
هند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، از 
در  اش  سرمایه گذاری های  به  تهدید  ناامنی،  افزایش 
آن کشور وازکاهش عالقمه ندی های امریکا در منطقه، 

نگران است.
است  این  هند،  دیگر  نگرانی  کارشناسان  گفتۀ  به 
افغانستان،  از  خارجی  سربازان  خروج  از  پس  که 
تمرکز  پاکستان،  نفوذ  تحت  گروه های شورشی  مبادا 
کشور  آن  سوی  به  را  افگنی  دهشت  فعالیت های 

سوقدهند.
روز  را  موضوعات  این  می خواهند  هندی  مقامات 
میان  در  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  با  دوشنبه 

بگذارند.
قرار است باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده 
امریکا در دیدارش از هند در هفتۀ جاری موضوعات 
تغییر  افگنی،  دهشت  نظامی،  همکاری های  چون 
را  فعالیت های هسته یی   از  ناشی  و خطرات  اقلیمی 

باجانبهندیموردبحث قرار داهد.
موضوعیاستکهم اما  خروجنیروهایخارجیازافغانستان 

قاماتهندیمیخواهندآنرادرصدرگفتگوهایشانقراردهند.
واشنگتن  در  تحلیلگر مسایل سیاسی  خالد مجیدیار، 
اخیرا  افغانستان  ثباتی  بی  قبال  در  هند  که  می گوید 
به دلیل اینکه تعداد اکثریت نیروهای خارجی در آن 
امریکا  متحده  ایاالت  تمرکز  و  یافته  کاهش  کشور 
بیشتر در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسالمی در 

عراق و سوریه، نگران است.
افغانستان  در  طالبان  مجیدیار:«حضور  آقای  گفتۀ  به 
قبایلی و  مناطق  پاکستانی در  به تقویت طالبان  منجر 
گروه های افراطی در پنجاب...           ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مسودۀ ناشکن مجلس و انعطاف ریاست جمهوری

بارک اوباما رییس جمهور امریکا در آستانۀ سفر به هند 
تاکید کرد که موجودیت النه های مصون تروریسم در 

پاکستان قابل تحمل نیست.
این گفتۀ آقای اوباما در حالی مطرح شده که قرار است 
وارد  روزه  سه  رسمی  سفر  یک  در  یکشنبه  امروز  او 

هند شود.
اوباما در مصاحبه با روزنامۀ...              ادامه صفحه 6

گزارش ها از پاکستان می رسانند که طی یک ماه دست کم ۹۳۵ 
بازداشت  پولیس  سوی  از  پنجاب  ایالت  در  افغانستان  شهروند 

شده اند.
بنیاد گزارش های محلی، این شهروندان طی عملیاتی در ۱۶  بر 
پناهنده گی  قانونی  مدرک  نداشتن  دلیل  به  گذشته  سال  دسامبر 

بازداشت شده اند.
بهاواالپور،  گجرانوله،  منطقه های  در  شهروندان  این  بازداشت 
ملتان، فیصل آباد، راولپندی، الور و دی جی خان صورت گرفته 
که در این میان ۷۵۵ نفر به زندان فرستاده شده و ۱۸۰ تن دیگر 

آنان به ضمانت رها شده اند.
این در حالی ست که تا کنون دست کم ۱۳۷ شهروند افغان توسط 

پولیس پاکستان در ایالت خیبر پشتون خواه بازداشت شده اند.
مقام های پولیس محلی می گویند...                  ادامه صفحه 6

که  می گوید  رییس جمهور  سخنگوی  ساالری  اهلل  نظیف 
رییس جمهور تصمیم گرفته است تا به عوض تمام نامزد 
شان  تابعیت  از  هنوز  وتا  دارند  دوگانه  تابعیت  که  وزرای 
در  کند.  معرفی  را  جدید  وزرای  اند،نامزد  نکرده  انصراف 
احتمال  که  است  گفته  دولت  اجرایی  ریاست  حال  همین 
دارد  معرفی نامزدان جدید به بعد از تغطیلی های زمستانی 

مجلس موکول شود.
عسکر  سید  که  است  گفته  آگاه  منبع  یک  حال  همین  در 
وزارت  نامزد  عنوان  به  افغان  خاطره  جای  به  موسوی 

تحصیالت عالی معرفی می شود.
 اما آقای ساالرزی افزود که رییس جمهور به مصوبه مجلس 
نماینده گان احترام کامل دارد وخواستار این نیست که کدام 

تقابلی میان قوای سه گانه دولت به وجود بیاید.
به  مناسب  فرصت  یک  در  وزرا  ساالرزی،نامزد  گفته  به 

مجلس نماینده گان معرفی خواهند شد.
در همین حال منشی مجلس نماینده گان می گوید که رییس 
جمهور تاکید داشت که نظر به شرایط کنونی کشور وحالت 
وزرا  نامزد  این  اسناد  تا  شود  داده  وقت  واقتصادی  امنیتی 
درضمن  اما  گردد  نهایی  آن  از  بیشتر  ویا  ماه  سه  درمدت 

گفت که به تصمیم مجلس نماینده گان احترام دارد.
فیصله  نشست  دراین  نماینده گان:  مجلس  منشی  گفته  به 
تابعیت  ترک  اسناد  نفر،  هفت  این  میان  از  اگر  که  گردید 
بعضی از آن ها نهایی شده باشد،  مجلس نماینده گان باز هم 

درمورد شان تصمیم می گیرد. 
سید اکرام گفت که اما دراین نشست رییس اجرایی گفت که 
امکان دارد که دو یاسه نامزد وزیر را به زودی معرفی کنند 
معرفی  نماینده گان  تعطیالت مجلس  از  بعد  نتوانستد  واگر 

خواهند نمود. 

به بنیاد بررسی کمیته مشترک مجلس نماینده گان،نامزد وزرای 
 ، اجتماعی،عدلیه،  امور  و  کار  خارجه،  داخله،  وزارت های 
مبارزه با مواد مخدر، توسعه شهری، و اطالعات و فرهنگ 

تابعیت دوگانه دارند وتوسط این مجلس رد شدند.

اوباما:
موجودیت النه های تروریسم 

در پاکستان قابل تحمل نيست!

بازداشت نزدیک به هزار شهروند 
افغانستان توسط پوليس پنجاب پاکستان

نگرانی هند از آیندۀ افغانستان پس از خروج قوای خارجی
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 احتمال معرفی نامزدان  جدید به بعد از تعطيلی های زمستانی
سید عسکر موسوی به جای خاطره افغان معرفی می شود

صفحه 6



نماینده گان،  مجلس  به  نامزدوزیران  معرفی 
نهاد  این  نیز در  را  جنجال های خفتۀ دیگری 
مسایلی  روزها  این  است.  کرده  بیدار  تقنینی 
دیگری  مسایل  و  می گذرد  مجلس  متِن  در 
برنامه های  ارایۀ  دارد.  قرار  آن  حاشیۀ  در 
کارِی نامزدوزیران از مسایلی ست که در متن 
مجلس قرار می گیرد، اما در حاشیۀ آن، بحث 
جمع آورِی امضا برای رد مصوبۀ عدم پذیرِش 
برجسته  شهروندی  دو  دارای  نامزدوزیراِن 

می نماید. 
ملی،  وحدت  دولت  پیشنهادِی  نامزدوزیران 
آرام،  می شوند؛  حاضر  مجلس  به  همه روزه 
در  آگاهی  از  سرشار  و  باادب  سربه زیر، 
وقتی  شده اند.  نامزد  آن  به  که  وزارتی  مورد 
نامزدوزیران را از ورای صفحه های تلویزیون 
می کنند،  ارایه  را  خود  برنامه های  که  می بینم 
سِر  چه گونه  که  می افتم  مکتب  دوران  یاد  به 
کتاب  روی  از  و  می شدیم  حاضر  صنف 

غلط خوانی می کردیم. 
حضور نامزدوزیران در مجلس، حضور افراد 
مؤدب تاریخ در صحنۀ امفی تیاتر یونان باستان 
است. وقتی برنامه های خود را ارایه می کنند، 
تاریخ  آزمون  بزرگترین  از  می کنی  فکر 
می گذرند؛ برنامه هایی را که خود بهتر از همه 
می دانند که کمتر قابل اجراست و تنها به درد 
چنین روزهایی می خورد. مگر در طول سیزده 
و  وزیران  کم  تربیون  همین  از  گذشته  سال 
نامزدوزیران حرف ها و وعده های کالن مطرح 
کردند؟ چقدر آن وعده ها جامۀ عمل پوشید 

که حاال این ها بپوشند؟ 
مجلس  در  را  نامزدوزیران  حضور  وقتی 
گافمن  اروینگ  سخِن  یاد  به  می بینم، 
جامعه شناس بزرِگ مکتِب شیکاگو می افتم که 
باور  به  است.  تیاتر«  »جامعه صحنۀ  می گفت 
گافمن، انسان ها در جامعه نقش های متفاوت 
و مختلفی را بازی می کنند، مثل نقش هایی که 
بازیگران در صحنۀ تیاتر آن را به عهده دارند. 
بازِی  دارای چند  انسانی  گافمن می گوید هر 
متفاوت در صحنۀ اجتماع است؛ مثاًل کسی که 
در خانۀ پدر است، می تواند در یک شرکت به 
عنوان رییس باشد و در عین زمان در یک نهاد 
موارد، همه  این  کند.  فعالیت  عنوان عضو  به 
نقش هایی را برای این فرد به وجود می آورند 

کند.  عمل  آن ها  با  متناسب  است  مجبور  که 
وقتی در خانه به سر می برد، نقش پدر را بازی 
می کند و یا وقتی در شرکت حضور دارد، باید 
طوری رفتار کند که از یک کارفرما انتظار برده 

می شود. 
برای  را  نقش هایی  هم  مجلس  تیاتِر  صحنۀ 
نقش ها  این  است.  کرده  ایجاد  آن  بازیگراِن 
گاه  و  است  رویت  قابل  و  تیز  و  تند  گاه 
حاال  دیگران.  چشم  از  پوشیده  و  پنهان 
همه  نقش های  نامزدوزیران،  حضور  با  اما 
نامزدوزیران  می رسد.  مشاهد  به  برجسته تر 
عمل  شده،  تعریف  برای شان  که  نقشی  در 
می کنند و نماینده گان مجلس در نقِش بازرس 
و  سخاوت  به  چشم  یکی  گرفته اند.  قرار 
رای  نامزدوزیران  است؛  دوخته  دیگری  کرمِ 
می خواهند و اعضای مجلس، اعتبار. یکی به 
دیگری محتاج است و این احتیاج در لحن و 

سخن خود را نشان می دهد. 
در  که  نیستند  این گونه  نامزدوزیران  همۀ 
مجلس به نظر می رسند. شاید برخی از آن ها 
به مجلس  دیگر  آن  از  می برند، پس  رای  که 
باشند.  نداشته  دارند،  امروز  که  را  نگاهی 
پایان  بازی  همین  به  تنها  مجلس  صحنۀ  اما 
نمی یابد. بازی پُرجنجال تر دیگری در حاشیۀ 
دیدارهایی  و  زدوبندها  می شود.  انجام  آن 
خود  در  گاه  دیدارها  این  می گیرد.  صورت 
مجلس و گاه در بیرون از آن اتفاق می افتند. 
سفره ها پهن شده اند و حرف های کالن ته و 

باال می شود. 
کار  افغانستان،  مثل  کشوری  در  شدن  وزیر 
به  گاه  تعهد  و  تخصص  نیست.  ساده یی 
پشیزی نمی ارزد. کافی ست که نامزدوزیری با 
همۀ دانش و آگاهی و مدیریت، به دل اعضای 
مجلس چنگ نزند، کارش در همان آغازِ راه 
نامزدوزیران  بیانیه های  آغاز  است.  ساخته 
این موارد را برمال  تهیه شده،  با وسواس  که 
اگر  کنید،  اعتماد  من  به  اگر  »شما  می کنند؛ 
الیق اعتماد شما باشم، اگر وزیر شدم خودم 
همیشه  را  برنامه هایم  که  می دانم  موظف  را 
در اختیار شما بگذارم، من سرباز خانۀ ملت 
خواهم بود«. این جمالت و عبارت ها مدام در 
البه الی سخنرانی های نامزدوزیران پایین و باال 
می شوند. این جمالت نشان می دهند که تنها 

برای  و  نیست  کافی  خود  کاردانِی  به  اعتماد 
کسب رای، چیزهای دیگری نیز الزم است.

از  تابعیت،  دو  دارای  افراد  داِغ  بحث 
نماینده گان  مجلس  جنجالی  حاشیه های 
است. مجلس نماینده گان پیش از این در یک 
بر  که  رساند  تصویب  به  را  طرحی  مصوبه 
نمی توانند  دوتابعیت  دارای  افراد  آن،  اساس 
در  فیصله  این  شوند.  معرفی  وزیر  عنوان  به 
ندارد،  قرار  کشور  اساسی  قانون  با  مغایرت 
نقض حق شهروندی  به  می تواند  که  هرچند 
با وجود داشتن  افراد  این  بینجامد. زیرا  افراد 
تابعیت دوم، شهروند افغانستان اند و می توانند 
در سمت های مختلف قرار گیرند. اما مجلس 
نماینده گان بنا به صالحیتی که قانون اساسی 
پذیرفتن  میان  را  آن  و  گذاشته  آن  دوش  به 
تابعیت  دارای  نامزدوزیران  پذیرفتِن  عدم  و 
این  در  دوگانه مخیر گذاشته، تصمیم گرفت 

دور به این گونه افراد رای ندهد. 
نبوده  ساده  کارِ  تصمیمی،  چنین  به  رسیدن 
کنند  امضا  می بایست  اعضا  یک سومِ  است. 
این  دهند.  رای  آن  به  نیز  اعضا  دوسوم  و 
شد.  انجام  نامزدوزیران  معرفی  از  پیش  کار 
می گویند  نماینده گان  از  شماری  حاال  ولی 
دارای  افراد  پذیرش  عدم  طرح  تصویب  که 
ابطال  باید  و  دارد  قانونی  اشکال  تابعیت،  دو 
شود. اما ابطال آن، همان روندی را می خواهد 
این  بود.  شده  انجام  آن  تصویِب  برای  که 
حال  در  خود  هدِف  به  رسیدن  برای  عده 
جمع آوری امضای یک ثلِث اعضا برای طرح 

آن در مجلس شده اند. 
دیگری  مشکالِت  به  اکنون  مسأله  این  اما 
گفت وگوهای  از  که  آن گونه  است.  انجامیده 
دارای  افراد  بحث  برمی آید،  پرده  پشت 
رفته  فراتر  حقوقی  بحث  یک  از  دوتابعیت 
است. گفته  تبدیل شده  به جنجال سیاسی  و 
برای  می خواهند  جبهه  طرِف  دو  می شود 
ناک اوت کردِن حریف های شان به هر اقدامی 
که  نیز  بیرون  در  شماری  گویا  بزنند.  دست 
دارای  افراد  و  دارند  قضایا  در  دستی  عمدتًا 
و  شده اند  معرکه  آتش بیار  نظام اند،  در  نفوذ 
می خواهند به هر شکل ممکن موضوع را داغ 

نگه دارند. 

