
طالبانو  چې  کې،  حال  داسې  په 
د پاريس په ناسته کې ويلي چې 
اساسي قانون دې له سره تدوين 
عالي  د  سولې  د  شي،  ولیکل  او 
شورا چارواکي وايي، چې اساسي 
قانون په بشپړ ډول اسالمي دی 

او د بدلون اړتیا يې نشته.
همدرانګه د يادې شورا چارواکي 
وګړو  د  چې  غواړي  نه  وايي، 
سیاسي  يوې  د  ازادۍ  او  حقونه 

معاملې ښکار کړي.
اسماعیل  مسوول  اړيکو  بهرنیو  د  شورا  عالي  د  سولې  د 
وويل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  قاسمیار 
ارزښتمنه  ډېره  له  چې  ده،  وثیقه  ملي  يوه  قانون  اساسي 
حقوقي وثیقه ده، چې د اساسي قانون احکام او ارزښتونه د 

قوانینو او حقوقي سلسلو په لړ کې لومړی ځای لري.

لري،  مراحل  ځانګړي  تصويب  قانون  اساسي  د  وايي،  هغه 
چې د لويې جرګې له لوري تصويب شوی دی.

ځانګړی  يو  تعديل  قانون  اساسي  د  وينا،  په  نوموړي  د 
څپرکی لري، چې د تعديل ټول شرايط او څرنګوالی په کې 

په وضاحت سره ذکر شوي دي.
د ښاغلي قاسمیار په خبره، په...             ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ماهـی از سر بگندد نه ز دم

مخالفان  خواست  برابر  در  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
مسلح که خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان 
شده اند واکنش نشان داده و آنرا خواب و خیال خوانده 

است.
خواهان  پاریس  نشست  در  حکمتیار  اسالمی  حزب 
افغانستان شده است و  ایجاد یک حکومت موقت در 
طالبان خواهان  تعدیل قانون اساسی... ادامه صفحه 7

پولیس  که  است  آن  از  حاکی  انگلیس  دولت  داخلی  اسناد 
فساد  از  همچنان  خارجی،  سربازان  آغاز خروج  با  افغانستان 
مواد  از  استفاده  سوء  و  بازی  پارتی  نظیر  مشکالتی  و  شایع 

مخدر رنج می برد.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، اسناد به دست آمده از سوی 
وزارت امور خارجه انگلیس نگرانی رسمی مقامات این کشور 
در خصوص سرنوشت افغانستان و توانایی این کشور در مهار 
طالبان را در صورتی که رهبران این کشور نتوانند فساد را در 

رده های پولیس ملی افغانستان ریشه کن کنند، فاش می سازند.
افغانستان  پولیس  در گزارشی محرمانه در خصوص عملکرد 
)AUP( آمده است تا زمانی که تغییرات اساسی برای اعالم 
تعریف درستی از شرافت و مشروعیت...       ادامه صفحه 6

به گفته دیپلمات های غربی و مقام های ارشد پاکستان 
گروه های  میان  سازش  کشور  این  ارتش  فرمانده 
قرار  خود  اولیه  اولویت  در  را  افغانستان  در  مختلف 
داده و جدیدترین و واضح ترین نشانه در مورد این 
مساله این است که اسالم آباد تالش می کند تا صلح و 

سازش را میان دولت افغانستان و طالبان ایجاد کند.
اشفق  پرویز  جنرال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دولت  میان  مذاکره  از  پاکستان  ارتش  فرمانده  کیانی، 
افغانستان و گروه طالبان حمایت می کند اما نگران این 
است که با پایان ماموریت نظامی نیروهای امریکایی در 
افغانستان در سال 2014 میالدی گروه های شبه نظامی 

در این کشور بار دیگر قدرت بگیرند.
یکی از مقام های ارشد ارتش پاکستان مستقر در والیت 
وزیرستان جنوبی نیز در این باره گفت: زمانی بود که 
بودیم که روسا  این عقیده و تفکر عادت کرده  به  ما 
و مالکان افغانستان هستیم اما هم اکنون ما می خواهیم 
که آنها مالک خودشان باشند. ما می توانیم بر مشکالت 

خودمان تمرکز داشته باشیم.
وی افزود: پاکستان قدرت ایجاد محیطی برای دستیابی 

دارد.  را  افغانستان  در  گسترده  مصالحه  و  سازش  به 
ما برای این منظور آماده هستیم و با تمام توان آن را 

انجام می دهیم.
جنرال اشفق کیانی در هفتم دسامبر سال جاری میالدی 
فرماندهان  با  نشستی  در  پاکستان،  دولت  از  انتقاد  با 
پاکستان،  راولپندی  در  ارتش  مقر  در  ارتش  ارشد 
افغانستان  در  جنگ  به  دادن  پایان  برای  مذاکرات  از 

حمایت کرد.
یکی از مقام های اطالعاتی پاکستان که در جریان این 
کرده  اعالم  کیانی  جنرال  گفت:  داشت،  قرار  نشست 
که صلح و سازش در افغانستان از اولویت های ارشد 

دولت پاکستان محسوب می شود.
پیشرفت قابل مالحظه با استفاده از کمک جنرال کیانی، 
باراک اوباما، رییس جمهوری...         ادامه صفحه 6

وزارت خارجه:

ایجاد حکومت موقت 
خواب و خیال است

اسناد محرمانه :

انگلیس نگران سرنوشت 
افغانستان است

دیپلمات پاکستانی به نقل از کیانی:

سازش در افغانستان اولویت ماست
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خارجی ها،  حضور  رییس جمهور،  گفته  به 
معاش های دالری و بریز و بپاش های کالنی که با 
فساد آغشته شده و به فربه شدن خیلی ها کمک 
عواید  این  درک  از  که  منزل هایی  بلند  و  کرده 
نامشروع یا مشروع نصیب خیلی از تازه به دوران 
رسیده ها شده است، همه این ها میله ای بوده که 
رو به پایان است. یعنی با یک چشم به هم زدن 
باید از این خواب خوش برخواست و با وقایع 
پیش رو، واقع بینانه تر برخورد کرد. این صحبت 
المثل  ضرب  این  جمهور  رییس  آقای  جناب 
می  تداعی  ذهن  در  را  ها  افغانستانی  ما  قدیمی 
کرد که هر روز عید نیست که کلچه بخوریم، و با 
توجه به صحبت جناب آقای کرزی، میله ای که 

از درک کالن خرجی های خارجی ها در این دیار 
به راه افتاده بود به پایان خواهد رسید. باریکی و 
نکته جالبی که می توان از صحبت ایشان دریافت 
این است که اوال دوران حضور خارجی ها را به 
میله ای برای افغانستانی ها تشبیه کردن و خبر 
و  ها  خارجی  خروج  از  بعد  میله  این  پایان  از 
کم شدن سرمایه ها و سرمایه گذاری هاشان در 
افغانستان دادن که باعث مواجه شدن شهروندان 
دیگر  با  شد،  بیشتری خواهد  های  با سختی  ما 
صحبت های ایشان که مبنی بر درد و رنجی که 
از ناحیه حضور خارجی ها در افغانستان نصیب 
ما شده است، در تضاد آشکار بود. به هر حال 
با کار  بدون شک تعداد زیادی از شهروندان ما 
خارجی،  بزرگ  های  شرکت  و  دفاتر  در  کردن 
با  داشتند،  که  طرحی  و  برنامه  یا  اجندا  هر  با 
هم  قبل  از  توجه  قابل  و  دالری  معاشات  دادن 
کشور  در  معاشات  و  ها  دستمزد  میان  شکافی 
به وجود آورده بودند که به اعتراف همه، بارها 
شاهد بودیم که در عین وزارت یا دفتر، گروهی 
نمیری  و  بخور  مبلغ  فقط  دولتی  معاش  نام  به 
با  ها  دادی  قرار  عنوان  به  و کسانی  گرفتند  می 
می  دریافت  برابر  چندین  معاشاتی  ها  خارجی 

کردند.
آقای رییس جمهور  اگر به صحبت جناب  پس 

نگاه  دقیق تری شود این است که این میله برای 
کسانی  بسیار  اند  بوده  و  است  بوده  گروهی 
نه  و  خوردی  نه  و  لذتی  نه  ابتدا  همان  از  که 
این  دیگر  نکته  و  اند.  داشته  میله  این  از  بردی 
برای  ای  میله  به  اگر  دالری گرفتن  معاشات  که 
میلیون  های  اختالس  آید،  حساب  به  ما  مردم 
دالری که زیر سایه حکومت جناب آقای کرزی 
یا گاها سرپوش گذاشتن ها یا چشم بستن ها و 
یا هم دست داشتن های ایشان و حلقه نزدیک 
به ایشان، صورت گرفته را چه تعبیری باید کرد؟ 
عید، میله، فصل خوشی ها و یا ... شاید بهترین 
و مناسب ترین نام برای دوره ای این چنین پر 
درآمد که یک شبه یک هوتل داری را به ریاست 

و یا یک چوکی دار را به صدارت و یا یک فرد 
ساده و عادی را که نه کاری و نه هنری و خبری 
پایین  یا  باال  سطوح  در  رهبریت  و  مدیریت  از 
جامعه داشته را در رأس کارهایی بزرگ تر از قد 
و قواره شان قرار داد را چه نامی بگذاریم مناسب 
کرزی  جمهور  رییس  طالیی«؟!  دوران   « از  تر 
برند  می  سر  به  میله  در  که  گروهی  به  خطاب 
همیشه  که  گفت  می گرفتند  دالری  معاشات  و 
میله نیست و این خارجی ها خواهند رفت، به 
کسانی که دوران طالیی شان رو به افول است 
چه باید گفت؟ هر چند که افول دوران طالیی 
برای مافیای اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی 
و اجتماعی، خبر خوشی خواهد بود برای ملت 
اما ترس از این است که  پایان میله برای مردم 
بیچاره مصادف شود با آغاز دوران طالیی برای 
گروهی دیگر و یا تمدید این دوران برای کسانی 
که از مکیدن خون این مردم هنوز هم سیر نشده 
اند و باز هم به دنبال بهانه ای و ابزاری برای پر 
کردن هر چه بیشتر جیب های خودشان هستند.

این  در  کسی  هر  که  بود  فرصتی  دوران طالیی 
دیار برای خود توشه ای اندوخت، توشه ای از 
پول  یکی  ساخت،  منزل  بلند  یکی  زور،  و  زر 
کرد  اختالس  یکی  کرد،  منتقل  خارج  به  را  ها 
و گریخت، یکی دزدی کرد  و می کند و هنوز 

هم با افتخار و قدرت کامل در صحنه قدرت و 
سیاست وجود دارد و یکی هم از بخت بد دزدی 
کرد و به گیر آمد و به گفته خود جناب رییس 
از دزدان و کسانی که در  جمهور فقط آن عده 
به سر  امروز در زندان ها  اند  فساد دست داشته 
می برند که یا واسطه نداشته اند و یا اگرهم داشته 
اعتراف  است!!  بوده  ضعیف  شان  واسطه  اند 
جالبی است، و صداقت و دیده درآیی با هم در 
این جمالت به چشم می خورد، این که ریاست 
این کشور اعتراف می کند که کشور آن قدر فاسد 
شده و روابط آن قدر بر ضوابط مقدم و مسلط 
شده است که همه چیز با واسطه گری پیش می 
از زندان که مظهر  یا رها شدن  رود حتی بودن 
بزرگ مجازات و ضمانت اجرایی قانون در کشور 
است. درست در یک چنین شرایطی صحبت از 
این می شود که بعد از سال 2014 قرار است چه 
اتفاقی بیافتد، گروهی نگران این قضیه و مشغول 
جمع بار و بندیل خویش هستند و به آن چه که 
اندوخته اند قناعت کرده و می خواهند به نحوی 
سواحلی آرام برای استراحت کردن و روزگار را 
به خوشی سپری کردن بیابند، اما گروهی دیگر 
آن چنان به این خورد و برد ها عادت کرده اند 
که هیچ نشانی از عقب نشستن و یا دست شستن 
ندارد.  وجود  آتی،  های  بازی  در  بودن  از  شان 
بلکه به نظر می رسد هم چنان تصاحب چوکی 
ریاست جمهوری، وزارت، وکالت و قضاوت و 
... را راهی برای کسب قدرت و ثروت بیشتر می 
دانند و می خواهند سرمایه گذاری اعظمی خود 
را در انتخابات آتی داشته باشند تا برای یک دوره 
دیگر پایه های فساد را در این کشور تثبیت کرده 
و دوران طالیی دیگری برای خود رقم بزنند که 
با تجربیات بیشتر، کارکشته تر و آگاهانه تر عمل 
کرده و ورق را به نفع خود برگردانند. همه این 
آن چه  اما  افتاد  واتفاق خواهد  است  ممکن  ها 
های  گفته  بر خالف  که  است  این  است  مسلم 
در  ما  اعظمی شهروندان  رییس جمهور قسمت 
ای  میله  در  نه  گذشته  دهه  یک  از  بیش  طول 
هایی شریک  فرصت  از  استفاده  در  نه  و  بودند 
و یا سهیم بودند که دوران طالیی برای خیلی ها 
به بار آورده است. بلکه همواره همان فالکت و 
بدبختی و تیره روزی و دویدن و جان کندن برای 
باقی  چنان  هم  تقدیرشان  در  شکم  کردن  سیر 
ما دیرگاهی است  از مردم  بسیاری  مانده است. 
که طعم خوشی و آرامش را نچشیده اند و دیگر 
طرفی  از  و  ندارند،  دادن  دست  از  برای  چیزی 
سرانگشتان  با  دیگر  دوره  یک  که  نمی خواهند 
تثبیت  و  تمدید  را  گستری  فساد  و  فساد  خود 
صدر  بار  این  که  دید  و  بود  منتظر  باید   کنند، 
نشینان و چهره های مطرح در دوران طالیی که 
و  سنگین  و حجم  ها  آن  های  تالش  برکت  به 
گسترده کارکردهای فساد آلودشان افغانستان در 
صدر کشورهای فاسد قرار گرفته برای انتخابات 

بعدی چه برنامه ای خواهند داشت.
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حلیمه حسینی

صداقت و دیده درایی رییس جمهور
دوران طالیی برای کی؟

 

دیگر  یک بار  طالبان  و  رسید  پایان  به  پاریس  نشست 
اصطالح  به  تا  کرده،  اعالم  قاطعیت  با  را  موضع شان 
در  طالبان  باشند.  کرده  شیرفهم  را  افغانستان  حکومت 
آنان حکومت و  که  اند  کرده  اعالم  این نشست  جریان 
و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  افغانستان  اساسی  قانون 
نشاندۀ  کرزی دست  آقای  که  اند  داشته  اذعان  هم چنان 
ایاالت متحده است و آنان با دست نشاندۀ امریکا مذاکره 

