردهند.

امروز نشست سه جانبۀ کابل،...
عالی شورای رييس دفاع، خارجه، وزرای
و رياستجمهوری ملی امنيت مشاور صلح،
حامد افغانستان، ملی امنيت اداره سرپرست

کرزیرادراينسفرهمراهیمیکنند.
تقويت و منطقه در ثبات و صلح برقراری
روابطافغانستان،پاکستانوترکيهازمهمترين
موضوعاتمذاکراتهشتميننشستمقامات

بلندپايهاينسهکشورخواهدبود.

شريف نواز محمد شده، اعالم برنامه طبق
چهارشنبه ظهر بعداز پاکستان نخستوزير
واردانقرهخواهدشدودرضيافتشامعبداهلل

گلرييسجمهوریترکيهشرکتمیکند.
براساساينبرنامه،نوازشريفصبحپنجشنبه
ديدارهایجداگانهيیبارجبطيباردوغان
رييسجمهوری گل عبداهلل و وزير نخست

ترکيهخواهدداشت.
پسازاينديدارهاودربعدازظهرهمانروز،
رييس گل عبداهلل حضور با مشترکی جلسه
جمهوریترکيه،حامدکرزیرييسجمهوری
افغانستانورجبطيباردوغاننخستوزير

ترکيهبرگزارمیشود.
چارچوب در جلسه دو نيز پنجشنبه عصر
نشستسهجانبهوباحضورمقاماتافغانستان،

پاکستانوترکيهبرگزارمیشود.
ترکيه روسایجمهوری ديدارها، اين از پس

وافغانستانونخستوزيرپاکستانباحضور
دريکنشستخبریمشترک،بيانيهمشترک

صادرمیکنند.
در ترکيه و پاکستان مقامات میشود، گفته
جريانايننشست،توافقنامهتجارتترجيحی

مياندوکشوررابهامضاخواهندرساند.
به که میشود برگزار درحالی نشست اين
سرنوشت سال 2014 سال کارشناسان، گفتۀ
سازبرایافغانستانخواهدبودچراکهدراين
خروج چون مهمی تحوالت است قرار سال
انتخابات افغانستان، از خارجی نيروهای
و طالبان با صلح روند رياستجمهوری،
صورت کابل-واشنگتن امنيتی پيمان امضای

بگيرد.

نقِص عمدۀ برنامه های نامزداِن 
ریاست جمهوری

طالبان نمی توانند مانِع...
وارادهيیبرایبرگزاریيکانتخاباتسالموجودداشته

باشد،ماشاهدبهترينانتخاباتخواهيمبود.
رفيعیتاکيدکرد،اگريکبرنامۀدرستومنظمازسوی
قوتهای شود، ايجاد انتخابات برگزاری برای حكومت
امنيتیافغانستانبههمكارینيروهایخارجی،بهصورت
مشترکامنيتانتخاباتراتامينخواهندکردومردمشاهد

يکانتخاباتفراگيرخواهندبود.
بهگفتۀرييسجامعۀمدنی،حلقاِتحامیطالباندرنظام
سياسیافغانستانازساليانگذشتهوجودداشتهوحتادر
چون اما داشت؛ خواهند حضور نيز  آينده سياسی نظام
طالبانحمايتمردمراباخودندارند،بنابرايننمیتوانند

برگزاریانتخاباتراباچالشجدیمواجهسازند.
ايناظهاراتدرحالیصورتمیگيردکهسازمانمللاخيراً
درگزارشیازافزايش14درصدیتلفاتغيرنظامياندر

کشورخبردادهاست.
سازمانمللدرگزارشخودنوشتهکهبعدازسال2009،
پسران و دختران زنان، برای سال« »بدترين ،2013 سال
افغانستانبوده،بهطوریکهآمارتلفاتزنانقربانیبا36
درصدافزايشنسبتبهسال2012،به746)235کشتهو
511زخمی(وآمارتلفاتکودکانبا34درصدافزايشبه

1756)561کشتهو1196زخمیرسيدهاست.
از ممكن گزارش اين نشر که میگويند آگاهان برخی

حضورمردمدرانتخاباتبكاهد.
معينمرستيالآگاهسياسیگفتکهمنابعداخلیوخارجی
درچنينمقطعی،بايدمردمرابرایحضوردرانتخابات
تشويقکنند،نهاينکهبانشرچنی-نگزارشهاروانمردم

رامخشوشبسازند.
اوگفت،نشرچنينگزارشهاطبيعتًاهمانطوریکهباالی
مشكالتی با نيز را انتخابات دارد، منفی اثر مردم روان
مواجهخواهدساخت؛بنابراينهمهمدولتوهمدوستان
بينالمللیبايدمتوجهعواقبنشرچنينگزارشهاباشند.