2سال  ششم     y شما رة    y 1462  یک    شنبه         5 د  لو/   بهمن        y 1393  4ربیع الثا  نی    y 1436  25جنو ر ی      2015 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

بازی های صحنۀ
 مجلس نماینده گان

 

در یک  نماینده گان،  اعضای مجلس  از  روز گذشته، شماری 
اقدامِ بی سابقه، نامزد رییس بانک مرکزی را از مجلس اخراج 
کردند. این اقدام سبِب مشاجرۀ شدید در مجلس شد و حتا 
نزدیک بود به درگیری های فیزیکی نیز میاِن نماینده گان منجر 
نماینده گان،  مجلس  اداری  هیأت  این وضعیت،  بر  بنا  گردد. 

پوشش زندۀ جریان مجلس را از طریق رسانه ها قطع کرد.
 بحث نامزدوزیراِن دوتابعیته از جنجال هایی ست در این روزها 
تالش  حکومت  است.  ساخته  سرگرم  به شدت  را  مجلس 
دارد تا جِو داخِل مجلس را به سمتی هدایت کند که تحقِق 

خواسته هاِی خود را در آن نهفته می بیند. 
نامزدان مجلس فیصله کرده بودند که  پیش از معرفی کابینه، 
به وزیران پیشنهادِی دارای تابعیت مضاعف، رای نمی دهند و 
کمیسیون مشترکی تعیین شد تا نامزدان دوتابعیته را شناسایی 
کندـ که چنین شد. اما اکنون برخی از نماینده گان در برابر آن 
مصوبه قرار گرفته اند و تالش ها برای شکستِن آن مصوبه از 

راه تشنج آفرینی جریان دارد.
نهاد  ریاست جمهوری،  دوتابعیته،  نامزدان  مربِع  هم اکنون 
ریاست اجرایی و هم آنانی که مخالف نامزدان معرفی شده اند، 
تالش دارند که وضعیت را در داخل مجلس به دلخواهِ خود 
مهندسی کنند و هدِف خود را به کرسی بنشانند. از این رو، 
پارلمان افغانستان که دیگر زمان زیادی به موعد رخصتی های 
زمستانی اش نمانده، به میدان نبردِ نرم و گرم تبدیل شده است. 
و  سیاسی  عالیِق  نیز  مجلس  نماینده گان  این ها،  سوای  اما 
به  ندادن  دادن و رای  به بحث رای  اقتصادِی شخصی  بعضًا 
در  که  بیرونی یی  بازی های  از  جدا  یعنی  دارند.  نامزدوزیران 
نیز  امر  این  دارند،  نقش  بر  آن  و  بر  این  به  مجلس  کشاندن 

باعث فسادِ قوۀ مقننه و ناکاره گِی آن شده است.
نیست.  هنجارمند  و  بنیادی  ساختار  دارای  افغانستان  مجلس 
این مجلس ترکیبی از افرادی ست که به هیچ مرجع و منبعی 
مجلس  وارد  که  افرادی  توجِه  قابِل  بخش  نیستند.  پاسخ گو 
در  مصرف شده  پول  چندچنِد  تا  تالش اند  در  شده اند، صرفًا 
در  ممکن  شکل  هر  به  را  انتخاباتی شان  رقابت های  دوران 
ایام  و  کنند  مأموریت شان کمایی  از  باقی مانده  کِم  مدت زماِن 
رای دهی به نامزدوزرا را بهترین فرصت برای انجام این کار 

می دانند.
بر این اساس، کسانی در حکومت هستند که خود را متخصِص 
کمپاین در داخل مجلس نماینده گان می خوانند و ادعا دارند که 
نبض نماینده گان مردم را در این چهار سال به دست گرفته اند. 
این افراد در سمت وسودهی نماینده گان به طرِق مختلف نقش 

دارند. 
و  می شود  دیده  نماینده گان  مجلس  در  روزها  این  در  آن چه 
کرده اند  وارد  دیگر  برخی  بر  نماینده گان  برخی  که  اتهاماتی 
نماینده گان  عکسل العمل های  و  صحبت ها  از  که  برداشتی  و 
اخالِق  سطح  از  مجلس  که  می دهند  نشان  همه  می شود، 
پارلمانی و نماینده گی از مردم، به شدت پایین آمده و به ابزار 

دست بازیگراِن حکومتی بدل شده  است.
مسلمًا سیاسی بودن نماینده گان مجلس، امری طبیعی است؛ اما 
در مجلسی که ما تجربه می کنیم، این سیاسی بودن بیشتر فردی 
و فایده محور است تا نهادی و سیاست محور. بنابرین تا زمانی 
که ساختار پارلمان کشور و پروسۀ راه یابی نماینده گان مردم به 
مجلس، از بنیاد عوض نشود و نماینده گاِن احزاب و نهادهای 
مدنی و سیاسی جای افراد مستقل و تاجراِن آرای مردم را در 
پارلمان نگیرد، ما هرگز شاهِد یک قوۀ مقننۀ مؤثر و ناظر بر 

فعالیت های حکومت و ضد فساد نخواهیم بود. 
قوۀ  بی توجهی  اصلِی  عوامل  از  یکی  مجلس،  کنونی  ترکیب 
مجربه به قوۀ مقننه و نیز رشد فساد در نهادهای حکومتی و 
دولتی بوده و چنین ساختاری همواره مانع شکل گیری اخالق 
دموکراتیک، سیاسی و پارلمانی در قوۀ مقننه شده است. تجربه 
نشان داده که هرگاه حکومت یا کدام نهاد سیاسِی دیگر و یا 
حتا کدام سفارت خارجی خواسته کاری را از طریق مجلس به 
کرسی بنشاند، از طریق همین نماینده گان مستقل و غیرحزبی 
را در پوشش خواسِت  معامله شده اند و خواسِت خود  وارد 

ملت به ثمر رسانده اند. 
با همۀ این اوصاف، نمی توان همه را به یک چوب زد. بدون 
تردید در مجلس شماری هم هستند که با صداقِت تمام، فریاد 
مردم و منافِع کشور را سر می دهند و آرمان های ملی و میهنِی 

خویش را با هیچ چیِز دیگری معاوضه نمی کنند.

نياز تعویض ساختار 
مجلس نماینده گان
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امـریکا به همکاری با یمـن برای مقابلـه
 با تـروریسم ادامـه مـی دهـد

کنترل  قبل  هفته  یک  از  حوثی  شیعه  شورشیان 
پایتخت را در دست دارند.

امریکا گفته است با وجود بحران های سیاسی جاری 
در یمن، همچنان به همکاری با این کشور در زمینه 

مقابله با تروریسم ادامه می دهد.
یکی از سخن گویان کاخ سفید این همکاری را یک 

»مشارکت قوی ضد تروریسم« خوانده است.
اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های امریکایی 
که نامشان مشخص نیست، گزارش کرده که عملیات 
ضد تروریسم علیه پیکارجویاِن القاعده دست کم به 

طور موقت متوقف شده است.
هواپیماهای  با  حمالت  می گوید  خبرگزاری  این 
نیز در زمره این عملیات است. در  بدون سرنشین 
گذشته، هواپیماهای بدون سرنشین مواضع القاعده 

را هدف قرار داده اند.
همزمان با این هزاران تن از مردم یمن در مخالفت 
خیابان های  در  دیگر  بار  حوثی  شیعه  شورشیان  با 

صنعا، پایتخت این کشور دست به اعتراض زدند.
با  مخالفت  در  معترضان  که  می رسانند  گزارش ها 
به  جمهور  رییس  هادی،  منصور  عبدربه  استعفای 

سمت کاخ ریاست جمهوری رفته اند.
دست  به  یمن  پایتخت  صنعا،  تصرف  پی  در 
شورشیان شیعه حوثی، عبدربه منصور هادی رییس 
استعفا  مقامش  از  پنجشنبه  این کشور روز  جمهور 
اکنون در  امریکاست و هم  او تحت حمایت  کرد. 

حبس خانگی به سر می برد.
امریکا خواهان »روندی صلح آمیز« در انتقال قدرت 

در یمن شده است.
روز  است  قرار  یمن  پارلمان  گزارش ها،  بر  بنا 
دولت  استعفای  موضوع  ویژه،  نشستی  در  یکشنبه 

را بررسی کند.
یمن  رییس جمهوری  استعفای  از  حوثی ها  سران 

استقبال کرده و یکی از آنها به نام ابو مالک یوسف 
جمهوری  ریاست  شورای  ایجاد  خواستار  الفیشی 

شده است.
به گفتۀ این مقام حوثی ها، شورای ریاست جمهوری 
یمن شامل گروه هایی به ریاست حوثی ها، ارتش و 

برخی احزاب سیاسی خواهد بود.
درگیری های  شاهد  اخیر  سال های  در  یمن 
خشونت باری بوده که عمدتًا در نابرابری در تقسیم 

قدرت و دسترسی به منابع ریشه دارد.
در این مدت، دولت در شش دوره با حوثی ها در 
ناآرامی های  و  شده  درگیر  کشور  شمالی  نواحی 
جدایی طلبانه جنوب کشور را فرا گرفته است؛ گروه 
القاعده در شبه جزیره عربستان دست به حمله های 

متعدد زده و بین دسته های مختلف قبایل و نیروهای 
نظامی بر سر قدرت درگیری پیش آمده.

این در حالی است که اعتراضات جوانان و فعاالن 
دموکراسی خواه در سال ۲۰۱۱ در نهایت موفق شد 
وادار  را  سابق،  جمهور  رییس  صالح،  عبداهلل  علی 
به  حامیانش  فشارهای  وجود  با  را  قدرت  تا  کند 
معاون خود یعنی عبدربه منصور هادی واگذار کند.

علی عبداهلل صالح به مدت سه دهه رییس جمهور 
یمن بود.

بی ثباتی و جابه جایی جمعیتی حاصل از آن، در کنار 
ضعف دولت، فساد، نقصان منابع و زیرساخت های 
ناکافی از دالیل عمدۀ عدم توسعه فقیرترین کشور 

خاورمیانه بوده اند.

رهبر جدایی طلبان اوکراین:

مـذاکـره نمـی کنیـم

جاپان برای ترغيب کره شمالی به از سرگيری 

مذاکرات هسته یی از روسيه کمک خواست

نخست وزیر عراق:

 می توانیم موصل را از داعش پس بگیریم

و  روسیه  چین،  جاپان،  جنوبی،  کره  شمالی،  کره 
آمریکا مذاکراتی را از سال ۲۰۰۳ میالدی با هدف 
هسته یی  سالح  از  کره  جزیره  شبه  ساختن  عاری 
»مذاکرات شش جانبه« معروف  به  آغاز کردند، که 
شد. این مذاکرات پس از آزمایش های هسته یی کره 
شمالی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ به تعلیق درآمد.

ایهارا معاون وزیر امور خارجه جاپان در  جونیچی 
امور آسیا و اقیانوسیه در دیدار با »ایگو مورگلوف« 
از دولت روسیه خواست همه  همتای روس خود، 
میز  به  بازگرداندن کره شمالی  برای  را  تالش خود 

مذاکرات شش جانبه انجام دهد.
وی در سخنانی پس از این دیدار گفت : نمایندگان 
می  چگونه  اینکه  باره  در  روسیه  و  جاپان  دولت 
توان پیونگ یانگ را برای حضور در مذاکرات خلع 

سالح هسته یی متقاعد کرد، تبادل نظر کردند. 
»کره  اینکه  بیان  با  امور خارجه جاپان  معاون وزیر 
روسیه  سمت  به  چین  از  شدن  دورتر  با  شمالی 
گرایش پیدا کرده است«، تاکید کرد: توکیو از دولت 
زمینه  این  در  اساسی  نقش  تا  دارد  انتظار  روسیه 
مذاکرات  میز  به  را  یانگ  پیونگ  بتواند  و  کند  ایفا 

بازگرداند.
سخنان  به  اشاره  با  »کیودو«  جاپانی  خبرگزاری 
های  هیات  حضور  با  نشستی  برگزاری  از  »ایهارا« 
روز  در  آمریکا  و  جنوبی  کره  جاپان،  نمایندگی 
توکیو  در   - بهمن  هشتم   - هفته جاری  چهارشنبه 

خبر داده است.
هسته یی  سالح  موضوع  با  است  قرار  نشست  این 
سرگیری  از  راهکارهای  کردن  پیدا  و  شمالی  کره 

مذاکرات شش جانبه صورت گیرد.
در ماه های اخیر تالش های منطقه ای و بین المللی 
شمالی  کره  هسته یی  موضوع  فصل  و  حل  برای 
افزایش چشمگیری یافته است، اما پیونگ یانگ به 

این فعالیت ها چراغ سبز نشان نداده است.
در راستای این تالش ها، چین و کره جنوبی روز 
گذشته - جمعه - از آمادگی خود برای انجام تالش 

های مشترک برای از سرگیری مذاکرات شش جانبه 
خبر  شمالی،  کره  هسته یی  های  فعالیت  به  مربوط 

دادند.
که  »پارک گئون هی« رییس جمهوری کره جنوبی 
در سئول میزبان »وانگ یانگ« معاون نخست وزیر 
تالش  خواست  وی  از  بود،  چین  خلق  جمهوری 
خود را برای از سرگیری این مذاکرات افزایش دهد.
دو طرف همچنین موافقت کردند، برای از سرگیری 
مذاکرات شش جانبه متوقف شده در رابطه با فعالیت 
های هسته یی کره شمالی، از این پس همکاری های 

نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند.
پس از توقف مذاکرات مربوط به عاری ساختن شبه 
جزیره کره از سالح هسته یی از سال ۲۰۰۳ میالدی، 
برای برطرف کردن تنش ها  تالش برخی کشورها 
میان پیونگ یانگ با جامعه جهانی و از سرگیری این 

مذاکرات بی نتیجه بود.
کره شمالی به دلیل اعالم پیش شرط هایی آمریکا، 

حاضر به از سرگیری این مذاکرات نیست.
به  را  خود  میالدی   ۲۰۰۵ سال  در  یانگ  پیونگ 
عنوان یک قدرت هسته یی معرفی کرد و سال ۲۰۰۶ 

نخستین آزمایش هسته یی خود را انجام داد.
 ۲۰۱۳ و   ۲۰۰۹ های  سال  در  همچنین  کشور  این 
میالدی دو بار دیگر اقدام به انجام آزمایش هسته یی 

کرده است.