نمی کنند.
گزارش های منتشر شده نشان می دهند که طالبان به خاطر 
اعالم چنین پیامی  به فرانسه رفته بودند، اما رهبران آنان 
در  طالبان  نماینده گان  که  کردند  اعالم  پخته کاری  برای 
نشست پاریس، صالحیت ابراز نظرات شخصی شان را 

خواهند داشت.
حکومت  ابتکار  به  نشستی  پاریس،  نشست  آن که  با 
یک  افغانستان  حکومت  سوی  از  حتا  نبود،  افغانستان 
نشست غیر رسمی خوانده شد، ولی با آن هم تیم ریاست 
دعوت  نشست  آن  به  گروه ها  سایر  مثل  نیز  جمهوری 
گفتیم  ما  نشست  این  آغاز  از  پیش  اگرچه  بودند.  شده 
آن  دالیل  و  نیست  پاریس  نشست  پي  در  نتیجه یي  که 
دیدگاه ها  داشتند  امیدواري  برخي ها  اما  بود  مشخص 
نشست  بنابراین،  و  کرده  پیدا  انعطاف  طالبان  مواضع  و 
پاریس می تواند زمینۀ بیشتر گفت وگوهای صلح را مهیا 
و  موضوع  این  نهایت، عکس  در  که سوگ مندانه  سازد 

آنگونه که ما انتظار داشتیم، ثابت گردید.
حکومت  یک  را  افغانستان  حکومت  بارها  طالبان  البته 
هم  را  افغانستان  اساسی  قانون  و  خوانده  دست نشانده 
مغایر ارزش های امارت شان  می دانند، ولی جناب کرزی 
همواره این دیدگاه را بنابر دالیلی، دست کم گرفته و به 

آب کوبیدنش در  هاون، ادامه داده است.
اما، وجوه تازه یی که در این نشست دیده شده، یکی، میل 
طالبان به گفت وگو با گروه های اپوزیسیون بوده است؛ با 
کسانی که دیروز جبهۀ مقاوت را در برابر طالبان شکل 
هنوز  دارند،  منظوری  چه  طالبان  این که  و  بودند،  داده 
معلوم نیست؛ اما به نظر می رسد که طالبان هم اپوزیسیون 

حکومت را ذیحق می داند.
است  توجه  قابل  اسالمی   حزب  خنثای  موضع  دوم،  و 
اساسی  قانون  طالبان  مثل  نه  گروه،  آن  نماینده گان  که 
تمایل  هم  نه  و  اند  کرده  رد  را  افغانستان  حکومت  و 
با  تنها  گروه  آن  چون  اند.  داده  نشان  مذاکره  به  شدید 
خروج نیروهای جامعۀ جهانی مخالفت دارند که تحقق 
این امر در سال 2014، آرزوی حزب اسالمی  را برآورده 

می سازد.
اما، آن چه مشکل اصلی به شمار می رود، نیروی جنگی 
است.  گرفته  افغانستان  را  مردم  امنیت  که  است  طالبان 
بیشتر  مذاکرات،  این  تمام  که  نیست  تردیدی  بنابراین، 
برای کشانیدن طالبان به پروسۀ صلح است، ولی گروهای 

دیگر سود بیشتری را خواهند جست.
اکنون که طالبان یک بار دیگر تقاضای حکومت افغانستان 

رد کرده اند، این به چه معناست؟
خارجی،  نیروهای  خروج  با  که  می کنند  تصور  طالبان 
را  مبارزه  توان  آنان  برابر  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
ندارند و در نتیجه آن گروه پیروز خواهند شد، به همین 
با تحقیر و توهین به سینۀ پروسۀ صلح دست رد  دلیل 
فرا  را  طالبان  که  باشد  باطلی  خیال  این  شاید  می زنند. 
گرفته، اما این خیال زمانی واقعی جلوه می کند که آقای 
کرزی و همراهانش مذبوحانه در تالش ادامۀ این برنامۀ 

ناکام اند.
حزب  چون  گروه هایی  ناکام،  پروسۀ  این  ادامۀ  شاید 
بر  اما هیچ گاهی  پای میز مذاکره بکشاند،  به  اسالمی  را 
پاکستان حرکت  اشاره  به  بیشتر  که  طالبان  تغییر موضع 
مي کنند، موثر نخواهد بود. بنابراین، بسیار محتمل است 
دست یابی  دیگِر  مناسب  مسیرهای  روش،  این  ادامۀ  که 
به صلح را نیز ببندد. در هر حال، آن چه ثابت شده این 
است که راه آقای کرزی به ترکستان است. حاال اگر آقای 
برباد  به جز  کند،  پافشاری  موضعش  بر  قدر  هر  کرزی 
دادن فرصت های مناسب مردم افغانستان نیست. بنابراین، 
بهتر خواهد بود که آقای کرزی آبرومندانه مسیر کارش را 

عوض کند و از این گفت وگوهای بیهوده دست بکشد.

نشست پاریس نتیجه نداد

اندوخت،  دوران طالیی فرصتی بود كه هر كسی در این دیار برای خود توشه ای 
توشه ای از زر و زور، یکی بلند منزل ساخت، یکی پول ها را به خارج منتقل كرد، 
یکی اختالس كرد و گریخت، یکی دزدی كرد  و می كند و هنوز هم با افتخار و قدرت 
كامل در صحنه قدرت و سیاست وجود دارد و یکی هم از بخت بد دزدی كرد و به 
گیر آمد و به گفته خود جناب رییس جمهور فقط آن عده از دزدان و كسانی كه در 
نداشته  واسطه  یا  كه  می برند  سر  به  زندان ها  در  امروز  اند  داشته  دست  فساد 
اند و یا اگرهم داشته اند واسطه شان ضعیف بوده است!! اعتراف جالبی است، و 
صداقت و دیده درآیی با هم در این جمالت به چشم می خورد، این كه ریاست این 
كشور اعتراف می كند كه كشور آن قدر فاسد شده و روابط آن قدر بر ضوابط مقدم 
و مسلط شده است كه همه چیز با واسطه گری پیش می رود حتی بودن یا رها شدن 

از زندان كه مظهر بزرگ مجازات و ضمانت اجرایی قانون در كشور است



رییس جمهوری مصر با صدور حکمی 90 
شخصیت سیاسی، مذهبی و حزبی را برای 
کشور  این  شورای  مجلس  در  عضویت 
نزدیک  منابع  گفته  به  بنا  که  کرد  انتخاب 
به دولت، بیش از 75 درصد آنها از جناح 

حاکم نیستند.
با  مصر  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد 
شورای  مجلس  عضو   90 حکمی  صدور 
این کشور را که قرار است پس از تصویب 
قانون اساسی، اختیارات تدوین قانون را از 

مرسی تحویل بگیرند تعیین کرد. 
این 90 تن از میان شخصیت های سرشناس 
حزبی، اساتید حقوق، نماینده سندیکای ها، 
نظامیان  و  االزهر  علمای  کلیسا،  نماینده 
انتخاب شده اند و بنا به گفته منابع نزدیک 

به رییس جمهوری، بیش از 75 درصد از 
اخوان  به  وابستگی  هیچ  شده  تعیین  افراد 

المسلمین و جناح حاکم ندارند.
که  دارند  عقیده  مصر  مسائل  کارشناسان 
کاستن  برای  جمهوری  رییس  اقدام  این 
و  مرسی  عملکرد  به  مخالفان  اعتراض  از 

اخوان المسلمین صورت گرفته است.
از  که  کسانی  از  تن  هفت  حال  همین  در 
از جمله  بودند  انتخاب شده  سوی مرسی 
انتخابات  پیشین  نامزد  العوا،   سلیم  محمد 
رییس  النور،  ایمن  و  جمهوری  ریاست 
پیشنهاد  پذیرش  از  النور  سلفی  حزب 

مرسی سر باز زدند.
پارلمان  دوم  الشورای مصر بخش  مجلس 
از  پس  که  می شود  محسوب  کشور  این 

انحالل مجلس الشعب توسط دیوان عالی 
قانون اساسی مصر در واقع وظایف پارلمان 
این  گرفت.  خواهد  برعهده  تنهایی  به  را 
آن  عضو   90 که  دارد  عضو   264 مجلس 
بقیه  و  رییس جمهوری  مستقیم  دستور  با 
تعیین  انتخابات،  طریق  از  و  مردم  رای  با 

می شوند.
پس از تصویب پیش نویس قانون اساسی 
مصر این مجلس اختیارات تدوین قانون و 
دیگر اختیارات پارلمان را که هم اکنون در 
حیطه وظایف مرسی است، تحویل خواهد 
گرفت و تا زمان برگزاری انتخابات مجدد 
را  قانونگذاری  به  مربوط  مسائل  پارلمانی 

عهده دار خواهد بود.

رییس  مرسی  محمد  حامی  اسالمگرای  گروه    ، المسلمین  اخوان 
شرکت  درصد   64 که  کرد  اعالم  یکشنبه  روز  مصر،   جمهوری 
کننده گان در دو دور  همه پرسی پیش نویس  قانون اساسی مصر به 

این پیش نویس رای مثبت داده اند.
گوید،  می  المسلمین  اخوان  گروه  رویترز،   خبرگزاری  گزارش  به 
نتایج  غیر رسمی شمارش آرا همه پرسی پیش نویس قانون اساسی 
به دست  را  اکثریت الزم  نویس  پیش  این  که  نشان می دهد  مصر 

آورده است.
طبق این گزارش، نتایج رسمی همه پرسی قانون اساسی مصر تا روز 

دوشنبه و رسیدگی به شکایت ها اعالم نخواهد شد.
دور دوم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر  روز شنبه 

دوم دیماه برگزار شد. 
حامیان دولت محمد مرسی پیشتر  پیش بینی  کرده بودند که این 
با  پیش نویس اکثریت آرا مثبت را به خود اختصاص خواهد داد. 
این حال مخالفان دولت مصر می گویند این پیش نویس که مورد 
حمایت اسالمگرایان است زمینه ساز اختالفات و بی ثباتی در کشور 
های  اقلیت  حقوق  نویس  پیش  این  گویند  می  آنها  شد.   خواهد 

مذهبی مانند مسیحیان و همچنین حقوق زنان را نادیده می گیرد.
 در جریان دور دوم همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در شماری 
از حوزه های رای گیری صف های طوالنی تشکیل شده بود و به 
تا  گرفتند  تصمیم  پرسی  این  همه  برگزاری  دلیل مسووالن  همین 

مدت رای گیری  را چهار ساعت تمدید کنند. 
شد.  برگزار  والیت   10 در  پرسی  همه  این  اول  دور  گذشته  شنبه 
مخالفان دولت می گویند که مرحله اول همه پرسی به دلیل تخلفات 

انجام شده می بایست باطل شود. 
اسالمگرایان حامی محمد مرسی، رییس جمهوری مصر، می گویند 
تصویب این پیش نویس قانون اساسی  گام مهمی در راستای حرکت 
به سمت دمکراسی است. آنها معتقدند که تصویب این پیش نویس 

به حال مشکالت اقتصادی و سیاسی کشور کمک خواهد کرد.
در دور دوم همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر  در 
از 27 والیت مصر  واجد  در  17 والیت  نفر   میلیون  حدود 25 
شرایط شرکت در این همه پرسی بودند. مرحله اول  این همه پرسی 
در روز 15 دسامبر در 10 والیت برگزار شد. در مجموعه در حدود 
پنجاه و یک میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون 

اساسی مصر بودند.
در  رسمی  غیر  های  گزارش  براساس  آسوشیتدپرس،   گزارش  به 
دور اول درحدود 56 درصد شرکت کنندگان به پیش نویس قانون 
اساسی رای مثبت یا »آری« داده اند. اما گفته می شود فقط ۳2 درصد 

واجدان شرایط در این  همه پرسی شرکت کرده بودند.
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2۰۱3؛ 
سال رویارویی امریکا و اسراییل

درحالیکه سال دو هزار و دوازده رو به پایان است و با 
در  اسراییل  از  اوباما  دولت  دریغ  بی  حمایت  به  توجه 
در  همواره  غزه،  در  با حماس  رژیم  این  اخیر  درگیری 
دو  سال  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  برخی  ذهن 
هزار و سیزده سال رویارویی واشنگتن و بیت المقدس 

خواهد بود؟
واقعیت این است که روند صلح اسراییل و فلسطین به 
رییس  اوباما  باراک  نیست  مهم  است.  رسیده  بست  بن 
جمهور امریکا تا چه حد به دنبال تحقق این هدف بوده 
نتانیاهو  بنیامین  که  است  آن  اصلی  مسئله  بلکه  باشد 
نخست وزیر اسراییل بارها تالش وی را در این زمینه بی 

نتیجه گذاشته است.
به نظر می رسد رییس جمهور امریکا این شرایط دشوار 
حد  از  بیش  حمایتی  حتی  و  پذیرفته  را  ناخوشایند  و 
عوض  در  اما  است  آورده  عمل  به  اسراییل  از  معمول 
شاهد هیچ نتیجه یی نبوده است.  درحالیکه دولت اوباما 
در ظاهر از همه اقدامات اسراییل حتی اقدامات شنیع و 
وقیحانه این رژیم حمایت می کند، پشت پرده سیاست 
های این کشور به گونه ای دیگر است که حتی تصور 

آن هم نمی رود.
نوعی  برسد،  نظر  به  است  ممکن  آنچه  خالف  بر 
گیری  شکل  حال  در  اسراییل  و  امریکا  بین  رویارویی 
است که اگر این گونه باشد نتیجه آن به تاثیر متقابل و 
پیچیده دیپلماسی محرمانه و مناسبات نمایشی دو طرف 

منوط خواهد بود. 
جنگ  به  توان  می  امریکا  مداخله  اخیر  های  نمونه  از 
این  از  پس  بالفاصله  کرد.  اشاره  غزه  علیه  اسراییل 
رویارویی رییس جمهور امریکا وارد عمل شد. اوباما در 
با تمام وجود از اسراییل جانبداری  ظاهر نمی توانست 
کند اما در خفا محمد مرسی رییس جمهور مصر را تحت 

