
فردا دور دوم نشست چهارجانبه 
در کابل برگزار می شود پیامد ناکامِی

حزب اسالم گرای
عدالت و توسعه

بزرگترین تهدید فراراه سکتور معادن افغانستان نبود 
سرمایه گذاری نه، بل نبود حکومت داری و پالن گذاری 
است که زمینه سوءاستفاده ها را برای مخالفان مسلح 

دولت در این سکتور فراهم ساخته است.
به گفته افضلی، در سال های گذشته پول های هنگفتی 
اما  افغانستان سرمایه گذاری شده است؛  روی معادن 
به دلیل نبود پالن گذاری دقیق و ظرفیت، این سرمایه 

گذاری ها از موثریت باالی برخوردار نبوده است
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دستورالعمل برای داشتِن فرزنداِن عاقل و فهمیده، فقط 
مادِر عاقل و فهمیده می باشد.
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جلو خودسری های کمیشنران
 کمیسیون های انتخاباتی را بگیرید

و  گرایی  افراط  گراف  که  می گوید  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر 
تهدیدات برخاسته از این پدیده در افغانستان، چند برابر افزایش 

یافته است.
در  شنبه  روز  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر  عثمانی  محمد  فیض 
نشستی که به منظور بررسی پیامدهای پدیده افراط گرایی در کابل 
تهدیدهاي  و  افراط گرایي  »حجم  داشت:  اظهار  می گفت  سخن 
برخاسته از این پدیده، چند برابر افزایش یافته و باید در مبارزه با 

آن بازنگري و راهبردهاي تازه ریخته شود«.
رسانه یي  و  ایدیولوژیک  سیاسي،  برخوردهاي  وي،  باور  به 
تالش هاي مبارزه در برابر این پدیده را ناکام ساخته و اکنون باید 
نیازمندي بدیل فكري در برابر افراط گرایی باید جست وجو شود.
افراط  ترویج  به  مختلف  گروه هاي  کرد:  تصریح  عثمانی  آقای 
جبهه  دین  نام  زیر  تا  آوردند  رو  آمیز  خشونت  مذهبي  گرایي 

جنگ را شعله ور و صف آن را فربه تر سازند.
شماری از علمای دینی سمینار سه روزه یی زیر نام راهبردهاي 
دیني در مبارزه با افراط گرایي برگزار کرده است تا تعریف، عامل 
پدیده ای  را بجویند،  پدیده  این  با  مبارزه  و راه هاي حل هاي 
که به باور دولت، تهدیدهایی چند برابر را در افغانستان با حجم 

بزرگ اش شكل داده است.
تا جلو  دارند  در همین حال، وزارت داخله مي گوید که تالش 

ترویج افراط گرایي را در مدرسه ها و مكتب ها بگیرد.
نجیب دانش معاون سخنگوي وزارت داخله نیز می گوید که در 
افغانستان شعار جنگ چند دهه را دفاع از دین ساخته در حالي 
ابزار  که باورها بر این است که افراط گراها و تندروها دین را 
واقعي  غیر  برداشت هاي  با پخش  به هدف هاي شان  دستیابي 

قرار داده اند.

افراط گرایی در افغانستان 
چند برابر افزایش یافته است

دیدبان شفافیت افغانستان:

معادن در تاراج است
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رییس جمهور غنی در کاپیسا:

هدف ما بدل ساختن افغانستان به صادرکنندۀ برق است
برای  وسیله یی  محلی  پولیس 
رقابت های محلی بوده نمی تواند 
فعالیت  لغو  خواهان  مردم  و 
گروه های مسلح غیر مسوول در 

سراسر افغانستان اند.
جدایی  افغانستان  مردم  بین 
وجود ندارد و هر کسی که طرح 
است.  ناکام  دارد،  را  ما  جدایی 
این خاک واحد و متحد است و ما 

را کسی تقسیم نمی تواند
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شاخۀ  به تازه گی  امریكا  خارجۀ  وزارت 
خراساِن دولت اسالمی موسوم به داعش را 
داده  قرار  تروریستی  فهرست گروه های  در 
است. سخنگوی وزارت خارجۀ امریكا دلیِل 
این  هراس افكنانۀ  عمل کردِ  را  تصمیم  این 
توصیف  آن  تسلِط  تحت  مناطِق  در  گروه 

کرده است.
به  از مدت ها  داعش،  شاخۀ خراساِن گروه 
این سو در منطقه فعال شده و به سربازگیری 
نظِر  از  هرچند  طالبان  گروه  است.  مشغول 
ندارد،  داعش  با  چندانی  تفاوِت  فكری 
یكدیگر  با  مسایل  برخی  سِر  بر  آن ها  ولی 
اختالف دارند و به همین دلیل، هرازگاهی 

درگیری هایی میان شان اتفاق می افتـد. 
نماینده گان  مجلس  اوِل  معاون  قدیر،  ظاهر 
بخش هایی  در  داعش  با  مبارزه  ادعای  که 
نهادهای  دارد، برخی  را  ننگرهار  از والیت 
دولت افغانستان را متهم به همكاری با گروه 
داعش می کنـد. آقای قدیر مدعی است که 
اسناد و مدارِک کافی دال بر صحِت ادعاهای 
خود در اختیار دارد ولی به دلیل این که این 
نظام  فروپاشی  باعث  است  ممكن  مدارک 
شود، از ارایۀ آن ها به رسانه ها سر باز می زند. 
گروه  خطِر  که  می دهند  نشان  همه  این ها 
و حس  کرده اند  درک  بسیاری ها  را  داعش 
می کنند افزایش نفوذ آن، می تواند تهدیدهای 

جدی یی را متوجه منافع شان کند. 
گروه  را  داعش  خراساِن  شاخۀ  امریكا  اگر 
تروریستی می خواند، به این معنا نیست که 
این کشور به چنین کشِف تازه یی دست پیدا 
امریكا  حاال  که  معناست  این  به  بل  کرده؛ 
این شاخه از داعش را تهـدیدی برای منافع 
ساختۀ  خوب«  »قتل  فلِم  در  می داند.  خود 
هالیوود که یک فلِم تقریبًا سیاسی است، به 
چنین مواردی در سیاسِت امریكا به زیبایی و 
روشنی پرداخته شده است. در این فلم نشان 
داده می شود که چه گونه امریكا اهداِف خود 
را تعریف و با مخالفاِن خود برخورد می کند، 
از امكانات و ظرفیت های فوق العادۀ نهادها 
آن ها  استخباراتِی  و  امنیتی  سازمان های  و 
پرده برمی دارد و از چه نوع ابرتكنالوجی ها 
باید مورد حمله  که  اهدافی  برای شناسایی 
فلم  این  در  می نماید.  استفاده  گیرند،  قرار 

امریكا  را  هدف ها  برخی  که  می شود  گفته 
»بد« می خواند ولی به آن ها حمله نمی کند، 
با این توضیح که این هدف ها بد استند اما 
نه برای امریكا و به همین دلیل مورد حمله 

قرار نمی گیرند.  
امریكا به هدف هایی حمله می کند که برای 
می شوند.  شناخته  تهدید  عنوان  به  منافعش 
در  گروه  این  خراساِن  شاخۀ  که  هم  حاال 
وزارت  تروریستی  گروه های  فهرسِت 
معنا  این  به  گرفته،  قرار  امریكا  خارجۀ 
می تواند باشـد که این شاخه از گروهِ داعش 
خطرهایی را متوجه منافع امریكا کرده است. 
در  تروریسم  با  مبارزه  اساسِی  مشكل 
وقتی  می شود.  آغاز  همین جا  از  نیز  جهان 

خود  منافِع  اساِس  بر  بخواهد  کشور  یک 
را  غیرتروریستی  و  تروریستی  گروه های 
تعریف کند، جهان همواره در معرِض تهدید 
قرار خواهد داشت. تجربۀ آن را می توان در 
مبارزۀ جهانی با تروریسـم پس از حوادث 
از  پس  وقتی  کرد.  مشاهده  سپتمبر  یازده 
میـدان  وارد  جهـان  سپتمبر  یازده  حوادث 
همۀ  از  امریكا  شد،  تروریسم  با  مبارزه 
کشورها خواست که موضِع خود را در برابِر 
این پدیده روشن سازند. در آن زمان، بحث 
طالبان  گروه  نبود،  هم  القاعده  سِر  بر  تنها 
تحویل  را  بن  الدن  اسامه  نخواست  که  نیز 

این کشور یک  در چشِم  دهد،  امریكایی ها 
طِی  دلیل  همین  به  و  بود  تروریستی  گروه 
آن  متحداِن  و  امریكا  جهانی،  ایتالف  یک 
نخست حمله به طالبان در افغانستان را آغاز 

کردند. 
در  تغییراتی  پسین،  سال های  در  امریكا 
گروه های  برابِر  در  خود  سیاست های 
جنگ جو وارد کرد و برخی ها را از فهرسِت 
طالبان  کشـید.  بیرون  تروریستی  گروه های 
حاال برای امریكایی ها یک گروه تروریستی 
در  تغییر  امر،  این  دلیل  نمی روند.  به شمار 
تا  گروه  این  که  نیست  طالبان  سیاست های 
باشد  بوده  مذهبی  تندرِو  گروه  یک  دیروز 
ولی امروز به یک گروه لیبرال و دموکرات 
تبدیل شده باشد؛ بلكه دلیِل چنین امری این 
است که امریكا دیگر طالبان را برای منافِع 

خود تهدید حساب نمی کند. 
نیز دیگر  را  القاعده  امریكا  شاید یک روز، 
جزِو گروه های تروریستی نداند و آن را از 
بكشـد.  بیرون  گروه هایی  چنین  فهرسِت 
با  مبارزه  که  شده  سبب  سیاستی  چنین 
نباشد  اثربخش  جهان  در  تررویسم  پدیدۀ 
رشد  زمینۀ  بتوانند  تروریستی  گروه های  و 
جهان  از  بخش هایی  در  را  خود  بقای  و 

ضمانت کنند.
بلنـد کرد،   زمانی هم که گروه داعش سر 
از  و  غربی  کشورهای  از  بسیاری  برای 
جمله امریكا، یک گروه تروریستی پنداشته 
نمی شد که با آن به مبارزه برخیزند. در آن 
برخاسته  را  داعش  غربی،  کشورهای  زمان 
و  می دانستند  خاورمیانه  مشكالِت  از 
از  بخشی  آن،  با  مبارزه  که  می کردند  فكر 

مسوولیت های دولت های این منطقه است.
تكان دهنده  به صورِت  پاریس  حوادث  اما   
فقط  تروریسم  که  داد  نشان  دیگر  بارِ  یک 
نمی رود.  حساب  به  خطر  عده یی  برای 
و  نمی شناسد  جغرافیا  و  منطقه  تروریسم 
همواره می تواند به عنوان خطر برای جهان 

شناخته شود.
با  جهانی  مبارزۀ  آغاز  از  امریكا  اگر   
تروریسم، سیاسِت یک بام و دو هوا را در 
پیش نمی گرفت، شاید حاال جهان آرام تر و 

امن تر از چیزی که هست می بود! 
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احمــد عمران

کـشف تـازۀ امریـکا  

کمِک  به  تا  دارد  تالش  داخله  وزارت  روزها،  واپسین  در 
سازد  دیجیتالی  را  کشور  نفوِس  اطالعاِت  مؤسسات،  برخی 
افغانستان برای تسریع روند دریافت  نیز وزارت مخابراِت  و 
پاسپورت، طرحی را برای ثبت نامِ آنالین و توزیع گذرنامه از 
هفتۀ  این طرح،  است.   کرده  تهیه  افغان پست  ریاست  طریق 
میان  آن  اجرای  تفاهم نامۀ  و  کابینه تصویب  از سوی  گذشته 

وزارت های داخله، مخابرات و مالیه امضا شده است.
کتاب های احواِل نفوِس کشور در حالی دیجیتالی می شود که 
اخیراً قانون ثبت احواِل نفوس و توزیع شناس نامه های برقی، 
توشیح شده است اما متأسفانه به دالیل سیاسی، هنوز عالقه و 
اراده یی به توزیِع آن وجود ندارد؛ ولی به هر رو، این که دولت 
با همكاری سازمان بین المللی مهاجرت )آی او ام( برنامه یی را 
برای دیجیتالی کردِن ›کتاب های اساِس ثبت احوال نفوس‹ِ این 
کشور به راه انداخته، در واقع گامی در راستای حكومت دارِی 

الكترونیک محسوب می شود. 
ساختارها  ما  که  می آید  میان  به  زمانی  بهتر،  حكومت داری 
و  دیجیتال  سمِت  به  اول  قدمِ  در  را  اداری مان  سازه هاِی  و 
احوال  دیجیتالی شدِن  مسلمًا  دهیم.  سوق  شدن  الكترونیک 
و  اداری  عرصه های  همۀ  در  کشور  شهرونداِن  اطالعاِت  و 
حكومت داری، سهولت ایجاد می کنـد و اعتماد مردم به دولت 
را باال می برد و نیز سبِب حفظ اطالعاِت موجود و اطالعاِت 
آینده می گردد؛ چنان که سیستمی که برای ثبت نامِ آنالین جهت 
برای  را  تازه یی  سهولِت  نیز  شده  آماده  پاسپورت  دریافِت 
طرح  این  بنیادِ  بر  است.  کرده  فراهم  حكومت  و  شهروندان 
فورم،  آنالین  کردِن  پُر  از  جدید، هر مشترک پس  راهكارِ  و 
یک روز برای بایمیتریک به ریاست پاسپورت رفته و بعد از 
پرداخت پول پاسپورت، از طریق ریاست افغان پست، گذرنامۀ 
هر  انتظارِ  از  این طرح،  یقینًا  آورد.   به دست خواهد  را  خود 
روزۀ مردم در دروازۀ ادارۀ پاسپورت می کاهد و سبب هرچه 