سخنگویدادستانیکلبااشارهبهبررسیپرونده88
زندانیزندانبگراماظهارداشتکهبررسیپروندههای
زندانيانبگرامنشانمیدهدکه65نفرازآنهابیگناه

هستند.
بصيرعزيزی،سخنگویدادستانیکلگفتکهبررسی
88پروندهاززندانيانبگرامنشانمیدهدکه65نفراز

اينزندانيانبیگناههستند.
بررسی با کل دادستانی از هيأتی عزيزی، گفته به
پروندههایاينزندانياندرمورد65پروندهاسنادو

شواهدیبرمجرمبودنآنهانيافتهاست.
اينزندانيانازسویکميته بهگفتهوی،پروندههای
»بررسیپروندههایزندانيانبگرام«دراختياردادستانی

کلقرارگرفتهبود.
نيز زندانی 23 پرونده که کرد تصريح ادامه در وی

ديگرتحتبررسیاست.
غيرنظامی و نظامی مقامات که است حالی در اين
امريكامخالفتخودرابرایآزادیاينزندانياناعالم
کردندوازدولتافغانستانخواستندتااينزندانيان

راآزادنكند.
آنهاهمچنينباخطرناکتوصيفکردناينزندانيان
گفتهبودندکهدرصورتآزادیآنها،افغانستانبار

ديگرشاهدافزايشناامنیخواهدبود.
آزادیزندانيانبگرامازچندیبهاينسوموجتنشهارا
بيندولتکابلوواشنگتنبهوجودآوردهومقامات
زندانيان که کردهاند ادعا بار برایچندمين امريكايی
آزادشدهازبگرامازاعضایشبهنظاميانطالبانهستند
انتحاری حمالت به دست آزادی از پس بنابراين

میزنند.

سخنگوی دادستانی کل:
65 زندانی دیگر از زندان 

بگرام آزاد می شوند



ولسمرش حامد کرزی تېره ورځ په ترکیه کې د افغانستان، 

پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره 

انقرې ته روان الړ. دا په تېرو څو کلونو کې د درې واړه 

هېوادونو ترمنځ امته غونډه ده. 

ډول  دغه  وايي، چې  یوشمېر شننونکي  د سیايس چارو 

د  وايي،  هغوی  ورکوي.  نه  پایله  غونډې  اړخیزې  درې 

کابل او اسالم اباد ترمنځ ستونزه له دې ډېره ژوره او سرته 

ده، چې په دغه ډول درې اړخیزو غونډو کې پرې بحث 

کېږي.

افغانستان  د  ترکیې  له   وايي،  شننونکي  د سیايس چارو 

هیلې ختمې شوي دي. خو ولسمرشۍ ماڼۍ وايي، چې 

اړخیزو  درې  په  به  کې  غونډه  دې  په  به  کرزی  ولسمرش 

او له ترکیې رسه په دوه اړخیزو اړیکو خربې اترې ويش.

د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرش عبدالغفور 

لېوال ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، له بده مرغه 

ترکیې ته چې کومه هیله وه هغه له منځه تللې او اوس نه 

پخوانۍ  ترکیې  له  افغان حکومت  هم  نه  او  ملت  افغان 

هیلې لري.

د ده په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې 

د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې 

نيش حل کېدای، د دې لړۍ تېرو اوو غونډو کومه پایله نه 

ده ورکړې او دغه ناسته به یې هم بې پایلې وي.

ـ  سیايس  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  وايي،  هغه 

الرې  له  غونډو  دغسې  د  چې  نشته  ستونزه  دیپلوماتیکه 

نه  پرمختګ  کې  غونډو  ډول  دغه  په  چې  دا  يش،  حل 

دیپلوماتیک  په  ناستې  دا  چې  دی  دا  يې  المل  یو  کېږي 

ډول جوړېږي .