فشار قرار داد تا حماس را مجبور به آتش بس کند.
تشکیالت  و  اسراییل  بین  مناقشه  در  واشنگتن همچنین 
وارد  اردن  رود  باختری  کرانه  در  فلسطین  خودگردان 
تشکیالت  رییس  عباس  محمود  هنگامیکه  شد.  عمل 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  از  فلسطین  خودگردان 
ناظر  عضو  عنوان  به  فلسطین  پذیرش  با  تا  خواست 
قطعنامه  هرگونه  تصویب  آشکارا  اسراییل  کند  موافقت 
سازمان ملل را در این زمینه محکوم کرد از این رو دولت 
اوباما به دنبال قطعنامه یی با لحنی مالیمتر بود تا بتواند 
نظر اسراییل را نیز جلب کند اما در پایان نتوانست موفق 
شود و با اکثریت آراء قطعنامه ای محکم تر در این زمینه 

به تصویب رسید. 
اسراییل بالفاصله درصدد انتقام جویی برآمد و از تصمیم 
خود برای احداث سه هزار واحد مسکونی جدید در کرانه 

اردن  رود  باختری 
خبر داد.  این رژیم 
محکم  پاسخ  برای 
قطعنامه  این  به  تر 
اقدام  که  کرد  اعالم 
و  بندی  منطقه  به 
برای  نقشه  طراحی 
جدید  های  شهرک 
منطقه  در  اسراییلی 
موسوم به » ای یک 

« خواهد کرد. 
از  اسراییل  رژیم 
همواره  دیرباز 
است  کرده  اعالم 
که به سبب تاثیرات 
نمادین  سیاسی 

گسترش  را  مسکونی  واحدهای  ،احداث  سازی  شهرک 
این  احداث  امریکا  فشار  تحت  بالفاصله  اما  دهد  می 

واحدها را محدود و یا کامال متوقف می کند. 
نتانیاهو در حال حاضر  باورند که  این  بر  ناظران  برخی 
بازی مشابه ای را به راه انداخته است. روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارشی نوشت مقامات امریکا و اروپا سالها به 
اسراییلیها اعالم کرده اند که منطقه » ای یک « خط قرمز 

محسوب می شود. 
گوید  می  اسراییلی  برجسته  نویس  مقاله  شفر  شیمون 
این  سابق  مقامات  های  سیاست  ندارد  قصد  نتانیاهو 
داده  اطمینان  امریکا  به  که  مقاماتی  دهد،  تغییر  را  رژیم 
اند اسراییل حتی یک واحد مسکونی نیز در مناطق مورد 
مناقشه همچون منطقه » ای یک « احداث نخواهد کرد. 
وی می افزاید شاید به این دلیل باشد که نتانیاهو درباره 
این منطقه محتاطانه سخن می گوید و خاطر نشان می 
شده  ریزی  برنامه  منطقه  این  برای  تنها  تاکنون  که  کند 
فلسطینیان  عملکرد  به  منوط  بعدی  اقدامات  و  است 

خواهد بود.
را   » یک  ای   « منطقه  تهدید  اروپایی  کشورهای  برخی 
تصمیمات  به  آمیز  انتقاد  واکنشی  و  اند  گرفته  جدی 

اسراییل درباره این منطقه داشته اند.
اوباما  که  اند  مدعی شده  اسراییل  داخلی  محافل  برخی 
پنهانی در این مسئله دست دارد. آنها بر این باورند که 
رییس جمهور امریکا به اروپاییها چراغ سبزی نشان داده 
است تا نسبت به این مسئله واکنشی شدید نشان دهند و 

در واقع اقدام اروپا اقدام امریکاست .
این در حالی است که کاخ سفید آشکارا این ادعاها را 

رد می کند. 

 The Crisis of Zionism پیتر بینارت سردبیر روزنامه
) بحران صهیونیسم ( می گوید: »مقامات دولت امریکا این 
اقدامات پشت پرده را راهبرد جدید اوباما اعالم می کنند. 
واشنگتن به طور علنی در کنار اسراییل ایستاده است و 
اجازه می دهد تا دیگر کشورهای جهان مقابل این رژیم 
قرار گیرند. هنگامیکه تالش امریکا برای نجات اسراییل 
زمان  آن  شود  متوقف  رژیم  این  اقدامات  پیامدهای  از 
است که اسراییل فشار کامل ناشی از افزایش انزوای خود 
را در جامعه بین الملل احساس خواهد کرد و مقامات آن 

درصدد تغییر رویکرد خود برخواهند آمد.«
همچنانکه بینارت می گوید انزوای بین المللی موضوعی 
خواهد  خاطر  آزرده  پیش  از  بیش  را  اسراییل  که  است 
کرد. آنچه اسراییل در درجه اول بدان نیاز دارد حمایت 
های  مخالفت  برابر  در  رژیم  این  از  امریکا  دیپلماتیک 
بین المللی ، تحریم های اقتصادی و سونامی دیپلماتیکی 
تبدیل  مطرود  رژیمی  به  را  اسراییل  تواند  می  که  است 
از  یک  هر  معتقدند  همواره  سیاسی  تحلیلگران  کند.  
مقامات اسراییل که حمایت امریکا را از دست داده بهای 

آن را در انتخابات پرداخته است. 
امریکا  داخلی  محافل  در  برخی  که  است  دلیل  این  به 
امریکا در اسراییل و  همچون دانیل کورتزر سفیر سابق 
مصر گمان می کنند اوباما می تواند در رابطه با منطقه » 
ای یک « پشت پرده در موضع تحکم در مقابل اسراییل 

قرار گیرد و به این رژیم امر و نهی کند.
از سوی دیگر قوانین بازی سیاسی اسراییل در حال تغییر 
اینکه  برای درک  تواند  این مسئله می  و تحول است و 
چرا سال دو هزار و سیزده ممکن است سال رویارویی 

بین اسراییل و امریکا باشد مهم تلقی شود.

پیش نویس قانون اساسی 
مصر تصویب شد

www.mandegardaily.com

مرسی 90 عضو مجلس شورای مصر را تعیین کرد

  اردوغان: 
در سوریه 

جنگ مذهبی جریان دارد
که  مطلب  این  بیان  با  ترکیه  وزیر  نخست 
درگیری های سوریه به درگیری  مذهبی تبدیل شده 
است، حمایت بیشتر کشورهای غربی از ترکیه را 

خواستار شد.
در  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان.تی.وی ترکیه گفت: 
مذهبی  درگیری  در سوریه شاهد  در حال حاضر 

هستیم. 
باقی  مدت  نمی توان  اینکه  اعالم  با  همچنین  وی 
در  سوریه  جمهوری  رdیس  اسد،  بشار  ماندن 
قدرت را تخمین زد، مدعی شد: نظام سوریه در آینده یی نزدیک کرسی قدرت را از دست می دهد 
چرا که برای نظام این کشور، امکان باقی ماندن در قدرت وجود ندارد. نظام سوریه دیر یا زود 

سقوط خواهد کرد. 
وی در ادامه اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه ترکیه  تنها کشور دشمن سوریه است را تکذیب کرد 
و گفت: اگر ترکیه تنها کشور دشمن سوریه بود نظام سوریه با تنها یک دشمن باید حاال بیش از 

این ها قوی بود. 
اردوغان همچنین روسیه را به حمایت از نظام سوریه متهم کرد و گفت: والدیمیر پوتین، رییس 
اما  از نظام اسد دفاع نمی کند  تاکید کرد که روسیه  جمهوری روسیه در سفر اخیرش به ترکیه 
قدیمیشان  روابط  به خاطر  نظام سوریه  از  که کشورش  کرد  اعالم  روسیه  وزیر خارجه  معاون 

حمایت می کند.
نخست وزیر ترکیه افزود: ما انتظار داشتیم سازمان ملل قطعنامه ای را علیه نظام سوریه صادر کند 
اما باید بگوییم حمایت های مسکو از دمشق و مخالفت این کشور با صدور قطعنامه  باعث شده 

نظام سوریه قوی تر شود. 
اردوغان همچنین حمایت های کشورهای غربی از موضع ترکیه در قبال سوریه را ناکافی خواند و 

گفت: غرب از ترکیه حمایت می کند اما این کافی نیست.
نخست وزیر ترکیه در ادامه به سفر قریب الوقوع خود به امریکا اشاره و اعالم کرد که در این سفر 

با مقام های امریکایی در خصوص سوریه و وضعیت عراق گفت وگو خواهد کرد.

ايرا چرنوس/ آسيا تايمز                    
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           حامد علمی

گفت:  مصاحبه یی  در  مسعود  احمدشاه 
در  دیگر  برادرِ  دو  با   1۳60 سال  »در 
حضور  که  برادرانی  بودیم.  پنجشیر 
ذبیح اهلل  ما  شهید  برادر  یکی  داشتند؛ 
خان، و دیگری برادر شهید ما اسماعیل 
خان طارق از لغمان بودند. در آن زمان 
بین خود نشستیم و بعد از یک سلسله 
ما  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  مذاکرات 
کنیم.  حرکت  برنامه  یک  بدون  نباید 
بفهمیم  باشیم و  برنامۀ دقیق داشته  باید 
که چه می کنیم و کدام طرف می رویم. 
را  افغانستان  مناطق  همه  ما  زمان  آن 
تقسیم  زون  چند  یعنی  قسمت  چند  به 
سلسله  یکی  آن  عمده ترین  و  کردیم 
این ساحه در  کوه هندوکش بود. چون 
بسیار  منطقه یي  افغانستان  تاریخ  طول 
نقش  جنگ ها  همۀ  در  و  بوده  حساس 
داشته، بنابران فیصله شد که باید در دو 
تاسیس  پایگاه ها  هندوکش  کوه  طرف 

دشمن  عساکر  برابر  در  بتوانیم  تا  کنیم 
که به توپ و تانک قوی تر مجهر استند 
و اسلحۀ بهتر دارند، با توکل به خداوند 
و استفاده از وضع اراضی که سلسله کوه 

هندوکش ایجاد کرده، مقاومت کنیم.
دشمن  ضعف  نقطۀ  اکماالت  راه  چون 
است و انسان می تواند زودتر دشمن را 
بیاورد،  فشار  کند و  تهدید  نقطه  آن  در 
را  خود  پایگاه های  باقی  که  شد  فیصله 
در طول راه های کابل ـ شوروی و کابل 
ـ جالل آباد تاسیس کرده و برای این که 
پایگاه های ما عمق داشته باشد و با یک 
فیصله  باشیم،  پیوست  دوست  کشور 
ـ  کابل  مثلث  همین  در  که  شد  این  بر 
روسیه و کابل ـ جالل آباد که پشت سر 
مناطق  همین  در  می باشد،  پاکستان  آن 
را  خود  کوهستانِی  عمیق  پایگاه های  ما 

تشکیل بدهیم. 
کارهای  تا  گرفت  وظیفه  خان  ذبیح اهلل 
و  فاریاب  بلخ،  سمنگان،  والیات 
مرکزی  بدهد. زون  ترتیب  را  جوزجان 
کاپیسا، شمال  پروان،  که شامل والیات 
کابل به شمول زون شمال شرق که شامل 
کندز  و  بغالن  تخار،  بدخشان،  والیات 
اینجانب گذاشته شد  به دوش  می شود، 
و مناطق لغمان، کنر و قسمتی از ننگرهار 
تا  گذاشتیم  صاحب  طارق  دوش  به  را 
کار  خود  ساحۀ  و  منطقه  در  برادر  هر 

بکند. همان بود که برادران طرِف مناطق 
خویش حرکت کردند.

چون  می گشتم،  فرصت  دنبال  من 
ما  و  می کردند  حمله  منظمًا  روس ها 
در  این که  تا  بودیم.  جنگ  در  همیشه 
زمستان سال 1۳62 فرصت میسر شد و 
من به طرف شمال رفته و قوماندان های 
در  و  کرده  جمع  را  شمال  صفحات 
شورای  هستۀ  اشکمش،  شرشر  پایگاه 

نظار را گذاشتیم.« )6(

 15 تاریخ  به  نظار  اولین جلسۀ شورای 
دسمبر 198۳ مطابق 24 قوس 1۳61 در 
اشکمش والیت  ولسوالی  منطقۀ شرشر 
جلسه،  اولین  در  شد.)7(  ایجاد  تخار 
مسعود  احمدشاه  چون  فرماندهانی 
والیت  در  مجاهدین  عمومی  فرمانده 
آرین پور  غالم محمد  کاپیسا،  و  پروان 
والیت  در  مجاهدین  عمومی  قوماندان 
قوماندان  حقجو  عبدالحی  بدخشان، 
آمر  عارف خان  بغالن،  والیت  عمومی 

اسالم الدین  کندز،  والیت  مجاهدین 
ولسوالی  در  مجاهدین  قوماندان  حامد 
طارق ـ  سرمعلم  تخار،  والیت  اشکمش 
سید اکرام الدین ـ قاضی عبدالباری و سید 
امان اهلل هاشمی قوماندانان والیت تخار، 

اشتراک داشتند.
والیت  چندین  مهم  فرماندهان  اشتراک 
در یک جلسه آن هم در داخل افغانستان 
جهاد  تاریخ  و  بی سابقه،  خود  نوع  در 
از  قوماندان  چندین  حضور  افغانستان 
ثبت  خود  در  قباًل  را  مختلف  والیات 

نکرده بود.
هماهنگِی  چون:  مسایلي  به  جلسه  این 
عملیات نظامی، راه های اکماالتی، تشکیل 
و  مختلف  جبهاِت  نظارت  برای  هیات 
معلومات  تبادلۀ  مهم،  مشوره های  دادن 
و  افراد  تربیۀ  فنی،  پرسونل  و  اسلحه  و 
گسترش شورا به سایر والیات، پرداخت 
و با اخذ تصمیم برای دایر نمودِن جلسۀ 

بعدی پایان یافت. )8(
جلسۀ  اولین  تشکیل  از  ماه  چهار  هنوز 
حملۀ  که  بود  نگذشته  نظار  شورای 
به  حکومتی  و  شوروی  نیروهای  وسیع 
نیروي هوایی  آغاز گردید.  پنجشیر  درۀ 
نقاط سرکوهی  ناگهانی  به طور  شوروی 
خویش،  کوماندوهای  توسط  را  دره 
اشغال کرد و حملۀ زمینی به تاریخ 21 

اپریل سال 1984 شروع شد. )9(

“تهاجم هفتم  را که مجاهدین  حمله یی 
با  گذاشته اند،  نام  پنجشیر”  درۀ  به 
یک  هنوز  و  شد  آغاز  بی سابقه  وسعت 
بود،  نگذشته  زدوخورد  آغاز  از  هفته 
نیروهای  به دست  دره  نقاط  اکثر  که 
حکومتی و شوروی سقوط کرد. حمله 
به درۀ پنجشیر، به تمام شایعات که گویا 
سازش  شوروی ها  با  مسعود  احمدشاه 
نموده و درۀ پنجشیر دیگر از مبارزات و 
جهاد دست کشیده و ده ها شایعۀ دیگر، 