رهبران  سرشناس ترین  از  زاخارچنکو،  الکساندر 
گفته  اوکراین،  شرق  در  روسیه  هوادار  تجزیه طلبان 
است آنها در مذاکرات صلح، که تالش هایی برای از 

سرگیریش آغاز شده، شرکت نمی کند.
که جدایی طلبان  است  کرده  تهدید  عین حال  در  او 
ادامه  نبرد  به  نرسند،  دونتسک  مرزهای  به  وقتی  »تا 

می دهند«.
»موسکوفسکی  روسی  روزنامه  وب سایت 
از قول زاخارچنکو  کومسومولتس«، سوم بهمن ماه، 
نقل کرده است که »ما دست به تالشی برای مذاکره 
ببینیم  )با دولت مرکزی اوکراین( نمی زنیم. منتظریم 

کی یف چه واکنشی نشان می دهد.«
با افزایش مجدد تنش ها و شدت گرفتن درگیری ها، 
تنها طی کم تر از دو هفته گذشته بیش از ۲۶۰ نفر در 
نبردهای مناطق شرق اوکراین جان خود را از دست 

داده اند.
او گفته است جدایی طلبان تنها بر سر »تبادل اسرا« با 

دولت مرکزی اوکراین گفت وگو خواهند کرد.
ارتش  که  بود  سخنان  این  از  پیش  روز  یک  تنها 
اوکراین، پس از چند روز درگیری های شدید، اعالم 

کرد از فرودگاه دونتسک عقب  نشسته است.
به این ترتیب کنترل این نقطه استراتژیک، که بنا بر 
گزارش ها و تصاویر هوایی خرابه های آن باقی مانده 
است، به دست شبه نظامیان هوادار روسیه افتاده است.
به تازگی  پترو پوروشنکو، رییس جمهوری اوکراین، 
روسیه را متهم کرده است که هزاران نیرو و خودروی 
زرهی به اوکراین فرستاده است؛ آنچه مسکو رد کرده 

است.
حمالت  بود  گفته  ماه  بهمن  دوم  پوروشنکو  آقای 

تجزیه طلبان ۱۰ بار شدیدتر از گذشته شده است.
اکنون نیز رهبر جدایی طلبان تهدید کرده است که آنها 
می توانند نیروهای دولتی را از سه طرف هدف حمله 

قرار دهند. 
که  اوکراین،  رییس جمهوری روسیه، همسایه شرقی 
از  حمایت  به  غربی  کشورهای  و  کی یف  سوی  از 
جدایی طلبان متهم است، روز جمعه سران اوکراین را 
متهم کرد دستور به انجام عملیاتی گسترده در دنباس 

داده اند.
و  تاریخی   ِ جغرافیای  متداول  عنوان  دنباس 
بر  در  را  اوکراین  شرق  از  مناطقی  که  فرهنگی ست 

می گیرد.
با افزایش مجدد تنش ها و شدت گرفتن درگیری ها، 
تنها طی کم تر از دو هفته گذشته، بیش از ۲۶۰ نفر در 
نبردهای مناطق شرق اوکراین جان خود را از دست 

داده اند.
عالی  کمیسیاریای  سخنگوی  گفته  به  حال  عین  در 
حقوق بشر سازمان ملل، از آغاز درگیری های اوکراین 

بیش از ۵ هزار نفر کشته شده اند.

حیدر عبادی،نخست وزیر عراق می گوید نیروهای نظامی این کشور 
قابلیت بازپس گیری کنترل موصل از دست شبه نظامیان دولت اسالمی 
داووس سخن می گفت،تاکید کرد  در اجالس  که  عبادی  دارند.  را 
مهم ترین مشکل پیش روی نیروهای عراقی این است که پراکنده اند 
و باید متمرکز و متحدانه عمل کنند تا زمینه غلبه بر نیروهای داعش 

فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،حیدر عبادی افزود: »ما در عین نبرد با 
شبه نظامیان داعش،درتالشیم تا از اتصال راه های ارتباطی به یکدیگر 
هماهنگ  اقدام  برای  را  شرایط  بتوانیم  تا  کنیم  حاصل  اطمینان 

نیروهایمان فراهم کنیم.«
نظامی  نیروهای  این است که  پیشنهادی نخست وزیر عراق  راه حل 
نیروهای  و  کرد  پیشمرگه  نیروهای  مناطق،با  سایر  از  کشور  این 
ائتالف بین المللی بر ضد خالفت جویان دولت اسالمی در کنار هم 
بازپس گیری موصل محقق شود. حیدر  نظیر  اهدافی  گیرند،تا  قرار 
از  نیمی  شدن  کشته  درباره  منتشرشده  خبرهای  همچنین  عبادی 

رهبران شبه نظامیان دولت اسالمی را تایید کرد.
افزایش تمرکز حمالت هوایی  با  تا  ایاالت متحده در تالش است 
بیاید. نیروهای پیشمرگه  بر موصل،به کمک نیروهای نظامی عراق 
به راه های تحت  را  کرد هم در روزهای اخیر حمالت گسترده ای 
کنترل »دولت اسالمی« در حوالی موصل در شمال عراق سازمان دهی 

کرده اند.
دو روزنامه نگار در میان هفت قربانی جدید

در  را  نفر  هفت  بهمن(   ۳( جمعه  روز  اسالمی  دولت  شبه نظامیان 
منطقه مقدادیه در شمال بغداد کشتند که دو تن از آنها روزنامه نگار 
ماهواره ای  شبکه  روزنامه نگار  دیگر  و  االنصاری  علی  بوده اند. 
بودند  نشده،روزنامه نگارانی  مشخص  هویت اش  هنوز  که  »الغدیر« 
که در آخرین دور حمالت بی رحمانه شبه نظامیان دولت اسالمی به 

فهرست قربانیان این نبرد افزوده شدند.
در جریان این درگیری ها پنج تن از شبه نظامیان هم کشته شدند. از 
زمان گسترش نفوذ دولت اسالمی در عراق،این کشور که همواره 
بود،وضعیت  روزنامه نگاران  برای  جهان  کشورهای  ناامن ترین  از 

وخیم تری هم پیدا کرده است.
جهادگرایان دولت اسالمی تا کنون چندین روزنامه نگار را در برابر 
مشغول  فعاالنه  که  روزنامه نگارانی  دیگر  و  بریده اند  سر  دوربین 

گزارش نبرد هستند را هم بارها به مرگ تهدید کرده اند.
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فصل ششم
اخالق سـیاسی

فلسفۀ سیاسی فارابی، حوزۀ سیاست را از 
اندیشه های  و  برد  فراتر  کالمی  بحث های 
حکمای یونان را به آن اضافه کرد. اما در 
سدۀ چهارم هجری قمری، مشکویه رازی 
گام بلنِد دیگری برداشت و مرزهای تازه یی 
را به روی اندیشمنداِن سیاسی گشود؛ این 
مرزها چیزی غیر از تجارب شاهاِن ایرانی 

نبود.
با گشایش حوزۀ جدید، پیشاپیش این مسأله 
خلفای  در  دولت داری  نه  که  شد  بازگو 
دادگری،  نه  و  می گردد  خالصه  مسلمان 
و نه هنر حکم روایی منحصر به مسلمانان 
می باشد. این بینش گرچه از مباحث نظری 
در  را  سیاسی  فلسفۀ  رشد  و  کاست  فرو 
میان مسلمانان متوقف گردانید، ولی به جای 
آن باب حکمِت عملی را گشود که به بیانی 

می توان آن را “هنر سیاسی” نامید. اما این 
اقدام در نوِع خود کوششی بود که گره های 
بگشاید.  را  اسالمی  خالفت  در  موجود 
رازی  مشکویه  فکر،  طرز  این  قافله ساالرِ 
به وسیلۀ  تفاوت هایی  با  آن  کار  که  است 
جالل الدین  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
از  نظام الملک  خواجه  یافت.  ادامه  دوانی 
دید  تهیه  تازه  نمد  شده،  آماده  پشم های 
تمدن  در  را  سیاست نامه نویسی  بنیاد  و 
اسالمی تازه کرد و حتا امام محمد غزالی 
به شدت  نگرش  این  از  نصیحۀالملوک  در 

تأثیر پذیرفت.
مشکویه رازی )421-320ق(

به  ملقب  یعقوب  بن  محمد  بن  احمد 
مشکویه یا مسکویه است و چون در دربار 
پرداخت،  کتاب داری  به  مدتی  بویه  آل 
فلسفۀ  در  او  شد.  مشهور  نیز  “خازن”  به 
می باشد.  نام آوران  از  تاریخ،  و  اخالق 
او  پژوهش گران ۱۸ عنوان کتاب را به نامِ 
گوناگون  موضوعاِت  در  که  کرده اند  ثبت 

امور  در  او  آثار  عمده ترین  اما  می باشد، 
تهذیب االخالق   .۱ از:  عبارت اند  سیاسی 
۳. خرد  تجارب االمم؛   .۲ تطهیراالعراق؛  و 

جاویدان.

اندیشة سیاسی
مشکویه به تاریخ به نگاهی تازه نگریست 
و آن دید کهن را که جریاِن تاریخ را انباشته 
از حوادث و رویدادهای بی ربط و نامنسجم 
می دید عوض کرد، میان آن ها پیوندی دید 
و شباهت هایی را به تماشا نشست. او در 

این باب می گوید:
کارنامۀ  و  مردمان  سرگذشت  چون  “من 
شاهان را ورق زدم و سرگذشِت کشورها 
و نامه های تاریخ را خواندم، در آن چیزها 
آن چه  در  آن ها،  از  می توان  که  یافتم 
همتایش  و  می آید  پیش  همیشه  مانندش 
پیوسته روی می دهد، پند گرفت. همچون 

گزارش آغاز دولت ها و پیدایی پادشاهی ها 
بهترین  به  کردند،  چاره  که  را  رخنه ها  و 
آن  از  که  کسانی  سستی  و  بازگشت  روز 
بی هش ماندند، رهایش کردند تا کارشان به 
سستی و نیستی کشید... و ... نیز دیدم اگر 
نمونه یی  در گذشته  رویدادها،  این گونه  از 
بیابم که گذشته گان آن را آزموده باشند و 
آزمون شان راهنمای آینده گان شده باشد، از 
آن چه مایۀ گرفتاری کسانی می بود، دوری 
کسانی  نیک بختی  مایۀ  بدان چه  جسته، 
جهان  کارهای  چه،  زده اند.  چنگ  دیگر، 
اند”.)رازی،  یک دیگر  خور  در  و  همانند 

)۵۱-۵۲ :۱۳۹۶
برای  تاریخی،  حوادث  همانندِی 
چه  افتاد.  مشکویه  چشم  به  نخستین بار 
تحقیق  به  بعد  سده  چهار  که  جالبی  دید 
ابن خلدون وسعت  به وسیلۀ  و  گرفته شد 
در  می گوید،  رازی  مشکویه  کرد.  پیدا 
رویدادهایی  روایت  به  تجارب االمم  کتاب 
می پردازد که بر سبیل عادت و از مجرای 

پدید  بشر  و  طبیعی  سبب های  و  علت ها 
و  خارق العاده  صورت  به  نه  آمده اند، 
را  حوادثی  چنین  این رو،  از  معجزه آسا. 

پندآموز می داند و می گوید:
درودهای  که  پیامبران  معجزه های  از   ...“
به  که  کارهایی  و  باد  ایشان  بر  خداوند 
اعجاز کردند یاد نکردیم، چه مردمِ روزگار 
ما در پیشامدها پندی از آن نتوانند گرفت. 
بار خدایا، مگر آن چه را که کارسازی مردانه 
و دور از اعجاز بوده است”. )رازی، ۱۳۶۹: 

)۵۲
او میان عقالی ابنای بشر، تفاوتی نمی بیند 
و تجارب تاریخِی ایشان را یکی می خواند؛ 
بنابراین در حکایات و داستان های تاریخی، 
همیشه  برای  که  می نگرد  را  تجربه هایی 
“جادوان  را  آن  نام  و  می تواند،  بوده  مفید 

خرد” می گذارد.
مشکویه رازی به سیاست از منظر اخالقی 
می نگرد و پادشاهانی را که الگو قرار داده، 
هم حکیم اند و هم دین یار. او پادشاه بی دین 
را شایستۀ چنین امری نمی شمارد، و در این 

مورد از اردشیر بابکان چنین نقل می دارد:
گفته  اردشیر،  پارسیان،  پادشاه  و  “حکیم 
برادران  “پاشاهی”  و  “دین”  که  است 
کمال  دیگری  به  جز  یکی  که  همزادند 
پاسبان،  پادشاه  و  است  پایه  دین  نمی یابد. 
ویرانی  معرض[  ]در  ندارد  پایه  آن چه  و 
است و آن چه نگاهبان و پاسبان ندارد ]در 

معرض[ تباهی”. )رازی، ۱۳۷۱: ۱۲۹(
از  تأسی  به  را  “تهذیب االخالق”  رازی 
و  نگاشته  ارسطو  “نیکوماخوس”ِ  کتاب 
را  ناصری”  “اخالق  آن  از  الهام  با  طوسی 
خلق کرده. نیکوماخوس کتابی در حکمت 
طوسی  و  رازی  بدین گونه  است،  عملی 
راه او را پیموده اند. هرچند رازی با دیدی 
نگریشی  با  و طوسی  تاریخ،  علم  از  بدیع 

فیلسوفانه به این وادی گام نهاده اند.
خواجه نصیرالدین طوسی )672-297ق(
بن  محمد  ابوجعفر  نصیرالدین،  خواجه 
ریاضی دان  متکلم،  حسن؛  بن  محمد 
نام بردار  سیاست مدار  و  ستاره شناس 
است. او کار سیاسی خود را با ناصرالدین 
که  قهستان  فرمان روای  عبدالرحیم 
به دلیل  و  کرد  آغاز  بود،  اسماعیلی مذهب 
عباسی  خلیفۀ  آخرین  وزیر  با  ارتباطش 
مورد   ،)۶4۰-۶۵۶( المستعصم  بغداد، 
اعتراض قرار گرفت و در قلعۀ الموت تحِت 
در  نصیرالدین  خواجه  شد.  واقع  نظارت 
مدتی که در قلعۀ الموت به سر برد، راه های 
تقرب به آن جا را شناسایی کرد و سرانجام 
را  اسماعلییان  فرمانروای  تسلیمی  زمینۀ 
دربار  به  بدین گونه  و  کرد  مهیا  هالکو  به 
هالکو تقرب جست. خواجه در لشکرکشی 
به زوال خالفت  بغداد که منجر  به  هالکو 
با  گرفت.  قرار  او  رکاِب  در  شد،  اسالمی 
این شرح در زنده گی این اندیشمند، تضاد 
رهگذر  از  می رسد؛  مشاهده  به  کالنی 
نظری شریعت مدار، و از لحاظ عملی قدر 
بی دین در  با  متحد  استفاده جو و  ناشناس، 

برابر مسلمانان.

