
هند  دولت  مقام های 
می گویند که آن ها نمی توانند 
در خصوص مسألۀ افغانستان 

بی  تفاوت باشند.
وزیر  خورشید  سلمان 
هند  خارجۀ  امور  در  دولت 
که  کرد  تأکید  دوشنبه  روز 
کشورش در مسالۀ افغانستان 

تماشاچی بوده نمی تواند.
به گفته او، آنچه در افغانستان 
لحاظ  از  می شود،  واقع 

فیزیکی، مذهبی و روانی در هند هم صورت می گیرد.
روزنامۀ اندین اکسپرس، از قول وزیر دولت در امور 
خارجۀ هند نوشته است: هر چه در کشور همسایۀ ما 

واقع می شود، بر هند تاثیر گذار است.

باره  در  گزارش  ارایۀ  هنگام  در  را  موضوع  این  او 
گروه  به  موسوم  تحقیقاتی  مرکز  یک  به  افغانستان 

پالیسی دهلی ابراز کرد.
پیش از این، سلمان خورشید...            ادامه صفحه 6
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مادر، گران بهاترین دارایي یك ملت است و به اندازه یي ارزش دارد كه مي توان گفت، 
جامعه زماني به اوج مي رسد كه بتواند از كار و كردارهاي مادر پشتيباني كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار رییس کمیسیون انتخابات:

در نبود امنیت انتخابات شفاف 
ممکن نیست

و  بشر  حقوق  امور  در  روسیه  خارجۀ  امور  وزارت 
تلفات  عامالن  کرد،  اعالم  شنبه  سه  روز  دموکراسی، 
غیرنظامیان در حملۀ هوایی ناتو در شرق افغانستان باید 

مجازات شوند.
خارجۀ  وزارت  مقام های  از  یکی  ّدلُگف،  کنستانتین 
روسیه گفت: »گزارش های مقامات افغانستان و رسانه ها 
هوایی  حملۀ  در  غیرنظامی ها  تلفات  خصوص  در 
نیروهای بین المللی در...                   ادامه صفحه 6

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که اگر وضعیت 
به همین گونه ادامه داشته باشد، تا چهار پنج سال دیگر، مردم 

کابل به خاطر محیط زیست مجبور به مهاجرت خواهند شد.
مسووالن این اداره همچنان گفته اند که ادارۀ حفاظت از محیط 
از  برخی  در  است  گرفته  تصمیم  متحد  ملل  سازمان  زیست 
زیست،  محیط  از  حفاظت  خاطر  به  افغانستان  والیت های 

برنامه های تازه یی را به اجرا بگذارد.
آن ها تأکید می کنند که تالش های جاری در زمینۀ جلوگیری از 
آلوده گی هوا کافی نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتری در این 

زمینه صورت گیرد.
این اداره تصمیم گرفته است در همکاری با ادارۀ حفاظت از 
محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه...        ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی روز سه شنبه نماینده گان احزاب 
سیاسی را به ارگ فراخواند تا در رابطه تعیین رییس 
احزاب  اما  کند.  مشورت  انتخابات  کمیسیون  جدید 

سیاسی با این روش گزینش مخالفت کردند.
دوره کاری فضل احمد معنوی، رییس کنونی کمیسیون 

از سوی  پایان می رسد.  به  نزدیک  آینده  در  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  زمان  به  شدن  نزدیک  با  دیگر، 
رییس جدید  بارۀ  در  زنی ها  گمانه  ریاست جمهوری، 

کمیسیون انتخابات باال گرفته است.
سوی  از  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  سران 

ریاست جمهوری به ارگ دعوت شده بودند، اما آن ها 
شورای  کردند.  خودداری  جلسه  این  در  شرکت  از 
متشکل  که  سیاسی  های  ایتالف  و  احزاب  همکاری 
از احزاب عمده، ایتالف ملی و جبهه ملی است، این 
خواندند.  قانون  خالف  را  کرزی  رییس جمهور  کار 
نماینده گان احزاب سیاسی روز سه شنبه طی کنفرانسی 
کمیسیون  رهبری  که  گفتند  شد،  برگزار  کابل  در  که 

انتخابات باید از مجراهای قانونی انتخاب شود.
در اعالمیه احزاب و ایتالف های سیاسی که توسط طاهر 
»انتصاب رییس جدید  آمده است:  زهیر خوانده شد، 
رییس جمهور  سوی  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ضمانت  را  عادالنه  و  آزاد  شفاف،  انتخابات  کشور، 
می خواهیم  رییس جمهور  از  بنابراین  نمی تواند.  کرده 
نباید بدون اعتنا به تصامیم پارلمان...     ادامه صفحه 6
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احزاب و ایتالف های سیاسی به ارگ:

رییس کمیسیون انتخابات از مجراهای قانونی انتخاب شود

ما در بارۀ دسته بندی طالبان نگرانيم



اسالمی  کشورهای  نشست  سومین  در 
عنوان  زیر  که  استانبول  اجالس  به   موسوم 
آیندۀ  اسالمی  برای  کشورهای  »همکاری 
بود،  شده  برگزار  افغانستان«  صلح آمیز 
قطع نامه یی 11ماده یی به تصویب رسید که 
در آن همۀ علما، حمالت انتحاری را شرعًا 

حرام دانستند.
در این قطع نامه گفته شده که افغانستان یک 
کشور اسالمی است، نه دارالحرب. هم چنان 
از  استفاده  که  است  آمده  قطع نامه  این  در 
حمالت  توجیه  برای  شرعی  نصوص 

انتحاری، غیرمشروع است.
اسالمی  علمای  بارها  هم،  این  بر  قبل 
 حمالت انتحاری را حرام دانسته بودند، از 
اما طالبان  افغانستان.  جمله شورای علمای 
افزون  و  نکرده   توجه  فتواها  این  به  هرگز 
بر آن که به اعمال شان ادامه داده اند، موضع 
دولتی  موضع  یک  را  افغانستان  علمای 

خوانده اند.
از  زیادی  شمار  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
کشورهای اسالمی  و مراجع معتبر مذهبی، 
افغانستان  مردم  و  روحانیون  موضِع  با 
موافق اند و اعمال طالبان را خالف شریعت 
یاد داشت که  به  باید  اما  اسالمی  می دانند. 
از نصوص مذهبی  این که  از  طالبان جدای 
و دینی استفادۀ ابزاری می کنند، بیشتر یک 
بعد  این  نباید  و  ـ  سیاسی اند  نظامی  گروه 
ساختار  انداخت.  دور  نظر  از  را  مسأله  از 
رهبِر  چند  که  است  طوری  گروه  این 
سودجو و آگاه، شمار زیادی از افراد ناآگاه 
تلقینات و دیکته های دینی دور خود  با  را 
جمع کرده اند. بی تردید که رهبران طالبان 
طالبانی  نظام  را  آن چه  می دانند؛  به خوبی 
جنایتی  بل که  نیست،  دین  می شمارد،  دین 
است در حق دین؛ همان  چیزی که علمای 
اسالمی  در اجالس استانبول مطرح کرده اند.
طالبان اند  رهبران  همانا  که  ـ  دین  تاجران 

و  پیروان  بر  فتوا،  صدور  با  همواره  ـ 
این  می کنند.  نفوذ  اعمال  سربازان شان 
از  کالنی  حلقۀ  به  خود،  نوبۀ  به  تاجران 
به خصوص  منطقه  استخباراتی  دستگاه های 
پاکستان وابسته اند که برای تأمین منافع آن 
کشور، کتلۀ عظیمی از سربازاِن ناآگاه را زیر 

عنوان طالب، به دور خود جمع کرده اند.
منافع  تأمین  برای  پاکستان  ترتیب،  این  به   
خودش، به رهبران طالبان دستور می دهد و 
سپس، آن ها این دستور را در پوشش دینی، 

به خورد سربازان ِ خود می دهند.
بنابراین، فهمیده می شود که یک بخش کار، 
سلب صالحیت کردِن مراجع دینی طالبان 
و  استانبول  اجالس  که خوش بختانه  است 
راه  اما  کردند.  را  کار  این  دیگر  شوراهای 

علیه  بین المللی  فشار  بسیج  همانا  دیگر، 
پاکستان به عنوان بانی و حامِی  طالبان است 
نهادهای سیاسی می باشد.  بیشتر وظیفۀ  که 
اما سوگ مندانه تا کنون حکومت افغانستان 
به عنوان یک نهاد سیاسی و مسوول در این 

راستا، هیچ اقدامی  نکرده است.
زمینه،  این  در  حکومت  رفتار  و  حرکات 
بسیار سطحی و نمادین بوده که تنها تنش ها 
را بیشتر کرده و به مردم زیان رسانده است.

در هر حال، هرچند اقدام علمای افغانستان 
و  به جا  اسالمی،  بسیار  کشورهای  سایر  و 
تنها  که  گفت  باید  اما  است؛  تقدیر  قابل 
ممکن  صلح  به  دست یابی  طریق،  این  از 
باید  نیست. زیرا همان گونه که گفته شد، 
در سایر بخش ها هم تالش صورت گیرد. 
ولی نخستین نکتۀ قابل توجه آن است که 
و  افغانستان  محترم  علمای  که  را  روشی 
همین گونه علمای کشورهای اسالمی  پیشه 
کرده اند نیز خیلی کارساز به نظر نمی رسد.