پاکستان  او  افغانستان  د  دی،  اند  دې  په  لېوال  ښاغلی 

ترمنځ داسې څه نشته چې دواړه لوري یې په دې غونډه 

کې ووایي، بحث پرې ويش او ستونزه حل يش.

وویل،  مرش  مرکز  د  مطالعاتو  ییزو  سیمه  د  افغانستان  د 

ملکي  پاکستان  د  چې  ده  دا  ستونزه  بله  ناستې  دې  د 

چارواکي په کې ګډون کوي چې 

هغوی د پرېکړې واک نه لري.

چې  هغې  تر  خربه،  په  هغه  د 

پاکستان  د  کې  غونډه  دې  په 

ونه  ګډون  پوځ  او  استخبارات 

نه  اعالن  پرېکړه  خپله  کړي، 

کړي او د خپلې پرېکړې د عميل 

کېدو لپاره اقدامات ونه کړي دغه 

ډول ناستې پایله نه ورکوي او نه 

پرمختګ  کې  برخه  په  سولې  د 

کېدای يش.

سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

محمد  غالم  شننونکي  چارو 

په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  محمدي 

افغانستان  چې  وویل،  کې  مرکه 

او پاکستان ترمنځ ستونزه تاریخي او 

رسحدي ده.

هغه وايي، د پاکستان له جوړېدو راهیسې دوه ویشت کاله 

افغانستان د پاکستان په چارو کې مستقیمه السوهنه وکړه، 

اوس هامغه کړنه پاکستان برعکس کړې او د افغانستان په 

چارو کې السوهنه کوي.

رسحدي  د  رسه  افغانستان  له  پاکستان  وايي،  نوموړی 

شخړې اوارېدل غواړي، خو افغان چارواکیو تل له دې 

ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  کړې،  غړونه  رس  مسالې 

غځېدلې پوله یې نه ده تړلې.

راغی،  ته  کابل  کال کې مرشف  په ۲۰۰۶  په خربه،  ه  د 

ولسمرش کرزي ته یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د غځېدلې 

پولې د تړلو خربه وکړه، ۹۰۰ کیلومټره پوله یې غوښتل په 

اغزن سیمو او دېوال وتړي؛ څو وسله وال افغانستان ته 

را وانه وړي؛ خو افغان چارواکیو وررسه مخالفت وکړ.

د ده په وینا، د دې ترڅنګ اوس له پاکستان ډېر افغانستان 

د دې پولې تړلو او په رسمیت پېژندلو ته اړتیا لري، ځکه 

له پاکستانه افغانستان ته وسله وال ترهګر را اوړي او په 

افغانستان کې نا امني جوړوي.

دا ستونزه حل  تر هغې چې  ښاغيل محمدي زیاته کړه، 

شوې نه وي، ترکیه، امریکا او د نړۍ نور پیاوړي هېوادونه 

حل  مساله  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  کوالی  نيش 

کړي.

د نوموړي په اند، پاکستان د دې پولې د تړلو لپاره جدي 

دي او دا غواړي، تر هغې چې دا ستونزه حل شوې نه وي 

نيش کېدای په افغانستان کې امن او ثبات رايش.

او  امریکا  پاکستان،  له  افغانستان  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

ډول  دغه  هېوادونو رسه هم  نورو  او  برېټانیې  ـ  پاکستان 

اوسه  تر  لري. خو  ناستې  اړخیزې  او څو  اړخیزې  درې 

دغو ناستو کومه عميل پایله نه ده ورکړې.

ابتالیبهفلجاطفالاززمان نخستينمورد
سقوططالباندرسال2001ميالدیدرکابل

گزارششد.
انتشار محض به افغانستان صحت وزارت
خبرابتالیدختریسهسالهبهاينبيماری
کردن واکسينه برای کارزاری تا داد دستور

کودکاندرپايتختکشورشروعشود.
فلجاطفالتقريبًادرتمامدنياريشهکنشده
و افغانستان پاکستان، در هنوز اما است

نيجريهاينبيماریشايعاست.
انجام از مانع تندروها کشور، سه هر در
کارکسانیمیشوندکهبرایواکسينهکردن
نقاط به بيماری اين ريشهکنی و کودکان