عاجل تمام شدِن کار و معیاری شدِن پروسۀ آن می گردد. 
در  دولتی  اسناد  حفظ  سبب  این که  کنارِ  در  اقدام ها  این  اما 
عنوان  به  که  اطالعاِت شخصِی شهروندان  به ویژه  افغانستان، 
یک سرمایۀ ارزشمند مطرح است و بسیار هم آسیب پذیرند، 
می شود، در عیِن حال دقت و ظرافِت الزم را برای حفظ اصِل 
شهروندان  اسناد  شدِن  دیجیتالی  می طلبد.  هم  مربوط  اسناد 
عالوه بر فخر و مباهاتی که در قبال دارد، ضریِب جعِل اسناد 
و اطالعات را بسیار بسیار پایین می  آورد و اگر این پروسه در 
برسد،  نیک  نتیجۀ  به  و  آغاز شود  موفقیت  با  داخله  وزارِت 
اسنادشان  کردِن  دیجیتالی  به  هم  دیگر  اداره های  بدون شک 
روی خواهند آورد و در نهایت، پروسۀ پیچیدۀ دولت داری و 
ادارۀ امور و ارایۀ خدمات به شهروندان، کاماًل آسان و مدرن 

خواهد شد. 
و  شوند  تعقیب  شده،  گرفته  دست  روی  اقدام هاِی  این  اگر 
توزیع شناس نامه های الكترونیک نیز به زودی آغاز شود، آن گاه 
به  رفتن  برای  را  ادعا کرد که کشور گام های کالنی  می توان 
سمِت اداره و حكومت دارِی الكترونیک برداشته و این نخستین 
قدم ها در کشور برای توسعۀ بنیادین و کاهِش فساد در پانزده 
ساِل گذشته محسوب می شود که افتخارِ آن در کارنامۀ دولِت 
آقای غنی و عبداهلل ثبت  می گردد و نقطۀ عطفی برای دولت ها 

و حكومت های بعدی خواهد شد. 
اما اول نیاز است که ریاست جمهوری، صداقت و ارادۀ قاطِع 
خود را در تطبیِق قانوِن توشیح شدۀ ثبت احواِل نفوس ثابت 
کند  توزیع  قانون  همین  طبق  را  برقی  شناس نامه های  و  کند 
پایان  نقطۀ  کوته فكر  و  قوم گرا  عناصِر  برخی  هیاهوی  به  و 
بگذارد. پُرواضح است که داشتِن شناس نامه های برقی، مقدمۀ 
انجام  و  است  در کشور  مدرنیزه سازی  و  نوع اصالحات  هر 
را  اصالحات  و  نوآوری ها  دیگر  محكِم  زیربنـای  مهم،  این 

شكل می دهد. 
آنالین شدِن شیوۀ اخذ  دیجیتالی شدن اطالعات شهروندان، 
الكترونیكی،  پاسپورت و به یاری خدا توزیع شناس نامه های 
و  معضالت  غبارِ  از  ما  کشورِ  که  دهند  نشان  می توانند  همه 
ابهاماِت تاریخِی خود بیرون شده و در مسیری رو به توسعه 
قطارِ  در  را  ما  امر،  نهایِت  در  که  است؛ مسیری  گام گذاشته 

ملت های سعادتمنِد دنیا قرار خواهد  داد.

نشانه های خوب 
در دولِت غنی و عبداهلل
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وقتی یک کشور بخواهد بر اساِس 
منافِع خود گروه های تروریستی و 

غیرتروریستی را تعریف کند، جهان 
همواره در معرِض تهدید قرار خواهد 

داشت. تجربۀ آن را می توان در مبارزة 
جهانی با تروریسـم پس از حوادث 

یازده سپتمبر مشاهده کرد. وقتی پس 
از حوادث یازده سپتمبر جهـان وارد 

میـدان مبارزه با تروریسم شد، امریکا 
از همۀ کشورها خواست که موضِع خود 
را در برابِر این پدیده روشن سازند. 
در آن زمان، بحث تنها بر سِر القاعده 
هم نبود، گروه طالبان نیز که نخواست 
اسامه بن الدن را تحویل امریکایی ها 
دهد، در چشِم این کشور یک گروه 

تروریستی بود...
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پیامد ناکامِی حزب اسالم گرای 
عدالت و توسعه

آیا تک روی و توهِم عثمانی شدِن رجب 
حزب  بودِن  نمونه  به  اردوغان،  طیب 
اسالم گرایِی  برای  توسعه  و  عدالت 
پایان  نقطۀ  کثرت پذیر،  و  خردگرا 

می گذارد؟ 
برای من، حاکمیِت حزب اسالم گرای 
عدالت و توسعه که از دِل سكوالریسم 
ترکیه  بر  حاکم  و  قانون مند  سیاسِی 
سال حكومِت  سیزده  با  و  برآورد  سر 
پابندی  نظام  این  به  نه تنها  تک  حزبی 
نشان داد، بلكه میزان توسعۀ اقتصادِی 
احزاِب  حاکمیِت  از  بیشتر  را  ترکیه 
در  ترکیه  اقتدار  به  و  برد  باال  دیگر 
تمامی عرصه های حیات افزود، الگوی 
قابل پیروی برای احزاب و جریان های 
برای  به خصوص  میانه رو  اسالم گرای 
سنِی  جامعۀ  اکثریِت  اسالم گرایاِن 

مسلمانان بود.
اسالم گرایی  حضور  و  ظهور  به  اگر 
در  اجتناب ناپذیر  پدیدۀ  یک  عنوان  به 
و  شود  نگاه  مسلمانان  معاصِر  جوامع 
آن گاه یک جریان و حزب اسالم گرای 
کثرت پذیر،  متسامح،  مسالمت جو، 
عنوان  به  واقع بین، عقالیی و عمل گرا 
و  ظهور  این  مسیر  در  الگو  و  نمونه 
باشد،  اجتناب ناپذیر  و  مطرح  حضور 
 ،)AKP(حزب عدالت و توسعۀ ترکیه

این نمونه و الگو بود. 
می توانست  توسعه  و  عدالت  الگوی 
و  اسالم گرایی  جریان های  می تواند  و 
به  شدن  تبدیل  از  را  اسالمی  احزاب 
ستیزه جو،  اسالمی  احزاب  و  جریان ها 
نابرد بار، خردستیز و تكفیرگرا همچون 
اسالم گرایی القاعده، داعش، طالب و...  
باز دارد و اندیشه و عملكرد خود را به 
عنوان نمونۀ درست و موفقیت آمیز در 
نظر می رسد  به  اما  بگذارد.  آن ها  جلِو 
که رجب طیب اردوغان با تغییر روش 
سیاسِت  با  متناقض  سیاسِت  اتخاذ  و 
حزب  حاکمیت  نخسِت  سال های 
برای  را  نمونه  این  توسعه،  و  عدالت 

جریان ها و احزاب اسالم گرایی جهان، 
غیرعملی و شكست خورده می سازد.

حزب  حاکمیت  آغاز  در  اردوغان 
عدالت و توسعه در صدد شد تا با تفكر 
و سیاسِت معطوف به عدالت اجتماعی، 
برای زدودن بی عدالتی در برابر جامعۀ 
ُکرد ترکیه و گسترش توسعۀ اقتصادی 
و سیاسی، حزب حاکم و تحت رهبرِی 
خود را مصداق واقعِی عدالت و توسعه 
این  در  زیادی  حِد  تا  او  کند.  معرفی 
امر موفق بود. وی در آن زمان برخالف 
امروز که می گوید مشكلی به نامِ کردها 
کردها  مشكل  وجود  از  ندارد،  وجود 
سخن گفت و قول داد تا این مشكل را 

به گونۀ عادالنه حل کند. 
زبان  تعهد،  و  اذعان  این  با  پیوست 
ُکردی به رادیو تلویزیون دولتی ترکیه 
با  یافت.  راه  خصوصی  مكاتب  به  و 
جنگ  حاِل  در  و  معارض  ُکردهای 
او  نماینده گاِن  وارد مذاکره شد و حتا 
زندانی حزب  اوجاالن رهبر  با عبداهلل 
به    )PKK( ترکیه  کردستان  کارگراِن 
مذاکره پرداختند. میان طرفین آتش بس 
برقرار شد و اردوغان در رهبری حزب 
اسالم گرای حاکِم عدالت و توسعه در 
حال تبدیل شدن به یک زمام دار نمونه 
و موفق در داخل و خارج ترکیه گردید.
سال  سیزده  از  پس  و  امروز  اما 
و  حزب  در  او  رهبرِی  و  حاکمیت 
آیینۀ  در  اردوغان  تصویر  حكومت، 
چرخش  عملكردش  و  سیاست 
برخالِف  اردوغان  می یابد.  معكوس 
خویش،  حاکمیت  نخسِت  روزهای 
به جای پذیرِش مشكل ُکردها به عنوان 
تبعیض و بی عدالتِی قومی و اجتماعی 
سیاسِت  مشكل،  این  حل  و  ترکیه  در 
خشونت  با  همراه  را  کتمان  و  انكار 
از  است.  گرفته  پیش  در  جنگ  و 
به جای  و  می کند  انكار  ُکردها  مشكل 
با  گذشته،  کثرت پذیری  و  بردباری 
ظاهر  تمامیت خواهی  و  نابردباری 

زشت  به حدی  او  نابردبارِی  می شود. 
پیش  روز  دو  که  است  شده  و خشن 
)25 جدی 1394 / 15 جنوری 2016( 
دانشگاهیاِن  از  تن  چند  ترکیه  پولیس 
منتقِد دولت را به جرم امضای یک نامه 
زندانی ساخت. این نامه از سوی 1100 
شاگرداِن  و  محصالن  استادان،  از  تن 
دانشگاه ها و مكاتب امضا شده بود که 
به  تا  بودند  خواسته  دولت  از  آن  در 
محاصرۀ شهرهای کردنشین پایان داده 

شود.
شاید رجب طیب اردوغان و هواداراِن 
دالیل  ترکیه،  خارج  و  داخل  در  او 
این  تغییِر  توجیه  جهت  در  زیادی 
چندگانه گی  و  کنند  ارایه  سیاست 
سیاست و عمل کردِ امریكا و غرب در 
مورد تروریسم و جنگ سوریه و عراق 
ناکامی  اما  باشد؛  دالیل  آن  جملۀ  از 
توسعه  و  عدالت  حزب  ناتوانی  و 
و  جامعه  در  عدالت  تأمین  تداوم  در 
پایداری توسعۀ حیات  ترکیه و  کشور 
حزب  تصویر  اجتماعی،  و  اقتصادی 
به  را  توسعه  و  عدالت  اسالم گرای 
ذهنیت  از  اسالم گرایی  الگوی  عنوان 
و باورِ جریان های اسالم گرایی معتدل، 
مسالمت جو و کثرت پذیر پاک می کند.  
و  افراد  باورِ  و  تلقی  از  صرف نظر 
جریان  دسته بندِی  که  گروه هایی 
خشونت گرا  به  را  اسالم گرایی 
جریان  و  نمی پذیرند  میانه رو  و 
اسالم گرایی را در مجموع خشونت گرا 
و  مدنیت  با  متعارض  ستیزه جوی  و 
می پندارند،  امروزین  مدرِن  تمدن 
و  عدالت  حزب  شكست  و  ناکامی 
تكفیرگرا  اسالم گرایی  لشكر  توسعه، 
و خون ریز را در جوامع و کشورهای 
اسالمی تقویت می کند و موجب تداوم 
این  در  بی سرانجام  جنِگ  و  بی ثباتی 

کشورها می شود.  

آماده گی  الزم  اعالم کرده که  وزارت خارجه 
برای میزبانی از دومین دور نشست چهارجانبۀ 
صلح میان افغانستان، پاکستان، چین و امریكا 

گرفته شده است.
نخستین دور نشست چهارجانبۀ گفت وگوهای 
صلح در اسالم آباد پاکستان برگزار شد و قرار 
است فردا دوشنبه )28 جدی/دی( کابل میزبان 

دومین دور آن باشد.
خارجه  وزارت  سخن گوی  مستغنی،  شكیب 
به به رسانه ها گفته است که در نشست کابل 
صلح  گفت و گوهای  راه «  »نقشۀ  طرح  روی 

بحث خواهد شد.
آقای مستغنی می گوید که حكمت خلیل کرزی 
افغانستان،  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 
خارجه  وزارت  معاون  چودری  اعزازاحمد 
پاکستان، دینگ شی جون نمایندۀ ویژۀ چین در 
امریكا  نمایندۀ ویژۀ  اولسن  افغانستان و  امور 
اشتراک  نشست  این  در  افغانستان  امور  در 

خواهند کرد.
می گوید  سیاسی  امور  آگاه  وثیق،  میاگل 
در  چین  و  آمریكا  کشور های  حضور  که 
سودمندی  برای  را  امیدواری  نشست،  این 
به  است.  ساخته  بیشتر  صلح  گفت وگوهای 
دارند  نفوذ  پاکستان  بر  این کشورها  او،  گفتۀ 

و می توانند با استفاده از این نفوذ پاکستان را 
وادار به آوردن طالبان روی میز مذاکره کنند.