هیچ کس منکر این نیست که میزان رضایت کارکنان از محل کارِ خود با 
میزان  این،  بر  دارد. عالوه  ارتباط مستقیمی  آن کسب وکار  موفقیِت  میزان 
و  خود  روحی  حال  در  می دهند،  انجام  که  کاری  از  کارمندان  رضایت 
کارمنداِن دیگر هم موثر است. ما وقت زیاد و معموالً مفیدترین زماِن روز 
را در محل کارِ خود می گذرانیم. اگر از کاری که انجام می دهیم رضایت 
دچار  مرور  به  نباشیم،  خوشحال  کار  محل  در  بودن  از  و  باشیم  نداشته 

فرسوده گی می شویم. 
کار  محیط  وضعیت  بهبود  در  کارمندان  از  کدام  هر  که  نقشی  بر  عالوه 
خود دارند، این وظیفۀ مدیران است که با یک برنامه ریزی دقیق، رضایت 
این  دهند.  افزایش  را  کارشان  محل  در  بودن  از  آن ها  لذِت  و  کارمندان 
برنامه ریزی نیاز به آگاهی کاملی از وضعیت رضایت کارمندان از محل کار 

دارد. آیا می دانید این رضایت چه قدر است؟ 
آیا کارمندان شما بالفاصله بعد از کار به خانه برمی گردند؟

از  آیا پیش  به رفتار کارمندان خود دقت کنید.  پایان ساعت کاری  هنگام 
این که ساعت کاری تمام شود، وسایل خود را جمع کرده و آماده اند؟ موقع 
بیرون می روند و محل کار  از در  با هم  پایان کار، همه  فرا رسیدِن زمان 
یک باره خالی می شود؟ در این صورت، کارمندان شما به محل کار خود 
عالقه مند نیستند. آن ها منتظرند کار تمام شود و بالفاصله به خانه برگردند. 
در واقع آن ها محل کار را به عنوان خانۀ دوم خود نمی بینند و از بودن در 
آن لذت نمی برند. یکی از مهم ترین نشانه های رضایت کارمندان از محل 
کار خود این است که اگر کارشان تمام نشده باشد، می مانند و آن را تمام 
می کنند، حتا اگر ساعت کار تمام شده باشد. حتا ممکن است بعد از کار با 

بقیۀ کارمندان قرار بگذارند و به ورزش یا تفریح بروند.
آیا صبح ها خوش رو هستند؟

کشیدن دست به صورت، خموده گی و بی حالی، خسته گی مدام و نداشتن 
حوصله در برخورد با ارباب رجوع همه نشان دهندۀ نداشتن رضایِت شغلی 
این است که کارمندان  نشانه های رضایت شغلی  از مهم ترین  است. یکی 
با همکاران خود  راضی  کارمندان  بیایند.  با روی خوش سِر وظیفه  صبح 
آن ها  با  خود  زنده گِی  خصوصی  مسایل  دربارۀ  و  می کنند  احوال پرسی 
می نشیند  کمپیوتر  پشت  ناراضی  کارمند  اما  می کنند،  مشورت  یا  صحبت 
و مشغول چک کردِن ای میل و شبکه های اجتماعی می شود. او احتماالً در 
طول روز هر وقت آزادی که پیدا کند، به شبکه های اجتماعی سر می زند. 

درست برعکس کارمنداِن راضی که با همکاران خود صحبت می کنند. 
از  رضایت  نشانه های  مهم ترین  از  یکی  کار،  محل  در  صمیمیت  وجود 
محیط شغلی است. عالوه بر این، برخورد با ارباب رجوع هم می تواند از 
انجام دادن کار دیگران  نشانه های عالقه به کار باشد. کارمندانی که برای 

انرژی صرف می کنند، رضایت بیشتری از شغل خود دارند.
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بخش نخست

کارمندان شما از محیط کارِی 
خود لذت می برند؟

بخش چهـاردهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



ترجمۀ گزارش: حسین شایسته

هنرمندِی  صحنۀ  خود،  حیات  طول  در  سینما  تاریخ 
به  که  بوده  جهان  سراسر  در  بازیگران  از  بسیاری 
جان  نقره یی  پردۀ  روی  گوناگوِن  شخصیت های 
بخشیده اند. در این میان، استعداد هایی فوق العاده نیز در 
عرصۀ بازیگری بوده اند که مرز میان تخیل و واقعیت 
را برای مخاطب به حداقل رساندند و نام خود را برای 

همیشه در میان افتخارآفریناِن هنِر هفتم ثبت کردند.
شناس نامۀ  واقع  در  سینمایی  افتخارات  و  عناوین 
فعال  امروز  سینمای  در  که  بازیگرانی ست  سینمایِی 
بازیگراِن  به  داشت  خواهیم  نگاهی  زیر  در  هستند. 
مردی که در طول فعالیت هنری خود، بیشترین جوایز 

و افتخارات سینمایی را از آِن خود کرده اند.

دانیل دی لوییس
اپریل   ۲۹ متولد  انگلیسی  بازیگر  دی لوییس«،  »دانیل 
۱۹۵۷ تنها بازیگر برندۀ سه جایزۀ اسکار نقش اوِل مرد 
در تاریخ سینماست. در کارنامۀ سینمایی »دی لوئیس« 
نامزدی   ۳۶ و  سینمایی  جایزۀ   ۱۲۷ خیره کنندۀ  آمار 
کسب جوایز از رویداد های سینمایی به چشم  می خورد 
تا به شایسته گی، او را پرافتخارترین بازیگر مرد تاریخ 

سینما بنامیم.
در  نقش  ایفای  برای  و   ۱۹۹۰ سال  در  لوییس«  »دی 
فلم »پای چپ من« اولین اسکار خود در بخش بهترین 
سال  در  و  آورد  به دست  را  مرد  اصلی  نقش  بازیگر 
۲۰۰۸ برای فلم »خون به پا خواهد شد« این افتخار را 
تکرار کرد. »دی لوییس« برای سومین  بار در سال ۲۰۱۳ 
موفق به کسب اسکار بهترین بازیگر برای نقش آفرینی 
اسپیلبرگ«  »استیون  »لینکلن« ساختۀ  فلم  در  درخشان 
شد تا تنها بازیگر تاریخ سینما با سه جایزۀ اسکار در 
بازیگر  این  باشد.  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین  بخش 
و  »دار  فلم های  برای  نیز  دوبار  ساله   ۵۷ و  سرشناس 
دستۀ نیویورکی ها« ساختۀ »مارتین اسکورسیزی« و »به 

نام پدر« نامزد کسب جایزۀ اسکار نیز شده است.
صنعت  بازیگران  گزیده کارترین  از  یکی  عنوان  به  او 
سال   ۱۰ در  طوری  به  می شود،  شناخته  فلم سازی 
گذشته تنها در 4 فلم به ایفای نقش پرداخته  است. او 
از سبک متد اکتینگ در بازیگری پیروی می کند و به 
تحقیق دربارۀ نقش های خودش مشهور است و معموالً 
در طول دورۀ فلم برداری به طور کامل در نقش خود 

باقی می ماند.
دو جایزۀ بهترین بازیگری برای »لینکلن« و »خون به 
»دی  سینمایی  کارنامۀ  نامزدی  پنج  و  شد«  خواهد  پا 
وی  است.  امریکا  گلوب  گلدن  جوایز  در  لوییس« 
همچنین چهار بار در جوایز بافتا موفق به کسب جایزه 

شده و سه بار نیز نامزد کسب این جایزه بوده است.
طالی  دوربین  جایزۀ   ۲۰۰۵ سال  در  لوییس«  »دی 
بخشی  عنوان  به  و  کرد  دریافت  را  برلین  جشنوارۀ 
از  به چهار جایزه  می توان  سینمایی وی  افتخارات  از 
سینمایی  دستاورد  جایزۀ  بوستون،  منتقدین  انجمن 
انجمن  از  جایزه  سه  انگلیس،  مستقل  فلم  جوایز  از 
منتقدین نیویارک، دو جایزه از جوایز فلم ایرلند، کسب 
از  لندن، سه جایزه  فلم  منتقدین  انجمن  از  سه جایزه 
بهترین  جایزۀ  الس آنجلس،  سینمایی  منتقدین  انجمن 
مونترال،  و  مراکش  فلم  جشنواره های  از  بازیگری 
ملی  انجمن  جوایز  از  مرد  بازیگر  بهترین  جایزۀ  سه 
منتقدین  انجمن  از  جایزه  پنج  کسب  فلم،  منتقدین 
فلم  جشنوارۀ  از  بازیگری  دستاورد  جایزۀ  نیویارک، 
اتحادیۀ  بازیگر خارجی جوایز  بهترین  اسپرینگز،  پالم 
از جشنواره  سینمایی  دستاورد  جایزۀ  روسیه،  منتقدان 
سانتا باربارا، کسب دو جایزه از جوایز فلم ساتالیت، 
بازیگران  انجمن  جوایز  در  نامزدی  یک  و  جایزه  سه 
فلم  جشنوارۀ  از  بازیگری  دستاورد  جایزۀ  و  امریکا 

تلورید اشاره کرد.

جک نیکلسون
نیویارک  در   ۱۹۳۷ اپریل   ۲۲ متولد  نیکلسون«  »جک 
با دو جایزۀ اسکار در نقش اول و یک جایزۀ اسکار 
در نقش مکمل از معدود بازیگران تاریخ سینما با سه 
خلق  به  بیشتر  که  وی  است.  بازیگری  اسکار  جایزۀ 
شخصیت های عصبی مزاج و بعضًا شرور شهرت دارد، 
تا کنون موفق به کسب ۱۰۱ جایزۀ سینمایی شده و در 
جایزه  دریافت  نامزد  نیز  بار   ۷۲ سینمایی  رویدادهای 

شده است.
برای  در سال ۱۹۷۶  را  اسکار خود  اولین جایزۀ  وی 

»میلوش  ساختۀ  پرید«  قفس  از  »دیوانه  فلم  در  بازی 
آشیانۀ  فراز  بر  »پرواز  نام  با  که  کرد  کسب  فورمن« 
فاخته« نیز شناخته می شود. نیکلسون هشت سال بعد 
با فلم »شرایط مهروزی« اسکار بهترین بازیگری نقش 

مکمل را نیز به دست آورد.
نیکلسون که اکنون به سختی و با وسواِس فراوان نقش 
قبول می کند، سومین جایزۀ اسکار خود در سال ۱۹۹۸ 
و برای فلم »بهترین شکل ممکن« به کارنامۀ سینمایی 
فعالیت  دوران  طول  در  نیکلسون  کرد.  اضافه  خود 
سینمایی خود تا کنون هشت بار نیز نامزد کسب جایزۀ 
اسکار شده است که آخرین  آن ها به سال ۲۰۰۲ و فلم 

»دربارۀ اشمیت« بازمی گردد.
در  نامزدی  و هفت  جایزه  ساله شش   ۷۷ بازیگر  این 
کرده  ثبت  خود  نام  به  گلوب  گلدن  سینمایی  جوایز 
شرایط  »بهترین   ،)۲۰۰۳( اشمیت«  »دربارۀ  است. 
»شرایط   ،)۱۹۸۶( پریتزی«  »شرافت   ،)۱۹۹۸( ممکن« 
 )۱۹۷۶( پرید«  قفس  از  »دیوانه   ،)۱۹۸4( مهرورزی« 
بهترین  جایزۀ  که  هستند  فلم هایی  چینی ها«  »محلۀ  و 
به  »نیکلسون«  برای  را  گلدن گلوب  جوایز  بازیگر 

ارمغان آوردند.
آکادمی هنرهای تلویزیونی و سینمایی انگلیس )بافتا( 
قفس  از  »دیوانه  »سرخ ها«،  فلم های  برای  بار  سه  نیز 
پرید« و »محلۀ چینی ها« نیکلسون را شایستۀ دریافت 

بهترین بازیگر مرد این رویداد سینمایی معرفی کرد.
افتخارات  نیز  امریکا  مرزهای  از  خارج  نیکلسون 
جایزۀ  آن،  مهم ترین  که  است  کرده  کسب  فراوانی 
بهترین بازیگر نقش اصلی مرد جشنوارۀ کن برای فلم 

»آخرین جزییات« در سال ۱۹۷4 است.
امریکا  فلم  انجمن  از  سینمایی  دستاورد  جایزۀ  کسب 
منتقدین  انجمن  جوایز  از  جایزه  سه   ،۱۹۹4 سال  در 
سینمایی بوستون، جایزۀ بهترین بازیگر خارجی جوایز 
انجمن  از  بازیگری  ایتالیا، جایزۀ  »دیوید دی دوناتلو« 
منتقدین دوبلین، جایزۀ دوربین طال برای بهترین بازیگر 
لندن،  منتقدین  انجمن  از  بازیگری  جایزۀ  بین المللی، 
الس آنجلس،  منتقدین  انجمن  از  بازیگری  جایزۀ  سه 
جایزه  شش   ،MTV جوایز  بازیگری  بهترین  جایزۀ 
از هیأت ملی نقد امریکا، پنج جایزه از جوایز انجمن 
ملی منتقدین فلم امریکا، شش جایزه از جوایز انجمن 
منتقدین نیویارک، ۱۰ نامزدی کسب جایزه در جوایز 
منتخب مردم، جایزۀ بازیگری از انجمن منتقدین فلم 
»سن دیگو« و جایزۀ بهترین بازیگری انجمن بازیگران 
امریکا، بخشی از افتخاراتی است که »جک نیکلسون« 
در طول دوران فعالیت هنری خود به دست آورده است.
در  صاحب  نام،  بازیگر  این  نامِ  به  ستاره یی  همچنین 
چهارم دسمبر ۱۹۹4 در پیاده رِو مشاهیر هالیوود ثبت 

شد.