طالبان، یک گروه خشن و عمل گرا هستند 
دینی  نصوص  و  اعتقادات  به  خیلی  که 
و  ارعاب  با  تنها  آنان  نمی باشـند.  پای بند 
روشی  همان  شوند؛  قانع  می توانند  فتوا 
قطع نامۀ  اما  کرده اند.  پیشه  آنان  رهبراِن  که 
اجالس استانبول، بسیار واعظانه و ناصحانه 
کیلومترها  آن  با  طالبان  که  چیزی  است؛ 
علیه  که  بود  الزم  این رو،  از  دارند.  فاصله 
صادر  دیگری  فتوای  طالبان،  روش  همین 
می شد. بی تردید که این روش، بر ذهن تنبل 
انتحاری  واسکت  که  سربازی  آن  ناآگاهِ  و 
منفجر  مردم  میان  در  را  خود  و  می پوشد 

می کند، تأثیر می گذارد.
استمرارِ  و  ادامه  زمینه،  این  در  دوم  نکتۀ 
فتواهاست که باید صورت گیرد. زیرا اکثراً 
افراد گروه طالبان، از منابع اطالعاتی به دور 
دست رسی  که  رسانه هایی  تمام  و  اسـتند 
سوی  از  می سازند،  ممکن  را  اطالعات  به 
می شود.  مدیریت  آنان  رهبراِن  و  مدیران 
به  فتاوی  این  که صدورِ  می طلبد  بنابراین، 
چون  مراکزی  در  تنها  نه  مستمر  صورت 
استانبول، بل در داخل کشور و هم چنان در 

قرا و قصباِت افغانستان ادامه یابد. 
و  فتواها  رساندن  برای  که  معنا  این  به 
فتواهای  پیام های همین قطع نامه و احتماالً 
در  استفاده شود.  مردم  از خود  باید  دیگر، 
که  مکان هایی  و  نواحی  در  مردم،  میان 
به  باشد  تا  شود،  تبلیغ  اند  مسلط  طالبان 
افراد  پیام ها به گوش  این  صورت شفاهی، 

طالبان برسد.
در پایان باید افزود که قطع نامۀ علمای جید 
افغانستان و همین گونه حمایت کشورهای 
که  بی تردید  و  به جاست  اسالمی،  خیلی 
اگر  داشت.  خواهد  پی  در  هم  را  نتایجی 

این روش از سال های قبل به کار می رفت، 
مطمینًا که اکنون نتایج بیشتری از آن گرفته 
اگر  نشده؛  دیر  خیلی  هم  اکنون  بودیم. 
برده  کار  به  روش  این  مستمر  و  پیوسته 
و  طالبانی  اسالمِ  شر  از  ما  دست کم  شود، 
دارد،  دست  روی  گروه  آن  که  ابزاری یی 

خالص خواهیم شد.
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منوچهر

آیا قطع نامۀ اجالِس استانبول برای 
پایاِن خشونت ها موثر است؟

 

و  ریاست جمهوری  انتخابات  به  دیگر  ساِل  یک  از  کم تر 
و  انتخابات  قانون  تاهنوز  اما  است؛  مانده  والیتی  شوراهای 
هم چنان قانون صالحیت های کمیسیون انتخابات، به تصویب 

نرسیده است.
که  بحث هایی ست  از  نیز  انتخابات  کمیسیون  رییس  تعیین   
تا هشت  زیرا  است؛  مطرح  ریاست جمهوری  ارگ  در  بیشتر 
روز دیگر، دورۀ کارِی فضل احمد معنوی به عنوان رییس این 
آقای  گذشته  روز  منظور،  همین  به  می یابد.  پایان  کمیسیون، 
از  نماینده گاِن احزاب و شماری  از  با 51 تن  کرزی نشستی 
نهادهای مدنی داشت که در آن، روی انتخاب رییس کمیسیوِن 

انتخابات بحث صورت گرفت.
آقای  از  نشست  این  در  ماندگار،  روزنامۀ  یافته های  بنیاد  بر 
انتخابات،  داراالنشای کمیسیون مستقل  پیشـیِن  نجفی رییس 
کریم خرم رییس دفتر رییس جمهور و هم چنان داکتر مشاهد 
رییس ادارۀ اصالحات اداری، به عنوان کسانی نام برده شده 
است که ممکن رییس کمیسیون مستقل انتخابات، یکی از این 
سه نفر باشد. چنان  که کرزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
او هستند  به  نزدیک  افراد  از  نفر که همه  این سه  میان  از  را 
انتخاب نکند، قراین و تجربه نشان می دهد که هر کسی را که 
به حیث رییس این کمیسیون انتخاب کند، کمتر از این سه نفر 

نخواهد بود. 
معنوی  آقای  مأموریِت  می تواند  کرزی  آقای  در همین حال، 
نیز می تواند  و  کند  تمدید  انتخابات،  را در کمیسیون مستقل 

شخِص دیگری را در این مقام بگمارد.
مسایل  از  انتخابات  کمیسیون  رییس  انتخاب  نیز  گذشته  در 
ریاست  در  معنوی  آقای  وجود  هرچند  است.  بوده  جنجالی 
کمیسیون مستقل انتخابات، توانست بن بست به وجود آمده بر 
نسبِی جریان های  را حل سازد و رضایت  این کمیسیون  سِر 
دیده می شود  اخیراً  اما  نماید؛  را جلب  افغانستان  در  سیاسی 
که حرکت ها و کارشکنی هایی نگران کننده )از مصرف بودجۀ 
کمیسیون از طریق وزارت مالیه گرفته تا تعیین افراد مشخص 
در کمیسیون( در مقابله با او در این کمیسیون سامان گرفته که 

برگزارِی یک انتخاباِت سالم را به شدت تهدید می کنـد. 
فضل احمد  بقای  از  کرزی  آقای  تشویِش  باعث  که  آن چه 
معنوی در سمِت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات می شود، 
بوده  ایشان  خواسته های  و  فرامین  برخی  از  او  سرکشی های 
است. در زمان برگزاری انتخاباِت مجلس نماینده گان در سال 
1390، معنوی به رغم فشار رییس جمهور برای کامیاب کردن 
یا نکردِن برخی از نامزدان مجلس، مستقالنه عمل کرد و بعدتر 
هم با مقاومِت خود در برابر فیصلۀ دادگاه ویژۀ انتخاباتی که 
کرزی  آقای  به دست  پاکی  آب  نیز،  نداشت  قانونی  صبغۀ 
ریخت. بنابراین، آقای کرزی نمی خواهد که زمان کارِی او در 

این سمت تمدید شود. 
از  که  شخصی  که  دارد  وجود  نگرانی  این  وصف،  این  با 
ریاست  مسند  در  باشد،  تیمش  و  کرزی  آقای  فرمان برداران 
شخص،  این  اگر  و  بگیرد.  قرار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
خبره  انتخابات  در  تقلب  مهندسِی  در  که  باشد  کسی  همان 
است و یا هم کسی باشد که در خدمِت آقای کرزی و تیمش 
قرار دارد، می تواند اعتبار انتخابات و دموکراسی را جداً صدمه 

بزند.
هرچنـد در کل، گذشتۀ کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه در 
انتخابات دوم ریاست جمهوری، گذشته یی درخشان نیست و 
به  هم  پارلمانی  گذشتۀ  انتخابات  در  کمیسیون  این  عمل کردِ 
حِد کمال و خالی از جنجال نبوده است؛ اما الاقل تاکنون این 
امیدواری وجود داشت که این کمیسیون از حرف شنوی ها و 
فرمان پذیری ها بیرون  گردد و با گرفتن پند از گذشته و آوردن 
را  مردم  اعتماد  و  بگیرد  به خود  بایسته یی  اصالحات، چهرۀ 
بار  که  است  این  نشان دهندۀ  اخیر  اما تالش های  کند؛  جلب 

دیگر این نهاد به دامن آقای کرزی و تیمش سقوط می کنـد.
ولی اگر جریان های سیاسی داخلی، رسانه ها و جامعۀ جهانی 
این  که  بود  امیدوار  می توان  بیاورند،  فشار  کرزی  آقای  بر 
کمیسیون در انتخابات پیِش رو بازیچۀ جریان خاصی نشودـ 
شخصی  چه  و  باشد  کمیسیون  این  رییِس  معنوی  آقای  چه 

دیگر. 
شایان یادآوری ست که گرچه تعیین رییس کمیسیون مستقل 
قانون  و  انتخابات  قانوِن  توشیح  و  تصویب  تا  انتخابات، 
اما  است؛  افتاده  تعویق  به  کمیسیون،  این  صالحیت های 

حساسیِت این موضوع را از هم اکنون باید مد نظر قرار داد.

چه کسی رییس کمیسیون 
مستقل انتخابات می شود

طالبان، یک گروه خشن و عمل گرا هستند که خیلی به اعتقادات و نصوص دینی 
پای بند نمی باشـند. آنان تنها با ارعاب و فتوا می توانند قانع شوند؛ همان روشی 
که رهبراِن آنان پیشه کرده اند. اما قطع نامۀ اجالس استانبول، بسیار واعظانه و 
ناصحانه است؛ چیزی که طالبان با آن کیلومترها فاصله دارند. از این رو، الزم 
بود که علیه همین روش طالبان، فتوای دیگری صادر می شد. بی تردید که این 
روش، بر ذهن تنبل و ناآگاِه آن سربازی که واسکت انتحاری می پوشد و خود را 
در میان مردم منفجر می کند، تأثیر می گذارد
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»تاچریسم، فاجعۀ ملی انگلیس«
اقتصادی  سقوط  سومین  خالل  در  »انگلیس 
دارد  قرار  دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  خود  بزرگ 
که  افتاد  اتفاق  زمانی  از  اقتصادی  سقوط  سه  هر  و 

»تاچریسم« نهضت بزرگ خود را آغاز کرد.«
 - تاچر  مارگارت  دولت های  رهبری  به  جنگ  در 
نظر  توافق  و  تجاری  اتحادیه های  چپ ها،  علیه 
بعد از جنگ - طرف او به طرزی خرد کننده از 
روزهای  در  بود.  پیروز  تحقیرکننده  و  برنده  بین 
از  برخی  تاچر  مارگارت  مرگ  دنبال  به  و  آتی 
از  انتقاد  جلوی  کرد  خواهند  تالش  راستگرایان 
کنند  تاکید  و  بگیرند  را  تاچر  مارگارت  میراث 
و  مغرضانه  آمیز،  توهین  حدی  تا  کار  این  که 
نفرت انگیز است. البته چنین گفته یی پوچ است. 
مارگارت تاچر یک سیاستمدار بود، سیاستمداری 
که در تاریخ انگلیس مدرن اختالف برانگیزترین 
بود و چیزی که او نماینده آن بود )تاچریسم( باید 

البته مورد بحث واقع شود.
تاچریسم یک فاجعه ملی بود و ما همچنان در تله 
عواقب آن گرفتاریم. همان گونه که وزیر دارایی 
سابق وی، ژوفری هووه گفته است: پیروزی واقعی 
را  حزب  دو  بلکه  حزب  یک  نه  که  بود  این  او 
تغییر شکل داد. بنابراین هنگامی که حزب کارگر 
از  زیادی  بخش  دیگر  بازگشت،  اتفاق  برحسب 

»تاچریسم« غیر قابل بازگشت قلمداد می شد.
ما در خالل سومین سقوط اقتصادی بزرگ خود 
از جنگ جهانی دوم تاکنون هستیم: هر سه سقوط 
اتفاق  تاچریسم  بزرگ  نهضت  زمان  از  اقتصادی 
افتاده اند. بحران فعلی دارای ریشه هایی در تجربه 
بخش  محو  باعث  که  است  تاچری  آزاد  بازار 
زیادی از پایگاه صنعتی کشور به نفع یک بخش 