خاتمه داد.
حملۀ ناگهانی چون طوفان هولناکی آغاز 
شده بود و در اوایل چنان تصور می شد 
که مقاومت به زودی سرکوب گردیده و 
این دژ مستحکم به دست دشمن خواهد 
افتاد. حکومت کابل به اصطالح سرکوبِی 
آخرین النه های اشرار در درۀ پنجشیر را 
 )10( گفت  تبریک  افغانستان  ملت  به 
در  جهادی  شخصیت های  و  رهبران  و 
داخل و خارج افغانستان نیز بساط جهاد 
را در این دره و والیات شمال افغانستان 

در حال جمع شدن پنداشتند.
فرمانی  ربانی،  برهان الدین  پروفیسور 
صادر کرد و در آن از مجاهدین سراسر 
را  عمومی  قیام  تا  خواست  افغانستان 
علیه دشمن آغاز کنند. جمالتی از فرمان 
استاد ربانی، از رادیوهای جهان به نشر 
رسید که در آن گفته شده بود: “هرجا که 
با  و  پروردگار  نیروی  به  اتکا  با  هستید 
ارادۀ آهنین تان، به مراکز تجمع نیروهای 
که  بدانید  نیز  و  برید  یورش  دشمن 
هرزه گویی های استعمار سرخ در کابل و 

مسکو، نهایتی جز رسوایی ندارد. )11(
در  پنجشیر  جبهۀ  نماینده گان  از  هیاتي 
گروه های  تمامِی  رهبران  با  پاکستان 
طالب  آن ها  از  و  تماس  در  مجاهدین 
رهبران  همۀ  شدند.  همکاری  و  کمک 
گلبدین  انجنیر  از  غیر  به  مجاهدین 
افغانستان،  اسالمی  امیر حزب  حکمتیار 
پروفیسور  دادند.  همکاری  وعدۀ 
صبغت اهلل مجددی رییس اتحاد اسالمی 
ملی  جبهۀ  رهبر  و  افغانستان  مجاهدین 
جبهۀ  نماینده گان  سخاوتمندانه  نجات، 
وعده  و  پذیرفت  به حضور  را  پنجشیر 
در  را  خویش  دیپوهای  کلید  که  داد 
اختیار آن ها قرار خواهد داد و فرمود که 
هرچه در دیپو یافتید، از شماست و آن 
جبهۀتان  و  افغانستان  نجات  راه  در  را 

مصرف کنید. )12(

این روزها کم  تر خانه یي را مي توان پیدا کرد که کمپیوتر به آن راه نیافته باشد؛ حتا 
بسیاري از مردم گونۀ قابل حمِل این مظهِر دنیاي نوین را همه جا با خود به همراه 
مي برند. به  این ترتیب، زمان قرار گرفتن در مقابل مانیتور و چشم دوختن به آن نیز 
در مقایسه با دهۀ قبل افزایش یافته و حتا کودکان هم ساعات زیادی را به بهانۀ بازی 

یا چت مقابل نمایشگر می گذرانند. 
   متهم ضعیفِی چشم 

قرار گرفتن در مقابل یک صفحۀ نمایشگر، یکی از متهمان ضعیفی چشم است و این 
سوال را مطرح مي کند که  آیا در معرض نور نمایشگر تلویزیون، موبایل، کنسول های 
به  این  پاسخ  در  پزشکان  بشود؟  چشم درد  باعث  می تواند  بودن  کمپیوتر  یا  بازی 
پرسش، تنها عالمت نشان دهندۀ آغاز آسیب به چشم را خسته گی بینایی مي دانند. در 
واقع خسته گی چشم، یک هشدار بی خطر است و 50 تا 90 درصد افرادي که زمان 

زیادي را در مقابل نمایشگر می گذرانند، به خسته گی چشمی  دچار می شوند.
احتمال ابتال به این عارضه در صورتي که فرد بدون هیچ گونه استراحتی، طي مدت 
چه گونه  اما  می شود.  هم  بیشتر  باشد،  داشته  قرار  نمایش  صفحۀ  مقابل  در  زیادی 
می توانیم خسته گی بینایی را تشخیص بدهیم؟ نشانه هاي این عارضه شامل قرمزي، 
خارش و حساس شدِن چشم هاست. عالوه بر این و در موارد شدیدتر، ممکن است 
موارد  برخي  در  کنید.  درد  احساس  ُکرۀ چشم  در  و  از چشم ها جاري شود  اشک 
این عالیم بروز  با  انواع کمردرد همراه  یا   هم سردردهایی که منشاي مغزی دارند 

مي کنند. 
    افزایش آب سیاه چه طور؟

برخي از محققان معتقدند احتمال دارد کار با نمایشگرها منجر به افزایش آب سیاه 
شود. افزایش فشار چشم دلیل بروز بیماري آب سیاه است که در ردۀ بیماری هاي 

اعصاب بینایی قرار مي گیرد و با کاهش میدان دید بروز مي کند.
این معضل چشمي  با از بین رفتن فیبرهای بینایی نیز همراه است. البته  این موضوع 
این  به  ابتال  با نمایشگرها احتمال  اما احتمال دارد که کار  ثابت نشده،  به طور کامل 
بیماری را افزایش دهد؛ زیرا طبق آمار، بروز آب سیاه در افرادي که با کمپیوتر کار 
می کنند، بیشتر است. با تمام این حرف وحدیث ها حتا اگر کار با نمایشگرها باعث 
ایجاد مشکالت بینایی هم نشود، می تواند وجود برخی مشکالت پنهان چشمي  مانند 

مشکالت شکست نور را براي فرد مشخص کند و از این بابت قابل توجه است. 
    دیگران چه مي گویند؟

برخي از پزشکان معتقدند باال رفتن نمرۀ چشم یک روند طبیعی است و قرار گرفتن 
در معرض نمایشگرها باعث باالتر رفتن نمرۀ چشم یا ضعیف شدِن آن نمی شود. این 
یا هشت  اند هفت  افراد مجبور  از  برخي  که  از چشم پزشکان مي گویند حاال  گروه 
اکونومی  چشم،  اطراف  نور  مانند  عواملي  به  باید  بنشینند،  کمپیوتر  پشت  ساعت 
 چوکي، فاصلۀ فرد با کمپیوتر، فاصلۀ چشم تا کمپیوتر، نور دستگاه کمپیوتر و نور 
محیط و سالمت چشم توجه کنند؛ زیرا در زمینۀ قدرت بینایي موثرند و نبود هر کدام 

از آن ها باعث عوارض چشمي  خواهد شد.
با وجود این، استفادۀ مداوم و طوالنی از کمپیوتر با بروز خشکِی چشم همراه خواهد 
شد که باعث فشار بر چشم و قرمز شدِن آن می شود. چشم پزشکان پیشنهاد مي کنند 
که افراد در شرایط استفادۀ مداوم از نمایشگرها، مرتب پلک بزنند و در موارد شدت 
خشکي چشم، از داروهای چشمي  بهره بگیرند. هم چنین باید تغییراتی در نوع تغذیۀ 
خود به وجود آورند و مصرف اسیدهای چرب امگا ۳ مانند ماهی های چرب، تخم مرغ 

و چهارمغز را افزایش دهند. 
پیشنهاد  پزشکان  می شود.  چشم  خشکی  باعث  نیز  اتاق  هواي  در  رطوبت  کمبود 
مي کنند در ماه های سرد سال که میزان رطوبت هوا کم می شود، یک دستگاه بُخور در 
اتاق کارِ خود روشن کنید. چند دقیقه بستِن چشم ها هنگام کار با کمپیوتر هم عالیم 

خشکی چشم را بهبود می بخشد.
   این چند توصیه را جدي بگیرید 

مخصوص  عینک های  از  استفاده  دربارۀ  چشم پزشک  یک  با  چیزي  هر  از  قبل  ـ   
کمپیوتر، مشکالت تقارب و شکست نور، قدرت بینایی و فاصلۀ مناسب بین خودتان 

و نمایشگر صحبت کنید.
ـ وقتي در مقابل نمایشگر قرار مي گیرید، آرنج ها باید در حالت افقی تکیه داده شوند 
باال به مانیتور  از  باید  ارتفاع مناسبی باشند. چشم هاي شما  و صندلی و میز هم در 

اشراف داشته باشند.
را  نمایشگر، سالمت چشم هاي شما  یا گروپ روی صفحۀ  کلکین  نور  انعکاس  ـ 

تهدید مي کند.
بدهید.  استراحت  خود  چشم های  به  اتاق،  مختلف  نقاط  به  منظم  کردن  نگاه  با  ـ 

هم چنین باید از جای تان بلند شوید و کمي  راه بروید.
ـ شقیقه ها، پوست سر و گردِن خود را به طور منظم ماساژ بدهید.

ـ بهتر است از کمپیوترهای LCD استفاده کنید و نور محیط هم کم تر از نور عادی 
باشد. 
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بخش هشتادم

در مسـیر پیروزی

چشِم شما 
و نمایشگر کمپیوتر



            مازیار صفری

سال های  در  که  است  اندیشمندی  و  فیلسوف  اُکام  ویلیام 
1285 تا 1۳49 میالدی می زیسته است. اُکام از بنیان گذاران 
فلسفۀ جدید محسوب می گردد که متافیزیک را به نقد کشیده 
است. وی در فلسفۀ خود سعی نموده تا فلسفۀ اسکوالستیک 
و متافیزیک را زیر سوال بَرد. بدین ترتیب که وی اعتقادی به 
حکومت دنیوی و جهانی کلیسا نداشته و مرجعیت پاپ ها 
در باب حقوق و آزادی فردی افراد و مردم را رد می نماید. 

را  مردم  و  روحانیون  غیر  آزادی  و  حقوق  می گوید،  اُکام 
پاپ  و  است  جهانی  حقوق  که  چرا  برد؛  بین  از  نمی شود 
نمی تواند حقوق و آزادی را از افراد سلب نماید. از نظر وی، 
کلیسا حتا قدرت سلب آزادی را به صورت واسطه یی ندارد. 
از نظریۀ  او  باشد،  باالترین مرجع نمی تواند پاپ  در کلیسا 
شورایی کلیسا حمایت می کند. اُکام ناقد سرسخت پاپ های 
روزگار خود بود و در کتاِب خود از آن ها انتقاد نموده. وی 
در کتاب خود »کمدی الهی« پاپ معاصر خود را به دلیل طمع 
برابر  »در  از حد، سرزنش می کند و چنین می نویسد:  بیش 
خطاهای این پاپ دروغین، من صورتم را مانند خار سنگ 

اعتقادات و  میان  که  دارد  اعتقاد  اُکام  کرده ام...«.  آماده 
باورهای انسان و عقل و فلسفه هیچ ارتباطی نمی توان 
را که  ایمان، وحی و دین  نمود؛ مسایلی چون  برقرار 
بسیاری از مردم به آن اعتقاد دارند، اموری هستند که با 
عقل قابل توجیه نیستند و لذا نمی توان از طریق فلسفه 
به بررسی و ارزیابی آن ها پرداخت. وی معتقد است که 
فلسفه، ارتباطی با مسایل متافیزیک و دین ندارد؛ بدین 

امور  و  مسایل  خود،  دیدگاه  و  فلسفه  بیان  در  اُکام  ترتیب 
معنوی و ایمان را از مسایل مربوط به جهان جدا می سازد. 

از  برخی  که  خدا  وجود  فوق،  مباحث  بیان  با  متناسب 
آن  اثباِت  به  فلسفه  طریق  از  نظریه پردازان  و  فیلسوفان 
پرداخته و با بیان براهین و دالیل منطقی، وجود خدا را ثابت 
نموده اند، اُکام معتقد است که وجود خدای قادر و ازلی را 
نمی توان از طریق فلسفه و منطق اثبات نمود. او این مسأله را 
در حوزۀ وحی می داند که تنها از طریق ایمان واقعی به چنین 
با این حال، شناخت ما  باور راسخی می توان دست یازید. 
از خداوند توسط مفاهیم صورت می گیرد. مفاهیم پیچیده یی 

که تنها به او اختصاص دارد. اُکام می گوید: »ما نه به ماهیت 
وحدانیت خدا، نه به قدرت و نه به خیر الهی و تکامل او 
می توانیم مستقیمًا پی ببریم؛ تنها چیزی که می توانیم از آن 
حقیقتًا  که  هستند  مفاهیمی  باشیم،  داشته  مستقیم  شناخت 
خدا نیستند، ولی در استفاده در گزاره های روزمره از آن ها به 

جای خدا استفاده می کنیم.« 
نتیجه  این  به  می توان  اُکام،  اخالق  فلسفۀ  در  نظر  دقت  با 
رسید که قدرت فراگیر خداوند در ممکن الوقوع بودِن دنیای 
طبیعی نهفته است. قبول این مسأله به ایمان و باورهای فردی 
بسته گی دارد و در حیطۀ عقل و منطق جایی ندارد. اُکام برای 
خداوند آزادی کامل از قید و بند علت و معلول قایل بوده و 
برای انسان نیز چنین آزادی نیز قایل است؛ آزادی که نتیجۀ 
اقدامات  اعمال، کارها و  افراد در مقابل  مسوولیت اخالقی 
و  بوده  ارادی  اعمال  این  تمامی  که  است،  جامعه  در  خود 
انسان در گزینش صحیح و سنجیدۀ کارهای خود باید با عقل 
باورهای  و  الهیات  از  بیشتر  عقل  و  نماید  مراجعه  خویش 
اعتقادی می تواند مسیر درست و غلط را به انسان نشان دهد. 
با این حال، بخشی از فلسفۀ اُکام، رنگ معنوی و الهی دارد، 
چنان که وی اعتقاد دارد که انسان در گزینِش سعادت مختار 

بوده و فقط عشق به خداوند می تواند او را به این سعادت و 
رستگارِی واقعی مرهون دارد. هر کاری که به سوی غیر خدا 
اراده شود، حاوی نگرانی و غم است. برای قبول این مسأله، 
به ایمان و تجربه نیاز است. ولی افراد برای انجام هر کاری 
او علم  زنند.  را رقم  بوده و می توانند سرنوشِت خود  آزاد 
و دانش را از مذهب جدا نموده و معتقد است که دانش و 
معرفت جای حدس و گمان نیست، بلکه باید به یقین رسید. 
افراد باید قوانین علمی و اخالقی وضع نموده و بدانند که 
این قوانین ممکن الوقوع هستند و قطعیت ندارند. چون همۀ 
ارادۀ اوست که هر پدیده یی را  به خداست و  امور وابسته 

رقم می زند و وحی را نمی توان انکار نمود.
کلی  اگر  می کند؛  رد  خارج  عالم  در  را  کلیات  وجود  او   
به طور یک سان  باشد و در چندین فرد  از فرد واحد  جدا 
وجود داشته باشد، در آن صورت صفتی را به کلی نسبت 
خداوند  جوهر  فقط  چون  است،  الهی  صفتی  که  می دهیم 
است که یکی است و در سه شخص، بدون کثرت وجود 
و  باید صفت  باشد،  خارج  در  کلی  اگر  اُکام  دید  از  دارد. 
اموری الهی باشد. کلی با افراد کثرت می یابد، انسانیت هر 
انسان و هر فرد عالمت و مشخصه یی خاص دارد که او را 
از انسانیت دیگر افراد متمایز و بارز می گرداند. لذا کلی به 

عنوان یک واحد ناپدید می گردد. در واقع شناخت مطمین 
بدون واسطه، واضح و مشخص  زمانی حاصل می شود که 
باشد. اگر واسطه یی هم در این شناخت باشد، باید وضوح و 
روشنِی آن آشکار باشد. او وضوح را صفت شناخت می داند 
با علم، تعقل و حکمت تفاوت دارد،  و می گوید، شناخت 

چرا که این ها وضوح بدون واسطه ندارند. 
اُکام به دو نوع شناخت قایل بود؛ شناخت مستقیم که ما از 
اشیاء داریم و درک انتزاعی. درک مستقیم هنگامی که شیء 
نزد ما حاضر است و شناخت ما از آن آشکار و بارز است، 
به دست می آید. درک انتزاعی یعنی شناخت شیء خارج از 

شرایط وجود آن. 