مختلفمیروند.
درسالهایاخير،طالبانافغانستانسياست
خوددربارهواکسيناسيونراتغييردادندوبه
هميندليلازشمارمبتاليانبهفلجاطفالدر

کشورکاستهشدهاست.
فلج بيماری از جديد مورد اين شدن پيدا
اطفال،مقامهایبهداشتیافغانستانرانگران

کردهاست.
کابل درشرق درمحلهيی موردجديد اين
که کوچیهاست اسكان محل که شده پيدا

عشايردامداربودند.
برق. نه و دارد لولهکشی آب نه محله اين
برخیازساکنانآنجاهمدرسرمایزمستان

درچادرمیخوابند.
از منطقه اين بههمهخانههای امدادرسانان

کابلبرایواکسيناسيونسرکشیکردهاند.
دهان در واکسن قطره ريختن از بعد آنها
آبی خط جوهر با دستشان روی نوزادان،
ثبت خانه ديوار روی را تاريخ و میکشند

میکنند.
طبجديدوطالبان

سكينهنامدخترسهسالهيیاستکهبعداز

فلجشدنش،متوجهابتالیاوبهاينبيماری
شدند.

پدرشرانندهتاکسیاستوگاهیبهمنطقه
قبايلینشينپاکستانمیرودوحاالدخترش

رابرایمداوابهآنجابردهاست.
کاکايشنقلکردهکهسكينهشكايتکرده:
»وقتیبقيهبچههابازیمیکنندمننمیتوانم

بايستم.«
و پاکستان اطفالدردوکشور فلج بيماری
نيم و يک است. خانواده يک از افغانستان
قبايلی ازمرزمنطقه ميليونکودکدرسال

پاکستانبهافغانستانمیگذرند.
تقريبًابيشترمواردابتالیبهفلجاطفالکهدر
سالگذشتهدرافغانستانکشفشده،ازاين

منطقهبودهاست.
افغانستاندرمرزدوکشورامدادرسانانیدارد
کهمراقبرفتوآمدهاهستندوکودکانی
کهبهنظرشاندرمعرضبيماریباشندرادر

بدوورودبهافغانستانواکسينهمیکنند.
از گذشتن جای به که کسانی هستند اما
پستهایمرزیترجيحمیدهندازراههای

کوهستانیواردکشورديگرشوند.
افغانستان طالبان برخالف پاکستان طالبان
گاهی و ندارند اعتقادی جديد طب به
ضد و میکشند هم را امدادرسانان

واکسيناسيونشايعهپردازیمیکنند.
میگويد افغانستان، وزيرصحت دليل، ثريا
ادامهمخالفتطالبانپاکستانباواکسيناسيون،
سببشدهريشهکنیفلجاطفالدرافغانستان

انجامنشود.
نشانهيی را بيماری اين به ابتالیسكينه او
و بيماری اين نشدن ريشهکن از میداند
هر در بچهها بههمه بايد که میکند تاکيد

جایافغانستانقطراتواکسنرارساند.
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با دورتموند سرمربی
وضعيت از ناراحتی
بازيكنانش مصدوميت
اصلی هدف میگويد
فصل اين در آنها

قهرمانیدرجامحذفیاست.
يک مرحله در دورتموند بوروسيا
چهارمنهايیجامحذفیآلمانبرابر
خواهد ديدار فرانكفورت اينتراخت

کرد.
بوروسيا سرمربی کلوپ، يورگن
تيمش ديدار درباره دورتموند
حذفی، جام در فرانكفورت برابر

رقابتهای در ما اصلی هدف گفت:
است. قهرمانی عنوان کسب حذفی جام
را خوبی فوتبال فرانكفورت که میدانيم
بهنمايشمیگذاردودرنيمفصلنخست
میکنم فكر بود. آلمان خوب تيمهای از
زيادی قدرت از حاضر حال در آنها که
بهرهمندهستندوماديدارسختیرابرابر
ما برای که ديداری داشت. خواهيم آنها
فينالمحسوبمیشود،زيراهدف نوعی

جام رقابتهای در قهرمانی ما اصلی
حذفیاست.