تام هنکس
از  یکی  لندن،  متولد  و  ۵۷ساله  بازیگر  هنکس«،  »تام 
که  سینماست  بازیگران  محبوب ترین  و  پرافتخارترین 

تاکنون دو جایزۀ اسکار بهترین بازیگر مرد را در کنار 
۶۳ جایزۀ سینمایی دیگر در کارنامۀ سینمایی دارد.

وی همچنین ۵۹ بار نامزد کسب جایزه از رویدادهای 
سینمایی گوناگون شده است. »تام هنکس« که در سال 
سال های  در  کرد،  آغاز  را  خود  هنری  فعالیت   ۱۹۷۹
اسکار  جایزۀ  دو  متوالی  صورت  به   ۱۹۹۵ و   ۱۹۹4
تحسین  فلم های  برای  را  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین 
شدۀ »فیالدلفیا« و »فارست گامپ« به دست آورد. وی 
سال  در  »بزرگ«،  فلم  برای   ۱۹۸۹ سال  در  همچنین 
۱۹۹۹ برای بازی در فلم »نجات سرباز رایان« و در سال 
۲۰۰۱ برای فلم »دورافتاده« سه بار به جمع نامزدهایی 

نهایی جوایز اسکار بهترین بازیگر مرد راه یافت.
»تام هنکس« درآمدزاترین بازیگر تاریخ سینما شناخته 
شده است؛ به طوری که تاکنون فلم های او ۶.۳ میلیارد 
دالر فروش داشته اند که متوسط ۱۰۷ میلیون دالر برای 
هر فلم است. پرفروش ترین فلمی که »تام هنکس« در 
 »۳ اسباب بازی های  »داستان  انیمیشن  داشته،  نقش  آن 

است.
چهار جایزه و چهار نامزدی نیز در کارنامۀ »تام هنکس« 
برای  وی  است.  گلوب  گلدن  سینمایی  جوایز  در 
»فارست  و  »فیالدلفیا«  »بزرگ«،  افتاده«،  »دور  فلم های 
دریافت  بازیگری  بهترین  گلدن گلوب  جایزۀ  گامپ« 

کرده است.
عرصۀ  در  هنکس«  »تام  سینمایی  افتخارات  دیگر  از 
بازیگری می توان به جایزۀ خرس نقره یی بهترین بازیگر 
 ،۱۹۹4 سال  در  »فیالدلفیا«  فلم  برای  برلین  جشنوارۀ 
چهار نامزدی در جوایز بافتا، دو جایزه از جوایز انجمن 
فلم های  آکادمی  بازیگری  بهترین  جایزۀ  امریکا،  فلم 
فلم کمدی  از جوایز  امریکا، سه جایزه  تخیلی  علمی 
امریکا،  فلم  انجمن  سینمایی  دستاورد  جایزۀ  امریکا، 
منتقدین سینمای شیکاگو، جایزۀ  انجمن  از  دو جایزه 
اسپرینگز«،  »پالم  فلم  از جشنوارۀ  بازیگر سال  بهترین 
پنج جایزه از جوایز منتخب مردم و دو جایزه از انجمن 
بازیگر  این  افتخارات  از  تنها بخشی  امریکا،  بازیگران 

صاحب نام سینمای جهان محسوب می شود.
سال  در  توانست  جهان  سینمای  نامدار  بازیگر  این 

۱۹۹۲ ستاره یی به نام خودش در تاالر مشاهیر هالیوود 
ثبت کند.

  
داستین هافمن

جهان  سینمای  تحسین شدۀ  بازیگر  هافمن«،  »داستین 
فعالیت  دوران  در  که  چهره هایی ست  جمله  از  نیز 
هنری خود که همچنان ادامه دارد، جوایز زیادی را از 
جشنواره های سینمایی شامل ۷۶ جایزه و ۳۸ نامزدی 
را  خود  اسکار  جایزۀ  دو  هر  وی  است.  کرده  کسب 
برای نقش اصلی و برای فلم های »کرامر علیه کرامر« 
)۱۹۸۰( و »مرد بارانی« )۱۹۸۸( کسب کرده و پنج بار 

نیز نامزد کسب اسکار بازیگری شده است.
جوایز  از  بازیگری  جایزۀ  شش  همچنین  هافمن 
گلدن گلوب کسب کرده است و در جوایز آکادمی بافتا 
افتخارات  ویترین  به  بازیگری  بهترین  جایزۀ  سه  نیز 
خود افزوده است. شیر طالی افتخاری جشنوارۀ ونیز، 
دو  کسب  امریکا،  فلم  انجمن  هنری  دستاورد  جایزۀ 
بهترین  جایزۀ  چهار  شیکاگو،  فلم  جشنوارۀ  از  جایزه 
بازیگر خارجی جوایز فلم »دیوید دی دوناتلو« ایتالیا، 
دو جایزۀ دستاورد هنری و سینمایی از جشنوارۀ فلم 
هالیوود، جایزۀ بهترین بازیگری از انجمن منتقدین فلم 
الس آنجلس، جوایز انجمن ملی منتقدین فلم، انجمن 
منتقدین نیویورک و جایزۀ دستاورد هنری جشنوارۀ فلم 
افتخارات  »پالم اسپرینگز« و »سن سباستین« از جمله 

سینمایی »داستین هافمن« محسوب می شود.

رابرت دنیرو
از  نیویارک،  متولد ۱۷ اوت ۱۹4۳ در  دنیرو«  »رابرت 
پدر و مادری هنرمند با نژاد ایتالیایی است و به عنوان 
تاریخ سینمای جهان  بازیگران  تأثیرگذارترین  از  یکی 
ژانرهای  در  سخت  و  دشوار  نقش های  در  معموالً 
ایفای نقش  بازیگری خاِص خود  با روش  متفاوت و 
می کند. این بازیگر ۷۲ ساله در طول دوران درخشان 
برای  اسکار  دو جایزۀ  به کسب  موفق  بازیگری خود 
فلم های »گاو خشمگین« ساختۀ »مارتین اسکورسیزی« 
»فرانسیس  کارگردانی  به  »پدرخوانده«  دوم  قسمت  و 

فورد کاپوال« شده است.
 وی همچنین برای ایفای نقش در فلم »رانندۀ تاکسی« 
»بیداری ها«   ،)۱۹۷۸( گوزن«  »شکارچی   ،)۱۹۷۷(
)۱۹۹۰(، »تنگۀ وحشت« )۱۹۹۲( و »کتابچه بارقۀ امید« 
اسکار  بازیگری  بهترین  اسکار  نهایی  نامزد   )۲۰۱۳(

بوده است.
بازیگر  بهترین  جایزۀ  خشمگین«  »گاو  درخشان  فلم 
گلدن گلوب را نیز برای دنیرو به ارمغان آورد تا در کنار 
نامزدی گلدن گلوب و جایزۀ دستاورد سینمایی  هفت 
گلوب  گلدن  جوایز  در  وی  کارنامۀ  دمیل«،  »سسیل 

باشد.
جایزۀ   ۵4 مجموع  در  که  دنیرو  افتخارات  دیگر  از 
بار نیز  سینمایی در کارنامۀ بازیگری خود دارد و ۶4 
نامزد دریافت جوایز گوناگون سینمایی شده، می توان 
»چوپان  فلم  برای  برلین  جشنوارۀ  نقره یی  خرس  از 
هنری،  دستاورد  برای  طال  دوربین  جایزۀ  خوب«، 
هالیوود،  فلم  جشنوارۀ  از  بازیگری  بهترین  جایزۀ  دو 
واری،  کارلووی  فلم  جشنوارۀ  هنری  دستاورد  جایزۀ 
از انجمن منتقدین فلم الس آنجلس،  کسب دو جایزه 
جایزۀ دستاورد هنری جشنوارۀ فلم مسکو، دو جایزه 
از هیأت ملی نقد امریکا، دو جایزۀ بهترین بازیگری از 
انجمن ملی منتقدین فلم، چهار جایزۀ بهترین بازیگری 
هنری  دستاورد  جایزۀ  نیویارک،  منتقدین  انجمن  از 
جشنوارۀ فلم سن سباستین و همچنین جایزۀ شیر طالی 

افتخاری جشنوارۀ ونیز نام برد.
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موجودیت النه های تروریسم...
 )اندیا تودی( هند گفته است که روابط امریکا و هند 
از منازعۀ هند و پاکستان باالتر است و برای امریکا 

اهمیت بیشتری دارد.
با  مبارزه  امر  در  پاکستان  که  مطلب  این  بیان  با  او 
کرده  تاکید  می باشد  همکار  کشورش  با  تروریسم 

است که النه های مخفی تروریسم در پاکستان بعد از 
این قابل تحمل نیست.

مکتب  به  »حمله  است:  نموده  تصریح  اوباما  آقای 
علیه  بزرگی  تهدید  تروریستان  که  داد  نشان  پشاور 

همه ی ما مي باشد«.
باید  است:«پاکستان  افزوده  امریکا  جمهور  رییس 

عامالن حمالت بر ممبی را محاکمه کند«.
حمالت  میالدی،   ۲۰۰۸ سال  در  که  است  گفتنی 
ُرخ  هندوستان  ممبی  شهر  در  جمعی  دسته  مختلف 
داده بود که در نتیجۀ آن، ده ها تن کشته شد و مقامات 
این  طراحان  و  مهاجمین  که  کردند  اعالن  هندی 

حمالت پاکستانی ها بوده و از پاکستان آمده بودند.

ناجیه نوری
شماری از نماینده گان مجلس و حقوق دانان می گویند امکان 
هیچ نوع تغییری درمسودۀ مجلس مبنی بر تایید و صندوق 

گذاشتن برای نامزد وزیران دو تابعیته وجود ندارد. 
شماری از نمانیده گان مجلس، شکستن فیصله مجلس مبنی 
غیر  را  تابعیته  دو  وزیران  نامزد  برای  صندوق  برگذاشتن 
ایجاد چند دسته گی  تاکید می کنند که دلیل  ممکن دانسته 
مجلس درمورد این مسوده، رابطۀ شخصی سلیقه یی، قومی، 
سمتی و زبانی بعضی از وکال با نامزد وزرا است؛ اما این 
از  پارلمان  اکثریت  و  نخواهد گرفت  را  مخالفت ها جایی 
گان  نماینده  ای  می کنند.  حمایت  قاطعیت  با  مسوده  این 
می گویند که تأیید نامزد وزیران دوتابعیته ازسوی مجلس، 

توهین بزرگ به مردم افغانستان است. 
به گفتۀ آنان، با پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث مجلس 
موردی  چنین  امکان  اما  شد؛  خواهد  شکسته  فیصله  این 
وجود ندارد و غیرممکن است که دو سه ثلث مجلس به 

شکستن این فیصله رای بدهند.
دیروزمخالفت ها برسرنامزدان دو تابعیته منجر به درگیری 
از  بانک  افغانستان  پیشنهادی  ریاست  اخراج  و  فیزیکی 
پارلمان شد. معترضان می گفتند که دو تابعیته ها نباید وارد 
پارلمان شوند اما شماری از نماینده گان به شدت مخالفت 
دارای  پیشنهادی  وزاری  موضوع  بررسی  کردند.  می 
درگیری  به  را  مخالفان  و  موافقان  پارلمان،  در  دوتابعیت 
فیزیکی کشاند. اما پیروزی در نهایت به نفع نامزدان مخالف 
انعطاف  به  را  جمهوری  ریاست  و  بود  مضاعف  تابعیت 

واداشت.
پارلمان  نمایندگان  کابینه،  معرفی  از  قبل  و  پیش  چندی 
طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن افراد دارای 

دوتابعیت حق احراز پست وزارت را ندارند.
دارای  افراد  باورند  این  بر  افغانستان  پارلمان  اعضای 
دوتابعیت چنانچه در دوران مسوولیت مرتکب جرمی شود، 
بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان به کشور متبوع 

خود فرار می کند. 
»خلیل  آمد،  بوجود  پارلمان  در  که  اختالفاتی  علت  به 
صدیق« رییس پیشنهادی بانک مرکزی افغانستان به بیرون 

از این مجلس هدایت شد.
پیش از اینکه خلیل صدیق رئیس  پیشنهادی ریاست بانک 
افغانستان  پارلمان  به  خود  برنامه های  ارائه  مرکزی جهت 
در جایگاه حاضر شود، تعدادی از اعضای این مجلس با 
ایجاد  به  منجر  این مسأله  حضور وی مخالفت کردند که 
در  که  شد  مجلس  نمایندگان  و  وی  میان  مخالفت هایی 
نهایت باعث هدایت صدیق به بیرون از صحن علنی مجلس 
شد. بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی و تصمیمی که پارلمان 
مجلس  نمایندگان  است،  گرفته  گذشته  ماه  در  افغانستان 
پارلمان کشور  به  پیشنهادی  تا وزاری  داد  نخواهند  اجازه 
مجلس  علنی  در صحن  هستند  دوگانه  تابعیت  دارای  که 

حاضر شوند.
اسامی هفت وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی که به 
علت داشتن تابعیت دوگانه از سوی پارلمان افغانستان رد 

صالحیت شدند به شرح ذیل است:
تابعیت  کشور،  وزارت  پیشنهادی  وزیر  علومی  نورالحق 

هلند
سادات نادری وزیر پیشنهادی وزارت کار و اموراجتماعی، 

تابعیت انگلیس
و  اطالعات  وزارت  پیشنهادی  وزیر  خیری،  سلطان  آی 

فرهنگ، تابعیت ترکیه
- صالح الدین ربانی، وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، 

تابعیت انگلیس
مواد  با  مبارزه  وزارت  پیشنهادی  وزیر  کاکر،  فیض اهلل   -

مخدر، تابعیت امریکا
امور  و  توسعه  وزارت  پیشنهادی  وزیر  میوندی،  شاه زمان 

شهری، تابعیت آلمان
-احمد ضیاء مهجور، وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، 

تابعیت فرانسه
قانون اساسی ، تصمیم گیری درباره تابعیت دوگانه وزیران 
که مجلس  گفته  و  کرده  واگذار  نماینده گان  به مجلس  را 