  نقد:
با یکدیگر  اُکام  از نظریات و رهیافت های   در واقع برخی 
آزاد  موجودی  را  انسان  وی  که  حالی  در  است،  متعارض 
راسِخ خود  مطیع عقل  را  او  فلسفه،  از  بخشی  در  می داند، 

می خواند. 
هم چنین وی سعی نموده که الهیات و معنویات را از فلسفۀ 
خود جدا سازد، ولی برای پاسخ گویی به برخی از ایرادات 

رویکردهای خود از آموزه های دینی مدد می جوید. 
اُکام با تعریفی که از شناخت ارایه می دهد، بسیاری از امور و 
مسایل متافیزیک و معنوی را که شاید نتوان تعریفی تجربی 
و ملموس از آنها اریه داد، حذف می کند؛ از این رو شناخت 
و فلسفه یی که وی ارایه می کند، تنها بخش کوچکی از جهان 
مادی انسان ها را تعریف می نماید و از بیان ابعاد معنوی و 

مسایل اعتقادی عاجز است.

  منابع:
ـ مردانی نوکنده، محمد حسین؛ مشاهیر فلسفۀ غرب برای 

جوانان، موسسۀ فرهنگی انتشاراتی گرگان، 1۳8۳
ـ السکم، دیوید، تفکر در دورۀ قرون وسطا، ترجمۀ حنایی 

کاشانی، نشر قصیده، 1۳80
تهران:  غرب،  در  فلسفی  اندیشۀ  سیر  فاطمه،  زیباکالم،  ـ 

انتشارات دانشگاه تهران، 1۳85. 
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»مرگ« چرا برای همۀ ما این قدر مهم است؟ چرا هرجا پای 
میان است،  ماورایی در  اندیشه های  تفکر و  فلسفه ورزی، 
اندیشۀ  است؟  محسوس  و  قاطع  این چنین  مرگ  حضور 
پیرامون خود  دنیای  به  مادی  کاماًل  دیدگاهی  که  آن هایی 

دارند، دربارۀ این راز شگفِت وجود چیست؟
این ها پرسش هایی اند که برای همۀ انسان ها ـ با نسبت های 
متفاوت ـ پیش آمده است، و بی شک آنانی که دغدغه های 
فکری عمیق تری داشته اند، بیشتر به این مسأله فکر کرده اند 

و دربارۀ آن حرف زده اند.
هر  از  بیش  شاعرانی  و  نویسنده گان  نیز  ادبیات  عالم  در 
چیز به مرگ و ماورای آن اندیشیده اند که اندیشه برای شان 
آن،  روشن  نمونۀ  است.  داشته  واالتر  و  باالتر  جایگاهی 
به جای  شعری  آثار  تمامی  که  است  جهانی  شاعر  خیام، 
مانده از او پیرامون مسالۀ مرگ، نیستی و نسبت میان حال 

و آینده یی است که بی شک فنا خواهد شد.
معدود  جمله  از  پرتگالی  فقید  نویسندۀ  ساراماگو،  ژوزه 
هنرمندانی بود که در دورۀ ما می زیست و نوشته هایش بیش 
از آن که برآمده از دغدغه های مرسوم و معمول نویسنده گان 
روز باشد، ترجمانی از دیدگاه های یک روشن فکر چپ گرا 

با ویژه گی های خاص خودِ او بود.
»در ستایش مرگ«، یکی از آخرین آثار این نویسنده است 
سال های حیات  آخرین  در  او  دیدگاه های  واکاوی  به  که 
دربارۀ زنده گی و مرگ از دید انسانی چپ گرا و ایده آلیستی 

شکاک می پردازد.
میان  در  فراوان  شهرتی  »کوری«  با  پیشتر  که  ساراماگو 
این  در  بود،  کرده  کسب  فارسي زبان  کتاب خواِن  جامعۀ 
و  کنونی  روزگار  در  انسان  مبهم  سرنوشت  به  نیز  کتاب 
اختالط مرزهای خیر و شر، مادیت و معنویت، بقا و فنا و 
بطالن دیالکتیک های معمول در مکاتب روشن فکری چپ 

می پردازد.
ساراماگو در این رمان با خلق فضای آخرالزمانی و بی معنا 
حوادثی  به  مرسوم،  هویت های  و  اسم گذاری ها  ساختن 
از  سپس  و  توقف  اثر  در  کشور  یک  در  که  می پردازد 

سرگیرِی مرگ روی می دهد.
آن  بی زمانی  و  بی مکانی  آن،  آخرالزمانی  فضای  که  رمان 
هویت بخشی های  و  اسم گذاری ها  اعتبار  بودن  بی معنا  و 
مرسوم در آن، نشانگر ادامۀ فضای کوری در ذهن نویسنده 

است، به حوادثی می پردازد 
که در یک کشور پادشاهی 
و  توقف  اثر  در  مشروطه 
مرگ  سرگیرِی  از  سپس 

روی می دهد.
نویسنده برای ایجاد فضای 
مورد عالقۀ خود در شکل 
پشت  کل،  دانای  روایت 
همۀ صفحات کتاب حضور 
ذهن  در  تنها  نه  و  دارد 
مختلف  شخصیت های 
به  و  می شود  وارد  داستان 
شخصیِت  ناگفتۀ  نیمۀ  بیان 
گاه  بلکه  می پردازد،  آن ها 
به  نیز  ماجرا  روایت  در 
به  که  می شود  وارد  شکلی 
این  کند:  یادآوری  خواننده 
آفرینندۀ  منم که روایتگر و 
به خود  این جهاِن مختص 
مخاطب،  توی  و  هستم 
روایِت  پذیرش  به  محکوم 

من از این داستان هستی.
شروع  جایی  از  داستان 
می شود که مرگ سراغ افراد 
تا  و  نمی رود  یک سرزمین 
مدتی هیچ مرگی در محدودۀ 
مورد  سرزمین  جغرافیایی 
نمی شود.  گزارش  بحث 
و  واکنش ها  با  مسأله  این 
همراه  تازه یی  محاسبات 
طنزآمیز  نگاه  است. 
زدن  دست وپا  به  نویسنده 
پس  ناگهان  که  انسانی 
از  سرشار  تاریخی  از 
به  مرگ،  و  نابودی  کلیشۀ 
بی مرگی دست یافته است، 
کاماًل  بی مرگی  این  در  اما 

منفعل است؛ فضای جالبی در داستان می آفریند.

پس از مدتی مرگ تصمیم می گیرد به میان انسان ها برگردد، 
از این جا به بعد مرگ شخصیتی از شخصیت های داستان 
مرگ  موعد  بنفش رنگ،  نامه های  فرستادن  با  که  می شود 
منفعل  انسان  آن ها می رساند. دوباره  اطالع  به  را  انسان ها 
به دست وپا می افتد و این بار شکل تازه یی از تحیر انسان 
در وضعیت تازه یی که در ایجاد آن دخالتی ندارد، به چشم 

می آید.
را  همه چیز  مالل آور  گاه  درازگویی های  با  که  نویسنده 
موقعیت نهایی فراهم می کند، ناگهان مرگ را در وضعیت 
چرا  می شود،  منفعل  مرگ  بار  این  می دهد؛  قرار  تازه یی 
مرگش  موعد  که  کسانی  از  یکی  بنفش رنِگ  نامه های  که 

فرارسیده است، برگشت می خورد.
برجسته و  نه سیاست مداری  انسانی مهم،  نه  این شخص 
نه هنرمندی نامدار است؛ انسانی تنهاست که نوازنده یي در 
ارکستر شهر است و تنها دل خوشی اش در زنده گی آرام و 

خاموشش، نوازنده گی در اتاق موسیقی خانه اش است.
این نوازنده ـ نماد هنرمندی متواضع، بدون ادعا، بی آزار و 
رقیق القلب ـ بدون آن که بداند اسطورۀ مرگ را به چالش 
کشیده است و مرگ برای این که رسوایی اش را بپوشاند، 
از سیمای کلیشه یی، ذهنی و دور از دسترِس خود خارج 
می شود و با سیمایی انسانی سعی در اغواگری از نوازنده 
برای گرفتن نامۀ بنفش دارد؛ اما سرانجام مرگ به زنده گی 

انسانی دل می بندد و در آن سرزمین کسی نمی میرد.
داستان به شکلی نه چندان آشکار، موضوع ذهنیت و تأثیر 
کلیشه های ذهنی را بر زنده گِی بشر هدف گرفته است. مرگ 
دقیقًا زمانی از یک بشِر خالق اما بی ادعا شکست می خورد 
که از جایگاه خود به عنوان اسطوره یی دست نیافتنی تنزل 

می کند و وارد فضای عینی می شود.
این تنزل درجۀ خودخواسته، حرکت از دایرۀ ماورای ذهنی 
بشر به سمت محسوساِت اوست و مرگ بدون این که خود 
بداند، به دامی می افتد که نتیجۀ آن دست شستن از اقتدار 

و قدرت است.
مجموعه  باید  داستان  فضای  بهتر  درک  برای  شاید 
دیدگاه های نظریه پردازان چپ گرای غربی دربارۀ اسطوره 
مطالعه  را  بورژوازی  قدرت  تحکیم  بر  آن  تأثیرگذارِی  و 
انتقال  در  نویسنده  توانایی  سِر  بر  بحث  این جا  اما  کرد؛ 
نظر  به  که  است  داستانی  فضای  در  خود  دیدگاه های 
نثری که  از همۀ زیاده گویی های نویسنده و  می رسد جدا 
حتا از ورای ترجمه گاه بی دلیل فاضل مآبانه می نماید، در 

این امر توفیق داشته است.
با  نثِر او را  نیز سعی کرده است فضای داستان و  مترجم 
تمام امکانات و حتا گاه بهره مندی از برخی اصطالحات و 
شوخ طبعی های روز منتقل کند؛ اما مشخص نیست عنوان 
کتاب »death with interruption« )مرگ با وقفه( به 

چه دلیلی به »ستایش مرگ« برگردان شده است؟
منبع: تبیان 
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نگاهی به رمان »در ستایش مرگ« 
نوشتة ژوزه ساراماگو
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نویسنده برای ایجاد فضای مورد عالقة خود در شکل روایت 
دانای کل، پشت همة صفحات کتاب حضور دارد و نه تنها در ذهن 

داستان وارد می شود و به بیان نیمة ناگفتة شخصیت های مختلف 
شخصیِت آن ها می پردازد، بلکه گاه در روایت ماجرا نیز به شکلی 
وارد می شود که به خواننده یادآوری کند: این منم که روایتگر و 
آفرینندة این جهاِن مختص به خود هستم و توی مخاطب، محکوم 

به پذیرش روایِت من از این داستان هستی

ویلیام ُاکام؛ نقاد فلسفة اسکوالستیک
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مـاهی از سر بگندد نه ز دم

انگلیس نگران...
 در پولیس افغانستان به اجرا در نیاید این سازمان خدمتی 
غیر موثر و مشکل دار را طی دهه های آینده به شهروندان 

ارائه خواهد داد.
این ارزیابی ها که میان چند دسته از اسناد رسمی وزارت 
در  نگرانی ها  افشاکننده  دارند  قرار  انگلیس  خارجه  امور 
یک  عنوان  به  کارآیی  برای  افغانستان  ظرفیت  خصوص 
کشور دموکراتیک پس از خروج سربازان خارجی در پایان 

سال 2014 از این کشور هستند.
که  می شوند  اعالم  آن  از  پس  روز  چند  گزارش ها  این 
به  سفر  جریان  در  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
افغانستان گفت به دلیل آنکه نیروهای امنیتی افغان فراتر 
از انتظار عمل کردند سربازان انگلیسی می توانند سریعتر 

از برنامه ریزی خارج شوند.
حامد کرزی، رییس  جمهوری افغانستان نیز طی اظهاراتی 
که اخیر داشت گفت که فساد گسترده در این کشور یک 
به  که  کشورهایی  سوی  از  بیشتر  اما  است  تلخ  واقعیت 
تامین مالی دولت وی و نیروهای امنیتی افغان می پردازند 

به آن دامن زده می شود.
به  انگلیس  خارجه  امور  وزارت  اسناد  در  این  وجود  با 
که  افغانستان  پولیس  داخل  مشکالت  برخی  تشریح 
مختل  را  کشور  این  توسعه  آینده  سال های  در  می توانند 

کنند پرداخته شده است.
پولیس  خصوص  در  اکتبر  ماه  به  مربوط  گزارشی  در 
افغانستان در والیت هلمند شانس دستیابی به هدف بیان 
شده پولیس افغانستان برای از بین بردن فساد در سراسر 

کشور زیر سوال برده شده است.
در  اوضاع  واقعیت  که  شده  تصریح  گزارش  این  در 
افغانستان این است که فساد شیوع پیدا کرده و در بافت 
این  است.  تنیده شده  دولتی  نهادهای  در  ویژه  به  جامعه 
را  افغانستان  پولیس  برای  شده  تعیین  هدف  حقیقت 
این  می گویند  مفسران  برخی  و  می کند  دستیابی  غیرقابل 
مساله ریشه یی بوده که برای سال های آینده نمی توان به 

طور موثر آن را برطرف کرد.
این گزارش خواهان رویه یی برای شکایت ها و اقدام علیه 
بلندپایه  افسران  انتصاب  در  منشی  ارباب  و  بازی  پارتی 

شده است.
گزارش می افزاید: تداوم عدم حضور یک نظام معتبر برای 
استخدام و ترفیع افسران پولیس افغانستان موجب حفظ 
انگیزه منافع  با  افراد  وضع موجود خواهد شد که در آن 
شخصی و یا در سر داشتن نیت غیر اخالقی به نقش های 

موثر و بلندپایه در این سازمان دسترسی پیدا می کنند.