مالی آزاد از قید و بند شده است.
مسموم  بحث  یک  کامرون  دیوید  انگلیس  در 
درباره امنیت اجتماعی فراگیر شده است. تمرکز 
خیلی  تعداد  که  است  مسأله  این  بر  بحث  این 
شده اند.  برخوردار  مزایایی  از  مردم  از  زیادی 
سال  در  که  دارد  وجود  واقعیت  این  مطمینًا  اما 
بیکاری  شکلهای  همه  نسبت  به  میالدی  گذشته 
این  داشته ایم.  بیکار  ما  گذشته،  سال   40 در 

تاچریسم  که  بود  این  نتیجه  زیادی  تا حد  مساله 
جامعه  از  را  صنعتی  و  حرفه یی  شغل  میلیون ها 
حذف کرد. بخش های زیادی از انگلیس از جمله 
دهکده های معدن کاری، شرکتهای صنایع فوالد و 
دیگر مکان ها از بین رفتند و هرگز بازیابی نشدند. 
در حال  انگلیس  می شد  فرض  که  هنگامی  حتی 
دارای  کانون های صنعتی قدیمی  شکوفایی است 
اقتصادی  تحرکی  بی  که  آنچه  از  باالیی  سطح 

توصیف شده، بودند.
انتظار  فهرست های  در  نفر  میلیون  پنج  اکنون 
دریافت مسکن های اجتماعی سرگردان هستند، در 
حالی که میلیاردها پوند مزایای مربوط به مسکن 
جیب صاحبخانه هایی را که اجاره های غارتگرانه 
تقابل  باعث  مسکن  کمبود  می کند.  پر  می گیرند، 
جوامع علیه یکدیگر می شود در حالی که مهاجران 
می شوند  پنداشته  مستحق  کمتر  که  کسانی  یا  و 
بر  حقیقتا  وضعیت  این  گناه  اما  هستند.  بال  سپر 
دوش سیاست تاچری حق خرید کردن و شکست 
است.  شده  فروخته  سرمایه  کردن  جایگزین  در 
حامیان تاچریسم به ستایش فلج کردن اتحادیه های 
اثر قوانین ضد اتحادیه ها، بیکاری  تجاری که در 
گسترده و شکستهای خرد کننده اعتصابها در هم 

شکسته شدند، می پردازند.
این نه تنها باعث شده کارگران اسیر رئیسان خود 

است.  کرده  فقیرتر  را  آنها  همچنین  بلکه  شوند 
چهار سال پیش از آنکه بحران آغاز شود در آمد 
برای  که  حالی  در  شده  رکود  دچار  پایین  نیمه 
و  کرد  کاهش  به  شروع  جامعه  پایین  سوم  یک 
تجربه  حال  در  شرکتها  که  بود  آن  وجود  با  این 
رکودهای جدید در سودآوری بودند. در حالی که 
کارگران، اتحادیه ای برای حمایت از خود ندارند، 
تحلیل  است  مدت ها  آنها  زنده گی  استانداردهای 

رفته است.
ما می توانیم به همین ترتیب ادامه دهیم. انگلیس 
برابرترین  از  یکی  تاچری  پروژه  آغاز  از  پیش 
از  یکی  اکنون  و  بود  غربی  اروپای  کشورهای 

نابرابرترین آنهاست.
با  بلکه  است  برجا  پا  و  زنده  تنها  نه  تاچریسم 
شتاب در رگهای زنده گی سیاسی انگلیس جاری 
زمینه  در  توانسته  انگلیس  کنونی  دولت  است. 
وارد  و  سالمت  خدمات  نظام  سازی  خصوصی 
کردن ضربه به نظام رفاهی پا به جایی بگذارد که 

تاچریسم جرات آن را نداشت.
دیروز  که  است  چالشی  همان  رو  پیش  چالش 
بود: یعنی منهدم کردن کل بنای تاچریسم، ترمیم 
آسیبهای وارد شده بر انگلیس و ایجاد کشوری که 
در راستای منافع طبقه کارمندان و کارگران باشد؛ 
این نبردی است که ماهمگی باید در آن بجنگیم.

کوریای شمالی به خارجیان:

آمادۀ تخلیه کوریای جنوبی 
باشید

پدر بمب اتمی پاکستان:

پیونگ یانگ احمق نیست 
پوتین از چه نوع اعتراضی 

خوشش می آید!
آغاز  به  نسبت  پاکستان  اتمی  بمب  پدر 
اتمی از سوی کوریای شمالی در  جنگ 
بحبوحه تنش هایش با امریکا ابراز تردید 
کرد و گفت: دولت پیونگ یانگ تا این 

اندازه احمق نیست.
اتمی  بمب  پدر  خان،  عبدالقدیر  دکتر 
پاکستان در مصاحبه اختصاصی با شبکه 
فکر  که  کرد  تاکید  نیوز  فاکس  خبری 
به سالح  نمی کند کوریای شمالی دست 

ببرد.
مبالغه  مسأله  این  مورد  در  بسیاری  نیست.  احمق  آنقدر  یانگ  پیونگ  دولت  افزود:  وی 
می کنند و سر و صدای زیادی به راه انداخته اند. دولت کوریای شمالی از این مساله آگاه 
است که اگر امریکا در جواب به حمله اتمی این کشور اقدامی صورت دهد اثری از پیونگ 
یانگ بر روی نقشه جهان باقی نخواهد ماند. هر دو کشور از این موضوع کامال آگاه هستند 

و تنها برای تبلیغات گسترده علیه یکدیگر وارد این بازی شده اند.
آخرین آزمایش هسته یی کوریای شمالی مربوط به 11 فبروری سال جاری میالدی است که 

در آن یک بمب اتمی کوچک به وزن هفت کیلو تن منفجر شد.
پدر بمب اتمی پاکستان گفت: ما به صورت رسمی برنامه هایی با یکدیگر داشتیم، من بار به 

این کشور سفر کردم. برنامه های ما موشکی بودند.
موشک های  طراحی  برای  و  بار  دو  از  بیش  عبدالقدیرخان  منتشره  گزارش های  براساس 
نودونگ که پاکستانی ها به آن قوری می گویند به کوریای شمالی سفر کرده است. پاکستان 
برای اولین بار آزمایش هسته یی خود را در مه 1998 و با نظارت آزمایشگاه خان ترتیب 
داد. البراتوار تحقیقاتی پدر بمب اتمی پاکستان بالفاصله به مرکزی برای فروش و گسترش 
تکنولوژی استفاده از سالح های اتمی به سراسر جهان بدل شد. وی به کشورهایی چون 

لیبی، چین و سایر مناطق جهان این فناوری را فروخته است.
به  پاکستان  دولتی  تلویزیون  در  میالدی   2004 سال  در  عبدالقدیرخان  اعتراف  وجود  با 
فروش فناوری اتمی به سایر کشورها وی همچنان مقام های ارشد دولتی و نظامی پاکستان 
از جمله بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق این کشور را به فروش جزییات تکنولوژی اتمی 

متهم می کند.
وی در ادامه مصاحبه خود با شبکه خبری فاکس نیوز افزود: از زمانی که در رابطه با برنامه 

اتمی فعالیت داشته ام به دنبال راه یافتن به صحنه سیاست پاکستان بودم.

با  تولیدی  همکاری  کامل  قطع  ضمن  شمالی  کوریای 
جنوبی  کوریای  ساکن  خارجیان  به  جنوبی،  کوریای 

هشدار داده است آماده »تخلیه« آن کشور باشند.
متن  شمالی  کوریای  رسمی  خبرگزاری  شنبه،  سه  روز 
اطالعیه نهادی موسوم به »کمیته آسیا و اقیانوس آرام »را 
مقیم کوریای جنوبی  به خارجیان  منتشر کرد که در آن 
هشدار داده است که در صورت بروز جنگ در منطقه، 
ادامه حضور در کوریای جنوبی می تواند به آنان آسیب 

برساند.
سازمان ها،  تمامی  »به  که  است  آمده  اطالعیه  این  در 
شرکت ها و جهانگردان خارجی در کوریای جنوبی اعالم 
می شود که باید تمهیدات الزم برای تخلیه آن کشور را 

فورا مورد بررسی قرار دهند.«
دبیر  یانگ گون،  کیم  اظهارات  این خبرگزاری همچنین 
دموکراتیک  جمهوری  کارگران  حزب  مرکزی  کمیته 
کوریا - حزب حاکم بر آن کشور - را هم منتشر کرده 
که در آن امده است که تمامی شهروندان کوریای شمالی 
شاغل در منطقه صنعتی مشترک با کوریای جنوبی از این 

منطقه »تخلیه شده اند.«
»به  و  جنوبی  کوریای  دولتی  مقامات  گون  یانگ  کیم 
کرده  متهم  را  کشور  آن  در  کاران«  محافظه  خصوص 
جهت  اقداماتی  به  متحده  ایاالت  همکاری  با  که  است 
زمینه سازی آغاز جنگ علیه کوریای شمالی دست زده 

اند.
»جنگ  که  است  گفته  کوریا  کارگران  حزب  دبیرکل 
کوریای  مکرر  هشدارهای  جنوبی«  کوریای  افروزان 
خلق  شرافت  به  اهانت  به  و  گرفته  نادیده  را  شمالی 
اند  ترتیب، مشخص کرده  به  ادامه می دهند و  کوریای 
که در نظر دارند مجتمع صنعتی را به محلی برای آغاز 

جنگ علیه کوریای شمالی تبدیل کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه مجتمع صنعتی کائسونگ که 
وحدت  و  صلح  اتحاد،  تفاهم،  خدمت  در  بایست  »می 
ملی باشد به جبهه رویارویی بین هموطنان و جنگ علیه 
کنونی،  شرایط  در  که  است  افزوده  شده«  تبدیل  شمال 
این تاسیسات »به چیزی کمتر از هیچ« مبدل شده و در 
نتیجه، اتخاذ تدابیری در این زمینه ضرورت یافته است.