نشست ها،  این  در  افغانستان  نمایندۀ 
وزارت  سیاسی  معاون  کرزی،  حكمت خلیل 

خارجه است
جامعۀ  به  افغانستان  که  می گوید  وثیق  آقای 
جهانی ثابت کرده است که مبارزه با تروریسم 
و طالبان، تنها جنگ داخلی نیست، بلكه این 

جنگ ابعاد گوناگونی دارد.
با این همه، شماری از آگاهان به این باورند 
که پاکستان در گفت وگوهای صلح افغانستان 

نقشی دوگانه بازی می کند.
نخستین گفت وگوهای رسمی صلح افغانستان 
با حضور نماینده گان گروه طالبان اوایل سال 
2015 میالدی در اسالم آباد برگزار شد؛ اما با 
این  پیشین  رهبر  مال عمر،  مرگ  افشای خبر 
گروه، این گفت وگوها به تعویق افتاد و پس از 
حمله های خونین کابل، روابط میان افغانستان 

و پاکستان بیش ازپیش به تیره گی گرایید.
اخیراً در حاشیۀ نشست کشورهای قلب آسیا 
در اسالم آباد، پاکستان یک بار دیگر در حضور 
با  که  سپرد  تعهد  آمریكا  و  چین  نماینده گان 

روند صلح افغانستان همكاری می کند.

دیدبان شفافیت افغانستان:

معادن در تاراج است

فردا دور دوم نشست چهارجانبه 
در کابل برگزار می شود

افغانستان«  شفافیت  »دیدبان  نهاد  مسووالن 
با تأکید بر اینكه جامعه جهانی و امریكا باید 
در مصرف کمک ها روی سكتور معادن توجه 
جدی کند، می گویند که عواید سكتور معادن 
و  فساد  در  افغانستان،  پیشرفت  عوض  به 

درگیری ها به مصرف می رسد.
دیدبان  اجرایی  رییس  افضلی،  سیداکرام 
افغانستان، روز شنبه در یک نشست  شفافیت 
خبری گفت: هم اکنون معادن کشور در حالت 
مخالفین  که  دارد  قرار  قبل  سال  ده  از  بدتر 
مسلح بیشتر روی معادن افغانستان کنترل پیدا 
کرده و مصارف خود را از این سكتور بدست 

می آورند. 
بازرس  اخیر  گزارش  که  است  حالی  در  این 
بازسازی  برای  امریكا  متحده  ایاالت  ویژه 
به  که  می دهد  نشان  نیز  سیگار  یا  افغانستان 
افغانستان،  معدنی  منابع  مدیریت  نبود  علت 
هم اکنون بخشی از درآمدهای معادن به طالبان 

می رسد.
فراراه  تهدید  بزرگترین  افزود:  افضلی  آقای 
گذاری  سرمایه  نبود  افغانستان  معادن  سكتور 
نه، بل نبود حكومت داری و پالن گذاری است 
که زمینه سوءاستفاده ها را برای مخالفان مسلح 

دولت در این سكتور فراهم ساخته است.
به گفته افضلی، در سال های گذشته پول های 

هنگفتی روی معادن افغانستان سرمایه گذاری 
شده است؛ اما به دلیل نبود پالن گذاری دقیق 
از موثریت  و ظرفیت، این سرمایه گذاری ها 

باالی برخوردار نبوده است.
وی خاطر نشان کرد که توجه جامعه جهانی 
ازدیاد  روی  بیشتر  امریكا  متحده  ایاالت  و 
چندان  موثریت  روی  و  است  بوده  عواید 
های  زمینه  این خود  که  است،  نشده  توجهی 
فراهم  را  قانونی  غیر  استخراج  و  سوءاستفاده 

ساخته بود.
ایاالت  های  حكومت  که  کرد  تاکید  افضلی 
بیشتر  توجه  باید  افغانستان  و  امریكا  متحده 
داشته  معادن  وزارت  در  سازی  ظرفیت  روی 
جهت  را  قوی  چارچوب  موثرترین  و  باشند 
روی  معادن  سكتور  در  فساد  از  جلوگیری 

دست گیرند.
ویژه  بازرس  سفارش  از  همچنین  نهاد  این 
ایاالت متحده امریكا برای بازسازی افغانستان 
بین  انكشاف  اداره  اینكه  بر  مبنی  )سیگار(، 
روی  بیشتر  های  تالش  باید  امریكا  المللی 
به  معادن  وزارت  در  ساختاری  اصالحات 
بودجه، مشروط  به  آینده  و کمک  دهد  خرج 
باشد؛  بر اصالحات معینه  بر دستیابی وزارت 
این  شدن  عملی  خواستار  کرده  استقبال 

سفارش شد.

محمداکرام اندیشمند

محمداکرام اندیشمند
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بخش نخسـت

مواد
غذایی

آرام بخش

بخش دوم و پایانی

فاطمه مهدی پور
اگر عادت  کنید.  فراموش  مواد غذایی  این  با  را  دردهای جسمی و روحی تان 
مشت مشت  می شوید،  بی حوصله  کمی  یا  می گیرد  درد  سرتان  کمی  تا  دارید 
دارو و مسكن بخورید، دست نگه دارید! می خواهیم بگوییم که برخی از مواد 
غذایی افسرده گی را از شما دور می کنند، دردهای تان را تسكین می دهند و مانند 
آرام بخش عمل می  کنند. مواد غذایی تأثیر زیادی روی سالمت و آرامِش تک تِک 
ما دارد. برای همین توصیه می کنیم از این به بعد، زمانی که یک درد ناگهانی به 
سراغ تان می آید، بی خیاِل مسكن و آرام بخش شوید و یک پیاله چای، یک عدد 
زردک یا یک دانه چاکلیت میل کنید. با ما باشید تا با چند مادۀ غذایی ضد درد 

و آرام بخش آشنای تان کنیم. 
ماهی

اگر خدای نكرده افسرده اید یا دل و دماغ ندارید، بدانید که اسیدهای چرِب امگا 
3 که در ماهی های چرب مانند ماهی آزاد، ماکرو، ماهی تن و ماهی ساردین به 
وفور وجود دارند، اگر با مواد غذایی دیگر مصرف شوند، تأثیر خیلی زیادی در 
رفع افسرده گی دارند. متخصصان حوزۀ تغذیه توصیه دارند که افراد بزرگسال 
هر هفته دو مرتبه ماهی بخورند و افرادی که از مشكالِت روحی رنج می برند، 

روزانه حداقل 1 گرم قرص امگا 3 مصرف کنند. 
 شیر

آیا می دانید که کمبود ویتامین D خطر ابتال به سرطان و اِم اس را باال می برد؟ 
نتایج پژوهشی که در سال 2008 به چاپ رسید، نشان می دهد که کمبود ویتامین 
D می تواند به افسرده گی هم منجر شود. محققان هالندی روی 1282 سالمند 
بررسی هایی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان ویتامین D در افرادی 
که از افسرده گی رنج می برند، به میزان 14 درصد کمتر از بقیه است. اگر مدام 
احساس می کنید که دل و دماغ ندارید، به فكر پُر کردِن مخزِن ویتامین  D تان 
باشید. برای این کار به سراغ شیر، شیر سویا و مسكه بروید که حاوی ویتامین 
D می باشد. ماهی، جگر و زردۀ تخم مرغ نیز حاوی این ویتامین می باشد. توصیه 
این  اگر تصور می کنید دچار کمبود  آفتاب بگیرید.  می کنیم هر روز 15 دقیقه 

ویتامین شده اید، با نظر پزشک مكمل مصرف کنید.  
قنـد

قند خاصیت مسّكنی دارد. به عقیدۀ متخصصان حوزۀ تغذیه، قنـد این قدرت 
در  تأثیری  غذایی  مادۀ  این  البته  بدهد.  تسكین  را  شدید  دردهای  که  دارد  را 
یا  الزامًا گلوکز  منظورمان  قند که می گوییم  البته  ندارد.  تسكین دردهای مزمن 
کربوهیدرات های دیگر نیست، بلكه منظورمان همان طعم شیرین است. قند و 
کاًل طعم شیرین باعث تولید »آندورفین« همان مسكن و آرام بخش طبیعی بدن 

شده و احساس درد را در افراد مختلف کاهش می دهد. 

شایسته مدنی 
عنوان  به  مبادله یی  کارکرد  هفدهم  قرن  در 
عنوان  با  و  شد  بیان  پول  اصلی  شالودۀ 
یک  در  سوداگری  گشت.  معمول  سوداگری 
و  بازنمایی  ابزار  به  را  پول  دقیق،  مفصل بندی 
تجزیۀ ثروت بدل می کند و برعكس ثروت را 
بازنمایی  پول  با  که  تبدیل می کند  به محتوایی 
می شود. با آمدن سوداگری حلقۀ گران بهایی]2[ 
شكسته شده و ثروت به هر چیزی که موضوع 

نیاز و امیال است، بدل می شود. 
ثروت به عناصری تقسیم می شود که می توانند 
آن ها  بر  که  مسكوکاتی  متقابل  تأثیر  طریق  از 
شوند؛  یک دیگر  جایگزین  می کنند،  داللت 
گردش  شكل  در  ثروت  و  پول  متقابل  روابط 
امكان وجود  این  اگر  تثبیت می شود.  مبادله  و 
هم  با  را  ثروت  و  پول  سوداگری،  که  داشت 
خلط کند، احتماالً به این دلیل بود که پول برای 
سوداگران، قدرت بازنمایی تمام ثروِت ممكن 

را داشت، و ابزار عامِ تجربه و بازنمایی ثروت 
گسترۀ  تمام  پول  که  دلیل  این  به  نیز  و  بود، 
می پوشاند،  باقی مانده یی  بدون  را  قلمروش 
این  به  و  بود  به سّكه  تبدیل  قابل  ثروت  تمام 
وسیله بود که ثروت وارد گردش می شد.)فوکو، 

)311 – 312 :1389
این  منشای  پول،  ارزش  تبیین  از  بعد  فوکو 
که:  می کند  بیان  این گونه  نیز  را  ارزش داری 
نمی آورد  به دست  ماده یی  از  را  ارزشش  پول 
شكلش  از  بلكه  است،  شده  ساخته  آن  از  که 
که دارای تصویر یا عالمت شاه است، به دست 
می آورد. طال گران بهاست، زیرا طال پول است 

نه برعكس.
پول و حتا فلزی که پول از آن ساخته می شود، 
ارزش خود را از کارکرد نابش به عنوان نشانه 
کسب می کند. این فرایند دو پیامد دارد: نخست 
فلز نشأت  از خود  اشیای دیگر  این که، ارزش 
خودش  ارزش،  این  این که  دوم  نمی گیرد، 
طبق  بر  سّكه،  به  ارجاع  بدون  و  تنهایی  به  را 
محقق  کمیابی  یا  لذت  سودمندی،  معیارهای 
یک دیگر  با  ارتباط  در  اشیا،  سپس  و  می کند 
کسب ارزش می کنند و فلز صرفًا سبب می شود 

یا  تصویر  که  نامی  عنوان  به  ارزش  این  که 
ایده یی بازنمایی شود، اما آن را بنیاد نمی گذارد.