سازش در افغانستان...
 امریکا را قادر می سازد تا دولت خود را برای مدیریت 
و برنامه ریزی برای نفوذ در پاکستان به منظور کمک 
به دستیابی دولت امریکا در خصوص اهداف سیاست 

خارجی این کشور همراه کند.
آیا  که  مساله  این  درخصوص  نیز  افغان  مقام های 
حمایت های جنرال کیانی از مذاکرات صلح و سازش 
میان افغانستان و شبه نظامیان طالبان صورت می گیرد 
اقداماتی در خصوص  آیا  این موضوع که  یا خیر و 
در  پاکستان  پیشینه  از  انتقادات غربی  منحرف کردن 
آباد  اسالم  دولت  حمایت  خصوص  در  افغانستان 
پرسش هایی  به وجود می آید  طالبان  نظامیان  از شبه 

مطرح کردند.
باعث  میالدی   1990 سال های  اواسط  در  پاکستان 
اکنون  افغانستان شد و هم  قدرت گرفتن طالبان در 
عنوان  به  واشنگتن  و  کابل  دولت  دو  جانب  از  نیز 
بازیکن کلیدی در مقابله با این شبه نظامیان محسوب 

می شود.
روابط میان فرماندهان طالبان و سازمان امنیت پاکستان 

به شدت به دلیل عدم اعتماد مخدوش شده است و 
سواالتی را در این خصوص به وجود آورده که آیا 
جاسوسان پاکستانی تاثیر کافی بر ترغیب کردن شبه 
مذاکره  میز  سر  بر  آنها  برای حضور  طالبان  نظامیان 

می توانند داشته باشند یا خیر؟
در  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو  مقام های  از  یکی 
این باره گفت: دیپلمات ها خواستار حرکت به سوی 

راه حلی سیاسی هستند.
جنرال کیانی در ادامه گفت: ما به عنوان یک کشور در 
حال گذر از یک مرحله معنادار هستیم. ما به شدت 
و به صورت آگاهانه به اشتباهاتی که در گذشته انجام 
در  را  آنها  تا  می کنیم  و تالش  می کنیم  نگاه  داده ایم 

آینده بهتر کنیم.
فرمانده ارتش پاکستان در سال 2009 میالدی دستور 
به  بگیرد  نظامیان صورت  شبه  علیه  اقداماتی  تا  داد 
والیت  در  را  ارتش  نیروی  هزار   40 منظور  همین 
وزیرستان جنوی مستقر کرد و آنها توانستند به مقابله 

با شبه نظامیان در منطقه بپردازند.
در  پاکستان  ارتش  نظامیان  حضور  از  پس  همچنین 
منطقه  در  پیشرفت هایی  جنوبی  وزیرستان  والیت 

به  پاکستان  ارتش  همچنان  اما  است.  شده  حاصل 
بیشتری  بیشتر و بخش های  کنترل  به  دنبال دستیابی 

از این ناحیه مرزی با افغانستان است.
جنرال کیانی در جریان گفت وگوهای میان پاکستان و 
امریکا یکی از طرف های کلیدی گفت وگو محسوب 
ربانی  حنا  وی  حمایت  با  که  طوری  به  است  شده 
کهر، وزیر امور خارجه پاکستان مذاکراتی مداوم را با 
همتایان افغان خود صورت داده و طی آن نیز در ماه 
از شبه  پاکستان ده ها تن  نوامبر سال جاری میالدی 

نظامیان دربند را آزاد کرد.
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  صالح الدین 
در  تغییراتی  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  افغانستان 
ذهنیات سیاسی به وجود آمده و در تفکرات سیاسی 
دلیلی  ما  آمد.  خواهد  وجود  به  نیز  پاکستان  دولت 

داریم که باید هشیارانه و خوشبینانه عمل کنیم.
همچنین درجریان یکسری حمالت شدید طی ماه های 
اخیر به مناطق مختلف پاکستان دولت اسالم آباد به 
شدت نگران این مساله است که افزایش بی ثباتی در 
پاکستان  نظامیان  نیرومند شدن شبه  باعث  افغانستان 

نیز شود.

          احمدعمران

سخنان رییس جمهوری در روز مبارزه با فساد اداری، 
این خصوص  در  آن چه  که  داد  نشان  دیگر  بار  یک 
ظرف سال های گذشته انجام شده، به اصطالح بر یخ 

نوشته شده و در آفتاب گذاشته شده است. 
خود  مألوِف  و  معمول  شیوۀ  همان  به  کرزی  آقای 
با سخنان  برود،  عواطف  شکار  به  می کند  تالش  که 
با  مبارزه  در  ناکامی اش  از  احساساتی،  جمالتی  و 
پدیدۀ فساد اداری پرده برداشت، ولی با مهارت چنان 
واقعًا طرف  نشد  که مشخص  پیچید  درهم  را  قضیه 
خطاِب او کیست. او جامعۀ جهانی را متهم به امضای 
قراردادهای غیرشفاف با برخی افراد بلندپایه در کشور 
کرد و مدعی شد که در رابطه با مشکل فساد اداری، 
بیشتر از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی مقصر است. 
آقای کرزی به گونۀ فرافکنانه در این سخنرانی تالش 
بین المللی  کرد که تقصیر اصلی را به گردن متحدان 
خود بیاندازد. اما او در این خصوص مثل همیشه به 
جست.  توسل  سند  و  پشتوانه  بدون  و  عام  سخنان 
بلندپایۀ  مقام های  کدام  واقعًا  که  نگفت  کرزی  آقای 
این روند  و  دارند  قراردادها سهم  این  در  حکومتش 

چه گونه انجام می شود. 
ولی  بود،  عصبانی  دیگر  جایي  از  کرزی  آقای  گویا 
صورت  این  به  می خواست  فرصت  از  استفاده  با 
کرزی  آقای  اصلی  مشکل  شاید  کند.  عقده گشایی 
به  بود که  امنیتی  پیمان  امضای  بر سر  امریکایی ها  با 
گفتۀ بسیاری از کارشناسان، به یک معضل کالن در 

مناسبات دو کشور تبدیل شده است. 
آقای کرزی خواهی نخواهی در این سخنرانی نشان 
داد که رهبری ضعیف و رییس جمهوری ناتوان است. 
او بدون این که به این ناتوانی اشاره یی داشته باشد، در 
کل سخنرانی اش نشان داد که از اطرافش بی خبر است 
و در مسایل کالن ملی، توان تصمیم گیری ندارد. به 
همین دلیل، او بیشتر به گالیه و شکایت از دیگران 
پرداخت و بدون آن که بگوید نقش او به عنوان رهبر 
و رییس جمهور کشوری به نام افغانستان چیست، از 

کنار مسایل به ساده گی عبور کرد. 
از جانب دیگر، آقای کرزی در این سخنرانی به شدت 
به تناقض گویی پرداخت؛ به این معنا که از یک سو از 
جامعۀ جهانی و کشورهای متحد افغانستان انتقاد کرد 
که در آوردِن امنیت و ثبات ناتوان بوده اند، ولی از سوی 
خارجی  نظامیان  »موجودیت  که  ورزید  تأکید  دیگر 
پس از سال 2014 در افغانستان به خیر کشور است«. 
حاال مشخص نیست که با منطق رییس جمهوری، این 
تناقض گویی چه گونه می تواند صورت واقعی بگیرد؛ 
چون از گذشته های دور منطق دانان به این نظر اند که 
جمع نقضین محال است. اما در منطق رییس جمهوری 
مثل این که جمع نقضین نه تنها که محال نیست، بل 
ممکن هم است. زیرا از یک طرف جامعۀ جهانی عامل 
نابه سامانی های امنیتی و فساد اداری معرفی می شود، 
ولی از جانب دیگر موجودیت آن ها در تأمین امنیت 

و کمک به افغانستان اجتناب ناپذیر می نماید.
کرد  ثابت  دیگر  بار  این سخنان، یک  با  آقای کرزی 
را  کشور  ادارۀ  توانایی  و  است  ضعیف  رهبری  که 
ندارد. چون اگر او یک رهبر قدرت مند می بود، بدون 
شک توان افشای نام های مفسدین را می داشت و در 
در  بیگانه ها  دخالت های  و  تجاوزات  از  جلوگیری 
امور کشور، از خود واکنش نشان می داد. آقای کرزی 
عمدتًا نشان داد که عروسکی بیش نیست که گاه در 
دست کشورهای همسایه قرار می گیرد و گاه هم در 

دست کشورهای غربی. 
به  اداری  فساد  با  افغانستان  مبارزۀ  دیگر،  جانب  از 
کرزی  آقای  رهبری  و  سیاست ها  به  مستقیم  گونۀ 
در  که  فسادی  از  کرزی  آقای  چرا  می شود.  مربوط 
می شود،  انجام  کنارش  در  و  ریاست جمهوری  ارگ 
هیچ سخنی نمی گوید؟ چرا آقای کرزی برای مصارف 
دالر پول  میلیون  از 80  ارگ ریاست جمهوری بیش 
مقننه  و  قضایه  قوه  برای  ولی  کند،  می  درخواست 
تنها شصت میلیون دالر اختصاص داده می شود؟ این 
نماینده گان  میان  کالن  بحث  به  شنبه  روز  در  مسأله 
تبدیل شد و سرانجام هم مصارف ارگ سبب شد که 
مجلس نماینده گان بودجۀ سال 1۳92 خورشیدی را 
آقای کرزی  از نظر  این مسأله  آیا در  نکند.  تصویب 

هیچ فسادی وجود ندارد؟ 
فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  سخنان  حال،  همین  در 

تأمل  قابل  با فساد،  مبارزه  نیز در روز جهانی  اداری 
بود. عزیزاهلل لودین رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد 
اعتراف کرد که اگر وضعیت فعلی هم چنان ادامه پیدا 
فروپاشی  سمت  به  افغانستان  در  نظام  مطمینًا  کند، 
که  نمی شود  مطرح  سوال  این  چرا  رفت.  خواهد 
کی  می رود،  فروپاشی  سمت  به  که  نظامی  رأس  در 
نابه سامانی ها  این  در  کرزی  آقای  آیا  است؟  نشسته 
آن ها  با  حاضر  حال  در  افغانستان  که  مشکالتی  و 
است؟!  نداشته  نقشی  هیچ  است،  گریبان  به  دست 
نظام  این  سکان دار  او  گذشته  سال  یازده  در  حداقل 
بوده و به اشکال گوناگون تالش کرده که خواست ها 
مناسبات داخلی و خارجی  و سلیقه های خود را در 
افغانستان اعمال کند. چرا کسی نمی گوید که اعمال 
همین سلیقه های شخصی، افغانستان را دچار وضعیت 

فعلی کرده است؟
آقای کرزی با سخنانش در روز مبارزه با فساد، یک بار 
اعتراف کرد که رییس جمهوری ضعیف است؛  دیگر 
همان گونه که او چند سال پیش در یک گفت وگوی 
با یکی از رسانه های غربی این حرف را  اختصاصی 

زده بود. 
آن  ذکر  که  دارد  عبرت آموز  سخنی  بلخی  موالنای 
خالی از دل چسپی نیست. این عارف و شاعر بزرگ 
زبان فارسی در کتاب مثنوی معنوی می گوید: »ماهی 
از سر بگندد نه ز دم«. حاال هم ماهی افغانستان از سر 
به  می توان  را  دم  گندیده گی  که  چرا  است،  گندیده 
است،  که عالج ناپذیر  آن چه  ولی  کرد،  آسانی عالج 

گندیده گی از سر است. 

www.mandegardaily.com

بـاج نه...
 اساسي قانون کې درې مسلې د تعديل وړ نه دی، لومړی 
د  درېیم  او  نظام  جهوري  اسالمي  دويم  احکام،  اسالمي 
د  چې  شرط  هغه  په  خو  ازادي؛  او  حقونه  اساسي  وګړو 

بهبود لپاره وي.
که  دي،  شوي  تضمین  حقونه  نرو  او  ښځو  د  وايي،  هغه 

چېرې بدلون په کې راځي نو بايد بهتره شي.
د نوموړي په وينا، دا چې طالبان اساسي قانون نه مني، نو 
وايي زموږ يو تن هم دا صالحیت نه لري چې ووايي، موږ هم 

اساسي قانون نه منو.
چې  مسايلو  دې  له  چېرې  که  کړه،  زياته  قاسمیار  ښاغلي 
د  راځي  بدلون  کې  قانون  اساسي  هم  بیا  وکړه  يې  يادونه 
چې  راځي،  کې  په  به  مخې  له  پروسیجر  ځانګړي  هماغه 
لومړی به يو متن جوړېږي هغه به لويې جرګې ته ورځي، د 

لويې جرګې يو لوړ نصاب يا دوه برخې به هغه تصويبوي.
اسالمي  د  قانون  اساسي  افغانستان  د  چې  وايي،  نوموړی 
درېیمه  دويمه،  په  او  دی  شوی  تدوين  کې  رڼا  په  احکامو 
په  قانون  هېڅ  چې  شوی،  ټینګار  يې  کې  مادو  نورو  او 
افغانستان کې له اساسي قانون او د مبارک اسالم له احکامو 

او ارزښتونو سره په خالف کې نه شي کېدای.
د سولې د عالي شورا دغه چارواکی زياتوي، مني چې يو تر 
يوه وخته به طالبان په دې سخت شرط ټینګار وکړي؛ خو 
کله چې روښانه شي چې دې ستونزې ته د حل لپاره هېڅ 

سیاسي، حقوقي او ټولنیزه الر نشته نو يوشمېر کسان به پر 
خپل نظر تجديد وکړي.