این تدابیر شامل خروج تمامی کارکنان کوریای شمالی 
از این منطقه و تعلیق موقت فعالیت آن است تا در این 
فرصت، کوریای شمالی بتواند این موضع را بررسی کند 
که آیا »جنگ افروزان« کوریای جنوبی در صدد برآمده 
اند که از آن به عنوان مرکزی برای جنگ افروزی استفاده 

کنند یا نه.
مقامات  کرده  وادار  برای  در تالش  ظاهراً  اطالعیه،  این 
کوریای جنوبی به پذیرش خواسته های کوریای شمالی، 
با این جمالت پایان می یابد که »چگونگی تحوالت در 
روزهای آینده به طور کامل به رویکرد مقامات کوریای 

جنوبی بستگی دارد.«
در روزهای اخیر، نظامیان کوریای شمالی مانع از ورود 
کائسونگ  مجتمع  در  شاغل  جنوبی  کوریای  شهروندان 

شدند.
اندازی  مجتمع صنعتی کائسونگ که در سال 2004 راه 
شد با حمایت دولت کوریای جنوبی و به منظور فراهم 
شمالی  کوریای  کار  نیروی  برای  اشتغال  زمینه  کردن 
جنوبی  کوریای  شرکت  یکصد  از  بیش  و  شده  تاسیس 

در آن سرمایه گذاری کرده اند.
شمار شهروندان کوریای شمالی شاغل در این مجتمع به 
بیش از پنجاه هزار نفر می رسد و از این طریق، ساالنه 
حدود 90 میلیون دالر ارز خارجی نصیب کوریای شمالی 

می شود.

رییس  که  می آید  نظر  به 
جمهوری روسیه دست کم یک 
پیدا  دولتی  ضد  اعتراض  نوع 
کرده که می تواند از آن حمایت 

کند و از آن خوشش می آید!
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
کرده،  سفر  آلمان  به  که  روسیه 
در خصوص اعتراض ضد دولتی 
را  خود  لباس های  که  زن  سه 

درآورده بودند، تایید کرد از این نوع اعتراض ها خوشش می آید!
اعتراض این سه زن نیمه برهنه هنگامی که والدیمیر پوتین به همراه آنگال مرکل، 
غرب  شمال  در  واقع  هانوفر  شهر  در  تجاری  نمایشگاه  یک  در  آلمان  صدراعظم 
آلمان حضور داشتند، صورت گرفت. این معترضان شعارهایی را با الفبای روسی 
علیه والدیمیر پوتین بر روی بدن های خود نوشته و وی را »دیکتاتور« خوانده بودند.
رییس جمهوری روسیه سپس در کنفرانسی خبری گفت: به عنوان اعتراض از آن 

خوشم آمد! در اصل می دانیم که چنین اعتراضاتی برنامه ریزی شده اند.
وی افزود: در حقیقت درست نشنیدم که این معترضان چه چیزی را مطرح می کردند 
چرا که ماموران امنیتی به شدت با آن ها برخورد کردند. به نظر من این کار درست 

نبود و آنها می توانستند بسیار مالیم تر با آنها برخورد کنند.
چیز  »فمن«  فمنیست  فعاالن  توسط  اعتراضات  گفت:  روسیه  جمهوری  رییس 

جدیدی نیست.
وی افزود: اگر فردی می خواهد در خصوص سواالت سیاسی مذاکره کند بهتر است 

که لباس به تن داشته باشد چرا که به نتیجه بهتری می رسد!
گروه فمنیست »فمن« در صفحه فیس بوک خودشان نوشتند که این اعتراض یک 
حمله ضد دیکتاتوری نسبت به پوتین بوده است. این گروه کاخ کرملین، سرویس 
امنیتی فدرال روسیه و کلیسای اورتودکس روسیه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و 
می گویند که گروه فمن مخالف دیکتاتوری، هم جنس گریزی و دین ساالری است.
روسیه از مقامات آلمان خواسته تا این معترضان را مجازات کند. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کاخ کرملین گفت: این مساله یک الت بازی معمولی است و متاسفانه در 

سراسر جهان رخ می دهد اما یک نفر باید آنها را مجازات کند.

ایندیپندنت             
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بخش دوم و پایانی

مردان 
جذبچهدخترانیمیشوند؟

مردها می خواهند برای خود تشکیل زنده گِی خانوادگی دهند و به دنبال شریکی 
محیط های  در  که  خانم هایی  کند.  زنده گی  خانه  یک  در  او  با  بتواند  که  هستند 
انتخاب هستند، چرا که آقایان  نیز گرینۀ مناسبی برای  اجتماعی فعالیت می کنند 
تصور می کنند خیلی بهتر می توانند با این گونه افراد ارتباط برقرار کنند و ارتباط شان 

پایدارتر خواهد بود.
مردها به دنبال خانم هایی با روحیۀ زنانه و مهربان می گردند، زیرا چنین خصوصیاتی 
باعث می شود که یک زن بتواند مادر بهتری برای فرزندانش باشد. البته این امر 
بدان خاطر نیست که مردها انتظار دارند خانم ها آن ها را نیز تروخشک کنند، بلکه 
بدان خاطر است که دوست دارند فرزندان شان در آغوش مادرِ مهربان و دل سوزی 

پرورش پیدا کنند.
مردها به دنبال خانم های خوش مشرب هستند. بعضی از خانم ها خیلی سخت گیر 
حال  به  تا  آیا  می شوند.  قایل  اندازه یی  از  بیش  اهمیت  جزییات  برای  و  بوده 
دخترهایی را دیده اید که دارای خلق وخوی پسرانه هستند؟ مردها می خواهند از 
در کنار هم بودن با همسر خود لذت ببرند و احتیاج به محبت دارند به همین دلیل 
همیشه به دنبال فرد خوش طبعی هستند که بتوانند در کنار او به آرامشی که آرزوی 

آن را دارند، دست پیدا کنند.
مردها به دنبال زن هایی هستند که حس و ظرافت زنانۀ خود را حفظ کرده باشند. 
البته منظور ما آن دسته از خانم هایی نیست که دایمًا به دنبال ُمد می روند و چهرۀ 
خود را به انواع و اقسام اشکال مختلف درمی آورند. بعضی از خانم ها هستند که 
در زمان عصبانیت هرچه که دل شان می خواهد، بار طرف مقابل می کنند که این 
کار به هیچ وجه به مزاج آقایان سازگار نیست. مردها نمی خواهند رفتار همسرشان 

به اندازۀ خودشان، بی شرمانه و توهین آمیز باشد.
مردها کسی را می خواهند که حامی و پشتیبان شان باشد. خیلی از خانم ها منتظر 
هستند که اشتباه کوچکی از شوهرشان سر بزند تا او را به باد انتقاد بگیرند و در 
مسایل خصوصی و حتا شغلی شان دخالت کنند. آقایان به ارتباط خود به عنوان 
نتواند یک چنین حسی را در  یک سیستم محافظ نگاه می کنند، زمانی که خانم 
شوهرش به وجود آورد و از این گذشته تا آن جا که می تواند از او انتقاد هم بکند، 

چیزی نمی گذرد که دل سردی شکل مي گیرد.
مردها از خانم های عصبی که تمام مدت داد و فریاد می کنند، خوش شان نمی آید. 
آن ها خانم هایی را می پسندند که اهل بحث و گفت وگو باشند و قادر باشند که 
در  آتشیِن شما  شاید خلق وخوی  کنند.  منطقی حل  راه های  از  را  مشکالت شان 
همان روزهای اولیه اندکی جذاب باشد، اما در روز 500 به هیچ وجه به شما افتخار 

و قدرت نخواهد بخشید.
از  خوددارتر  اندکِی  زناشویی،  روابط  و  عاطفی  مسایل  مورد  در  آقایان  معموالً 
خانم ها هستند. باور کنید که حقیقت دارد. مردها می دانند که از همسر خود چه 
می خواهند و به همین دلیل توجه خود را بر روی آن معطوف می کنند. شما به 
هیچ وجه آن همه شور و اشتیاقی که به مردها نسبت می دهند را نمی توانید در دنیای 

واقعی در وجودشان پیدا کنید. مردها در جهان واقعی بسیار محافظه کار هستند.
مردها به دنبال همسری می گردند که به آن ها متعهد باشد. مردها نامزدی را دوست 
دارند که بتوانند به او اعتماد کنند و مشکالت و ناراحتی های شان را با او در میان 
طرف  دو  هر  جانب  از  باید  و  نیست  یک طرفه  خیابان  یک  مثل  تعهد  بگذارند. 

رعایت شود. چنین نیازی برای همیشه در وجود تمام مردها باقی خواهد ماند.

  مردها دوست ندارند که تنها زنده گی کنند
در حالی که خانم ها در نقش های اجتماعِی خود بسیار موفق هستند، خوب است 

هیچ گاه از یاد نبریم که جایگاه اصلِی آن ها به خانه و خانوادۀشان تعلق دارد.

گرفته شده از: پرشین پرشیا

          حبیب حکیمی

مبارزات  فقیِد  رهبر  گاندی  مهاتما 
تمدنی  متن  در  هند،  مردم  آزادی خواهانۀ 
به  پا  دنیاگریز  و  متافیزیکی  غالبًا  و  دینی 
خانوادۀ  در  او  گذاشت.  وجود  عرصۀ 
دینی  ارزش های  به  ملتزم  و  متدین  شدیداً 
ـ اخالقی پرورش یافت. خشونت پرهیزی 

)اهمیسا( به عنوان اولین آموزه های دینی از 
خانواده و محیط مذهبی در او رسوب کرد 
و  بیشتر  آموزش های  و  زمان  گذشت  با  و 
به حیث ستون  او  بلندتر، در ذهِن  تجارب 
تجارب  او  گرفت.  شکل  افکارش  اصلی 
در  ویژه  به  و  تاریخ  در  را  بزرگی  معنوی 
با  سال ها  می کرد.  حمل  خود  با  خطه  این 
و  بنیان گذاران  زرتشت،  کنفوسیوس،  بودا، 
رهبران بزرگ مذاهب هندی و شرقی و به 
خصوص آسیایی زیسته بود. او با آموزه های 
از  و  داشت  زیادی  آشنایِی  نیز  ادیان سامی 
آن ها سیراب شده بود. با وجود این همه، او 
به عنوان انسانی که در قرن بیستم می زیست، 
نکته  این  به  نماند.  باقی  آن ها  محدودۀ  در 
آگاهی ژرف داشت که قرن او ضرورت ها، 
و  گرایش ها، حساسیت ها، چالش ها  نیازها، 
قرن  انسان  و  دارد  را  خودش  بحران های 
بیستمی، غیر از انسان قرون گذشته است و 
نگاه او به زنده گی دچار تغییرات و تحوالت 
ژرفی شده است و باید با نگاه تازه به او نگاه 
کرد. با این ویژه گی های انسان قرن بیستمی، 
او و کشورش در حالت و موقعیت خاصی 

به سر می برد. 