)فوکو، 1389: 313(
خود  خودی  به  به ندرت  که  نقره  و  طال  چرا 
یا  پذیرفتند  داللت گری  قدرت  هستند،  ثروت 
می توان  تردید  بدون  گرفتند؟  عهده  به  را  آن 
به خوبی، کاالهای دیگری را برای این منظور به 
کار گرفت هرچند که این کاال مزخرف و تقلبی 
باشد. اما ما به این دلیل از طال و نقره استفاده 
می کنیم که این دو “کمال خاصی” را به صورت 
از  که  کمال  نوعی  دارند.  خودشان  در  پنهانی 
سنخ قیمت نیست، بلكه به ظرفیت بی پایاِن این 

دو فلز برای بازنمایی وابسته است.
این دو فلز، سخت ماندگار و غیرقابل فرسایش 
کوچک  تكه های  به  می توان  را  آن ها  هستند. 
تقسیم کرده، و وزن زیادی را در حجم کوچک 
حمل  می توان  به آسانی  را  آن ها  بدهند،  جای 
این عوامل، طال و  تمام  داد.  کرده شكاف شان 

تمام  بازنمایی  برای  ممتازی  وسیلۀ  به  را  نقره 
انواع ثروت و برای مقایسه های دقیق بین آن ها 
این  در  و  می کند  تبدیل  تجزیه،  از  استفاده  با 
تعریف  ثروت  با  پول  رابطۀ  که  است  روش 

می شود.
زیرا  است،  دل بخواهانه  رابطه یی  رابطه،  این 
بهادار  را  اشیا  که  نیست  فلز  درونی  ارزش 
بهایی  که  چیزی  حتا  چیزی  هر  بلكه  می کند، 
ندارد، می تواند به عنوان پول عمل کند، اما این 
ویژۀ  خصوصیات  باید  صورت  هر  در  چیز، 
داشته  تجربه  برای  ظرفیت هایی  و  بازنمایی 
برابری و  تا روابط  اجازه دهد  آن  به  باشد که 
تفاوت را بین انواع متفاوِت ثروت برقرار کند. 
پس آشكار است که استفاده از طال و نقره برای 
دارد.)فوکو،  توجیهی  قابل  مبنای  هدف،  این 

)314 :1389
که  است  چیزی  آن  پول  می گوید:  باربون 
و  پول  مهر روی  یا  نقش  به  توجه  با  انسان ها 
هر  در  خالص  نقرۀ  مقدار  به  نه  و  آن  گردش 
قطعه اش، ارزش تمام چیزهای دیگر را تخمین 

می زنند.)فوکو، 1389: 315(
تكوینی اش،  مرحلۀ  در  کالسیک  تفكر  نظر  از 

پول آن چیزی است که به ثروت مجال می دهد 
نشانه هایی،  چنین  بدون  شود.  بازنمایی  تا 
خاموش  به عبارتی  و  بی فایده  و  راکد  ثروت، 
باقی خواهد ماند؛ در این مرحله، طال و نقره، 
که  هستند  چیزهایی  آن  تمام  پدیدآورنده گان 
برای  پول  اما  باشد.  آن  مشتاِق  می تواند  انسان 
ایفای نقش به عنوان بازنمایی، باید خصوصیاتی 
اقتصادی( داشته باشد که آن را  )فیزیكی و نه 
گران بها  و  ساخته  مهیا  وظایفش  انجام  برای 

بودنش را رقم بزند.
که  است  عام  نشانۀ  عنوان یک  به  پول  کیفیت 
توزیع  با  و  نادر  کاالیی  به  پول  می شود  باعث 
نابرابر بدل شود: “نرخ و ارزش تحمیل شده بر 
پول، خاصیت درونی و حقیقی اش است. دقیقًا 
نشانه هایی  بازنمایی ها،  نظم  در  که  همان گونه 
تجزیه  را  آن ها  و  می شوند  آن ها  جایگزین  که 
می کنند، باید خودشان بازنمایی باشند، پول هم 
بر ثروت  باشد، نمی تواند  بی آن که خود ثروت 
داللت کند. اما پول به این دلیل به ثروت بدل 
می شود که یک نشانه است؛ در حالی که یک 
بازنمایی، اول باید بازنمایی شود تا بعداً به یک 

نشانه بدل شود.)فوکو، 1389: 316(
روابط بین ثروت و پول، نه بر گران قیمتی فلز 
بلكه بر گردش و مبادله مبتنی است، وقتی کاالها 
پول  لطف  به  این  )که  کنند  گردش  می توانند 
افزایش  ثروت  و  می شوند  زیاد  کاالها  است(، 
می شوند،  فراوان تر  مسكوکات  وقتی  می یابد؛ 
نتیجۀ گردش کاال و موازنۀ مطلوب،  به عنوان 
تولید  و  کرد  وارد  را  جدید  کاالهای  می توان 

کشاورزی و به طور کلی تولید را افزایش داد.
و  شود  مبادله  که  دارد  را  قدرت  این  ثروت 
روابط  که  کند  تجزیه  عناصری  به  را  خودش 
می سازند.  امكان پذیر  را  نابرابری  و  برابری 
آن  از  استفاده  با  را  خودش  می تواند  ثروت 
فلزات  که  ثروت  مقایسه پذیر  کاماًل  عناصر، 
کند.)فوکو،  مشخص  می شوند،  نامیده  گران بها 

)320 :1389
گفتن این که پول نوعی تعهد است، مانند این 
که  نیست  ژتونی  از  بیش  پول  که  است  سخن 
از طرف همه پذیرفته شده است ـ و از این رو 
این  به  همچنین  اما  است؛  محض  افسانۀ  یک 
دارد  را  چیزی  ارزش  دقیقًا  پول  که  معناست 
که برای آن داده شده است، زیرا پول همچنین 
مبادله  معادلش  یا  کاال  مقدار  همان  با  می تواند 

شود.
چیزی  آن  صاحبش  به  می تواند  همیشه  سكه 
بود.  شده  مبادله  آن  ازای  به  که  بازگرداند  را 
بازنمایی  نوعی  مادی،  حافظۀ  نوعی  پول 
است.  قسطی  مبادلۀ  نوعی  مضاعف ساز،  خود 
تجارت  می گوید،  لوتروزنی]3[  که  هم چنان 
که از پول استفاده می کند تا جایی پیشرفت به 
باشد،  نابرابر  تجارت  نوعی  که  می آید  حساب 
نوعی عمل که برای مدتی فاقد آن چیزی است 
که آن )یعنی این عمل( را جبران می کند، نوعی 
نیمه فعالیت که مبادلۀ معكوس را مژده می دهد و 
منتظر آن است، مبادله یی که بر اساس آن تعهد 
می شود. تبدیل  واقعی اش  محتوای  به  نو،  از 

)فوکو، 1389: 323(

منبع: 
فوکو، میشل )۱۳۸۹(، نظم اشیا: دیرینه شناسی 
انتشارات  امامی،  یحیا  ترجمۀ  انسانی،  علوم 

پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

روایِت فوکویی 
از پــــول

آیا می دانید که کمبود ویتامین 
D خطر ابتال به سرطان و 

ِام اس را باال می برد؟ نتایج 
پژوهشی که در سال 200۸ 
به چاپ رسید، نشان می دهد 
که کمبود ویتامین D می تواند 
به افسرده گی هم منجر شود. 
محققان هالندی روی 12۸2 
سالمند بررسی هایی انجام 

دادند و به این نتیجه رسیدند 
که میزان ویتامین D در افرادی 
که از افسرده گی رنج می برند، 
به میزان 14 درصد کمتر از 

بقیه است
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ایمی
ایمی واینهاوس، خوانندۀ بریتانیایی، فقط دو آلبوم منتشر 
مرگش  از  قبل  شهرِت  سال  چند  همان  در  و  بود  کرده 
جنبه های  سایر  و  الكول  به  اعتیاد  ساله گی،   2۷ سن  در 
زنده گِی شخصِی عنان گسیختۀ او به حدی توسط رسانه ها 
پوشش داده شده بود که کسی حدس نمی زد یک مستند 
را کشف  او  زنده گِی  از  تازه یی  زوایای  بتواند جنبه ها و 
کند. ولی دقیقًا به همین دلیل، فیلم »ایمی« ساختۀ آصف 

کاپادیا، مستندی گویا و روشن گر است.
تصویری که این مستند از ایمی واینهاوس ارایه می کند، 
احساس  بیننده  که  است  تكان دهنده  و  خصوصی  چنان 
هیچ  او  از  که  است  ستاره یی  مورد  در  فیلم  این  می کند 
شناختی ندارد. این خوانندۀ جوان که چشمانش را همیشه 
بیلی  اندازۀ  به  می کرد،  آرایش  چشم گربه یی  سبِک  به 
هالیدی مستعد بود، کاریزمای اروتیكی داشت که مثل نور 
از پیكرش می تابید و در عین حال برای نابود کردن خود، 
به خوبی  کاپادیا  که آصف  داشت  اشتهای سیری ناپذیری 
آن را از داستان بافی های روزنامه های عامه پسند و جنجالی 
فاجعۀ  یک  به  را  آن  و  می رساند  اوج  به  می دهد،  تمیز 

سوزان که حكایت واقعِی زنده گی او بود، بدل می سازد.
  

)Clouds of Sils Maria( ابرهای سیل ماریا
شاید  نبود،  سخت گیری  فیلم ساز  برگمن  اینگمار  اگر 
یكی از فیلم های او به نامِ »سونات پاییزی« 19۷8 شبیه 
به  فیلم  این  برمی آمد.  کار  از  ماریا«  سیل  »ابرهای  فیلم 
گیرایی است در مورد  اولیویر آسایاس، درامِ  کارگردانی 
متوجه  که  بینوش(  ژولیت  بازی  )با  بازیگری  زنده گی 
شده،  دچار  آن  به  که  میان سالی  روحِی  بحران  نمی شود 

بهترین شخصیتی است که تاکنون بازی کرده است.
ژولیت بینوش در ایفای این نقش، مجموعه یی سمفونی وار 
از احساسات را به نمایش می گذارد و کریستین استوارت 
در نقش دستیار بلندپروازِ او بازی یی ارایه می دهد که به 
آیندۀ درخشاِن او به عنوان یک بازیگر زِن خوب اشاره 

دارد؛ جین فوندای قرن بیست ویكم. 
اولیویر آسایاس عنواِن داستان را که در حقیقت یكی از 
گونه های شكل گیرِی توده های ابر در آسمان است و نام 
به  معنی می دهد،  ترسناک  ماری سفید و  آن، حلقه زدِن 
یک استعاره برای توضیح نیروهای تیرۀ زنده گی بدل کرده 
و از این داستان، یک اثر سینمایِی شاعرانه ساخته است. 

 

)Creed( کرید
آخرین  می کردند  فكر  سینمادوستان  از  بسیاری  شاید 
دنباله یی  یا  اپیزود  یک  کنند،  تماشا  حاضرند  که  چیزی 
به  کرید  فیلم  اما  است.  »راکی«  فیلم های  مجموعه  از 
کارگردانی رایان کوگلر، درام روان شناسانه یی که در رینگ 
سرگرم کنندۀ  فیلم  پُرهیجان ترین  می افتد،  اتفاق  بوکس 

سال 2015 است.
فیلم های  کلیشه یِی  و  همیشه گی  استندرد  فیلم،  داستان 
دوربین و صحنه هایی که  مشت زنی است، ولی هر نگاهِ 
این  نوآوری  و  جسارت  از  است  شاهدی  شده،  شكار 

کارگردان. 
مایكل بی جوردن در نقش پسِر آپولو کرید، نوع جدیدی 
از بازیگری حرفه یی را ارایه می دهد، آن قدر خونسردانه 
است که به نظر می رسد بازیگری او زیر نقاب پنهان شده، 
ولی در عین حال، یک احساس عمیِق آسیب پذیری را نیز 
بازی سیلوستراستالونه در اولین  نشان می دهد که یادآورِ 

قسمت از مجموعۀ »راکی« است.
و  دارد  قوی یی  نقش  فیلم،  این  در  استالونه  سیلوستر 
از گذشتۀ  تسلیم نشده  ولی  نسخه یی ورشكسته  واقع  در 
خودش را ارایه می دهد. شاید کمی سطحی و کهنه به نظر 
بیاید، ولی سیلوستر استالونه به این شخصیت، روح بسیار 

قوی داده است.
 

)The End of the Tour( پایان سفر
تمامًا  و  ندارد  داستان  که  فیلمی  ببینید  می خواهید  اگر 
حرف و گفت وگو است، چه طور می تواند تماشاچی را در 
تمامِی لحظات جذِب خود کند، فیلم »هشت نفرت انگیز« 

را فراموش کنید و به تماشای »پایان سفر« بروید. 
فیلمی به کارگردانی جیمز پونسولت، یک درام با حكایتی 
واالس،  فاستر  دیوید  زنده گی  مورد  در  روان  بسیار 
نویسنده یی که چنان تحت تأثیر پیچیده گی های ناشی از 
اجازه  خود  به  نمی توانست  حتا  که  بود  خودبزرگ بینی 

دهد که از موفقیت و شهرتش لذت ببرد.
واالس  فاستر  دیوید  نقش  در  سگان  جیسون  بازی 
خارق العاده است و این شخصیت را که از زمرۀ متفكران 

البته  و  عمیق  بینش  به خاطر  ولی  بوده  ایكس  نسل 
می کرد،  تلقی  شكست  نوع  یک  را  موفقیت  کژی هایش 

به خوبی نشان می دهد.
جسی آیزنبرگ که در نقش خبرنگار مجلۀ رولینگ استون 
منطق  و  عقالنیت  یافتن  دنبال  به  می کند،  مصاحبه  او  با 
اسرارِ  کشف  دنبال  به  نهایت  در  سفر«  »پایان  اما  است. 
نتیجه گیری  این طور  فیلم  است.  نویسنده  این  خودکشِی 
می کند که دیوید فاستر واالس به یک سر و گردن باالتر 
که  قیمت  این  به  حتا  بود،  معتاد  اطرافیانش  از  بودن 
ریاکاری او در کم اهمیت جلوه دادن شهرتش برمال شود.