می تواند تابعیت دوگانه وزیران را بپذیرد یا رد کند.
کرده  اعالم  نماینده گان  مجلس  جهانی  امور  کمیسیون 
و  کار  خارجه،  امور  امورداخله،  وزیران،  نامزد  که  بود 
امور اجتماعی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، شهرسازی و 
اطالعات و فرهنگ  به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی 
این کمیسیون رد شده اند و درعین حال این نامزد وزیران 

پذیرفته بودند که شهروندی کشورهای دیگر را دارند.
که  می کنند  تایید  خارجه  وزارت  مقامات  حال  همین  در 
امورداخله،  وزیر  نامزد  علومی  نورالحق  تابعیت   سلب 
سیدسعادت  امورخارجه،  وزیر  نامزد  ربانی  صالح الدین 
این  سوی   از  اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر  نامزد  نادری 
پارلمانی  امور  به وزارت دولت در  تأیید شده و  وزارت  

فرستاده شده است.
مخالفت با مسوده 

مجلس  اعضا  میان  تابعیته  دو  وزرایی  درمورد  اخیراً 
نمایندگان  از  شماری  و  ایجاد  دوسته گی  دو  نماینده گان 
اساسی  قانون  را خالف  تابعیته  دو  نامزدوزرایی  نپذیرفتن 

می دانند.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نمایندگان می گوید، همان 
روزی که مجلس این مسوده را به تصویب رساند، شماری 
امروز هم  تا  و  داشتند  مخالفت   مسوده  این  با  دوستان  از 
مخالف اند؛ اما درچند روز اخیرعوامل دیگر سبب افزایش 

مخالفت ها گردید.
را  مسوده  این  با  مخالفت ها  افزایش  دلیل  اعتمادی، 
از  شماری  شخصی  منافع  و  زبانی  قومی،  وابسته گی های 
به  مسوده  این  زمانیکه  کرد  تاکید  کرده  عنوان  نمایندگان 
تصویب می رسید، نامزد وزرا معرفی نشده بودند؛ اما اکنون 
دلیل  به  مخالفت ها  میزان  شدند،  مشخص  وزرا  نامزد  که 
با  وابسته گی قومی، زبانی، سیاسی و منافع شخصی وکال 

نامزد وزرا، افزایش یافت.
دسته گی ها  چند  ایجاد  و  مخالفت ها  مجلس،  عضو  این 
درمجلس را مانع عملی شدن این مسوده ندانسته می گوید 
چون اکثریت با این مسوده موافق اند؛ بنابراین بعید به نظر 
می رسد که نامزد وزیران که تابعیت دوگانۀ شان تأیید شده، 
بتوانند اجازه ورود جهت ارایه برنامه ها و گرفتن رای اعتماد 

به مجلس را پیدا کنند.
او به این باوراست که اگر این مسوده شکسته شود، بدون 
شک حیثیت و اعتبار پارلمان نزد مردم به شدت خدشه دار 
شده و اعتماد نمایندگان نزد مردم به شدت صدمه خواهد 

دید.

درهمین حال قدرت اهلل ذکی عضو دیگر مجلس نمایندگان 
تاکید می کند که درمسوده مجلس مبنی برصندوق گذاشتن 
برای نامزد وزرایی دو تابعیته امکان هیچ نوع تغییری وجود 

ندارد.
به گفتۀ او، با پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث  مجلس این 
فیصله شکسته خواهد شد؛ اما امکان چنین موردی وجود 
ندارد و غیرممکن است که دو سه ثلث مجلس به شکستن 

این فیصله رای بدهند.
ذکی تایید می کند که در زمان رای گیری درمورد این مسوده 
مخالفین وجود داشت، اما این مخالفت ها بسیارکم بود و 
اکنون هم این مخالفت ها به اندازۀ نیست که فیصله مجلس 

را بشکند.
این عضو مجلس دلیل ایجاد چند دسته گی مجلس درمورد 
این مسوده را آشنایی شماری از وکال با وزرا عنوان کرده 
گفت، رابطۀ شخصی سلیقۀ، قومی، سمتی و زبانی بعضی 
این  اما  شده؛  جنجال ها  این  سبب  وزرا  نامزد  با  وکال  از 
مخالفت های جای را نخواهد گرفت و اکثریت پارلمان از 

این مسوده با قاطعیت حمایت می کنند. 
با این حال شهال فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل، 
چند  را  مسوده  این  درمورد  مجلس  دسته گی  چند  ایجاد 
عامل عنوان کرده گفت، دیدار و وعده دادن های نامز وزرا 

به نمایندگان مجلس یکی از این عوامل است.
بانو فرید، فشارهای سیاسی بیرونی و داخلی باالی پارلمان 
را یکی از عوامل دیگر ایجاد چند دسته گی درمجلس مبنی 

بر شکستن این مسوده عنوان می کند.
این  درمورد  دوباره  تصمیم  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
مسوده توهین به مجلس و حتا مردم افغانستان است، چرا 
به  مردم  نمایندگان  توسط  مردم  سیاسی  ارادۀ  بار  هر  که 

تمسخر گرفته می شود.
بانو فرید گفت: اکنون دربرابر دو تابعیته ها عکس العمل های 
بسیار شدید وجود دارد و شاید دیدگاه این باشد که وزرایی 
دو تابعیته نمی توانند به افغانستان موثر واقع شوند، به دلیل 
اینکه اکثر این نامزد وزرا تابعیت کشورهای اروپایی دارند 
دخیل  مستقیماً  افغانستان  درمسایل  اروپایی  کشورهای  و 

هستند.
اما مشاور فرهنگی رییس اجرایی با بیان اینکه گفت وگوها 
میان رییس اجرایی و مجلس نماینده گان برای حل مشکل 
نامزد وزرا دو تابعیته جریان دارد گفته که اگر این مشکل 
حل نشد، چهره های تازه معرفی خواهند شد وبه تصمیم 

مجلس نماینده گان احترام گذاشته خواهد شد.
این  شکستن  برای  مجلس،  داخلی  وظایف  اصول  مطابق 
مسوده باید یک سوم کل اعضای مجلس برای شکستن این 
مسوده کتباً درخواست بدهند تا داخل اجندا شود و پس از 
بررسی،  دو ثلث کل اعضا رای برای رد این مسوده بدهند.  
اما حاال ریاست جمهوری به جان نامزدان دو تابعیته نامزدان 

جدیدی را به مجلس معرفی می کند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دوشنبه ۳۰ 
نمایندگان  مجلس  به  را  ملی  وحدت  دولت  کابینه  جدی 

معرفی کرده است.
وزیران  نامزد  پاسخ  و  پرسش  جلسه  حاضر  حال  در 
پیشنهادی همه روزه با حضور چهار نامزد وزیردر مجلس 
نمایندگان ادامه میابد و تا کنون ۱۲ نامزد وزیر برنامه های 

شان را به نمایندگان مردم ارایه کرده اند. 
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نگرانی هند از آیندۀ افغانستان...
می شود که از سال ها به این سو در کشمیر و داخل 

هند فعالیت می کنند.«
نگرانی از سرمایه گذاری ها

این آگاه سیاسی می گوید که نگرانی های دهلی جدید 
جنبه های اقتصادی نیز دارد.

هند تا حال دو میلیارد دالر را در کمک های توسعه یی 
در افغانستان به مصرف رسانیده است. اما کارشناسان 
بازسازی  های  پروژه  آن کشور،   که حاال  می گویند 
خود را درافغانستان درصورت تشدید حضورطالبان 
بعدازخروج نیروهای خارجی،درمعرض تهدید جدی 

می بیند.

دیگر  تحلیلگر  راهی،  مراد  سید  حال،  همین  در 
ایاالت متحده به رادیو آشنا صدای  افغانستانی مقیم 
کشوری  عنوان  به  را  پاکستان  هند،  می گوید  امریکا 
افگنان و  امن دهشت  بیند که همواره النه های  می 
نیروهای خارجی  شورش گرایان بوده است که علیه 
نیروهای  خروج  با  اما  اند  جنگیده  افغانستان  در 
خواهد  داده  هند  سوی  به  تندروان  تمرکز  خارجی 

شد.
بر  پاکستان  نفوذ  و  »درسترسی  راهی  آقای  گقتۀ  به 
شده  تمام  هند  ضرر  به  بیشتر  افغانستان  در  طالبان 
بار دیده شده است که منافع هند در  بار  است زیرا 
داخل افغانستان مورد حمله قرار گرفته شده است و 

استخبارات هند همواره پاکستان را متهم می کند.«

درنظر  با  هند  که  است  باور  این  به  مجدیار  آقای 
داشت تجربه که از پیامد های پس خروج نیروهای 
که  است  نگران  دارد،  افغانستان  از  پیشین  شوروی 
مبادا ایاالت متحده امریکا نیزپس از خروج نیروهای 
خود، عالقه مندی اش به منطقه کاهش یابد و زمینه 
برای دهشت افگنی و درگیرهای که باعث بی ثبات 

منظقه شود، مهیا شود.
زمانی  تا  که  کند  می  عقیده  ابراز  راهی  آقای 
حضور  بماند،  باقی  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 
دهشت  و  بود  خواهد  پدیدار  نیز  منطقه  در  امریکا 
می  شمرده  ذخیل  پاکستان  بیشتردرآن  که  افگنی 
نیزدرمنطقه  اسالمی  گروه  حضورتندوران    - شود 

کمترخواهدبود.

بازداشت نزدیک به هزار...
در  پولیس  جداگانۀ  عملیات های  در  افراد  این  که 
خیبرپشتون خواه  دیگر  بخش های  و  پشاور  شهر 

بازداشت گردیده اند.

را  مهلت  آخرین  پشتون خواه  خیبر  فدرال  دولت 
ایالت  این  از  افغانستان  پناهنده گان  خروج  برای 
تاریخ ۲۰ دسامبر سال گذشته میالدی تعیین کرده 

بود.
پناهنده گان  خروج  خصوص  در  پاکستان  جدیت 

از این کشور پس از آن  افغانستانی از بخش هایی 
اوج گرفت که افراد تحریک طالبان پاکستانی کم تر 
شهر  در  آموزشگاه  یک  به  پیش  نیم ماه  و  یک  از 
پشاور حمله کرده نزدیک به ۳۰۰ تن را که کودکان 

دانش آموز بودند، کشته و زخمی ساختند.

تـرس از داعـش در...
گفته  که  است  کرده  اعتراف  او  زمان  عین  در  دارد.  قرار 
نمی تواند که این خارجیان، جنگجویان » دولت اسالمی« 

یا داعش اند.
در حالیکه حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان در 
برابر بی بی سی، از یک خطر داعش طفره رفت، برداشت 
حکومت کنونی افغانستان از این موضوع توام با نگرانی 
افغانستان  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  است. 
ایران  با محمد جواد ظریف وزیر خارجه  روز سه شنبه 
مشترکًا خاطر نشان کردند که به موضوع » دولت اسالمی« 
یا داعش سابق نباید کم بها داده شود. عبداهلل گفت:»مشکل 
داعش ایجاب همکاری بهتر و جدی تر بین دوکشور را 
می کند«. در هفته های اخیر گزارش ها و اظهارات مقامات 

افغانستان این مطلب را تایید می کند.
یک خطر قریب الوقوع نیست

برهان  نیستند.  شریک  ها  نگرانی  این  در  کارشناسان  اما 
عثمان از شبکه تحلیلگران افغانستان با نظر انتقادی نسبت 
سابق  داعش  یا  اسالمی«  »دولت  مورد  در  ها  گزارش  به 
در افغانستان می نگرد. عثمان می گوید:» اکنون پیش از 
وقت است که حکم کنیم آیا داعش در افغانستان جای پا 
بیشتر  الوقع نیست.  یافته است. داعش کدام خطر قریب 
را  طالبان  اخیراً  اختالفات در درون حلقه رهبری طالبان 
برآن واداشته است متفرق گردند و ملیشه های خود شان 
را تشکیل دهند. برخی از آن ها به مثابه عالمت جدایی 
را حمل  دیگری  های  پرچم  و  پوشند  می  دیگری  البسه 
می کنند. عبدالخالق نورزی، ولسوال ولسوالی خاک سفید 
بیرق  با  را  که جنگجویانی  است  گفته  بارها  فراه  والیت 
است.  دیده  سابق  داعش  یا  اسالمی«  »دولت  گروه  های 
درعین زمان او افزوده است که این گروه جنگجویان بعد 
از یک مناقشه بین دو قوماندان طالبان از آن ها جدا شده 
است. نورزی گفته است:» بعد از این مناقشه یکی از دو 
گروه، یک پایگاه مجاهدین سابق را متصرف شد وبعد از 
آن به ملیشه های خودش آموزش داد. بر خیمه های آن ها 
بیرق های سیاه نصب است«. این امر اظهارات عثمان را 
تایید می کند که گسترش گروه » دولت اسالمی« یا داعش 
او می گوید:»  باشد.  افغانستان غیر محتمل می  سابق در 
یا داعش شاید برخی جنگجویان  گروه »دولت اسالمی« 
را در منطقه الهام بدهد، اما حضور اصلی داعش در نقطه 

محراقی اصلی اش در سوریه وعراق باقی می ماند.«
وحید مژده تحلیلگر و کارشناس طالبان موجودیت گروه 
»دولت اسالمی« یا داعش سابق را در افغانستان رد می کند. 
او افواهات در مورد دولت اسالمی را مایه سراسیمگی می 
داند. مژده می گوید : » مهم آنست که نقش استخبارات را 
به نظر آوریم«. از نگاه او » استخبارات افغانستان در مورد 
خطرات مبالغه می کند تا بعد از سال ۲۰۱۶ نیز نیروهای 
خارجی در افغانستان بمانند و و کمک ها دو باره افزایش 
یابند«. به گفته مژده باید ترس به وجود آید تا افغانستان از 
نگاه بین المللی فراموش نشود. متاسفانه این ترس البته بر 
مردم تاثیر می کند. برعکس حکومت گذشته که همواره 
می کوشید از طالبان یک چهره انسانی معرفی کند، اکنون 

ترس گسترش می یابد.
آیا طالبان کمتر موذی اند؟

دولت   « گروه  جنگجویان  افغانستانی ها  از  بسیاری  برای 
اسالمی« یا داعش سابق یک سناریو یا طرح دهشت انگیز 
اند. با توجه به اینکه افغانستانی ها از ده ها سال به اینسو 
از دهشت طالبان رنج می برند، این یک امر غیر منتظره 
کردنی  باور  ظاهراً  این   « گوید:  می  عثمان  برهان  است. 
است که اکنون طالبان به طور مقایسه یی معتدل و انطباق 

پذیر پنداشته شوند«.
و  اسالمی«  »دولت  گروه  بین  تقاوت  گوید:  می  عثمان 
افغانستان  است.  بزرگ  بسیار  طالبان  و  سابق  داعش  یا 
را دارند که  پیکار جوی خود شان  وپاکستان گروه های 
آن ها بر مبنای پویایی های محلی سمت وسو گرفته اند 
و خود را محدود به مناطق مرزی این کشورها ساخته اند. 
این از گروه »دولت اسالمی« یا داعش سابق فرق دارد که 
قصد ایجاد یک خالفت جهانی را دارد.» در کل گروه های 
جهادی »دولت اسالمی« و طالبان مشترکات اندکی دارند«.