گاندی در کشور و سرزمینی زنده گی می کرد 
دینی،  گرایش های  دارای  همه  از  بیش  که 
منحصر  تمدنِی  خصوصیات  و  فرهنگی 
بزرگ ترین  از  یکی  و  است  خودش  به 
تمدن های بشری را از بلندترین دوران های 
تاریخ تا اکنون در خود جای داده است؛ ولی 
در کنار آن سال هاست شالق تحقیر، توهین 
پهلویش  و  پشت  بر  را  استعمار  بیداد  و 
به  همه  از  قبل  این،  بر  بنا  می کند؛  تحمل 
خودباوری نیازمند است تا از اسارت رهایی 
گاندی  که  است  وضعیتی  چنین  در  یابد. 
دوش  به  را  مسوولیت  از  عظیمی  کوله بارِ 
می کشد. از یک طرف، با دین و تمدنی سر 
و کار دارد که پیروانش را زاهد و دنیاگریز 
از طرف  و  است.  پرورانیده  اسارت پسند  و 

شیطان صفت  و  زرنگ  استعمار  با  دیگر، 
که  روبه روست  امکانات  همۀ  به  مجهز  و 
مردمش  و  کشور  هستِی  تمام  دیری ست 
چنین  با  رویارویی  در  او  است.  بلعیده  را 
وضعیتی و برای خالصی از چنین گردابی، 
پیش از همه به خودسازی و نوسازِی درونی 
با  که  بود  باورمند  او  می کرد.  نیاز  احساِس 
میراثی  و  سنتی  کاماًل  نگاه های  و  اندیشه ها 

نمی توان وارد چنین مبارزه و کارزاری شد. 
به  جوانی  آغاز  از  پیش،  از  پیش  بنابراین، 
خودسازی و بازنگری در باورهای سنتی و 
تاریخِی خود پرداخت تا بتواند به قول حافظ 
»طرح نو در اندازد.« پا گذاشتن در هم چون 
و  معنوی  بلند  تجربۀ  بی گمان  معرکه یی، 
فکری و تاریخی با تجدید بنای آن می طلبید 
که گاندی آن را داشت و ظرفیت تجدیِد آن 

را در خود می دید.
او زادۀ تمدنی بود که از بلندترین دوران های 
تاریخ، یکی از باشکوه ترین تمدن   های بشری 
به آن می بالیده است. پدر  بوده و او هماره 
معنوی هند، از نظر فکری و روانی، پرورش 
و  بود  دینی  کهن  فرهنگ  و  آموزه ها  یافتۀ 
زنده گِی او در عصر جدید ایجاب می کرد که 
نگاهی تازه به انسان و دغدغه های نویِن او 
داشته باشد و خود را از حصار تفسیرها و 
تعریف های کهن و تاریخی و سنتی از انسان 
برهاند و سیمای جدیدی از او ترسیم کند که 
باشد  نیازهای کنونی  با  همگون و همخوان 
و تفسیر انسانی از دین و مذهب ارایه کند 
مذهب  پایۀ  بر  را  تبعیض ها  و  برتری ها  که 
همزاد  و  برابر  را  انسان ها  همۀ  و  بشوید 
بداند و اعالم کند که »من هم مسلمان و هم 
مسیحی و هم یهودی و هم هندو هستم.« و 
در خویش  زیسته  تجربه های  را  ادیان  همۀ 

یابد. 
او را آمادۀ  انسان،  به دین و  این گونه نگاه 
با  او  ساخت.  آزادی  برای  سترگ  مبارزۀ 
عارف  و  زیست  عرفانی  بزرگ  تجربه های 
اما هرگز  به در آمد،  از آن  شسته و ستره یی 
مصلحان  و  عارفان  از  بسیاری  چون  هم 
بزرگ روحی و فکری ادیان متعدد در تاریخ، 
در گوشۀ عزلت و خلوِت خود نخزید، بل 
یا  و  اصالح طلب  عارف  یک  چهرۀ  در 
اصالح طلب عارف، وارد صحنۀ گرم مبارزۀ 
و  گردید  آزادی  برای  سیاسی  و  اجتماعی 

آزادی را ستود.
او به مقولۀ “ملی گرایی” نیز با نگاهی ژرف 
می دید. “ملی گرایی” که یکی از رویکردهای 
میان  در  استعماری  ضد  مبارزات  در  مهم 
آزادی خواهان و استقالل طلبان در کشورهای 
مفهوم  به  گاندی،  نظر  از  بود،  زده  استعمار 
و”بازگشت  خودی”  “ظرفیت های  به  اتکا 
هند  ملت  نجات  و  آزادی  است.  خود”  به 
وضع  و  مصیبت زده گی  عقب مانده گی،  از 
اسف ناک با چنین تلقی یی از ملی گرایی، از 

دغدغه های اصلی او بود.

تکیه بر ارزش ها و توانایی های خودی ملت 
معنای  به  صورتی  هیچ  به  او،  نگاه  از  هند 
فرو رفتن در الِک خود و بستن دروازه ها به 
روی تمدن و صنعِت غرب و حصار کشیدن 
به دور خویش نبود. او خوب می دانست که 
“بازگشت  و  “ملی گرایی”  از  مفهومی  چنین 
به خویشتن”، برایند طبیعی اش، واپس گرایی 

و در نهایت پوسیدن است.

گاندی؛
قـدیسی انسـان نواز

او زادۀ تمدنی بود که از بلندترین دوران های تاریخ، یکی از 
باشکوه ترین تمدن   های بشری بوده و او هماره به آن می بالیده 
است. پدر معنوی هند، از نظر فکری و روانی، پرورش یافتۀ 
آموزه ها و فرهنگ کهن دینی بود و زنده گِی او در عصر جدید ایجاب 
می کرد که نگاهی تازه به انسان و دغدغه های نویِن او داشته باشد 
و خود را از حصار تفسیرها و تعریف های کهن و تاریخی و سنتی 
از انسان برهاند و سیمای جدیدی از او ترسیم کند که همگون و 
همخوان با نیازهای کنونی باشد و تفسیر انسانی از دین و مذهب 
ارایه کند که برتری ها و تبعیض ها را بر پایۀ مذهب بشوید و همۀ 
انسان ها را برابر و همزاد بداند و اعالم کند که »من هم مسلمان و 
هم مسیحی و هم یهودی و هم هندو هستم.«

بخش نخست



            حمیدرضا صدر
است.  شده  عجین  کارآگاهی  ادبیات  با  چندلر  ریموند  نام 
چندلر در کنار دشیل همت در ارتقای این نوع ادبی بسیار 
فیلم نامه نویس   افتاد. در مقام  کوشید و نامش بر سر زبان ها 
چندلر با شاهکار بیلی وایلدر، غرامت مضاعف پا به عرصۀ 
سینما گذاشت و پس از آن با موفقیت خواب بزرگ )هوارد 
از  که  اقتباس های دیگری  و  او  از  رمانی  اساس  بر  هاکس( 
سال های  در  شد.  عجین  سینما  با  گرفت،  صورت  آثارش 
اخیر چندین ترجمه از آثار چندلر به فارسی درآمده همانند: 
و  جوزانی(  جعفری  فتح اهلل  )ترجمۀ  طوالنی  خداحافظی 
خواب  ]همان  هاشمی نژاد(  قاسم  )ترجمۀ  گران  خواب 
بزرگ یا خواب ابدی [، که گام تازه یی ست برای خواننده گان 
فارسی زبان در شناخت این ژانر و نویسندۀ شاخصی چون 

ریموند چندلر.
  پردة اول: تراژدی های کارآگاهی 

پالپ   آثار  عرصۀ  در  چندلر  ریموند  حضور  چه گونه گی 
)قصه های بازاری عامه پسند( و سن وسالش، از او شخصیت  
آن ها  اکثر  ساخت.  قصه ها  این  نویسنده گاِن  میان  یگانه یي 

پرکار بودند و برای کسب درآمد سالی ده هزار دالر حداقل  
یک میلیون کلمه طی دوازده ماه تحویل می دادند و ابایی از 
نام های   یا  خود  نام  با  وسترن  عاشقانۀ  آثار  دنیای  به  ورود 
مستعارـ  مثل ارل استنلی گاردنر خالق پری میسونـ  نداشتند. 

در کنار همۀ این ها، به ندرت خود را جدی گرفتند.
رکود  که   1930 دهۀ  امریکای  در  پرشماری  نویسنده های   
اقتصادی همه را له کرده بود و سینمای گنگستری تماشاگران  
قصه های   نوشتن  به  پالپ  نشریات  در  داشت،  مشتاقی 
دشیل   مثل  آن ها  از  اندکی  تعداد  اما  پرداختند،  کارآگاهی 
کرده   کار  پینکرتن  کارآگاهی  آژانس  برای  مدتی  که  همت 
و چه گونه گی   قتل  مقولۀ جنایت،  از  درستی  اطالعات  بود، 
تپانچه،  مورد  در  آن ها  معلومات  داشتند.  کارآگاهان  فعالیت 
میان  به  جزییات  پای  وقتی  و  بود  اندکی  فشنگ  و  تفنگ 
بسیاری  اهمیت  جزییات  جنایی  قصه های  در  که   - می آمد 
نکته بین عیان می شد.  برای خوانندۀ  دارد - کاستی های شان 
چندلر هم اطالعات چندانی در مورد جنایت نداشت. ادعا 
می کرد پیش از ورود به این قلمرو، سه چهار قصۀ کارآگاهی 
بیش تر نخوانده و برای امتحان خود، طی چند روز قصه یي 
را بر مبنای آن چه از یکی از قصه های گاردنر در ذهن داشته، 
روی  کاغذ آورده تا دریابد به چه نکاتی توجه کرده، و چه 

چیزهایی  را در حاشیه قرار داده.
و  نکرد  زیادی  توجه  جنایت  تکنیک  به  آثارش  در  چندلر 
قصه هایش   از  فصل  دو  یکی  کردِن  سپری  از  پس  معموالً 
درمی یافتیم یاقتن قاتل همـ  اگر کسی کشته شده بودـ  چندان  
اهمیتی نداشت. او تکلیف خود را در قبال این قالب روشن  
کرده بود. خود را نویسندۀ بزرگی می دانست و اعتقاد داشت  
نادیده گرفتِن این اصول، خدشه یي به آثارش وارد نمی آورند. 
کالم نیش دار و نگاه تیزهوشانه به آدم ها و عناصر، او را ورای  