 
)Inside out( پشت و رو

این فیلم بهترین محصول شرکت فیلم سازی پیكسار طی 
دهۀ اخیر است و چیزی خلق کرده که تا کنون در هیچ 
رقابت  و  نبرد  از  تصویری  نشده:  مشاهده  دیگری  فیلِم 
ما  شخصیِت  نهایت  در  که  ما  گوناگوِن  احساساِت  بین 

را می سازد.
وقتی که رایلی شخصیت اصلِی داستان )با صدای کایتلین 
شهر  به  خانواده اش  با  همراه  نوجوانی  آغاز  در  دییاس( 
غرق  نومیدی  در  می کند،  مكان  نقل  سانفرانسیسكو 
می شود. زیبایی این دنیای جادویی انیمیشن در این است 
که نومیدی این نوجوان را به یک بازی سرنوشت ساز با 

موضوع خاطرات و هویت بدل می کند.
عالی  لحن  و  بلک  لوییس  صدای  )با  خشم  احساس 
هادر(،  بیل  صدای  )با  هراس  احساس  او(،  جنگ طلبانۀ 
احساس  و  کالینگ(،  میندی  صدای  )با  انزجار  احساس 
شادی ) با صدای امی پویلر( روی هم رفته آن چه را که در 

درون مغز رایلی نوجوان می گذرد، بیان می کنند. ذهن او 
به یک هیأت مدیرۀ مشورتی متشكل از نیروهای متضاد 
به  اسمیت(  فیلیس  صدای  )با  اندوه  احساس  و  می ماند 
کارگردان و  بدل می شود.  او  اخالقی  معیار  و  اتكا  نقطۀ 

نویسندۀ فیلم نامه پیت داکتر است.
 

)Trainwreck( فاجعه
عنوان و تبلیغاِت این فیلم طوری است که به نظر می رسد 
و  بی آخر  و  مست  جواِن  زن  یک  مورد  در  آن  داستاِن 
شومر  ایمی  که  فیلم  اصلی  شخصیت  اما  است.  عاقبت 
در  و  است  مجله  یک  نویسندۀ  می کند،  ایفا  را  او  نقِش 
عاشق  او  است.  کارآمدی  و  قابل  فرد  تعجب،  نهایت 
سكس، رفتار غیرمسووالنه و به زبان آوردِن هر آن چیزی 
تمام  حقیقت  در  او  می کند.  خطور  ذهنش  به  که  است 
او  به  امروزی جامعه  فرهنگ  که  می کند  را  کارهایی  آن 

آموخته است.
زنده گی  مسیر  دربارۀ  آپادو  جود  کارگردانی  به  »فاجعه« 
این زِن جوان و خوش برخورد به سمت بلوغ شخصی و 
اجتماعی است. کمدی عاشقانه و بسیار خنده داری است 
که بازیگرانی مثل جولیا رابرتز، ساندرا بوالک و مک مگ 
رایان هیچ گاه نمی توانستند اریه دهند. ولی ایمی شومر که 
خودش فیلم نامه را نوشته، همه شاهزاده خانم های معروف 

فیلم های کمدی عاشقانه را داخِل جیبش می گذارد.

 Going( اعتقاد  زندان  و  ساینتولوژی  شدن:  پاک 
)Clear: Scientology and the Prison of Belief
که  به سرعتی  درست  فیلم،  این  کارگردان  گیبنی،  الكس 
دیگران یک اپیزود مجموعه های تلویزیونی کمدی تولید 
می کنند، مستند می سازد و به همین دلیل در برخی موارد، 
او  این مستند،  آثار مستنِد او ضعف هایی دارند. ولی در 
با کنكاش استادانه در اعماق فرقۀ مذهبی ساینتولوژی، از 

تمام آثار قبلی اش یک گام جلوتر می رود.
این مستند به اندازۀ یک فیلم تریلر هیجان و کنجكاوی 
برمی انگیزد. این فیلم با رخنه کردن در اعماق پنهاِن این 
فرقه و با جزییات بسیار دقیق و نگاهی نزدیک توضیح 

می دهد که چه گونه تام کروز و جان تراولتا در این باورها 
برای  عادی  مردم  از  زیادی  تعداد  چه طور  و  شده  غرق 
پیوستن و پیروی از این فرقه که ران هوبارد بنیان گذارش 
آن را از روی داستان های علمی- تخیلی ساخته، زنده گی 

و هویت خود را رها می کنند.
 

)Love & Mercy( عشق و رحم
از  یكی  ویلسون  برایان  مورد  در  می توان  چه طور 
موسیقی  دنیای  نابغۀ  بویز،  بیچ  موسیقی  گروه  اعضای 
حتا  گاه  که  شكننده  و  بسیار حساس  شخصیتی  با  پاپ 
فیلم  یک  کند،  سرهم  را  کامل  جملۀ  یک  نمی توانست 

زنده گی نامه یی و موزیكال ساخت؟ 
این فیلم عالی و تأثیرگذار به کارگردانی بیل پالد به عمق 
را  او  و  می رود  ویلسون  برایان  شخصیت  در  بی ثباتی 
به همان شكلی  شخصیتی فرشته وار توصیف می کند که 
می شنید،  دوردست ها  از  عجیب وغریب  صداهای  که 
ملودی موسیقی نیز در ذهنش صدا می کرد و به او الهام 

می شد.
پل دانو که بازی او در این فیلم را می توان بهترین بازیگری 
سال 2015 به شمار آورد، به خوبی تمامی تیک ها، مكث ها 
و لكنت زبان برایان ویلسون در سنین جوانی را به نمایش 
در  ویلسون  برایان  نقش  که  کیوساک  جان  و  می گذارد. 
میان سالی را ایفا می کند )هرچند از نظر ظاهری شباهتی 
به او ندارد(، پس از فیلم »هر چه خواستی بگو« محصول 
ارایه  را  خود  بازِی  شیواترین  و  پُراحساس ترین   ،1989

می دهد.
  

مد مکس: جادۀ خشم
جورج میلر کارگردان مجموعۀ »مد مكس« همان طور که 
در فیلم اولش جنگ جوی جاده یی و شخصیت اصلی فیلم 
را بر حریفانش چیره کرد، این بار کاماًل برعكس، حریفان 
را بر جنگ جوی جاده یی پیروز می کند و نتیجۀ کار یک 
فیلم مسحورکننده است. هیچ صحنۀ اکشنی تاکنون با این 
است.  نشده  تولید  خشم،  نمایش  از  حد  این  و  سرعت 
تماشای این صحنه ها مثل یک بازی کمپیوتری کابوس وار 

با نتیجۀ مرگ و یا زنده گی است.
زیبایی این فیلم در این است که در تک تِک صحنه های 
آن که با هوشیاری و تیزی ادیت شده اند و در هر مورد از 
دوئل های بی امانی که در فیلم اتفاق می افتد، همواره یک 

موضوِع مهم وجود دارد.
 

کارول
اوایل  تاد هینز که داستان آن در  به کارگردانی  فیلم  این 
دهۀ پنجاه میالدی اتفاق می افتد، در نگاه اول با یكی از 
فراوانی  تشابه  بهشت«  از  »دور  یعنی  او  قبلی  فیلم های 
دارد. اما این کارگردان در هیچ یک از فیلم های قبلی خود 
اما  ظریف  شكل  این  به  را  نفر  دو  بین  عاشقانه  کشِش 
صریح تصویر نكرده بود. او کتاب پاتریشیاهای اسمیت 
به  رسید،  به چاپ  مستعار  اسم  با  در سال 1952  که  را 
یک سفر عاشقانۀ جذاب بدل کرده که به دل شكسته گی 

آغشته است.
تا زمانی که از زنده گی خانواده گی کارول به عنوان مادری 
دادن  دست  از  درُشرف  که  ناراضی  همسری  و  وفادار 
حِق حضانِت تنها فرزندش است با خبر نمی شویم، فكر 

می کنیم او زن جذاب، هوس باز و خطرناکی است.
کیت بالنشت با نشان دادِن احساسات و حاالت گوناگون 
نومیدی،  و  خشم  تا  گرفته  غرور  و  مهربانی  از  کارول، 
بیان می کند. و  به خوبی پیچیده گی های این شخصیت را 
رونی مارا بازیگر نقش مقابل و معشوق جوان کارول، راه 

کشف عشِق واقعی را برای او هموار می کند.
حقیقت  در  بكشد،  فریاد  آن که  بدون  »کارول«  فیلم 
دگرباشان؛  پذیرِش  و  تساهل  برای  است  دادخواستی 
فیلمی که مفهوم رهایی را که در نگاه هالیوود کهن جایی 

نداشت، به خوبی برجسته می کند. 

منبــع: مد و مه/ دی  ۱۳۹۴ 

بهترین  فیلم های سـاِل

۲۰۱۵



کاپیسا،  والیت  به  سفری  طی  غنی  رییس جمهور 
است  گفته  والیت،  آن  عمومی  اوضاع  بررسی  ضمن 
برق  صادرکنندۀ  کشور  به  را  افغانستان  می خواهد  که 

تبدیل کند.
رییس جمهور در این والیت، از فعالیت پولیس محلی 
انتقاد کرده و گفته است که مردم خواهان لغو گروه های 

مسلح غیر مسوول هستند. 
در  غنی  رییس جمهور  ابتدا  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
والیت کاپیسا در جلسه امنیتی که به اشتراک وزیر امور 
امنیتی آن والیت برگزار شده بود،  داخله و مسووالن 

اوضاع امنیتی آن والیت را مورد بررسی قرار داد.
و  امنیت  رییس  امنیه،  فرمانده  کاپیسا،  والی  نخست 
آماده گی های کامل شان  اردوی ملی در مورد  فرمانده 
به خاطر تشخیص تالش های دشمن و اقدام به موقع 
به  از توجه حكومت  برای دفع آن، صحبت کردند و 
افراد مسلح  و  مواد مخدر  قاچاق  از  خاطر جلوگیری 

غیر مسوول تشكری نمودند.
فداکاری  از شجاعت و  مقابل رییس جمهور غنی  در 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و بخاطر 
مربوط  مسوولین  به  شهدا  خانواده های  به  رسیده گی 
هدایات الزم داد و خواهان ارایه گزارش تحریری در 

زمینه گردید.
رییس جمهور گفت که پولیس محلی وسیله یی برای 
خواهان  مردم  و  نمی تواند  بوده  محلی  رقابت های 
سراسر  در  مسوول  غیر  مسلح  گروه های  فعالیت  لغو 
افغانستان اند. وی افزود که اهمیت ستراتیژیک کاپیسا 
اصلی  دالیل  تا  خواست  آنها  از  و   می کنم  درک  را 
آن  اساس  به  تا  بفرستند  تحریری  شكل  به  را  ناامنی 

امنیتی صورت  وضعیت  بهبود  خاطر  به  پالنگذاری ها 
گیرد.

روسای  با  نشستی  طی  غنی  جمهور  رییس  سپس 
در  را  آنان  کاپیسا، مشكالت  اداری والیت  واحدهای 

عرصه های مختلف استماع کرد.
در این نشست، معاون والی و روسای واحدهای اداری 
مطرح  شانرا  پیشنهادات  و  خواستها  کاپیسا،  والیت 
کردند و همچنان وزرای سكتور اقتصادی کشور که در 
این سفر رییس جمهور را همرای می کردند، در مورد 

پروژه های انكشافی در والیت کاپیسا معلومات دادند.
حكومت  که  گفت  نشست،  این  در  جمهور  رییس 
بیشتر  والیات  تمام  والی های  با  را  تماس ها  مرکزی 
مربوط  مشكالت  والی   24 که  افزود  او  است.  کرده 
شانرا در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی به خاطر 
یافتن راه حل های مناسب، مطرح کردند و قرار است 
نیز این روند را ادامه دهند. رییس  که متباقی والیات 
جمهور افزود که عالوه بر دعوت والی ها به کابل، از 
طریق تماس های تیلفونی و ویدیوکنفرانس ها نیز برای 

حل مشكالت والیات صحبت ها ادامه خواهد یافت.
ساختن  حكومت،  تالش  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
معیارهای درست است که صالحیت ها و مسوولیت های 

هر والیت منحیث یک واحد اداری مشخص گردد.
ولسوالی ها  در  خدمات  ارایۀ  که  گفت  رییس جمهور 
توجه  ما  دلیل  به همین  و  قرار داشت  پایین  به سطح 
باالی ولسوالی ها معطوف داشتیم و  و تمرکز خود را 

بودجه ولسوالی ها را افزایش دادیم.
سپس رییس جمهور کشور با بزرگان، متنفذین، علما، 
نماینده گان والیت کاپیسا در شورای ملی و رییس و 

اعضای شورای والیتی کاپیسا دیدار کرد و خواست ها 
و پیشنهادات آنانرا استماع نمود.

این دیدار، سید محمد خالد هاشمی والی، محمد  در 
حسین سنجنی رییس شورای والیتی، مولوی گل احمد 
رییس شورای علما و نماینده گان ولسوالی های شش 
گانه آن والیت مشكالت محلی شانرا در عرصه های 

مختلف مطرح کردند.
بخصوص  کاپیسا  والیت  امنیت  تامین  خواستار  آنان 
ولسوالی های تگاب، اله سای و نجراب، ازدیاد واحد 
های اداری ولسوالی های تگاب و نجراب، اعمار بند 
تكمیل  گلبهار،  نساجی  فابریكه  بازسازی  دره،  باغ 
سرک  قیریزی  بستر،  صد  دو  شفاخانه  تعمیر  نمودن 
های شهر محمود راقی، اعمار تعمیر تدریسی و دیوار 
احاطه پوهنتون البیرونی و اعطای بورس های ماستری 
به استادن آن، بلند بردن تشكیل معارف و اعمار مكاتب 

و جلوگیری از خطر سیالب ها گردیدند. 
و  خواست ها  استماع  از  پس  غنی  جمهور  رییس 
پیشنهادات آنان ضمن تشكری از اینكه مشكالت شان 
را با وی شریک ساختند، گفت که از جوانان والیت 
کاپیسا که در صفوف قوای امنیتی و دفاعی در سراسر 
افغانستان از عزت، حیثیت، تمامیت ارضی و استقالل 

این خاک دفاع می کنند، تشكری می کنم.
محمد اشرف غنی با تاکید بر اینكه قربانی و فداکاری 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز فراموش نخواهد 
شد، گفت که حكومت بخاطر کمک و رسیده گی به 

خانواده های شهدا متعهد است.
افغانستان  مردم  بین  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
را  ما  و هر کسیكه طرح جدایی  ندارد  جدایی وجود 

دارد، ناکام است. این خاک واحد و متحد است و ما را 
کسی تقسیم نمی تواند.