دویچوله

مسودۀ ناشکن مجلس و انعطاف ریاست جمهوری



به مقام محترم ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، شورای 
ملی و کافة ملت رنج دیدۀ افغانستان

طوری که به آن مقامات محترم معلوم و هویدا بوده، انسان 
منحیث یک موجود اجتماعی به منظور پیشبرد امور مختلفۀ 
زنده گانی و تنظیم روابط شان با همدیگر اعم از سطح ملی 
ضرورت  زنده گانی،  مختلف  عرصه های  در  بین المللی  و 
منحیث  اساسی  قانون  جمله  از  و  قوانین  به  نیازمندی  و 
وثیقۀ ملی و یا مادر قوانین که جواب گوی کلیۀ احتیاجات 
قوانین  سایر  آن  از  الهام  با  که  داشته  باشد،  جامعه  همان 
غرض تنظیم مناسبات بین دولت و افراد، تنظیم مناسبات 
میان ارگان های دولتی و باالخره تنظیم مناسبات و روابط 
پنداشته  ضروری  کل  در  جامعه  یک  افراد  بین  اجتماعی 

می شود.
با الهام از همین ضرورت، جامعۀ ما در عصر حاضر دارای 
و  بین المللی و ملی مطابق  معیاری  با  کاماًل  اساسِی  قانون 
یک قانون اساسِی کاماًل غنی و مدرن بوده و در پهلوی آن 
از شکلی و متنی  در هر ساحۀ حیاتی، قوانین متعدد اعم 
موجود است که به جرأت می توان ادعا نمود که هیچ ساحۀ 
زنده گی بدون قانون و قانونیت در این کشور نبوده؛ اما با 
تأسف چیزی که در این سرزمین حاکم است، عدم تطبیق 
قوانین بوده که قوانین ما بنا بر علل و عوامل گوناگون جنبۀ 
دفاتر و  بلکه در قفسه های  نکرده،  پیدا  تنفیذی  تطبیقی و 

الماری های کتابخانه ها نگه داری گردیده است و بس.
ستمدیده  مردم  که  دیگری  بزرگ  بالی  و  بدبختی       
دورۀ  از  متعدد  سالیان  طول  در  افغانستان  بالکشیدۀ  و 
»سیاست  بوده  مواجه  آن  با  اکنون  الی  ظاهرشاه  سلطنت 
حذف اشخاص و به خصوص کادرها« بوده که قربانی این 
عالم،  تعلیم یافته،  اشخاص  دوره  هر  در  بدبختانه  سیاست 
این  وطن دوستانۀ  ایده های  و  عقاید  دارای  و  روشن فکر 
بی چاره  مردمان  جاِن  شیرۀ  و  خون  از  که  بوده  سرزمین 
و بی بضاعت، بیوه و یتیم این مرز و بوم با غربت و فقر 
و  گردیده اند  کمال  و  کسب  و  تحصیل  تعلیم،  صاحب 
ملت  و  تبدیل  برومند  درختان  به  نهال ها  این  که  زمانی 
باید از ثمرۀ آن بهره مند می گردیدند، سیلی تغییر نظام های 
سیاسی و »با روی کار آوردن سیاست حذف کادرها« این 
کادرهای دانشمند را یا به گوشه های خانه های شان، یا در 
کنج قفس های زندان و یا به اعدامگاه به جرم دانش، حب 
افراد  به  آن ها  و جای های  کشانیده  مردم  و خدمت  وطن 
انتقال  رسیده،  قدرت  دوران  به  نو  گروپ های  به  وابسته 
یافته و در انتخاب اشخاص بعدی به جای آن ها معموالً با 
کاربرد اصطالح شایسته ساالری که تا اکنون در این کشور 
جز شعار حاکمان به قدرت رسیدۀ جدید بوده و در عمل 
این سیاست شیرازه  بلکه  نبوده،  واژه خبری  این  از  اصاًل 
نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کلتوری آداب 
گران بهای  میراث های  و  اجتماعی  امور  سایر  و  معاشرت 
ما را درهم و برهم نموده و حاکمان مست از بادۀ قدرت 
که اکثراً در اثر عوامل نامشروع به زمامداری رسیده اند از 
هرطایفه  هرگروپ،  هر شخص،  اند،  بوده  که  قشری  هر 
اجتماعی بنا بر خواست، سلیقۀ اجتماعی مربوطه اش و یا 
به  یا  خارجی  ارتباطات  و  قومی  وابسته گی های  مبنای  بر 
این  اداری  و  سیاسی  نظام  اعتقادی اش،  دید  طرز  اساس 
کشور را به باد فنا سپرده و شیرازۀ جامعه بدبخت ما را از 

هم پاشیده است.
و  ایدیولوژی  عقیده،  هر  به  که  کسی  هر  چنان چه       
خواست، طی هزاران سال در این کشور نظام امور دولت 
را به دست گرفته، گروه های مختلف از اشخاص را با خود 
آورده و جانشین کادرهای نظام قبلی تحت عناوین مختلف 
از وزیر تا پایین ترین قدمه های اداره ساخته، حین سقوط 
گران بها،  فرهنگی  میراث های  از  کوله باری  خود  با  فنا  و 
دارایی های مادی و معنوی این جامعه را به خود به یغما و 
تاراج برده، چنانچه با زوال وی نه دارایی و پول فیزیکی 
در بانک باقی مانده، نه آثار تاریخی گران بها در موزیم، نه 

در زمین نهری و نه در کشتزار باغی.
     تجربۀ هزارسالۀ جامعۀ بشری نه تنها در افغانستان بلکه 
در کلیۀ کشورهای جهان این امر را ثابت ساخته است که با 
سیاست حذف اشخاص نمی توان جامعه را به طرف تکامل، 
رفاه، سعادت اجتماعی و خوشبختی بشری رهنمایی کرد. 
افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  حذف  سیاست  نتیجۀ 
دولتی،  دستگاه  از  دانشمند  کادرهای  حذف  به  منجر  که 
محو افراد مومن و خدمتگزار این وطن حالتی را به وجود 
آورد که طوفان آن تا اکنون آرامش نیافته و جای کادرهای 
اکنون خالی مانده است. سیاست حذف کادرها در  تا  آن 
حکومت مجاهدین باعث گردید تا دستگاه دولتی منحیث 
یک ماشین از کار به کلی باز ماند و سیاست حذف طالبانی 
اصاًل قابل بیان نبوده و حاکمیت فعلی نیز با کاربرد سیاست 
حذف بدبختانه افغانستان را که روزی نام نیک، سربلندی، 
آزادی خواهی و پاک طینتی آن در سراسر جهان طنین انداز 

بود، امروز به کشور پرآوازه به عنوان کشورهای اول جهان 
در عرصۀ تروریزم، تولید مواد مخدر و فساد اداری تبدیل و 

مضمون تمام میدیای بین المللی را احتوا کرده است.
ناکاراترین  منفورترین،  سیاست حذف،  ترتیب  بدین  پس 
پرتگاه  به  را  ملت ها  که  است  سیاست  بدبخت ترین  و 
نابودی کشانیده و می کشاند. البته هدف از سیاست حذف 
کادرها، این مفهوم را احتوا نمی کند که اشخاص سودجو 
و فرصت طلب که با استفاده از امکانات به دست آورده و 
زیر نام این شخص و یا آن حزب دست به سوءاستفاده ها 
وابسته گانش  افراد  و  خود  برای  و  زده  زراندوزی هایی  و 
امکانات وسیع را کمایی و در حالی که دیروز شکمش را 
به صد مشکلی سیر می کرد، امروز صاحب همه امکانات 
مادی و معنوی نه تنها برای خودش بلکه برای افراد وابسته 

به ده ها نسل بعدش نیز گردیده، نمی باشد.
این  از  بیرون رفت  برای  که  است  این  سوال  اکنون       
مردم  برای  خدمتگزاری  زمینۀ  آوری  فراهم  و  مشکالت 

ستمدیدۀ ما چاره چیست؟
     آیا به سیاست گذشته ادامه بدهیم و یا راه های جدیدی 

را جست وجو و دریافت بداریم؟
     طوری که به همه هویدا است، جهان امروزی با تخنیک 
معاصر آن به خصوص در عرصۀ معلوماتی، جهان کنونی را 
به یک دهکده تبدیل نموده که در هر لحظه انسان ها قدرت 
آگاهی از تمام واقعات در هر نقطۀ کرۀ زمین در اولین لحظه 
را دارند، پس عصر کنونی و تجربه های کشورهای متعدد 
و مختلف این حقیقت را به اثبات رسانند که ما و رهبری 

کشور ما با یک ارادۀ ناشی از سیاست حذف نه بلکه با اتکا 
سایر  که  همان طوری  و حفظ،  به سیاست هضم، جذب 
کشورهای جهان توانسته اند مشکالت بزرگ سرراه شان را 
حل و با استفاده از کادرهای دانشمندشان در هر حکومت 
و در هر تغییر نظام در راه آبادی کشورشان استفاده نموده 
و فرشتۀ خوشبختی و سعادت را به آغوش کشیده اند، در 
کشتی  سیاست  همین  از  استفاده  با  می توان  نیز  ما  کشور 
شکستۀ جامعۀ خویش را از بدبختی و بربادی نجات و به 

ساحل رفاه و سعادت رهنمایی کنیم.
     این سیاست را ما در افغانستان چگونه می توانیم پیاده 
کنیم و از کدام راهکارها می توانیم استفاده نماییم. در این 
راستا در قدم نخست، مرز پالسی میکر از اپرات مشخص 
گردد. ما در رابطه به برآورده شدن این مامول در ساحات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره عرصه ها رهکارهای 
جامعۀ  خواست  مبنای  بر  می توانیم  را  معینی  و  مشخص 

افغانی طرح و تدوین و عملی بسازیم.
و  این خواسته  می خواهیم صرف  ما  که  آن جایی  از       
مامول را در سیستم عدلی و قضایی بیمار این کشور تطبیق 

نماییم، روی آن مکث می نماییم.
و  عدلی  در عرصه های  اصالحات  آوردن  منظور  به       
قضایی که این ساحات نمایان گر تأمین عدالت و یا مظهر 
تدوین  طرح،  می باشد،  انسانی  جامعۀ  هر  در  بی عدالتی 
در  را  مشکلی  هیچ  نمی تواند  تنهایی  به  قوانین  انفاذ  و 
جامعه حل نماید. طور مثال انفاذ قانون پول شویی هیچ گاه 
مشکل پول شویی را حل نکرده بلکه اشخاص سودجو با 

جست وجو و دریافت راه های مختلف، پول های سیاه شان 
را سفید ساخته اند. با تدوین قانون محو خشونت علیه زنان 
مأخوذ از قانون جزا نه تنها جزیی ترین مرهمی باالی آالم 
زنان ما گذاشته نشده، بلکه با مداخالت دولت و تنفیذ این 
قانون، زن و مرد راه اصلی زنده گی را گم کرده و شیرازۀ 
بدبخت  را  طرف  دو  هر  و  پاشیده  هم  از  زنده گانی شان 
ساخته است. قانون محو کشت، زرع و قاچاق مواد مخدر 
افراد  تباه کن  بالی  و  پدیدۀ شوم  این  نتوانسته  که  تنها  نه 
جامعۀ بشری را از بین ببرد و یا الاقل کاهش دهد، بلکه 
این سرزمین را به اولین کشور تولیدکنندۀ مواد مخدر در 
جهان تبدیل نموده است. این مثال های کوچک را می توان 

به عنوان مشت نمونۀ خروار برشمرد.
ما برای بیرون رفت از این مشکالت و موانع، به ایجاد و 
عملی ساختن راهکار ملی ضرورت داریم، به چه معنی؟ 
جدید  قوانین  تدوین  و  طرح  عوض  به  که  معنی  این  به 
قانون  جنگل  به  را  ما  قضایی  و  عدلی  سیستم  که  دیگر 
تبدیل نموده، بر مبنای قوانین موجود، سیستم و راهکاری 
را ایجاد نماییم که در این ساحه از مرحله کشف الی تنفیذ 
حکم، دست اندرکاران مربوطه اعم از پولیس، امنیت ملی 
در  څارنوالی  کشف،  مرحلۀ  در  قضایی  مأمورین ضبط  و 
مرحلۀ تحقیق تعقیب عدلی و اقامۀ دعوی جزایی، قاضی 
اداره  باالخره  انفصال،  و  قضایی  رسیده گی  مرحلۀ  در 
تنفیذ  و  تطبیق  آزادی در مرحلۀ  محبس و محالت سلب 
حکم مجبور و مکلف ساخته شوند. ))بدون توجه به عقاید 
یا  پربودن  و  دارایی  اجتماعی،  موقف  مذهبی،  و  سیاسی 
خالی بودن جیب.... و غیره موارد مطمع نظرشان(( وادار 
وظیفه و صالحیت شان  در ساحه شامل  انجام خدمت  به 
بسازیم که در این سیستم فعاالنه سهم بگیرند و یا بر مبنای 
عجز، ناتوانی و عدم لیاقت شان داوطلبانه جا خالی نمایند. 
ما واقع  کلیۀ قضایایی که در داخل کشور  از آن جایی که 
یافته((، نظامی و  می شود اعم از جنایی، سیاسی))سازمان 
غیره یا دارای فاعلین معلوم بوده و یا مجهول. اگر فاعلین 
عدلی  ارگان های  نظارت  تحت  و  دستگیر  معلوم  قضایا 
حدود  کشور  نافذ  قوانین  باشند،  داشته  قرار  قضایی  و 
با  را  قضا  و  څارنوالی  کشفی،  ارگان های  صالحیت های 
معیاد معینۀ قانونی اجراآت آن ها تعین و تشخیص نموده 
که هر ارگان در مدت زمان معینۀشان مکلف ساخته شوند 
تا بر مبنای نص صریح قانون، اجراآت خویش را عیار و در 
غیر آن بر مبنای غفلت و سهل انگاری به جزای اعمال شان 