مصدوميتچندبازيكندورتمونددراين
شده آلمانی زردپوشان افت باعث فصل
متس مثل بازيكنانی مصدوميت است.
هوملس،نونسبوتيچ،ايكایگوندوگانو
ياکوببالژکوفسكیازجملهاينبازيكنان

بودهاست.
سرمربیآلمانیدربارهمصدوميتبازيكنان

اين در اصلیاش
اين گفت: فصل،
مشكل با فصل
روبرو مصدوميت
چند و بوديم
در اکنون خاطر همين به ما بازيكن
و نيست مشكلی اما نيستند، ما کنار
در بايد ندارم. بابت اين از شكايتی
طولفصلازبازيكناناصلیخودمثل
مارکورويسمواظبتکنم،میدانمکه
دربازیهایمهمپيشروچهدرليگ
آنها به اروپا قهرمانان ليگ در چه و
نيازدارم.فشردگیبازیهاباعثشده
اکنون ما تيم اصلی بازيكن چند تا است
درکنارمانباشند.اميدوارمکهبازيكنانما

ديگربهمصدوميتدچارنشوند.
بايد درجامحذفی که بوروسيادورتموند
يكی کند، ديدار فرانكفورت اينتراخت با
ازتيمهایحاضردرجمعشانزدهتيمبرتر
ليگقهرماناناروپااستوبايددرمرحله
يکهشتمنهايیاينرقابتهابازنيتسن

پترزبورگروسيهديدارکند.

با کرد عنوان ژرمن سن پاری برزيلی مدافع
آغوشبازدرانتظارپيوستنادنهازاردبهتيم

فرانسویاست.
ادنهازاردهافبکبلژيكیچلسیدراينفصل

عملكردمطلوبیزيرنظرژوزهمورينيوداشتهاستو
موفقشدهاستبازدن14گلوفراهمکردن9پاس
گلدراينفصلنقشمهمیدرصدرنشينیآبیهای
به بازيكن اين رفتن البتهشايعات باشد. داشته لندن
تيمپاریسنژرمنفرانسهازابتدایفصلبهگوش
آن به تمايلی هازارد است.شايعاتیکهخود رسيده
نداردواعالمکردهازبودندرچلسیخوشحالاست.
درباره ژرمن سن پاری برزيلی مدافع سيلوا، تياگو
پيوستنهازاردبهاينتيم،گفت:باآغوشبازمنتظر
اينبازيكناستتاازچلسیجداشدهوبهپاریسن

ژرمنبپيوندد.
سيلوادرگفتوگوبااکيپفرانسهدربارهادنهازارد،
گفت:ادنبازيكنیاستکهاوراستايشمیکنم.از
لحاظتكنيكیوتاکتيكیاودرصدربسياربااليیقرار
است باشگاهی نيز ژرمن سن پاری باشگاه و دارد
ما بازيكنانبزرگاست.درپیاسجی کهجايگاه
بازيكنانیرانيازداريممانندهازاردکهبتوانيمبهپروژه
سه، در اروپا قهرمانان ليگ کسب که خودمان مهم

چهارسالآيندهاستبرسيم.اگراوتصميمبگيردکه
بهپاریسنژرمنبيايد،تماماعضایتيمباآغوش

بازازاوپذيرايیخواهندکرد.
بلژيک ملی تيم قالب در آينده تابستان هازارد ادن
بارطعمحضوردرجامجهانی اولين برای میتواند
رابچشد،پيشازايناعالمکردهبودکهدوستدارد
ژوزه نظر زير خود پيشرفت به و بماند چلسی در

مورينيوادامهدهد.
حذفی جام در آينده هفته آغاز در لندن آبیهای
انگليسبايددرورزشگاهاتحادبهديدارمنچسترسيتی

بروند.

ورزش
کلوپ:

 هدفمان قهرمانی در جام حذفی است
تیاگو سیلوا: 

با آغوش باز منتظر هازارد هستیم



ناجیه نوری

اگرمردمانگيزهوعالقهبرایرفتنبهپایصندوقهای
رایداشتهباشند،حمالتطالباننمیتواندمانعحضور

آناندرانتخاباتشود.
شماریازآگاهانسياسیبابياناينمطلبمیگويند،
امنيت زدن برهم صددِ در طالبان که نيست شكی
انتخاباتهستند؛امااگرحكومتباداشتنارادهبرای
و کند تأمين را امنيت سالم انتخابات يک برگزاری
نامزدانهمباارايهبرنامههایخوبمیتوانندمردمرا