رییس جمهور با تاکید بر اینكه باید میان ملت و دولت 
نمود که شخصًا  امیداوری  اظهار  رود،  میان  از  فاصله 
به تمام والیات سفر کرده به مشكالت شان رسیده گی 

خواهد کرد.
کار  نمودن  تكمیل  برای  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
شفاخانه دو صد بستر کاپیسا به طور عاجل رسیده گی 
کار ساختمانی  هیاتی  که  افزود  می گیرد. وی  صورت 
آنرا بررسی خواهد کرد تا این پروژه عملی گردد و یا 

قرارداد آن فسخ شود.
رییس جمهور گفت که برای بازسازی و فعالیت دوباره 
فابریكه گلبهار در سفرهای خارجی اش راه های سرمایه 
عالقمندی  و  است  کرده  را جستجو  خارجی  گذاری 

سرمایه گذاران خارجی نیز در این رابطه وجود دارد.
رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که باالی مدیریت 
آب یک تیم بزرگ و مسلكی کار می کند و اعمار 21 
که  کرد  می گردد. وی عالوه  آغاز  در سال جدید  بند 
هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادر 

کننده برق مبدل سازیم.
دانسته  اساسی  را  کشور  علمای  نقش  جمهور  رییس 
گفت که بدون علما صلح، ثبات و نظام پایدار به وجود 

نمی آید.
در این سفر رییس جمهور کشور را نورالحق علومی 
و  انرژی  وزیر  عثمانی  احمد  علی  داخله،  امور  وزیر 
آب، داکتر فریده مهمند وزیر تحصیالت عالی، نصیر 
عبدالستار  دهات،  انكشاف  و  احیا  وزیر  درانی  احمد 
مراد وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، محمد 
گالب منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، محمد اکرم 
خپلواک نماینده خاص رییس جمهور در امور سیاسی، 
ارگان  مستقل  ریاست  سرپرست  صدیقی  عبدالمالک 
های محل و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی 

امنیت ملی همراهی می کردند.
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ناجیه نوری
اعالم  صالحیت  انتخابات  کمیسیون  فعلی  اعضای 

تقویم و برگزاری انتخابات پارلمانی را ندارند.
شماری از اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و 
مسألۀ  زمانی که  تا  می گویند  انتخاباتی  مسایل  آگاهان 
امنیت  انتخاباتی، مسالۀ  به کمیسیون های  اعتماد  عدم 
و مصارف انتخابات بررسی نشود، با اعالم کمیسیون، 
را  انتخابات  و  تعیین  را  انتخابات  تاریخ  نمی توانیم 

برگزار کنیم.
نورستانی  به سخنان یوسف  نظریات در واکنش  این 
رییس  کمیسیون مستقل انتخابات ابراز می شود که به 
تازه گی اعالم کرده به زودی تاریخ برگزاری انتخابات 

را مشخص می کند.
صدیق اهلل توحیدی معاون کمیسیون اصالح انتخاباتی 
می گوید: اعضای فعلی کمیسیون انتخابات صالحیت 
انتخابات و برگزاری آنرا به هیچ عنوان  اعالم تقویم 

ندارند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این افراد در رأس کمیسیون 
پای  به  مردم  باشند،  داشته  قرار  انتخابات  مستقل 
صندوق های رای نخواهند رفت و در موجودیت این 
بنابراین  نیست؛  امكان پذیر  انتخابات  برگزاری  افراد 
در  اصالحات  به  بخشیدن  سرعت  حل،  راه  تنها 

کمیسیون های انتخاباتی است.
الزمی  امر  یک  اصالحات  آوردن  توحیدی،  گفته  به 
است و هیچ مهم نیست که این اصالحات را نورستانی 

و سعادت می پذیرند و یا خیر. 
او افزود: کمیتۀ گزینش به جدیت به کار خود ادامه 
می دهد و ما منتظراستیم که این کمیته به زودی مدیران 
جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کنند و بعدش 

زمان برگزاری انتخابات اعالم شود.
وجود  قانونی  خالی  گزینش  کمیته  در  گفت:  وی 
را  تعدیل  رییس جمهور طرح  که  دلیل  این  به  ندارد، 
رییس جمهور  کرد، حاال  رد  را  آن  پارلمان  و  فرستاد 
صالحیت دارد که طرح مجدد بفرستد و پارلمان روی 

آن بحث کند.
هم  مجدد  طرح  فرستادن  از  کرد:  اضافه  توحیدی 
استفاده خواهد داشت و همچنان از کمیسیون نظارت 
برتطبیق قانون اساسی تفسیر ماده 109 قانون اساسی 
خواسته خواهد شد که براساس این ماده قانون اساسی، 
آیا شورای ملی در کل صالحیت در دستور کار قرار 

دادن هر دو قانون انتخابات را داشت و یا خیر.
اگر ماده 109 قانون اساسی تفسیر شود، فرمان تقنینی 
دادگاه  از  همچنان  و  بود  خواهد  باقی  خود  حال  به 
عالی خواسته شود تا در این خصوص نظر دهد، بنابر 
قرار  قانونی  خالی  در  گزینش  کمیته  موارد  همین 

ندارد.
براساس ماده 109 قانون اساسی: پیشنهاد تعدیل قانون 
فهرست  در  تقنینه  دوره  اخیر  در یک سال  انتخابات 

کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
برگزاری  نورستانی زمان  اگر  توحیدی می گوید: حتا 

از  بعد  جدید  کمیشنران  کند،  اعالم  را  انتخابات 
از  بعد  را  انتخابات  برگزاری  جدید  تقویم  توظیف، 

بررسی های الزم اعالم خواهند کرد.
معاون کمیسیون اصالح انتخاباتی از حكومت خواست 
کمیسیون  هردو  اعضای  سرایی های  خود  جلو  که 
انتخابات را بگیرد و به آنان اجازه ندهد که خودسرانه 
دست به هرکاری بزنند، در غیر آن هر اقدام این دو 

کمیسیون به ضرر حكومت خواهد بود.
انتخابات را  او این خودسریی های اعضای کمیسیون 
دانسته  شان  اشتباهات  به  آنان  اعتراف  عدم  از  ناشی 
انتخاباتی  جرایم  انتخابات  قانون  در  چون  گفت: 
را  خود  سعادت  و  نورستانی  بنابراین  نشده،  تعریف 
بهترین افراد از لحاط برگزاری انتخابات می دانند، در 
که  اند  افرادی  مردم و جامعه جهانی  دید  از  حالیكه 

بدنام ترین انتخابات را برگزار کردند.
دیدبان  موسسۀ  رییس  بارکزی  ذکریا  حال،  بااین 
دموکراسی افغانستان می گوید: از لحاظ قانونی اعالم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  وظیفه  انتخابات  تقویم 
فراهم  انتخابات  برگزاری  زمینه های  باید  اما  است، 

شود.
کمیسیون های  به  اعتماد  عدم  مسسألۀ  او،  گفته  به 
انتخاباتی که در انتخابات ریاست جمهور اتفاق افتاد، 
مشكل  زمانیكه  تا  هم  آن  با  اما  دارد؛  وجود  شدیداً 
قانون تشكیل و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی 
حل نشود، مسایل امنیتی و مصارف انتخابات بررسی 

بتوانیم  ما  کمیسیون،  اعالم  یک  با  نكنم  فكر  نشود؛ 
انتخابات را برگزار کنیم.

بارکزی افزود: ما امیدوار استیم که حكومت برای حل 
حل  راه  یک  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  مشكالت 
معقول را جستجو کند تا ما به زودی شاهد برگزاری 

انتخابات باشیم.
این در حالیست که به تازه گی رییس کمیسیون مستقل 
روز  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  انتخابات، 

دوشنبه هفته جاری اعالم کرده است. 
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  احمدیوسف 
انتخابات  مستقل  کمیسیون   « است:  گفته  انتخابات 
تاریخ  دوشنبه 28 جدی 1394  روز  که  کرده  فیصله 
را  ولسوالی  پارلمانی و شوراهای  انتخابات  برگزاری 

اعالم کند«.
آقای نورستانی تاکید ورزید: کمیسیون انتخابات برای 
ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 

آماده  گی کامل دارد.
نیز  را  اصالحات  روند  کمیسیون  نورستانی،  گفته  به 
انتخاباتی کشور به وجود آورده است که  در سیستم 
براساس آن انتخابات شفاف و عادالنه برگزار خواهد 

شد.
این سخنان در حالی ابراز می شود که رهبران حكومت 
در  تغییر  و  انتخاباتی  نظامی  اصالح  بر  ملی  وحدت 
به  و  دارند  تاکید  انتخاباتی  های  کمیسیون  اعضای 
بر اساس  نیز  همین منظور، کمیته گزینش کمیشنران 

فرمان رییس جمهور آغاز به کار کرده است.
کمیته  کار  ادامۀ  بر  جمهور  رییس  که  وجودی  با 
گزینش تاکید می ورزد؛ یوسف نورستانی می گوید که 
فرمان  و  ندارد  اساسی  قانونی  در  مبنایی  کمیته  این 
از سوی  زیرا  است؛  اعتبار  فاقد  نیز  زمینه  در  تقنینی 

هردو رد شده است.
و  گزینش  کمیته  اعضای  سوی  از  موارد  این  اما 

کمیسیون اصالح انتخاباتی به شدت رد شده است.
برخی تحلیلگران می گویند که اعضای کمیسیون های 
برابر  در  مقاومت  و  بلندپروازی ها  به جای  انتخاباتی 
آرای مردم راهی  به  به جرم خیانت  باید  اصالحات، 
برای  اراده یی  حكومت  متأسفانه  اما  شوند؛  زندان 
بررسی تقلب های آشكار انتخابات سال 2014 ندارد. 
به  و  شد  تقلب  رأی  میلیون ها   2014 انتخابات  در 
رفت.  پیش  به  کامل  فروپاشی  تا  کشور  دلیل  همین 
اعضای  خیانت ها،  این  نشدن  بررسی  دلیل  به  اما 
کمیسیون های انتخاباتی به خود جرأت اظهار نظر در 

خصوص انتخابات های بعدی را می دهند.

جلو خودسری های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را بگیرید

رییس جمهور غنی در کاپیسا:

هدف ما بدل ساختن افغانستان به صادرکنندۀ برق است



فیـسبـوک نـــامــه
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ورزش

روسیه کمک رسانی به شهرها و مناطق مسكونی محاصره شده توسط 
تروریست ها در سوریه را شروع کرد و در نخستین روز اقدامات خود 
در این زمینه، در مجموع 22 تن محموله توسط هواپیما در این مناطق 

فرو ریخت.
والدیمیر سافرونكوف، معاون نمایندۀ دایمی روسیه در سازمان ملل، 
گزارشی در مورد آغاز کمک رسانی هوایی روسیه به مناطق محاصره 
ارایه  امنیت  به شورای  داعش  تروریست های  توسط  در سوریه  شده 

کرد.
دایمی  نمایندۀ  معاون  کامرسانت،  روسی  روزنامۀ  اطالعات  براساس 
روسیه در سازمان ملل گفت که در نخستین روز کمک رسانی به مناطق 
محاصره شدۀ سوریه، 22 تن محموله در چند نوبت با چتر نجات ویژه 

به شهر »دیرالزور« که توسط داعش محاصره شده است، پرتاب شد.
سافرونكوف خاطر نشان کرد که این کمک رسانی ها ادامه خواهد یافت 
ساکنان  اختیار  در  محموله ها  نجات،  چتر  و  هواپیما  از  استفاده  با  و 

مناطق محاصره شده قرار می گیرد.
این مقام روس نگرانی مسكو را از وضعیت انسانی در سوریه به ویژه 
در مناطق محاصره شده توسط تروریست ها اعالم کرده و خاطر نشان 
ساخت: گروه های تروریستی به ویژه داعش از ساکنان این مناطق به 
عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حمالت به خود استفاده می کنند.
نیروهای  ُکل  ستاد  عملیات  ادارۀ  رییس  رودسكوی«  »سرگیی  جنرال 
مناطق  به  روسیه  هوایی  کمک رسانی  عملیات  آغاز  از  روسیه  مسلح 
محاصره شدۀ سوریه توسط تروریست ها خبر داد و گفت، این عملیات 

ادامه می یابد.
براساس اطالعات منابع روسی، بیش از 400 هزار نفر از ساکنان مناطق 
محاصره شدۀ سوریه )شامل 15 منطقه( توسط گروه های تروریستی از 

جمله دیرالزور، درعا و الفوعه به کمک های انسانی فوری نیاز دارند.