رسانیده شوند.
مرحلۀ  که  است  آن  موجود  حالت  در  تعجب آور  مطلب 
به عوض  بوده  محابس  ادارات  آن  مرجع  که  تنفیذ حکم 
محل اصالح و تربیت مجدد مجرمین به بازار سیاه فروش 

مواد مخدر تبدیل شده اند، عجب اصالحی؟ 
     بخش دوم که فاعلین نامعلوم قضایا را احتوا می کند، 
در این نوع قضایا که فاعلین آن مجهول بوده، ارگان های 
کشفی به منظور روشن ساختن، تثبیت، دریافت و گرفتاری 
مجهول  و  معلوم  اجنت  هزاران  به  عالوه  آن  مسوولین 
مقادیر هنگفت پول تحت نام پول های وافر اوپراتیفی در 
عاملین  پیدا کردن  در قسمت  آن  از  باید  که  دارند  اختیار 
واقعات غیرمترقبه و سایر  از  قضایای مجهول، جلوگیری 
راه هایی  در  پول ها  این  اما  نمایند  استفاده  کشفی  اجراآت 

استفاده می شوند که عفت قلم از اظهار آن عاجز است.
راهکارهای  ما  شدۀ  عرض  مطالب  تحریر  روی       
شخصی را در اختیار داریم که می توانیم به توفیق و یاری 
اداری، رشوت ستانی، پول شویی  پروردگار)ج( گلیم فساد 
عدلی  عرصه های  در  را  جرمی  منفی  پدیده های  سایر  و 
و قضایی حداکثر طی مدت شش ماه نابود و نتیجۀ کاری 
خویش را در هر پانزده روز و یا هفته وار به خاطر اطمینان 
ملت رنجیده و عذاب کشیدۀ ما از طریق ))میدیا(( و سایر 

وسایل اطالعات جمعی در اختیارشان قرار دهیم.
     به منظور تحقق این مامول به یک تن فرد اضافی خارج 
تشکیل، یک افغانی پول اضافی و حتا یک عراده بایسیکل 
اضافی ضرورت نداریم. به یاری خداوند)ج( و به امکانات 
دست داشته می توانیم در خدمت مردم خویش قرار گیریم.
     ما برحق هستیم و یاری خداوند)ج( و تأیید ملت عزیز 
می خواهند،  عدالت  همه  زیرا  ماست،  تکیه گاه  بزرگترین 
دارند  آرزو  را  قانون  تطبیق  آرامش، سعادت و  رفاه،  همه 
آرزوی  و  خداوند  ارادۀ  و  خواست  چون  مامول  این  و 
مردمان زجرکشیدۀ این وطن است، بنًا در راه تحقق آن هر 
قدر مشکالت و چالش ها نیز فرا راه ما قرار داشته باشد، 
پیروزی ما حتمی است و ۹۹ درصد مردم این وطن از این 

خواست حمایت نموده و به آن لبیک می گویند.
     این بود طرح پیشنهادی ما که خدمت مقام محترم تقدیم 
است. البته در صورت قبول و تأیید آن، راهکار خویش را 
در ادارات مختلفۀ کشفی، اوپراتیفی و عدلی و قضایی نیز 

با مقام عالی شریک خواهیم ساخت.
و من اهلل التوفیق

نامۀ رسگشادۀ اعضای لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
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به ادارة محترم روزنامۀ وزین ماندگار! 
السالم علیکم و رحمت اهلل و بركاته

     از آن جایی كه روزنامۀ ماندگار انعکاس دهندة خواست ها و آرزوهای مردم مظلوم افغانستان می باشد، 
روی این منظور رجامندیم كه این نامه را در روزنامۀ خویش با ضمایم آن به نشر رسانیده، ممنون سازید.

     حضور جاللت مآبان محترم و عالی قدر رییس جمهور، رییس اجراییه، رؤسای مجلسین شورای ملی 
جمهوری اسالمی افغانستان

 با تقدیم تمنیات نیک و احترامات فائقه!
     طوری كه آن مقامات محترم در جریان كمپاین انتخاباتی شان، ایجاد ادارة سالم و تحقق اصالحات در 
سیستم اداری، عدلی و قضایی كشور را در رأس برنامه های خویش قرار داده بودند و اعالن نموده 

بودند كه اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت 
دولت پذیرفته می شوند. ایشان بارها فرموده بودند كه هیچ افغانی از افغاِن دیگر باالتر و یا پایین تر 

نمی باشد. روی این اصل و بر مبنای مادة 134 قانون اساسی، ادارة عالی لوی څارنوالی جزو قوة اجرائیه و 
در اجراآت خویش مستقل می باشد. با الهام از همین اظهارات عالمانه و خردمندانۀشان عرض می داریم، 

منسوبین مسلکی و برحاِل ادارة عالی لوی څارنوالی از هر فرد دیگری به چالش ها و مشکالت اداره، آگاهی 
كامل داشته و از هر شخص دیگری به وجه احسن می تواند برای رفع این چالش ها اجراآت عملی را طرح و 

بر اساس هدایات مقامات محترم عملی نمایند.
     از آن جایی كه محو فساد، تأمین عدالت و امنیت و رفاه همه گانی از خواست های آن بزرگواران و 

كافۀ ملت می باشد، خواهش اكثریت قریب به اتفاق منسوبین این اداره از حضور ایشان این است كه 
هرگاه واقعاً خواهان محو فساد، ایجاد ادارة سالم و تأمین عدالت اند، به عوض معرفی لوی څارنوال از 
شخصیت های بزرگوار خارج اداره، از جمله حدود باالتر از چهارهزار تن څارنواالن مسلکی ادارة عالی 

لوی څارنوالی، یک تن از څارنواالن برحال مسلکی كه در ادارة څارنوالی به صورت صادقانه انجام وظیفه 
می نماید و از تجربۀ كافی اداری و مسلکی برخوردار باشد، به سمت لوی څارنوال ج.ا.ا به پارلمان پیشنهاد 
كنند و از اعضای مقام محترم شورای ملی تقاضا به عمل می آوریم كه به لوی څارنوال مذكور بدون تبعیض 
و تمایز به ملیت، قوم، سمت، زبان، مذهب و تناسب فی صدی تقسیم چوكی ها، صرف و صرف به خاطر یک 

افغان به وی رای اعتماد بدهند.
     با طرح های اصالحی كه در داخل ادارة عالی لوی څارنوالی موجود است، هرگاه این طرح ها عملی گردد، 
ادارة عالی لوی څارنوالی و شخص لوی څارنوال تعهد می سپارد كه در ظرف شش ماه گلیم فساد اداری 

را نه تنها در ادارة عالی لوی څارنوالی جمع، بلکه این مامول را در ادارات مرتبط به اجراآت كاری اش نیز 
انجام خواهد داد.

     به منظور تحقق و پذیرش این مامول، ما څارنواالن لوی څارنوالی به شما و از طریق شما به ملت 
رنج دیدة افغانستان تعهد می سپاریم كه از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نمی نماییم و برای بر آورده شدن 

این مامول به شعار اكتفا نکرده، بلکه طرح عملی را ضِم این نامه تقدیم می داریم. امید این خواست 
برحِق اعضای لوی څارنوالی توسط مقامات محترم مورد تأیید قرار گرفته و رضای پروردگار و آرزوی مردم 

افغانستان برآورده شود.

به نماینده گی از څارنواالن مسلکی لــوی څــارنــوالی
څـــارنــپـــوه تــورن جـنــرال شـمــس الـحــق جعفری

ریـیـــس عــمــومی څــارنـــوالی استـیـنــاف عــسـکــری



مي گویند:  ننگرهار  امنیتي  مسووالن 
امونیم  کیلوگرام    ۹۰۰۰ از  بیش 
مواد  ساخت  در  که  را  نایتریت 
استفاده مي شود، کشف و  انفجاري 

ضبط کرده اند. 
امنیه  فرمانده  شیرزاد،  احمد  فضل 
امنیتي  نیروهاي  مي گوید:  ننگرهار 
این والیت این مقدار امونیم نایتریت 
کشف  جداگانه  عملیات  دو  در  را 

کرده اند. 
به گفته شیرزاد، نیروهاي امنیتي این 

گرام  کیلو   ۸۸۰۰ با   را  تن  سه  والیت 
امونیم نایتریت در ولسوالي بهسود ا ین 

والیت بازداشت کرده اند.
متباقي  مي افزاید:  ننگرهار  امنیه  فرمانده 
الري  موتر  یک  در  که  را  مواد  این 

مومند  ولسوالي  از  بود،  شده  جاسازي 
دره این والیت کشف و ضبط کرده اند.

افراد  دوسیه  که  مي گویند  مسووالن 
بررسي  و  تعقیب  تحت  شده  بازداشت 

قرار دارد.

راه های عبوری ۶ ولسوالی والیت غور 
به دلیل ریزش برف های شدید، مسدود 

شد.
برف  بارش  که  اند  گفته  مقامات محلی 
از ۲4 ساعت گذشته به این سو، راه بند 
والیت  مرکز  به  نزدیک  جایی  »بایند« 

غور را مسدود کرده است.
غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
بند  که  گفت  جمهور  خبرگزاری  به 
غور  ۶ولسوالی  مشترک  ی  نقطه  بایند، 
این  راه  آن،  شدن  مسدود  که  باشد  می 

ولسوالی های را بند می کند.
به گفتۀاو، این ولسوالی ها شامل، تیوره، 
و  لعل  و  ساغر  شهرک،  تولک،  پسابند، 

سرجنگل می باشد.
با  راه  انسداد  که  افزود  خطیبی  آقای 
به  مردم  برای  را  اینکه مشکالت جدی 

آمد  و  رفت  عدم  اما سبب  نیاورده؛  بار 
فیروزکوه  به  ها  ولسوالی  این  باشندگان 

و دیگر والیات شده است.
اکنون  هم  که  می کند  عالوه  مقام  این 
اطراف  مناطق  از  برخی  برف در  ارتفاع 
این بند، تا ۵۰ سانتیمتر عنوان شده است.
در  منطقه  سردسیرترین  غور،  والیت 

غرب افغانستان است.
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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

این  می گردد.  بیشتر  افغانستان  در  داعش  گروه  گیری  رونق  مورد  در  گزارش ها 
از ترور  نیز  از آن  افغانستانی ها، شهروندان کشوری که غیر  برای بسیاری  خبرها 

ضربت دیده است، یک تصور وحشتناک است.
گل محمد با حالت آشفته در مورد این جنگجویان گزارش می دهد که » مردانی 
با بیرق های سیاه و لباس های سیاه اند. من دیده ام که سالح های ثقیل در اختیار 
دارند و موترهای لوکسی را می رانند«. گفته می شود که آن ها یک روز در ولسوالی 
شیندند والیت فراه دیده شده اند. از آن پس شایعات افزایش یافته اند. این امر در 

بین مردم ترس را به وجود آورده است«. گل محمد که دراین ولسوالی زندگی می 
کند می افزاید:» ما از آن ها بیشتر از طالبان می ترسیم«. تا حال آن ها به کار ما کاری 
نداشته اند، اما این وضع می تواند به زودی تغییر کند. اینکه این مردان مظنون واقعًا 

جنگجویان داعش از عراق اند، گل محمد چیزی نمی گوید.
باز  افغانستان جاپایی  در  اکنون  داعش سابق  یا  اسالمی«  » دولت  آیا گروه  اینکه 
کرده است یانه، هنوز معلوم نیست. رسمًا در این مورد چیزی گفته نشده است.

گفته می شود که یک تعداد جنگجویان افغانستانی در چند بخش این کشور گفته 
اند که بخشی از این جنبش می باشند. در والیت فراه واقع درغرب افغانستان، در 
هلمند واقع در جنوب افغانستان و در زابل واقع در شرق افغانستان گزارش هایی 
از مردان سیاه پوشی است که به زبان طالبان حرف نمی زنند، از نگاه مالی مستقل 
اند و بیرق های گروه »دولت اسالمی« یا داعش سابق را حمل می کنند. چندین مقام 

افغانستان نگرانی شان را از این انکشاف ابراز داشته اند.
آیا جنگ جبه یی در پیشرو است؟

اسماعیل خان از فرماندهان پیشین مجاهدین که تا همین اواخر وزیر انرژی و آب 
بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اواسط ماه جنوری گفت که » افراد بیگانه در 
ولسوالی شیندند ملیشه ها را استخدام کرده و به آن ها آموزش می دهند. با فرا 
رسیدن بهار جنگ ها شروع می شوند. حکومت باید برای این منظور آماده باشد«. 
این منطقه در ۱۵۰ کیلومتری شهر هرات در مرز ایران...              ادامه صفحه 6

تـرس از داعـش در افغـانستـان

بيش از 9000 کيلوگرام امونيم نایتریت 
در ننگرهار کشف و ضبط شد

غـور در محـاصـره بـرف

نگراني از لغزش زمين

 در بخش های کوهستانی پروان

همزمان با بارش برف و باران  در بخش هایی از 
والیت پروان، احتمال لغزش کوه و متضرر شدن 
باشندگان برخي از بخش هاي این والیت دیده 

مي شود.
حوادث  با  مبارزه  اداره   رییس  را  موضوع  این 
بیان  کلید  رادیو  با  گو  گفت و  در  پروان  طبیعي 

کرد.
محمد امین، رییس ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی 
باشندگان سالنگ، کوه صافي، دره  تصریح کرد: 
غوربند و برخي بخش هاي کوهستانی این والیت 
بارش  با  و  دارند  در ساحات کوهستاني زیست 
از  آنان  نگراني  بخش ها،  این  در  باران  و  برف 
احتمال لغزش کوه باالي منازل مسکوني افزایش 

یافته است. 
او مي افزاید که آنان در حد امکان در این بخش 

تالش کرده اند.
در اوایل سال جاري خورشیدي، لغزش زمین در 
پي بارش باران در ولسوالي ارگوي بدخشان ده 

ها تن را زنده، زیر خاک کرد.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول سال  نو میالدی، 
توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة 
نوشتاری هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس 

این روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