برایرفتنبهپایصندوقهایرایتشويقکنند.
اگر میگويد، نمايندهگان مجلس عضو عظيمی فرهاد
مردمانگيزهوعالقهبرایرفتنبهپایصندوقهایرأی
داشتهباشند،حمالتطالباننمیتواندمانعحضورآنان

درانتخاباتشود.
برنامههایشان ارايه با را مردم بايد نامزدان افزود، او
تشويق و داده انگيزه انتخابات در سهمگيری برای

نمايند.
ویتأکيدکرد،هرچندنگرانیهايیدرميانمردموجود
انتخابات برگزاری زمان رسيدن فرا با مبادا که دارد
به و دولت وظيفۀ اما يابد؛ افزايش امنيتی چالشهای
خصوصنيروهایامنيتیاستکهبرنامههایمنظمیرا

برایتأمينامنيتانتخاباترویدستگيرند.

اينعضومجلسافزود،دراينشكینيستکهطالبان
اگر اما هستند؛ انتخابات امنيت زدن برهم صدد در
حكومتافغانستانارادهيیبرایبرگزاریيکانتخابات
سالمداشتهباشد،بهکمکنيروهایبينالمللیمیتواند
امنيتانتخاباتراتأمينکندتامردمباخيالآسودهبه

پایصندوقهایرایبروند.
انتخابات در امنيتی نگرانی گفت، همچنان عظيمی 
گذشتهنيزوجودداشتوايننگرانیهادرانتخابات
پيشروهمپابرجااست؛اماارادۀحكومتبرایتامين
در میتواند و است مهم بسيار انتخابات روز امنيت

برگزاریيکانتخاباتشفافبسيارموثرباشد.
مدنی مجتمعجامعۀ رييس رفيعی عزيز اينحال، در
نظام در درست مديريت اگر میگويد، افغانستان
انتخاباتیايجادشود...ادامه صفحه 6

و پاکستان کرد: اعالم پاکستان خارجه وزارت
مشترک کميسيون فعالسازی برای افغانستان
مرزیبهمنظورمديريتهماهنگیهایمرزیو
جلوگيریازترددغيرقانونیافراددرامتدادخط

مرزیدوکشوربهتوافقرسيدند.
بربنيادخبرنامۀوزارتخارجهپاکستانکهروز
داخلۀ وزير ارشد معاون شد، منتشر گذشته
پاکستان داخلۀ وزارت مقام قايم و افغانستان
به رياستکميسيونمشترکمرزیدوکشوررا

عهدهخواهندداشت.
دربيانيهبااشارهبهديدارروزگذشتهميانشاهد
جنرال و پاکستان داخلۀ وزارت مقام قائم خان
در افغانستان داخلۀ وزير معاون سالنگی ايوب
کابل؛آمدهاست:درطولايننشست،دوطرف
به نزديک مرزی،همكاری مديريت مهم مسايل
برای رواديد صدور در تسهيالت ارايه منظور
شهروندانپاکستانوافغانستانوهمچنيناسترداد

زندانياندوکشورتوافقاتیکردند.
رسمی منابع از نقل به پاکستانی های رسانه
ارشد مقامهای دادند: گزارش ديپلماتيک و
درباره افغانستان و پاکستان داخلۀ وزارتهای
وضعيتامنيتیانتخاباتآيندۀرياستجمهوری
نيز حمل93 در افغانستان واليتی شوراهای و

گفتوگوکردند.

پيشترمحمدنوازشريفنخستوزيرپاکستان
درديدارباحامدکرزیرييسجمهوریافغانستان
درکابل؛نسبتبههمكاریوکمکدولتاسالم
در انتخابات مسالمتآميز برگزاری جهت آباد

افغانستاناطمينانداد.
پاکستان داخلۀ وزارت مقام قائم خان شاهد
افغانستان داخلۀ داوودزیوزير باعمر همچنين
اين اواطميناندادکهوزارتداخلۀ به ديدارو
پاکستان داخلۀ وزارت با جدی بطور به کشور
در گرفته صورت توافقات اجرای درخصوص

ديدارمقامهایدوکشورهمكاریمیکند.
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

کمیسیون مشترک مرزی میان 
پاکستان و افغانستان فعال می شود

اگاهان سیاسی:

طالبان نمی توانند مانِع حضور مردم 
در انتخابات شوند

آگهی