کوریای شمالی دیروز شنبه خواستار توافق بر سر پیمان صلح با امریكا 
و متوقف شدن تمرینات نظامی امریكا و کوریای جنوبی شده است تا 

به آزمایش های اتمی خود پایان دهد.
به  داده  پایان  برای  خود  شرط های  پیش  حالی  در  شمالی  کوریای 
بمب  اخیر  آزمایش  که  است  کرده  مطرح  را  هسته یی  آزمایش های 
هیدروژنی این کشور با واکنش های منفی بین المللی روبه رو شده است.
کوریای شمالی برای مدت زمان زیادی است که به دنبال امضای پیمان 
کوریای  نظامی  تمرینات  به  دادن  پایان  همین طور  و  امریكا  با  صلح 

جنوبی و امریكا در شبه جزیرۀ کوریا است.
با  را  هیدروجنی  بمب  که یک  کرد  اعالم  تازه گی  به  کوریای شمالی 
امریكا،  جمله  از  مختلف  کشورهای  است.  کرده  آزمایش  موفقیت 
جاپان، کوریای جنوبی و روسیه این اقدام کوریای شمالی را محكوم 
ملل  سازمان  امنیت  قطع نامه های شورای  آشكار  نقض  را  آن  و  کرده 
ابراز  کوریای شمالی  اخیر  اقدام  به  نسبت  نیز  کرده اند. چین  ارزیابی 

نگرانی کرده است.
کوریای شمالی به خاطر برنامه های موشكی و هسته یی با تحریم های 
است.  شده  مواجه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سیاسی  و  اقتصادی 
کوریای شمالی در اپریل 2003 میالدی از پیمان منع گسترش تسلیحات 
هسته یی خارج شد و اقدام به توسعه ذخایر هسته یی خود کرده است.

منابع محلی مصری اعالم کردند که نیروهای امنیتی مصر با یورش به 
خانۀ »محمد مرسی« رییس جمهوری پیشین مصر، برادر و برادرزاده اش 

را بازداشت کردند.
در جریان این حمله به روستای »العدوده« زادگاه مرسی، 3 شهروند 

دیگر نیز بازداشت شدند.
منابع محلی همچنین گفته اند که نیروهای امنیتی به صورت گسترده در 

خیابان ها و ورودی روستای العدوده مستقر شده اند.
خالد  مرسی،  محمد  برادر  مرسی  سعید  شامل  بازداشتی  افراد  اسامی 
سعید مرسی که دانشجوست و برادرزادۀ رییس جمهوری پیشین مصر 

است.
صبری ابراهیم زکی، عمر ابراهیم طنطاوی و اسامه اسعد الجزار، دیگر 

افراد بازداشتی به شمار می روند.
به جزییات بیشتر این خبر، اشاره یی نشده است.

دولت مصر پس از اقدام ارتش به برکناری محمد مرسی رییس جمهوری 
پیشین از اعضای گروه اخوان المسلمین در سال 2013، فعالیت این 

گروه را ممنوع و این تشكیالت را تروریستی اعالم کرد.
محمد مرس و برخی دیگر رهبران اخوان المسلمین و هزاران طرف دار 
روبه رو  مختلفی  اتهام های  با  پرونده  چندین  در  گروه  این  اعضای  و 

هستند.

تفاهم نامۀ  امضای  با  افریقا  و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون های 
همكاری به روابط سردی که سال ها میان دو کنفدراسیون حاکم 

بود، پایان دادند.
این تفاهم نامه می تواند به تشكیل یک ایتالف در انتخابات آیندۀ 

فیفا کمک کند.
شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و عیسی حیاتو همتای او در کنفدراسیون فوتبال افریقا )کاف(، 
با امضای تفاهم نامۀ همكاری در کیگالی پایتخت رواندا، روابط 
میان دو قاره را دوباره برقرار کردند. رنجشی که بر سر میزبانی 
جام جهانی 2006 پیش آمد، سبب سردی روابط دو کنفدراسیون 

شد.
امضای این تفاهم نامه می تواند به حمایت رأی دهنده گان افریقایی 
و آسیایی از نامزدی یک دیگر در انتخابات هفتم اسفند ماه فیفا 

بینجامد.
شیخ سلمان بحرینی، توکیو سكسویل بازرگاِن سیاست مدار اهل 
افریقای جنوبی و الحسین اردنی جزو پنج نامزد انتخابات ریاست 

فیفا هستند.
ژروم شامپاین فرانسوی مقام سابق فیفا و جیانی اینفانتینو دبیرکل 

یوفا که سوییسی است از دیگر نامزدهای این سمت هستند.
هر یک از 209 فدراسیون فوتبال عضو فیفا در انتخابات ریاست 
این نهاد، یک حق رأی دارد. از این تعداد 54 رأی متعلق به افریقا 

است و 46 رأی نیز به آسیا تعلق دارد.
به  اجباری  انجام می شود و هیچ  به صورت مخفیانه  رأی گیری 
این که فدراسیون های یک قاره به صورت یک بلوک عمل کنند، 

نیست.
کاف رسمًا هیچ نامزدی را تایید نكرده است، اگرچه سكسویل 
می شود.  محسوب  فیفا  کنونی  انتخابات  در  افریقایی  نامزد  تنها 

حیاتو نیز در سال 2002 نامزد ریاست فیفا شده بود.
انتخابات فیفا در حالی برگزار می شود که نهاد حاکم بر فوتبال 
و  است  خود  تاریخ  در  فساد  رسوایی  بدترین  گرفتار  جهان، 
تحقیقات کیفری در مورد فوتبال در امریكا و سوییس در حال 

انجام است.
کمیتۀ اخالقی فیفا مجازات هایی را برای شماری از مقامات این 
پالتینی  میشل  فیفا و  بالتر رییس  اعمال کرده است. سپ  نهاد 
محروم  فوتبال  در  فعالیت  از  سال  مدت هشت  به  یوفا،  رییس 

شده اند.
حیاتو که سمِت ریاست موقت فیفا را نیز به عهده دارد، گفت: 
امروز همكاری را که به نفع دو کنفدراسیون است از سر می گیریم.
شیخ سلمان بحرینی نیز گفت: افریقا و آسیا دو قارۀ بزرگ هستند 
که تأثیر چشم گیری بر صحنۀ فوتبال جهانی در قرن حاضر دارند.
برگزاری  برای  آرزوهایی  و  انتظارات  دو  هر  ما  افزود:  او 
تورنمنت های آینده، نه فقط جام جهانی بلكه رقابت های زنان و 

مسابقات رده بندی داریم.
آسیا و افریقا دیدارهای سالیانه یی را بین قهرمانان باشگاهی خود 

و نیز برنده گان رقابت های قهرمانی قاره یی برگزار می کنند.
با  را  رسمی خود  روابط   2000 سال  در  کاف  آن که  از  بعد  اما 
»ای اف سی« در اعتراض به رأی دهنده گان آسیایی قطع کرد، 
نیز متوقف شد. رأی دهنده گان آسیایی  این مسابقات  برگزاری 
افریقای  جای  به   2006 جهانی  جام  میزبان  انتخاب  فرایند  در 
جنوبی به آلمان رأی داده بودند و در نهایت آلمان این میزبانی 

را بدست آورد.

روسیه کمک رسانی به مناطق 

محاصره شدۀ سوریه را آغاز کرد

پیش شرط های کوریای شمالی برای پایان 
دادن به آزمایش های هسته یی

نیروهای امنیتی مصر برادر محمد مرسی 
را بازداشت کردند

احتمال تشکیل ائتالف آسیا و افریقا 

در انتخابات آینده فیفا

نجیب سالم

قوای هوایی و مدافع هوایی بدنۀ اساسی قدرت نظامی 
هوایی  قوای  یک  داشتن  بدون  می سازد،  را  کشور  یک 
مدرن که قدرت واکنش سریع را داشته باشد و از کمیت 
و کیفت مقتضی به تناسب دشمن فرضی بر خوردرار باشد، نمی توان از 
آسمان کشور دفاع کرد و پیروزی قوای زمینی را در میدان نبرد تضمین 
نمود. روس ها روزگاری پیش رفته ترین هواپیما های جنگی را در اختیار 
افغانستان گذاشته بودنند و قوای مدافع هوایی کشور را با سیستم های 
دفاعی مدرن تجهیز کرده بودنند که در سطح منطقه کم نظیر بود. تنها 
میدان هوای  در  که  باربری  و  تعداد هواپیما های تخریب شدۀ جنگی 
خوست تخریب شده بودنند، ده ها برابر از تعداد هواپیما های موجود 
در کشور است. کسانی که أهل مسلک اند، می دانند که افغانستان دیگر 
عماًل قوای هوایی ندارد، امریكای ها به دالیل معلوم اجازه نمی دهند تا 
چنین قوای مجهزی شكل گیرد. وقتی امروز تصویرهای چند بال هوا 
پیما های که متعلق به نسل های کهنه یی هوا پیما های جنگی اند را دیدم، 
خیلی خندیدم و به حال این سرزمین افسوس کشیدم. امریكایی ها در 
هر قدم، این سرزمین را به تمسخر می گیرند. تا امریكای ها پایگاه های 
نظامی دارند، اجازه نخواهند داد تا قوای هوای کشور تجهیز و تكمیل 
شود، تا مبادا که پایگاه های نظامی شان مورد تهدید قرار گیرند و این 

کشور باید چنین وابسته و دست بسته باقی بماند.

فهیم نعیم

جنگی  هواپیماهای  دادن  از  امریكا  چرا  این که  دانستن 
خیلی  می ورزد،  ابا  افغانستان  به  ثقیله  و سالح  گران بها 
امریكا  اعتماد«  قابل  متحد  یک  »افغانستان  است.  ساده 
نیست. یا به عبارِت بهتر، »افغانستان نتوانسته است در یک و نیم دهۀ 
گذشته خود را به متحد قابل اعتماد امریكا مبدل سازد.« رهبران امریكا 
کمک  ثقیله  سالح  افغانستان  به  که  نیستند  لوح  ساده  اندازه  این  به 
بر  سالح  آن  از  استفاده  عدم  برای  تضمینی  هیچ  که  حالی  در  کنند، 
ضد خودشان و یا منافع شان در آینده وجود نداشته باشد. مساله خیلی 
افغانستان نگاه کنید.  انتخابات ریاست جمهوری 2014  به  ساده است. 
خطر یک جنگ داخلی خیلی جدی مطرح بود. به تنش های قومی نگاه 
با هم  یا »دانشگاه«  »افغان« و  به خاطر کلمۀ  امكان دارد  کنید. هر آن 
درگیر شویم. بگذریم از این که در حال حاضر حكومت وحدت ملی 
به بن بست سیاسی رسیده است و فساد در تمام ساختارهای سیاسی 
و اقتصادی کشور رخنه کرده است. حاال، فكر کنید اگر شما به جای 
رهبران امریكا می بودید، به کشوری با این همه ضعف و فساد و تنش 
سالح ثقیله، هواپیماهای جنگی گران بها کمک می کردید؟ مطمین هستم 

پاسخ تان منفی است.

دستگیر روشنیالی

انسانانو دبیداری په هکله خربی کوو مطلب  کله چی د 

مو ځوانان او د ځوانانو بیداری دی. د ځوانانو بیداری په 

ځوانی، زور او انرژی کی نه دی. په طبعیت کی پریامنه 

د  شی.  ښورولې  هیوادونه...  غرونه،  زلزلې  دی.  شته  انرژی  او  زور 

ځوانانو بیداری د اندیښنو او فکرونو په خپلواکی دی. د ځوانانو بیداری 

د پرون له زندان د هغوی په ژغورولو کی دی. 

د پرون له زندانه د ژغورلو معنی دادی چی نن بله ورځ دی او هره ورځ 

یوه نوې ورځ دی. د پرون له زندانه د ژغورلو معنی دادی چی ژوند او 

زمانه هره ورځ نوې غوښتنې او نوې پوښتنې مطرح کوی او دا دواړه نوی 

ځوابونه غواړی، کوم چی په پرون کی نشته دی.

د پرون له زندانه د ځان ژغورولو معنی دا نه دی چی پرون او پرونی هیر 

شی او یا د پرون په هکله غفلت وشی. د پرون هیرول د سبا بی اهمیته 

کول دی. مطلب په نن او سبا واکمنی دی او دا کار هغه وخت کیدای 

شی چی په پرون غلبه وشی.

میرویس بلخی

حضرت عیسی -علیه السالم- این سخنان زیبا را گفته 
متنفر  دشمنت  از  و  بدار،  دوست  را  همسایه ات  است: 
دوست  را  دشمنان تان  می گویم:  شما  به  من  اما  باش. 
خیر  و  کنید  دعا  می رسانند،  آزار  شما  به  که  آن هایی  برای  و  بدارید، 
بخواهید...، پررودگارِ شما خورشید خود را هم بر بدان می تاباند هم 
بر نیكان و باران خود را هم بر دادگران می باراند هم بر ستم کاران. اگر 
سزاوار  می دارند،  دوست  را  شما  که  بدارید  دوست  را  آن هایی  فقط 
راستین  بندۀ  همچون  کنید  سعی  براین،  بنا  هستید؟...  پاداشی  چه 

پروردگارتان کامل باشید.