دنیای تک بعدی نویسنده گان پالپ برد.
همیشه به دفاع از آن چه نوشت، پرداخت و آثار پالپ را حقیر 
و کوچک نخواند. شاید هیچ کس مثل او در توصیف  وجوه 
قصه های  باشد.  نکرده  تالش  کارآگاهی  آثار  زیبایی شناسانۀ 
را  آثارش  و  مقایسه کرد  یونان  تراژدی های  با  را  کارآگاهی 
نه  نوشته،  معمولی   آدم های  برای  که  خواند  تراژدی هایی 
روشنفکرها. او همان قدر از مجله های پالپ نفرت  داشت که 
از روشنفکرها. نویسنده گان آثار پالپ با احترام  فراوان به او 

نگریستند. یک سال از گاردنر بزرگ تر بود و شش  سالی از 
همت. چندلر منزوی و خجالتی برای همه در این  عرصه ارج 

و قرب به ارمغان آورد.
قصه های او بسیار ساده و پیش پا افتاده شروع می شد و مارلو 
در یکی دو فصل اول کتاب کار خاصی انجام نمی داد ـ جز 
این که قهوۀ تلخی بنوشد و با کسی حرف بزندـ  اما ناگهان او 
را در کشاکش درگیری، رقابت و حسادت ده ها نفر می یافتیم. 
تنش  از  پر  و  پیچیده  دنیای  به  را  ما  چندلر  اولیۀ  ساده گی 

می کشاند و اخالقیات ظاهری را نقد می کرد.
 بخشی از این ویژه گی برگرفته از خصایص انگلیسی اش  بود. 
شخصیت آنگلو آمریکن )انگلیسی امریکایی( او، آثارش  را 
در مرتبتی دیگر با همتایانش قرار داد. تشریح جزییات فضا و 
ظاهر و حرکات آدم ها کیفیتی کاماًل انگلیسی داشت. می گفت 
اگر به چه گونه گی حرف زدِن انگلیسی ها بنگرید، درمی یابید 
واژه ها را با چه تأکید و آهنگ باال و پایینی بر زبان  می آورند، 
و  یکنواخت  بسیار  را  واژه ها  همان  امریکایی ها  درحالی که 
بدون فراز و نشیب ادا می کنند. در حقیقت،  بخشی از تالِش 
او به اعمال محاورۀ غنی انگلیسی ها با ادای  یک نواخت همان 

واژه ها از زبان شخصیت های امریکایی  بازمی گشت.
از  زن  آن   ...« مثل  بود،  حیرت انگیز  آدم ها  از  او  توصیف 
فاصلۀ سی فوتی پر از وقار بود و از ده فوتی چیزی بود که 
متقاعدتان می کرد باید از همان فاصلۀ سی فوتی به او نگاه  
می کردید.« نیش و نوش های بسیاری از او آموختیم که گاهی  

یادآور جمله های گروچو مارکس بود.
قول   به  ـ  نو  عصر  آنجلس  الس  چندلر،  مثل  کسی  کم تر 
و  کرد  توصیف  را  ـ  امریکا  امریکایی  این  سونتاگ  سوزان 
سایۀ بلندش بر رمان هایی مربوط به الس آنجلس هنوز هم 
سنگین  باقی ماند. او در قوام گرفتن فیلم های گنگستری، که 
کنار موزیکال ها و فیلم های و سترن، یکی از سه ژانر کلیدی 

سینمای  امریکا را شکل داد، نقش اساسی بازی کرد.
  پردة دوم: قهرمان او 

پرسشی که طی خواندِن آثار چندلر در ذهن ما جرقه  می زند، 
این است که منطق، نجات بخش ما است یا شعر؟ تپانچه ما را 

زنده نگاه می دارد یا کالمی پراحساس؟
در  که  یافتیم  رمانتیکی  و  زخم خورده  مرد  را  مارلو  فیلیپ 
تپانچه   و  منطق  فاصلۀ  در  و  واقعیت  و  احساس  کشاکش 
زدن   مشت  که جای  بود  کارآگاه خسته یي  می زد.  دست وپا 
نهیب می زد که در دنیای نکبتی زنده گی می کنیم. او بیش  از 
آن که اهل تپانچه باشد، مرد کالم و واژه پردازی بود. جملۀ »... 
آدم در این خیابان های کثیف چاره یي جز جلو رفتن  ندارد« 

در قصۀ هنر ساده کشتن را فراموش نمی کردیم.
قصه های   به  احساسات گرایی  نوعی  او  مارلوی  فیلیپ 
کارآگاهی بخشید که نمونه اش را در شرلوک هلمز و هرکول  
پرسش  به  پاسخ  و  قصه ها  پیچیده گی  بودیم.  ندیده  پوارو 
“قاتل  کیست و چه گونه قتل را انجام داده؟” را نادیده گرفتیم 
و پا به  دنیای مرد رمانتیکی گذاشتیم که از بد روزگار کارآگاه 
روزی  برای  آن هم  می کرد.  جابه جا  را  باید جسدها  و  شده  

بیست  دالر دستمزد.
فیلیپ مارلو برای چندلر یادآور شوالیه ها بود. چنان که قصد 
داشت نام او را مالوری ـ برگرفته از نام سرتامس مالوری ـ 
بگذارد. قهرمانی در خدمت دیگران که آخر راه از مخاطراتی  
که به جان خریده، توشه یي به دست نمی آورد. مالرو شش  
فوتی و یک صدونود پوندی، متولد 190۶ در سانتاباربارا بود. 
میان سال به شمار می رفت و با موها و چشمان قهوه یی اش  

چهره یي مردانه داشت. در هیچ یک از قصه ها اشاره یي به پدر 
و مادر او نشد. تنها بود و تنها هم باقی می ماند. نمی دانستیم  
دفتر کار و آپارتمانش کجاست. اتاق کارش در طبقۀ ششم  
ساختمانی قرار داشت با دو سه چوکي و پنج کابینت برای  
منشی   یا  شریک  مارلو،  دیوار  روی  تقویم  یک  و  پرونده ها 

نداشت تا گاهی سربه سرشان بگذارد. تنهای تنها بود.
رادیو، چند جلد  آپارتمان کوچکش یک دستگاه  در گوشۀ 
چشم   به  شطرنج  دست  یک  و  خاطرات  دفتر  چند  کتاب، 
می خورد. شیفتۀ موسیقی کالسیک بود، اما به ندرت فرصتی  
اطراف   به  موشکافانه  می یافت.  آن ها  به  سپردن  دل  برای 
می نگریست. با دقت جمله های دیگران را به خاطر می سپرد 
تعریف می کرد. در توصیف   برای مان  را  آن ها  با حوصله  و 
دیدگاه اجتماعی اش باید می گفتیم: علیه طبقۀ متوسط امریکا و 
معیارهای شان حرف می زد. اما نمی توانست بدون  دستمزدی 
که از آن ها می گرفت روزگار بگذراند. احتماالً امروزی ترین 

آدمی بود که در آن دنیا می یافتیم.
  پردة سوم: مارلو روی پرده 

سینما به همۀ آثار چندلر جز Playback چنگ زده و ده ها 
مارلِو  فیلیپ  تلویزیون و رادیو نقش  پرده، در  بازیگر روی 
با  استودیوها  از  یک  هر  کردند.  بازی  را  تنها  و  تلخ اندیش 
ونس   فیلو   ،1930 دهۀ  در  می رفتند.  جلو  خود  کارآگاهان 
کارآگاه استودیوی برادران وارنر بود، شرلوک هلمز و ویلیام 
کرین  در یونیورسال به سر می بردند، فالکن در آرک او، چارلی  
چن، آقای موتو و مایکل شین در فاکس، و ویلیام پاول و 
میرنالوی زوج کارآگاهی مترو ـ نیک و نوراچارلز ـ به شمار 
حقوق   دالر  چندهزار  پرداخت  با  آرکا  استودیو  می رفتند. 
ساختن خداحافظ زیبای من را در اختیار داشت که بر اساس  
آن فالکن حاکم می شود )1942( را با بازی جرج ساندرز در 
ترکیب با قصه یي دیگر ساخت. اما توفیق غرامت مضاعف 
 )1943( ـ که چندلر و بیلی وایلدر فیلم نامۀ آن را نوشتند ـ و 
شاهین مالت ساختۀ جان هیوستن با بازی هامفری بوگارت  

عصر طالیی کارآگاهان سینمایی را رقم زد.
 دیک پاول چهل ساله بود که نقش مارلو را در قصۀ خداحافظ 
زیبای من ساختۀ ادوارد میتریک بازی کرد. پاول با این فیلم 
مسیر بازیگری اش را تغییر داد. چهرۀ اصالح نشده اش تناسبی 
بد  مردان  با ضربۀ  اکثر صحنه ها  در  و  نداشت  گذشته ها  با 
قصۀ درد کشید. استودیوی آرکا در آخرین لحظه ها نام فیلم 
را به بکش عزیزم )1944( تغییر داد. فیلم همۀ عناصر فیلم 
زوایای  سایه روشن ها،  اکسپرسیونیستی،  سایه های   ـ  نوآرها 
می شد.  آغاز  فالش بک  با  و  داشت  را  دوربین  نامتعارف 
توفیق اثر، آرک او دمیتریک را تا مدت ها در قلمرو این آثار 

نئواکسپرسیونیستی  نگاه داشت.
ساخته    1944 سال  در  هاکس  هوارد  ساختۀ  بزرگ  خواب 
در  که  بوگارت  هامفری  نرفت.  پرده  روی   194۶ تا  و  شد 
به   بدل  بود،  کرده  بازی  را  اسپید  سام  نقش  مالت  شاهین 
پرداختۀ  و  ساخته  مارلوی  از  آن که  )ولو  شد  مارلو  فیلیپ 
چندلر کوتاه تر بود که بدل به یکی از شوخی های روز شد. 
هاکس هم مثل دمیتریک فیلمش را در استودیو ساخت، ولی 
مایه های اکسپرسیونیستی را کنار گذاشت و توجه ما را بیش 
از فضا و نور به رابطۀ بوگارت و لورن باکال جلب کرد. و 
فیلم نامه نویسانش ـ لی براکت و ویلیام فاکنر ـ جزییات  قصه 
را تا آن حد رها کردند و سرانجام با چندلر تماس گرفتند تا 
دریابند چه کسی رانندۀ جنرال استرون وود را به قتل رسانده  
)که چندلر هم نتوانست پاسخ روشنی به آن ها بدهد(. همۀ 
و گفت وگوهای   کالت ساخت  بزرگ یک  از خواب  این ها 
گزندۀ چندلر بخش کلیدی در آن بازی کردند. )بوگارت در 
قصۀ  دنبال  می گفت:  و  می رفت  کتاب فروشی  به  فیلم  تیزر 
رازآلودی مثل شاهین مالت می گردم و دختری کتاب  خواب 
بزرگ را به دست او می داد و جملۀ چه فیلم خوبی  می توان از 