چې  کړي،  درک  کسان  يوشمېر  به  همدارنګه  وايي،  هغه 
معاملې  سیاسي  يوې  د  قانون  اساسي  څو  لري،  نه  امکان 
لپاره پايمال کړي، ځکه سوله يوه ملي اړتیا ده چې خلک 
يې غواړي او دا خلک دي، چې بايد ومني دغسې يو کار تر 

سره شي نه يوه ډله.
د ښاغلي قاسمیار په وينا، اصاًل دوی د باج ورکونې په اړه 
فکر نه کوي او هېڅکله نه غواړي، چې د خپلو خلکو حقونه 
او ازادۍ قربان کړي، لکه د يو قوم، د ټولنې يو قشر يا هم 
د ښځو د حقونو په اړه چې د ټولنې نیمايي برخه ده، پرې 

معامله وکړو او هغه قرباني کړو.
نوموړی زياتوي، افغانان د خپلې دې پر حق غوښتنې څخه 
د  چې  غواړي،  مخې  له  اصولو  او  چوکاټ  يوه  وړ  پیروي  د 
سولې پروسې ته الر پرانیزي، نه د يوې سیاسي معاملې او 
اوږه  په  بار  دروند  يو  ټولنه  يې  بیا  چې  الرې،  له  بند  و  ضد 

يوسي.
همدارنګه د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي ماندګار 
قانون منل  اساسي  ته په مرکه کې وويل، چې د  ورځپاڼې 
او يا بدلول دواړه د حکومت او طالبانو له صالحیتونو څخه 

نه دي.
شرطونه  ځینې  طالبانو  د  چې  ده  دا  خبره  ښه  وايي،  هغه 
بیا هم  او که  راشي  پرې  لپاره ومنل شي چې سوله  د دې 
لويې  د  نو  کوي؛  ټینګار  بدلون  په  قانون  اساسي  د  طالبان 

جرګې صالحیت دی چې په اړه يې څه پرېکړه کوي.
ستونزې  هم  اوس  کې  قانون  اساسي  په  زياتوي،  نوموړی 
شته او ښه دا ده چې لويه جرګه را وبلل شي، چې د طالبانو 
غوښتنه هم پوره شي او بیا د ولس استازو ته واک ورکړل 
او څه ډول يې  شي، چې څه ډول يې بدلون په کې راولي 

تصويبوي.
د ولسي جرګې دغه غړي وويل، دا يو نمايشي کار نه دی 
او  منم  نه  بدلون  کې  قانون  اساسي  په  وايي  حکومت  چې 

طالبان ووايي چې په کې بدلون غواړم.
ښاغلی مجیدي وايي، حکومت ته په کار ده چې د طالبانو 

شرطونه ومني او په دې د سولې خبرې ونه ځنډول شي.
هغه وايي، داسې اسناد په الس کې لري چې حکومت اصاًل 

نه غواړي د سولې پروسه مخ ته بوځي او سوله وکړي.
دی زياتوي، حکومت پوهېږي، چې د سولې کولو په وخت 
کې بیا د دوی چور او چپاول ته ځای نشته، دوی ته ځای 

نشته ځکه د دوی کړنې او جنايتونه ټولو ته معلوم دي.
ته  طالبانو  حکومت  لپاره  همدې  د  خبره،   په  نوموړي  د 
داسې شرطونه ږدي، چې وسله پر ځمکه کېږده او اساسي 
قانون ومنه بیا درسره سوله کوو، چې په اصل کې يې دا د 

تسلیمۍ په مانا ده.
ښاغلی ګل پاچا مجیدي وايي، حکومت ته په کار ده، چې 
د طالبانو معقولې طرحې را وباسي، رامخې ته يې کړي او 

مثبت ځواب ورته ووايي.

 ) در حاشیة سخنان آقای کرزی در روز مبارزه با فساد اداری(
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کارگاه علمی برای علمای حوزۀ 
غرب برگزار شد

امریکا 70 میلیون دالر برای رشد اقتصادی 
زنان به مصرف می رساند

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، 
زیست  محیط  نامناسب  وضعیت  از 
شهرهای  از  شماری  و  شهرکابل 
پرنفوس دیگر کشور، به شدت ابراز 

نگرانی می کند.
می دهند  هشدار  اداره  این  مسووالن 
موضوع  افغانستان  حکومت  اگر  که 
محیط زیست را در اولویت کاری اش 
قرار ندهد، وضعیت محیط زیست در 

کشور بدتر می شود.
حافظت  ادارۀ  رییس  ظاهر  مصطفی 
در  که روز گذشته  از محیط زیست 
خوانده  فرا  سنا  مجلس  در  نشستی 
از وضعیت محیط زیست  بود،  شده 
شهر کابل و برخی از شهرهای دیگر 

کشور به شدت نگرانی کرد.
برخی  هماهنگی  عدم  که  گفت  او 
به  تا  ادارات حکومتی سبب شده  از 
این کشور،  مشکل محیط زیست در 
نگیرید.  صورت  درست  رسیده گی 
تطبیقی  خانه های  »وزارت  افزود:  او 
انجام  یا  بکنند،  را  کار خود  باید  که 
به  بدهند  هم  انجام  اگر  و  نمی دهند 
این  که  نمی باشد  آن  درست  شکل 
مسأله برای مردم افغانستان قابل قبول 
موضوع  که  دارم  تقاضا  من  نیست. 
محیط زیست در اولویت باشد یعنی 
این مسأله در کابینه و شورای ملی در 
صدر قرار داشته باشد. از این خاطر 
افغانستان  در  وضعیت محیط زیست 
اگر  است.  کننده  نگران  فوق العاده 
نکند،  پیدا  اولویت  زیست  محیط 
بدتر  بلکه  نشده  خوب  وضعیت 

خواهد شد.«
آقای ظاهر با انتقادهای تند سناتوران 

مواجه شد.

برخی سناتوران گفته اند که این اداره 
تا اکنون کارهای الزم را انجام نداده 
و همین مسأله سبب افزایش آلوده گی 
هوا و بروز امراض گوناگون در کشور 

شده است.
به باور این سناتوران، خطرات ناشی 
از آلوده گی هوا نگران کننده است و 
باید برای حل این معضل رسیده گی 

شود.
سناتوران  از  یکی  اعظمی  احمد  گل 
 « گفت:  ظاهر  مصطفی  به  خطاب 
که  میری  و  مرگ  و  هوا  آلوده گی 
هوا  آلوده گی  به  مربوط  امراض  از 
فکر  اگر  درست  می گیرد،  صورت 
است.  ما  جنگی  تلفات  معادل  شود 
اداره شما در مورد چینن واقعات چه 

تدابیری دارد.«
در این حال، بشیر صمیم عضو دیگر 
فضای  »همین  گفت:  سنا  مجلس 

سبب  ملوث  نوشیدنی  آب  و  آلوده 
شده که امراض گوناگون اطفال تحت 
سن 5 سال و فامیل  ها در اثر نوشیدن 
آب ملوث و فضای آلوده به امراض 
مساله  این  که  شوند.  متبال  گوناگون 
شده  صدری  امراض  افزایش  باعث 

است.«

از  افغانستان  حکومت  چند  هر 
آماده گی ها برای بهبود وضعیت محیط 
زیست سخن می زند اما دیده می شود 
و  کابل  در  هوا  آلوده گی  مشکل  که 
برخی از شهرهای پرنفوس دیگر هر 

روز بیشتر می شود.
داکتران  از  برخی  حال،  همین  در 
هشدار می دهند که اگر به این مساله 
سال  پنج  تا  ممکن  نشود،  رسیده گی 
دیگر زنده گی در بسیاری از شهرهای 

پر نفوس افغانستان مشکل شود.

با گذشت حدود یک سال از تکمیل پروژه ترمیم قلعه 
تاریخی اختیارالدین هنوز درب این قلعه به روی مردم 

باز نشده است.
با  می توانند  ویژه  مهمانان  و  خارجی  جهانگردان  تنها 

گرفتن مجوز وارد این قلعه عظیم و تاریخی شوند.
مسووالن فرهنگی هرات می گویند که دلیل محدودیت 
مردم  از  نمی توانند  ویژه،  کارمندان  نداشتن  و  تشکیل 

پذیرایی کنند.
سال  هفتصد  و  هزار  دو  از  بیش  با  اختیارالدین  قلعه 
قدمت، بارها تخریب و بازسازی شده، این بار آخر اما 
بازسازی آن نه به خاطر مقاصد نظامی بلکه برای حفظ 

آن به عنوان یک بنای تاریخی صورت گرفته است.
تاریخی  قلعۀ  این  از  نمی توانند  این که  از  هرات  شهروندان 

دیدن کنند، شاکی هستند.

ایرج ولی پور می گوید : »ما نتوانستیم از این قلعه دیدن کنیم. 
گفتند ]درب آن[ بسته است. فکر می کنم این مشکل بزرگی 
است. ما باید برویم و از ریاست اطالعات و فرهنگ کاغذ 

]مجوز[ بگیریم و دوباره بیاییم. ما باید بناهای باستانی مان را 
ببینیم و در مورد تاریخ وطن و والیت خود بفهمیم.«

 'یک نفر کم است'
که  قلعه یی  است؛  قلعه  این  فرهنگی  مدیر  جویا  بصیراحمد 
2۳ برج 28 متری، 250 متر طول و بین 60 تا 70 متر عرض 
دارد . او کار تشریحات تاریخی، مراقبت از قلعه، مواظبت و 
پذیرایی مهمانان، همه را به تنهایی انجام می دهد. او می گوید 
باز  مردم  عموم  روی  به  را  قلعه  درب  نمی تواند  اینکه  از 

بگذارد، متاسف است، ولی چاره یی ندارد.
نیاز  کارمند  نفر  ده  به  حداقل  »این جا  می گوید:  جویا  آقای 
داریم و یک نفر تنها برای انجام کارهای اداری، شماری هم 
برای راهنمایی سیاحان و تشریحات تاریخی در مورد قلعه. 
وقتی مهمانی تازه وارد قلعه می شود، من ناچار مهمانان دیگر 
را در باالی قلعه تنها بگذارم و دوباره برای پذیرایی مهمانان 

تازه پایین بیایم.«
عالوه بر سیاحان خارجی، مهمانان ویژه داخلی هم می توانند 
با گرفتن مجوز وارد این قلعه شوند، اما معلوم نیست که چه 
می توانند  افغانستان  دیگر شهرهای  و  شهر  این  مردم  زمانی 

بدون کسب مجوز وارد این قلعه شوند.
هرات  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  سروریار  محمداحسان 

از طریق  اختیارالدین  قلعه  می گوید: »در حال حاضر عواید 
است  نیاز  می شود.  منتقل  کشور  مرکز  به  هرات  مستوفیت 
به  دوباره  هم  قلعه  این  عواید  کابل،  در  بابر  باغ  مثل  که 
فرسایش  از  بتوانیم  تا  یابد  اختصاص  قلعه  همین  مصارف 

قلعه جلوگیری کنیم.«
برای  و  است  محدود  ما  تشکیل  دیگر  سوی  »از  افزود:  او 
کل این قلعه یک نفر داریم. اگر پول در اختیار داشته باشیم، 
می توانیم که به صورت مقطعی افرادی به عنوان ماموران اجیر 
افزایش  قلعه  این  در  خدمات  ارائه  میزان  تا  کنیم  استخدام 
از  خارجی  جهانگرد  صد  دو  حدود  جاری  سال  در  یابد.« 
بناهای باستانی هرات دیدن کرده اند. این رقم نسبت به سال 
گذشته، 60 درصد افزایش را در شمار سیاحان خارجی که از 

هرات دیدن کرده اند، نشان می دهد.
آقای سروریار رییس اطالعات و فرهنگ هرات می گوید در 
نظر است که برای جلب سیاحان بیشتر به هرات، برنامه های 
تبلیغاتی و فرهنگی به مرحله اجرا گذاشته شود.  گسترده تر 
مسووالن فرهنگی هرات معتقدند که بازدید عمومی از اماکن 
تاریخی هرات، می تواند عواید قابل مالحظه یی در پی داشته 
باشد. البته اگر به گفته آنان، پیشنهادها و طرح های سنجیده 

شده عملی شوند.

رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست:

وضعیت محیط زیست افغانستان 

فوق العاده نگران کننده است
کارگاه علمی آمرین دارالعلوم ها، مدارس دینی و 

علما در هرات برگزار شد.
الدین  اصیل  کارگاه  این  گشایش  مراسم  در 
جامی معاون والیت هرات، دوکتور شفیق صمیم 
مولوی  معارف،  وزارت  اسالمی  تعلیمات  معین 
اوقاف،  و  حج  مسلکی  معین  منیب  عبدالحکیم 
بصیر احمد آروین طاهری رییس معارف هرات و 

شماری از علمای دین اشتراک داشتند.
روزه  سه  علمی  کارگاه  این  که  گفت  طاهری 
مدارس  دارالعلوم ها،  آمرین  دین،  علمای  برای 
دینی، دارالحفاظ ها و امام های مساجد والیت های 
ابتکار  به  هرات  و  نیمروز  فراه،  غور،  بادغیس، 
معینیت تعلیمات اسالمی وزارت معارف و وزارت 

حج و اوقاف راه اندازی گردیده است.
نفر   150 از  بیش  کارگاه  این  در  که  افزود  وی 
تمام  در  کارگاه  این  است  قرار  و  دارند  اشتراک 

زون ها برگزار گردد.
وی گفت که هدف از این کارگاه بسیج ساختن 
علما برای آگاهی دهی به مردم جهت تأمین امنیت 
افغانستان، حکومت داری خوب، خروج نیروهای 

خارجی، جلوگیری از فساد و بی عدالتی، مبارزه با 
مواد مخدر و رفع خشونت علیه زنان می باشد.

همچنان معین تعلیمات اسالمی گفت که در این 
تعلیمات  راستای  در  علما  از  روزه  سه  کارگاه 
و  سیاسی  و  اجتماعی  معضالت  حل  اسالمی، 
قدرت  انتقال  و  خوب  داری  حکومت  ناامنی ها، 
منتشر  اعالمیه یی  و  شود  می  گرفته  مشوره 

می شود.
وی افزود که اکنون در تمام افغانستان بیش از 9 
صد مدرسه دینی وجود دارد. قبلن حضور زنان 
بیست  اکنون  اما  بود،  رنگ  کم  مدارس  این  در 

درصد شاگردان آن ها بانوان اند.

بخش  در  امریکا  سفارت  معاون  مارو،  جنرال 
حاکمیت قانون در افغانستان، به کندز سفر کرد.

او در این سفر با والی، رییس امور زنان و شماری 
دیگر از مسووالن والیت کندز دیدار کرد.