حاجی شیرین آقا

وکالی محترم:
با کمال احترام به تصامیم شما در مجلس، خدمت تان پیشنهاد 
 5 گذشت  از  بعد  مجازی  دنیای  طریق  از  یک بار  که  می کنم 
دقیقه از صحبت نورستانی در مجلس، واکنش مردم شریف افغانستان را که 
اکثراً موکلین شما محترمین هستند، مشاهده و مطاله کنید، از هر صد نفر، یک 
اصالحات  به  و  نمی پذیرند  را  انتخابات  فعلی  کمیسون های  اعضای  هم  نفر 

تأکید و باور دارند که 
وکالی محترم نباید نظرات موکلین و مردم افغانستان را نادیده بگیرند؟



Year 7 y NO 1702 y Sunday 17 January 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

پناهجویان  اردوگاه های  در  زنان  و  دختران 
در آلمان پیش از آنكه مورد آزار جنسی قرار 
در  اغلب  شوند.  حفاظت  بهتر  باید  بگیرند، 
این زمینه فقدان اتاق های خواب و توالت های 

جداگانه در اردوگاه ها مطرح بحث می باشد.
حزب  از  آلمان  زنان  وزیر  شوایسگ،  مانوال 
سوسیال دموکرات وقتی که در مورد وضعیت 
پناهجویان  های  کمپ  در  دختران  و  زنان 
صحبت می کرد، گفت: »ما باید در این زمینه 

نگاهی دقیقتر داشته باشیم«.
اند.  شده  پر  آلمان  مهاجران  کمپ های  اکثر 
زنان و مردان در یک اتاق یا سالون مشترک 
مشترک  بهداشتی  سرویس  از  و  می خوابند 
از  گزارش هایی  همواره  می کنند.  استفاده 
حمالت جنسی بر زنان در آلمان ارائه می شود 
تشكیل  پناهجویان  را  شان  سوم  یک  که 

می دهند.
آمار  که  بگوید  نمی خواهد  آلمان  زنان  وزیر 
آزارهای جنسی زنان به چه میزان بلند است، 
جنسی  حمله  »هر  که  است  باور  این  به  اما 

خودش بسیار سنگین است«.
آمار قابل اعتمادی هم وجود ندارد که به چه 
میزان زنان به تنهایی، و به چه اندازه با مردان 

و اعضای خانواده شان به آلمان می آیند.
دشوار  آلمان  زنان  وزیر  شواسیگ  برای  اما 
در  زنان  نیازهای خاص  به  تاکنون  که  است 
پناهجویان توجه چندانی  اولیه  اقامتگاه های 

نشده است.
وزیر زنان آلمان گفت که این زنان از جنگ، 
ترور و فشاری که باالی شان بوده فرار کرده 
اند و خیلی از آنان در مسیر راه نیز خشونت 
را تجربه کرده اند. او اضافه کرد: »این زنان به 

حفاظت ما نیاز دارند«.
و  امدادگران  برای  خوب  رفتار  گواهی 

کارمندان
برای  هایی  پناهگاه  که  دارد  امكان  عمل  در 
که  باشد  پناهجویان  های  اقامتگاه  در  زنان 
زنان سرویس بهداشتی خود را داشته باشند و 
محل اقامت جداگانه برای مادران و کودکان 
خردسال وجود داشته باشد. یک بودجه 200 
میلیون یورویی که حكومت از ماه مارچ در 
کار گرفته  به  باید  این بخش  نظر گرفته، در 

شود.
از آنجایی که چیزهایی در رابطه با نگهداری از 

کودکان نیز باعث نگرانی شده، دولت فدرال 
ایجاد  را  »فاصله حفاظت«  آلمان می خواهد 
کارمندان  و  کنندگان  کمک  تمام  یعنی  کند. 
را  ای  گواهینامه  باید  پناهندگان  های  کمپ 
توضیح  را  رفتاری شان  سابقه  که  کنند  ارائه 
داده است؛ مثال اینكه آیا در گذشته مرتكب 
یا خیر. به طور کلی  اند  جرایم جنسی شده 
باید  پناهجویان  های  اردوگاه  در  کارکنان 
دیده و حساس  آموزش  کامال  زمینه  این  در 

باشند.
دسترسی به خدمات کمكی

در  که  زنانی  اغلب  وله،  دویچه  گزارش  به 
اذیت  و  آزار  مورد  مهاجرین  های  اردوگاه 
جنسی قرار می گیرند، نمی دانند که از چه 

کسی می توانند کمک بگیرند.
اجتماعی  اوزوگوز، کمیسار همپذیری  آیدان 
است و می  خواهد با ارائه اطالعات هدفمند 
و  زنان  از  گروه  این  به  را  کمكی  خدمات 
دختران معرفی کند. او گفت: »این یک بخش 
کامال حساس است که به تجربه های زبانی 
ما می خواهیم حاال  و  دارد  ربط  فرهنگی  و 
به صورت اختصاصی و کامال درست به آن 

بپردازیم«.
تلفنی وجود دارد که  ارتباط  حاال یک مرکز 
24 ساعته در دسترس است. زنان قربانی می 
توانند به 15 زبان مختلف از این مرکز مشوره 
بگیرند. اطالعاتی از این دست باید اکنون در 

اقامتگاه های پناهجویان به صورت قوی تر به 
اشتراک گذاشته شوند.

حقوق مساوی به عنوان موضوع کورس های 
همپذیری

این موضوع  به  آلمان  زنان  وزیر  شوایسیگ، 
صورت  هر  به  که  گفت  و  کرد  اشاره  هم 
باید ارتباط میان زنان و مردان در دوره های 
موضوع  یک  عنوان  به  همپذیری  آموزشی 
سوسیال  سیاستمدار حزب  این  شود.  مطرح 
دموکرات افزود: »برای همه مردان مهم است 
که بدانند برابری در کانون اجتماعی ما یكی 

از ارزش های عالی است«.
یک مسئله دیگر هم برای وزیر زنان آزاردهنده 
است که توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان 
از حزب سوسیال مسیحی و همكاری اتئالفی 
اش، مراقبت از کودکان پناهجویان را در طول 
لغو  اجتماعی  همپذیری  های  کورس  دوره 
کرده است. وی گفت: »من نمی خواهم که 
زنان طفل دار نتوانند در این دوره ها شرکت 

کنند؛ زنانی که حق اولویت با آنان است«.
انستیتوت  مدیر  رودولف،  بئاته  براین  عالوه 
آلمانی برای حقوق بشر نیز به برابری حقوق 
»این مسئله  تاکید کرده گفت:  مردان  زنان و 
ها  ما و خارجی  ارزش های  تقابل  از  ناشی 
بشر  حقوق  در  ای{  }مسئله  بلكه  نیست، 

جهانی است«.

حل  محوریت  با  را  نشستی  »پگواش«  کانادایی  موسسه  است  قرار 
بحران افغانستان در ماه آینده میالدی به میزبانی قطر برگزار کند.

این نشست از سوی موسسه بین المللی »پگواش« که مقر آن در کانادا 
است برگزار می شود.

همكاری  با  را  نشستی  پگواش  کانادایی  سازمان  نیز  این  از  پیش 
نماینده گان طالبان در بهار سال جاری شمسی با میزبانی قطر برگزار 

کرده بود.
که  کردند  اعالم  کننده گان  شرکت  پگواش  قبلی  نشست  بیانیه  در 
حضور داعش در افغانستان با ویژگی ها و خواسته های مردم این کشور 

در تضاد است.
کنفرانس قبلی پگواش به طور کامل جنبه تحقیقاتی وپژوهشی داشت 

و شرکت کننده گان نیز از طرف های رسمی نماینده گی نمی کردند.
کنفرانس بین المللی پگواش یک گردهمایی غیر رسمی است و شرکت 
کننده گان در آن تنها نظرات خود را ارائه می دهند، بطوری که در آینده 
نمی توان به آن استناد کرد و به وضوح اعالم شده که این کنفرانس یک 

نشست مذاکراتی نیست.

آلمان: 
زنان باید در اردوگاه های مهاجران بیشتر محافظت شوند

حل بحران افغانستان محور نشست آینده »پگواش« در قطر

پروګرام  ملی  موندنی  دکار  پاره  له  دسولی 

دتولو دهوساینی له پاره یو بل اوچت ګام

دهیواد والودژوند دښه والی له پاره بی ساره هڅی چی دښی کارموندنی 

دزمینی له الری کولی شی تحقق ومومی،اوس دملی وحدت حکومت 

دمهموکاری اهدافو له جملی نه دی .

ارشف  محمد  مرشښاغلی  ،ولس  دولت  جمهوری  داسالمی  دافغانستان 

چی  پروګرام  ملی  دکارموندنی  پاره  له  دسولی  مخکی  څوورځی  غنی 

هیوادوالو ته دکاردمینځته ته راتلو اودکار دزمینی دبرابرولو په موخه دی 

،اعالم کړ څو له یوی خوا خلک وکولی شی دمثبتواو جوړونکو کارونو 

په تررسه کولو رسه خپل ژوند پرمخ بوځی او له بلی خوا دبیکاری له امله 

بهرنیو هیوادونو ته دځوانانو دتللو وشی ،ددی ملی پروګرام په تطبیق رسه 

لدی الری دکورنی  او  ،کار ومومی  زمونږ سلګونه هیوادوال کولی شی 

وړاو  ارزښت  د  هم  کی  پراختیا  او  پرمختګ  په  دهیواد  پراعاشی رسبیره 

مهم نقش ولری .

دهیواد ولس مرشدسولی له پاره دکارموندنی دملی پروګرام داعالم په وخت 

کی وویل: 

پراقتصاد  دافغانستان  کموالی  مرستو  دبهرنیو  او  دجګړوزیاتوالی   .....«

هغوهیوادوالو  په  اغیزی  اودغه  دی  کړی  اغیزی  منفی  زمینی  اودکارپه 

انتظارناست وی  په څلورالروکی  اوهره ورځ  دی  بیکاره  زیاتی دی چی 

پاره بوځی څود خپلی  له  څوداسی کس وموندل شی چی هغوی دکار 

کورنی له پاره یوه مړی ډوډی السته راوړی .«

دهیواد بیوزلو،زیان منو، اومحرمو قرشونوته دملی وحدت دولت جدی 

پاملرنه دبیوزلی نه دغنا په لوری دخلکو په ژوند کی مثبت بدلون پخپله 

ددولت دژمنی ښکارندوی دی .لدی امله دسولی له پاره دکارموندنی ملی 

پروګرام اعالم په یوه حساب شوی او دقیق میکانیزم کی دهیواد دخلکو 

داقتصاد دغښتلتیا له پاره لوی ګام دی چی هم خلک له بیکاری نه ژغوری 

اوهم پخپلو اغیزمنو او جوړونکو کارونو رسه په هیواد کی دپراختیا ، ودی 

او ترقی زمینی پراخوی.

دسولی له پاره دکارموندنی ملی پروګرام یوه مهمه برخه ، دپروژو دساتنی 

او څارنی پروګرام  او دهیواد دکلیوالوله پاره دکارمینځته راوړل دی چی 

پیوستون  پراختیا وزارت،دملی  او  دغه خطیر مسوولیت دکلیودبیارغونی 

پروګرام په غاړه دی، دساتنی اوڅارنی په پروګرام کی هڅی کیږی ترڅو 

هغه بنسټونه او پروژی چی مخکی دهیواد دکلیو اوباندو دپراختیا په برخه 

کی عملی شوی او دیوی لسیزی په تیریدو رسه څارنی او ترمیم ته اړټیا 

دودی  دکرنی  همدارنګه   ، شی  وساتل  فعالی  او  ترمیم  ځلی  بیا   ، لری 

ددی  کی  برخه  په  داړټیاړړ  بنسټونو  دنورو  دکلیوالو  او  جوړولو  الری   ،

پروګرام له الری به هڅی تر رسه شی . دسولی له پاره دکارموندنی ملی 

پروګرام په دریو پړاوونو کی دهوا دحاالتو دهیواد په والیتونو کی دبیکاری 

د سطح او امنیتی وضع ته په پاملرنی رسه تر تطبیق الندی ونیول شی .

مطبوعاتی  دیوه  نصیراحمددرانی  وزیرانجنیر  اوپراختیا  دبیارغونی  دکلیو 

او  دکلیودبیارغونی   « وویل:  ته  رسنیو  دهیواد  کی  ترڅ  په  کنفرانس 

اوڅارنی  دساتنی  پړاوکی  لومړی  په  پروګرام  ددی  پراختیاوزارت 

ملی  دکارموندنی  پاره  له  سولی  رسه)د  تطبیق  په  دپروژی  اوکارموندنی  

 ۱۲ په  دهیواد  پاره  له  کسانو  زیاتو  نه  د۲۱۰زرو  ترچرتالندی  پروګرام( 

والیتونو کی دلنډ مهالی کارموندنی زمینه برابریږی .

په رښتیا دسولی له پاره دکارموندنی ملی پروګرام یو بل اوچت ګام دی 

زیری  ژوند  دښه  خلکو  اود  کیږی  پورته  پاره  له  دهوساینی  دخلکو  چی 

ورکوی .

دکلیو دبیا رغونی او پراختیا وزارت

دملی پیوستون پروگرام دعامه اطالعاتو اداره
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