آن ساخت را به زبان می آورد(.
روی   ماه  چند  بزرگ  خواب  رفتن  پرده  به  از  پیش  چندلر 
فیلم نامۀ زنی در دریاچه برای استودیو مترو کار کرد ـ یگانه  
تالش او برای نوشتن فیلم نامه یی بر اساس یکی از کارهای  
خود - و سپس ادامه و تکمیلش را به استیو فیشر واگذار کرد. 
مارلو این فیلم افسرده تر و آشفته تر از قصه بود و در هوتل  
نشانی  هم  کوچکش  آپارتمان  از  و  داشت  اقامت  کوچکی 
بازیگر  و  کارگردان  مونتگمری  رابرت  نمی خورد.  به  چشم 
دریچۀ  از  چیز  همه  نمایش  تمهید جسورانۀ  از  مارلو  نقش  
چشم  مارلو ـ که خود او را فقط در لحظه هایی که در آینه به 
خود می نگریست می دیدیم ـ بهره برد. چنان که فیلم با جملۀ 
“شما آن چه را که من می بینم، می بینید” آغاز شد، اما فیلمش  

مالل آور بود.
بود،  سرخوش   )19۶9 بوگارت  )پل  مارلو  در  گارنر  جیمز 
قرار  کنارش  صحنه یي  در  هم  بروس لی  و  داشت  رفیقه یي 
می گرفت. او اولین ـ و احتماالً آخرین ـ مارلویی بود که  پیپ 
می کشید و کالهی به سر نداشت. فیلم در صف  مارلوهای 
خوب سینمایی قرار نگرفت، ولی برای ساخته شدن  مجموعۀ 

نقش یک  به   گارنر  بازی  با  راکفورد  پرونده های  تلویزیونی 
کارآگاه خصوصی کافی بود.

الیوت گلد با شیطنت آشنایش در خداحافظی طوالنی )رابرت  
با  آلتمن 19۷3( از نوستالژی دنیای چندلر فاصله گرفت و 
بیمارگونه یي  ترکیب  نشد،  جدا  لبش  از  هرگز  که  سگرتي 
بزرگ   لبووسکی  در  کوئن  برادران  داد)بعدها  ارایه  مارلو  از 
قالب   در  گلد  شبیه  را  دود  نقش  به  بریجز  شخصیت جف 

مارلو ساختند(.
این دایره با بازی رابرت میچام به نقش مارلو در خداحافظ 
میچام   شد.  کامل   )19۷5 ریچاردز  )دیک  من  زیبای 
پنجاه وهشت ساله پیرترین مارلوی سینما بود، اما چروک های  
صورت، صدای خش دار و حرکات آرام او تصویر کاملی از 
مارلویی که چندلر توصیف کرده بود، ساخت. از همان نمای  
اول با پن دوربین، او را در طبقۀ دوم اتاق کوچکی یافتیم که  
چراغ های نئون چهره اش را رنگ به رنگ می کردند. کالهی  
بر سر و پیاله یي در دست داشت. به ادارۀ پولیس زنگ می زد 
تا قصۀ محنت زایی را برای شان تعریف کند. حکایت عشق  
زن   ولما  به  احساساتی  و  غول پیکر  سوزمالوی  بی سرانجام 

خیانت پیشه یی که او را می کشت.
همه آمدند و رفتند. پولیس ها، تبهکاران، زبان خودفروخته، 
میلیونرها و کودکاِن بی پدر شده. کارآگاه رمانتیک ما ماند و 

تپانچۀ کوچکش که دیگر نیازی به شلیک نداشت.
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ریموند چندلر و فیلیپ مارلو 
در سه پرده 
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از نفِس  ـسرِخ گُل

بِساط هستِی ما را به مو گره زده اند
به صد امید و هزار آرزو گره زده اند

گِل نیازِ دِل خون چکان عاشق را
گرفته اند  به گیسوی تو گره زده اند
برای آن که نسوزد جهان در آتِش آه
نوای نای مرا در گلو گره زده اند

دگر چه خواهش برتر ز کارخانۀ عشق
همین بس است که »من« را به »او« گره زده اند

تمام تشنه گِی روستایِی دل را 
ز شهر برده و با آِب جو گره زده اند
عجب که قصۀ سبِز خدا و آدم را 
به تار ُسبحه و پود وضو گره زده اند
کجا روم ز خیالت که دست وپای مرا
به پای دار در این چارسو گره زده اند
پُر است از نَفِس سرِخ گل، که نام ترا

چنین به کاُکِل هر گفت وگو گره زده اند

محمد افسر رهبین
کابل

فروردین ماه 1392



رییس کمیسیون انتخابات...
در  مدنی  جامعه  و  سیاسی  احزاب  مطالبات  و   
مستقل  کمیسیون  برای  جدید  رییس  انتصاب  پی 

انتخابات باشد«.
با  افغانستان  جمهوری  ریاست  حال،  همین  در 
کمیشنران  و  رییس  که  است  گفته  اعالمیه یی  نشر 
کمیسیون انتخابات پس از تصویب قانون انتخابات 
تعیین خواهد  قانونی  به صورت  پارلمان،  از سوی 

شد.
به  رابطه  از بحث در  آمده است: »پس  اعالمیه  در 
که  شد  فیصله  انتخابات،  کمیسیون  رییس  تعیین 
تشکیل  قانون  و  انتخابات  قانون  تصویب  از  پس 
به  رابطه  در  انتخابات،  کمیسیون  و صالحیت های 
اقدام  قانون  براساس  انتخابات  رییس جدید  تعیین 

شود«.

  شیوه قانونی گزینش
براساس قانون جدید انتخابات، رییس و کمیشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات از سوی »کمیته گزینش« 
رییسان  از  متشکل  کمیته گزینش  می شوند.  تعیین 
دادگاه  رییس  نماینده گان،  مجلس  و  سنا  مجلس 
عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، رهبران شش 
پارلمان  در  عضو   ۶ حداقل  که  شده  ثبت   حزب 
داشته باشند و هم  چنین یک نماینده جامعه مدنی 

می باشد.
تأکید  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  اعالمیه  در 
شده است که رییس جمهور کرزی نباید به صورت 
رهبری  اعضای  انتصاب  به  دست  »غیرقانونی« 
کمیسیون انتخابات بزند: »شورای همکاری احزاب 

امروزی)دیروزی(  نشست  سیاسی،  ایتالف های  و 
رییس  انتصاب  خاطر  به  جمهوری  ریاست  ارگ 
خالف  و  فراقانونی  اقدامی  را  انتخابات  کمیسیون 

ارزش ها و معیارهای دموکراتیک می داند«.
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  و  انتخابات  قانون 
به  پارلمان  در  حاضر  حال  در  انتخابات  کمیسیون 
سر می برد. پارلمان هنوز نتوانسته این دو قانون مهم 
تاریخ  به  است  قرار  که  در حالی  کند،  را تصویب 
ریاست  انتخابات   1393 سال  حمل  ماه  شانزدهم 

جمهوری افغانستان برگزار شود.
کرد  تأکید  سیاسی  های  ایتالف  و  احزاب  شورای 
که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 مهمترین 
رویداد تاریخی افغانستان در دوره انتقال است. به 
افغانستان پس  ناکامی  و  کامیابی  احزاب،  این  باور 
انتخابات  از سال 2014 رابطه مستقیم به برگزاری 

شفاف و عاری از تقلب دارد.
در  عدالت  و  حق  حزب  نماینده  نویان،  عباس 
کنفرانس روز گذشته گفت: »خواست جدی ما از 
پارلمان این است که هرچه زودتر قانون انتخابات 
تا  دیگر  سال  یک  که  حالی  در  کند«.  تصویب  را 
مانده  باقی  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
اختالف ها بین حکومت و احزاب سیاسی همچنان 

پابرجاست.
کمیسیون  که  دارد  تأکید  کرزی  جمهور  رییس 
نداشته  وجود  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی 
باشد و تقلب ها و تخطی های انتخاباتی توسط یک 
انتخابات  جدید  قانون  اما  شوند.  بررسی  دادگاه 
گفته است که تقلب های انتخابات توسط کمیسیون 
رسیده گی به شکایات انتخاباتی که دو خارجی نیز 

در آن عضویت دارند، باید بررسی شود.
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هشدار رییس کمیسیون انتخابات:

در نبود امنیت انتخابات شفاف 
ممکن نیست

در دو سال آینده امتیازات...
توسعه  و  ادامه  برای  آنان  که  می گویند  بازرگانان 
و  بیشتر  سهولت های  به  نیاز  سرمایه گذاری های شان 

اطمینان از ثبات وضعیت سیاسی در افغانستان دارند.
با  افغان  بازرگانان  نیز  اکنون  که  است  حالی  در  این 

مشکالت زیادی رو به رو هستند.
هرات  صنعتگران  اتحادیه  نماینده  شیرزاد  عبدالکریم 
به  هرات،  صنعتی  شهرک  در  کارخانه  ده ها  می گوید 

دلیل عدم حمایت دولت، ورشکست شده اند.
او افزود که دولت باید برنامه های حمایتی برای تقویت 
سرمایه  که  کند  اجرا  و  تنظیم  گونه یی  به  را  صنایع 
گذاران بتوانند روی پای خود بایستند و تولیدات آنها 

توان رقابت با کاالهای وارداتی را پیدا کند.
در  مجموعی  گذاری  سرمایه  گذشته،  سال  یازده  در 
افغانستان به بیش از ۷.۶ میلیارد دالر می رسد. اکنون در 
تمام افغانستان 1220 کارخانه تولیدی کوچک وجود 

دارد.
دولت افغانستان در یک دهه گذشته با اعمار جاده ها 
سعی کرده است تجارت و ترانزیت را تقویت کرده و 

درآمد خود را نیز از این طریق افزایش دهد.
اما این اقدام دولت به زیان سرمایه گذاران داخلی و 
سرمایه گذاران کوچک در عرصه تولیدی، منجر شده 

است.