هفتاد  که  سپرد  وعده  ماری  بانو  دیدار،  این  در 
میلیون دالر در بخش رشد ظرفیت و اقتصاد زنان 

افغانستان به مصرف برسانند.
در این دیدار، نادره گیاه رییس امور زنان والیت 
ماه پسین سال  آنان در جریان 9  کندز گفت که 

ثبت  را  زنان  بر  خشونت  مورد  شصت  روان، 
کرده اند که چهارده مورد آن قتل بوده و عامالن 

آن نیز بازداشت شده اند.
در همین حال، محمد انور جگدلک، والی کندز 
است،  مردود  اسالم  دین  در  خشونت  که  گفت 
دین  در  زنان،  بر  خشونت  نام  به  پدیده یی  پس 
کار  آن  نابودی  برای  باید  و  ندارد  جایی  اسالم 

شود.
که  شد  نگرانی  ابراز  هم چنان  نشست،  این  در 
شماری از مجرمان جنایت های خشونت بر زنان، 
با آن که از سوی نیروهای امنیتی کندز بازداشت 
از  ولی  می شوند،  فرستاده  مرکز  به  و  می شوند 

مرکز رها می شوند.
والی کندز با اشاره به پروندۀ نکاح اجباری لعل بی 
بی توسط یکی از فرماندهان پولیس محلی، گفت: 
داشتند،  در خشونت دست  که  را  مقامی  هر  "ما 
قضایی  نهادهای  و  مرکز  به  و  کرده  بازداشت 

فرستادیم."

ایجاد حکومت موقت...
 کشور گردیده اند.

خارجۀ  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان 
به خبرنگاران  کابل  به روز یکشنبه در  افغانستان 
گفت که تأسیس حکومت موقت در کشور به خیر 
و منافع افغان ها نیست. او گفت: »موضوع ایجاد 
یک حکومت موقت جدید خواب و خیالی است 
که صورت هم نمی گیرد، امکان ندارد و به خیر 
چهارچوب  و  قالب  نیست.  هم  افغانستان  مردم 
قانونی یی که در این کشور ریخته شده برای تمام 
رسیدن  خواهان  که  افرادی  و  سیاسی  گروه های 
به قدرت باشند و تمام گروه های که عالقمند به 
و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  زنده گی  در  اشتراک 

فرهنگی کشور هستند، وجود دارد.«

آقای موسی زی هر چند روی جامع بودن قانون 
که  می گوید  اما  می کند،  تاکید  افغانستان  اساسی 
مطابق به منافع مردم امکان تعدیل آن هم ناممکن 
نیست. او گفت: »این که قانون اساسی افغانستان 
تعدیل می شود یا نه موضوعی است که برای آن 
یک میکانیزم بسیار روشن و واضح وجود دارد. 
ده  در  که  اساسی  قانون  در  کلی  چهارچوب  اما 
سال گذشته ریخته شده، به باور دولت افغانستان 
فضای بسیار باز را برای تمام گروه می دهد که در 
حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی کشور 

نقش بسیار فعال و موثر شان را داشته باشند.«
اما شورای عالی صلح می گوید که در برابر قانون 
هیچ  گذشته  سال  ده  دست آوردهای  و  اساسی 

معاملۀ نخواهند کرد.

قلعه اختیارالدین بازسازی شد 

دروازۀ قلعه همچنان بسته است

»خارجی ها فساد را...
حضور  افغانستان  در  خارجي ها   
را  بزرگ  قراردادهاي  باشند،  نداشته 
کي ها انجام خواهند داد، یقینًا کساني 
داد  خواهند  انجام  را  قراردادها  این 
در  افغانستان  اقتصادي  نظام  که 
دست آنان است و همۀ مردم آنان را 

مي شناسند.«
خارجي ها  اگر  کرد،  تاکید  رفیعي 
نداشته  وجود  هم  نظارتي  نباشند، 

نداشته  هم  اقتصادي  بدیل  و  باشد 
و  کرد  خواهند  کار  کي ها  باشیم، 
بود،  خواهد  کي ها  دست  در  سرمایه 
وزیر،  چند  به دست  که  است  معلوم 
و  دولتي  بلندپایۀ  مقامات  وابسته گان 

پارلمان خواهد بود.
رییس جامعه مدني تصریح کرد، پس 
بدون شک اطرافیان کرزي این ذهنیت 
به  فساد  تهمت  که  داده اند  وي  به  را 
زیرا  شود،  داده  نسبت  خارجي ها 

فرصت هاي بعدي از آن ما است.

پیام  به  توجه  با  کرد،  اضافه  وي 
رییس جمهور، ما بعد از سال 2014 با 
مافیای بسیار بي رحم اقتصادي مواجه 

خواهیم بود.
حامد کرزي در حالی فساد گسترده را 
به خارجي ها نسبت مي دهد که جامعه 
جهانی دولت افغانستان را متهم به کم 

کاری در امر مبارزه با فساد می کند.
شفافیت  سازمان  گزارش  براساس 
کماکان  افغانستان  بین المللی، 

فاسدترین کشور جهان است.



در  چهارساله  کودک  یک 
صاحب  امام  ولسوالی 
مورد  کندز،  والیت 

تجاوزجنسی قرار گرفت.
ولسوال  قریشی  امان الدین 
رسانه ها  به  صاحب،  امام 
با  کودک  این  است:  گفته 
یک  در  کاکایش  خانوادۀ 
منزل سکونت داشته و روز 
پسرکاکایش  توسط  شنبه 
گرفته  قرار  تجاوز  مورد 

است.  
شخص  که  افزوده  او 
متجاوز یک جوان 20 ساله 

نامعلومی  محل  به  پدرش  توسط  و  بوده 
فراری داده شده است.

سرورحسینی  سید  بخدی،  گزارش  به 
به  کندز  امنیۀ  فرماندهی  مطبوعات  مسوول 
رسانه ها گفته که تالش پولیس برای ردیابی 

و بازداشت عامل این تجاوز، جریان دارد.
نیازي داکتر بخش جراحي  به گفتۀ روح اهلل 
این  صحي  وضع  کندز،  حوزه یی  شفاخانۀ 

پسربچه وخیم است.
که  پزشکي یي  »معاینات  است:  افزوده  وی 
صورت گرفته، ثابت می سازد که این طفل، 

مورد تجاوزجنسی قرار گرفته است«.
بر  تجاوزجنسی  مورد   9 جاری،  سال  در 

تخار،  )کندز،  شمال شرق  زون  در  کودکان 
مستقل  کمیسیون  ثبت  بغالن(  و  بدخشان 

حقوق بشر شده است.
 17 گذشته،  سال  که  است  حالي  در  این 
ثبت  این زون  در  بر کودکان  تجاوز جنسی 

کمیسیون شده بود.
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خشونت ها  آمار  افزایش  از  نگرانی  ابراز  با 
جاری  سال  آغاز  از  که  است  داده  گزارش 
علیه  خشونت  چهارهزار  از  بیش  کنون،  تا 
که  گرفته  کودکان صورت  و  دختران  زنان، 
۳8 مورد آن، تجاوزجنسی بوده و 90 درصد 
زیرسن،  کودکان  را  تجاوزجنسی  قربانیان 

تشکیل مي دادند.

Year 4  y  NO 962 y Monday 24 December 2012

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشيد يما

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجيه نوري

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

& شماره تماس:  0752044210 - هرات: 0793899446

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 
نشاني: حصة دوم کارته پروان، 

عقب سينمای آريوب، سرک پنجم
شماره گان: 5000

      ناجیه نوری

دولتی  سمت های  در  مسلکی  غیر  افراد  گماشتن 
و  دولتی  ملکیت های  پول، غصب  و  روابط  براساس 
شخصی توسط زورمندان، فسادی است که خارجی ها 

هیچ نقشی در آن ندارند.
شماري از آگاهان با بیان این مطلب مي گویند، رشوه 
فساد  دولتي  مأمور  یک  توسط  افغاني   50 گرفتن 
نیست؛ بل گماشتن یک فرد بي کفایت به عنوان وزیر 
به سفارش افراد زورمند و غصب زمین هاي ملکي و 

دولتي فساد است.
به باور آنان، بدون شک اطرافیان رییس جمهور کرزي 
این ذهنیت را به وي داده اند که تهمت به خارجي ها 

نسبت داده شود.
در  شنبه  روز  کشور  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
همایشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفته 
اصلی  ریشه های  نیروهای خارجی   با خروج  که  بود 

فساد در افغانستان خشک خواهد شد.
رییس جمهورکرزی عامل افزایش فساد در دولت اش 
را قراردادهای میلیارد دالری خارجی ها خواند که به 
باور او، نهادهای بین المللی بدون مشورت با حکومت 

افغانستان با شرکت های مختلف عقد کرده اند

اما معین مرستیال عضو حزب حق و عدالت مي گوید، 
فساد  در  بعد خارجي ها  و  قدم نخست حکومت  در 
دخیل هستند و اگر خارجي ها به فساد عادت کرده اند، 
عامل آن حکومت و خود افغان ها اند، چه این فساد 
در قراردادها باشد، چه در نهادهاي دولتي و یا هم در 

غصب ملکیت ها.
در  گفته  رییس جمهور  کرد:  تاکید  مرستیال 
قراردادهایي که از سوي خارجي ها عقد مي شود، فساد 
وجود دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که این 
یا یک شهروند عادي  با تاجر، کسبه کار و  قراردادها 
اقارب  یا  و  رتبه  بلند  مقامات  با  بل  نمي شود؛  عقد 
آنان بسته مي شود، پس در فساد هم خارجي  ها و هم 

حکومت افغانستان شریک اند.
او توظیف افراد بي کفایت را در پست هاي مهم دولتي 
رابطه  در  مهم  نکتۀ  دو  افزود،  دانسته  فساد  نوع  یک 
به فساد وجود دارد که خارجي ها در آن هیچ نقشي 
و  غیرمتخصص  افراد  توظیف  اینکه  اول  ندارند، 
بي کفایت براساس روابط و یا هم زور به عنوان وزیر 

یا والي، خود یک نوع فساد است.
نکته  کرد،  اضافه  عدالت  و  حق  حزب  عضو  این 
یا دولتي توسط  دوم غصب ملکلیت هاي شخصي و 

آن  در  نقشي  هیچ  خارجي ها  که  است  زورمندان 
ندارند.

توسط  افغاني  پنجاه  گرفتن  رشوه  مرستیال،  گفتۀ  به 
فرد  یک  تقرر  بل  نیست،  فساد  دولتي  مأمور  یک 
افراد زورمند و  به سفارش  به عنوان وزیر  بي کفایت 

غصب زمین هاي ملکي و دولتي فساد است.
وي همچنان گفت، اکثریت وزارت خانه هاي کشور به 
دلیل عدم  کفایت نتوانسته اند بودجۀ خود را مصرف 
که  نکته  این  به  رییس جمهور  متأسفانه  اما  کنند، 

اصلي ترین منبع فساد است، هیچ نوع اشاره  یی نکرد.
به باورمرستیال، هدف کرزي از این گفته که با خروج 
خواهد  پایان  افغانستان  در  فساد  خارجي،  نیروهاي 
یافت، شاید این باشد که او مي خواهد به مردم بگوید 
که مخالف حضور نیروهاي خارجي در کشور است. 
اشخاصي  فساد  عمدۀ  »عامل  کرد:  تصریح  وي 
خارجي ها  نه  دارند،  در حکومت حضور  که  هستند 
و زماني که قوت هاي خارجي افغانستان را ترک کنند، 
این اشخاص در کشور باقي خواهند ماند، پس فساد 
با خروج نیروهاي خارجي پایان نخواهد یافت، اما به 
دلیل اینکه کمک هاي خارجي کاهش خواهند یافت، 

شاید فساد کم  شود.«
مدني  جامعه  رییس  رفیعي  عزیز  حال،  همین  در 
خود  در  فساد  عمیق  ریشه هاي  مي گوید،  افغانستان 
اراکین  فساد  این  زمینه ساز  و  دارد  وجود  افغانستان 

بلند پایۀ دولتي و نظام حاکم استند.
به باور رفیعي، سخنان حامد کرزي یک نوع اعتراف 
در مورد وجود فساد در نهادهاي عدلي و قضایي و 

ناکارایي و ناتواني نظام او در مبازره فساد بود.
وي افزود، در کلمات رییس جمهور اعتراف از فساد 
در دستگاه قضایي و پارلمان کشور به صورت واضح 

وجود داشت.
رییس جامعۀ مدنی گفت: »زماني که... ادامه صفحه 7

»خارجی ها فساد را از حکومت افغانستان آموخته اند«

تجاوز بر یک کودک چهارساله 
در کندز
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صوفی آمریکایی: اسالم را در 

روستاهای افغانستان یافتم

یک صوفی امریکایی که تا سال 1990 میالدی در افغانستان کار 
می کرده، حاال در کالیفرنیا خانقاهی برپا کرده است.

رابرت عبدالحی دار مترجم و قایق ساز 61 ساله در یک گفتگوی 
ویژه شرح داد که چگونه از دین آبایی خود که مسیحیت است، 

بریده و به اسالم روی آورده است.
آقای دار گفت رفتار روستانشینان فقیری که مهمان نواز و شکیبا 

هستند او را به اندیشیدن در مورد اسالم واداشت.
این مرد در خانوادۀ مسیحی به دنیا آمد، مدت ها مشغول مطالعه و 

تحقیق در ادیان دیگر شد و سرانجام اسالم صوفیانه را برگزید.
یاد گرفته  رابرت دار در کنار زبان عربی، زبان فارسی دری را 
و با صوفیان و اهل طریقت در شمال افغانستان در ارتباط بوده 

است.
شبستری  محمود  شیخ  راز  گلشن  موالنا،  اشعار  از  شماری  او 
به  افغانستان را  استاد خلیل اهلل خلیلی شاعر معاصر  و شعرهای 

انگلیسی ترجمه کرده است.
از  بعد  قونیه  به  سفرش  سومین  در  و   1991 سال  در  گفت  او 
در  مسجد  یک  در  و  آورده  اسالم  روحانی  حالتی  با  مواجهه 

مجاورت آرامگاه موالنا رسما مسلمان شده است.
استاد و مرشد او راز محمد زارع که پیرو طریقت اویسی بوده، دو 

سال پیش از امروز از دنیا رفته و حاال رابرت جانشین اوست.

ملـي کنفـرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ريفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې کېدو 

او تفاهم په موخه د يوې ملي اجنډا په محور، د يوې بین االفغاني 
غونډې هوډ لري.

له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو 
يې  لپاره  الرې  حل  ملي  يوې  د  چې  څخه،  نخبګانو 

ډول  اراتمندانه  ډېر  په  يې،  کوي  او  کړي  ځلې  هلې 
هیله کوو، څو په دې ناسته کې د خپل ګډون او برخه 
ته  بنسټ  مسعود  احمدشاه  شهید  د  لپاره،  اخیستو 

مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړيکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د تلپاتې 
سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ريفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو هم ژباړل 

شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د ياد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره يې په کې د هېواد په روان وضعیت 

او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.