در بارۀ افغانستان تماشاچی...
 گفته بود، متوجه شده است که بسیاری از انگیزه های 
اما  داشته  وجود  برخی ها  سوی  از  کننده  ناراحت 
پالیسی هندوستان  باید در مورد  افراد  این  افزود:  او 

آگاهی کامل داشته باشند.
گفت:  همچنان  هند  خارجه  امور  در  دولت  وزیر 
بحران  حِل  راه  از  جزء  تا  می خواهد  هندوستان 

افغانستان باشد.
به گفته او، شماری از افراد می خواهند تا دهلی نو، 
جزء از مشکل باشد؛ اما هند به آن ها این فرصت را 

نمی دهد که چنین بگویند.
این دیپلومات ارشد هندی همچنان واضح ساخت که 
تصمیم پروسۀ مصالحه با طالبان، مربوط به حکومت 
نگرانی های  از  او  اما  می شود،  کرزی  رییس جمهور 

دهلی در این مورد یاد آور شد.
دسته بندی هایی  مورد  در  ما  افزود:  خورشید  سلمان 
در  تصامیم  اما  داریم؛  نگرانی  بد،  و  خوب  طالبان 

نهایت مربوط به رهبری افغانستان است.
او همچنان گفت: این وظیفۀ ماست تا با آن هایی که از 
نگرانی هایی خروج زود هنگام چشم پوشی می کنند، 

هشدار بدهیم. ظاهراً این مساله اشارۀ به خارج شدن 
عساکر امریکایی و ناتو در سال 2014 میالدی بود.

در  هند  خارجه  امور  در  دولت  وزیر  اظهارات  این 
با یک هیات  او  حالی مطرح می شود که قرار است 
پروسه  کنفرانس  در  ماه  همین  اواخر  در  ارشد 
شرکت  قزاقستان  پایتخت  آستانه  شهر  در  استانبول، 

کند.
در نشست روز دوشنبه، شیدا ابدالی سفیر افغانستان 
پیشگیرانه  اقدامات  تا  از دهلی نو خواست  در هند، 

را انجام دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده است که توزیع 
کارت های رای دهی برای افرادی که به تازه گی سن 
18 سالگی را تکمیل کرده و یا از مهاجرت برگشته 

اند، در ماه جوزای امسال آغاز می کند.
فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
به  پاسخ دهی  برای  که  شنبه  سه  روز  انتخابات 
سوال های سناتوران در مجلس سنا حاضر شده بود، 
کارت های  با  شکل  نظر  از  جدید  کارت های  گفت 
قبلی مشابه است اما نشانه هایی در آن ها وجود دارد 

که جلو تقلب را می گیرد.
آقای معنوی گفت: »در پالن اولی ما این بود که توزیع 
کارت در ماه ثور آغاز شود، اما به خاطری که کارت 
معیاری شود و موضوع تذکره برقی نیز معلوم شود، 

بنابراین در ماه جوزا توزیع کارت ها آغاز می شود«.
کمیسیون انتخابات پس از بحث و جدل های زیاد با 
تا شهروندان  است  باالخره تصمیم گرفته  حکومت، 
افغانستان از کارت هایی انتخاباتی قبلی در انتخابات 

سال 2014 استفاده کند.
نگرانی احزاب و نهادهای مدنی این است که برخی 
به  می توانند  و  دارند  رای دهی  کارت  چندین  افراد 
صورت گسترده یی تقلب کنند. اما آقای معنوی گفت 
که حکومت توزیع کارت جدید به منظور جلوگیری 

از تقلب را قبول نکرده است.

  هشدار در مورد امنیت انتخابات
انتخابات  برگزاری  از  پیش  سال  یک  درست 
افغانستان  انتخابات  کمیسیون  ریاست جمهوری، 
را  انتخابات  می تواند  ناامنی ها  که  چالش هایی  از 
کمیسیون  این  در  مقام ها  می دهد.  کند، هشدار  متاثر 

می گویند لیست مراکز رای دهی را به نهادهای امنیتی 
افغانستان سپرده و خواستار تامین امنیت این مراکز در 

روز انتخابات شده اند.
فضل احمد معنوی گفته است که اگر امنیت انتخابات 
تأمین نشود، برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است.
سال  یک  که  حاال  گفت  انتخابات  کمیسیون  رییس 
از  است،  مانده  باقی  انتخابات  برگزاری  به  دیگر 
نیروهای امنیتی خواسته تا امنیت مراکز رای دهی را 
تامین کند. معنوی گفت: »کمیسیون مراکز رای دهی 
را مشخص کرده و با نیروهای امنیتی شریک ساخته 
به  مربوط  را  امنیت  بحث  دیگر  که  امیدوارم  است. 

کمیسیون انتخابات ندانید«. 
رییس کمیسیون انتخابات گفت در انتخابات پارلمانی 

دلیل  به  دهی  رای  مرکز   1300 از  بیش   2010 سال 
در حال حاضر  که  داد  او هشدار  نشدند.  باز  ناامنی 
این که  امنیتی تغییری نکرده و احتمال  نیز وضعیت 
شود،  مواجه  امنیتی  چالش های  با   2014 انتخابات 

وجود دارد.
مشکل انتخابات پارلمانی سال 2010 پس از آن بروز 
به  که  را  رای هایی  تمام  انتخابات  کمیسیون  که  کرد 
صورت تقلبی در مناطقی که مراکز رای دهی وجود 

نداشت اما صندوق ها پر شده بودند، باطل کرد.
به صورت عملی  باید  امنیتی  نهادهای  معنوی گفت 
تشریح  گفت  او  کنند.  تامین  را  انتخابات  امنیت 
در  اما  است  آسان  کاغذ  روی  در  امنیتی  برنامه های 

عمل چنین کاری دشوار می باشد.
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عامالن کشتار غیرنظامیان...
 والیت کنَر در شرق افغانستان، توجه جامعه جهانی 
را به خود جلب کرد. اخیراً افزایش این گونه حمالت، 
تلفات غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان را در پی 

داشته است.«
وی افزود: »این پرونده باید به طور کامل بررسی شود 

و مسووالن مجازات شوند.«
ّدلُگف گفت: »به عقیده مسکو الزم است از اجرای 
بشر  حقوق  زمینه  در  بین المللی  قوانین  همه  کامل 
اطمینان  افغانستان  در  فعال  گروه های  همه  توسط 

به  عمدی  غیر  خسارت های  از  حتی  و  حاصل 
جلوگیری  کشور  این  زیرساخت های  و  شهروندان 

شود.«
غیر  تلفات  ّدلُگف  ایتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نتیجه  در  را  افغانستان  در  نظامیان  غیر  قبول  قابل 
کارگیری  به  لزوم  بر  دال  نشانه یی  نظامی،  عملیات 
وقوع  از  جلوگیری  برای  ایساف  توسط  موثر  تدابیر 

اتفاقات مشابه دانست.
  نگرانی ملل متحد از کشتار غیرنظامیان

در این حال، سازمان ملل نیز از کشتار غیرنظامیان در 
والیت کنر ابراز نگرانی کرد.

سازمان ملل روز گذشته با انتشار بیانیۀ با بازمانده گان 
از همه  و  کرد  ابراز همدردی  ناتو  نیروهای  بمباران 
به  خواست  افغانستان  در  جنگ  درگیر  طرف های 

حفظ جان غیرنظامیان توجه کنند.
بر اثر بمباران شنبه این هفته توسط نیروهای ناتو در 
ولسوالی شیگل والیت کنر دست کم ده کودک و یک 

زن جان خود را از دست دادند.
 2۷54 گذشته  سال  ملل،  سازمان  گزارش  براساس 
و  انفجاری  حمالت  انفجارها،  اثر  بر  غیرنظامی 
از چهار  بیش  و  افغانستان کشته  در  نظامی  عملیات 

هزار و هشتصد غیرنظامی زخمی شدند.

می هراسم به دلیل فاجعۀ...
 جدیدی را به اجرا بگذارد.

خصوص  در  مطالعاتی  برنامه  این  تطبیق  با  است  قرار 
موجودیت ذخایر آب و یخبندان در چهار والیت مرکزی 

افغانستان صورت بگیرد.
بلخ،  بامیان،  والیت های  در  برنامه  این   است  قرار 

دایکندی و بدخشان عملی شود.
مصطفی ظاهر رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست 
وضعیت  که  گفت  کابل  در  شنبه  سه  روز  افغانستان، 
و  است  نگران کننده  افغانستان  در  زیست  محیط  فعلی 

تالش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
ارگان های مربوط مطابق  قانون می سازیم،  او گفت: »ما 
نیست،  کابل شهر خورد  کنند،  تطبیق  باید  را  آن  قانون 
کم و بیش شش میلیون نفر در آن زنده گی می کند، یک 
شهری که به هفتصد و پنجاه هزار نفر ساخته شده بود؛ 
)به همین دلیل( ما یک فاجعه سقوط محیط زیست را 
افغانستان را  پایتخت  از  می بینیم، مه یک مثال خوب تر 
دیده نمی توانم؛ این یک مثال سقوط محیط زیست است. 
اگر توجه جدی نشود، نگران هستم که چهار پنج سال 

بعد مهاجرین محیط زیست شویم.«
ادارۀ محیط  نماینده  از سوی دیگر، داکتر آصف زیدی 
زیست سازمان ملل متحد اطمینان داد که کمک های آنان 
با ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان هم چنان 

ادامه خواهد داشت.
آصف زیدی در ادامه گفت: »این مسوولیت را افغانستان 
دارد و کشورهای مثل افغانستان هم دارد، به این سرعتی 
که افغانستان به پیش می  رود، در سکتور محیط باور کنید 
که هیچ کشور دیگر به این سرعت نرفته است، من بسیار 
خوش هستم از این تغییری که در افغانستان آماده؛ من 

قول می دهم که در آینده هم کمک خواهیم کرد.«
زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  ادارۀ  گزارش  براساس 
افغانستان، این برنامه تا ظرف سه سال آینده به مصرف 
گذاشته  اجرا  به  جهانی  بانک  کمک  دالر  میلیون  شش 

خواهد شد.



د ټاکنو کمېسیون د ندو...
 کړه، چې دغه مسایل اوس هم له ولسمشر سره په 
مشورتي غونډه کې یاده شوه او جدي بحث پرې شو، 
چې په پایله کې ولسمشر هم ومنله او ژمنه یې وکړه 
چې د اشخاصو په ټاکنه کې به دغه ځانګړتیاوې په 

پام کې نیسي.
همدارنګه د ازادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ اجرایوي 
وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  غر  سپین  جانداد  مشر 
چې دا غونډه یوازې د مشورو او سال ورکولو لپاره وه 
او ولسمشر حق لري چې د سال او مشورو ناستې او 

غونډې ور وبلي.
مشر  د  کمېسیون  خپلواک  د  ټاکنو  د  وویل،   هغه 
دنده پای ته رسېدلې او ولسمشر دغه غونډه د نوي 
رییس د ټاکلو لپاره د سال او مشورو په موخه ور بللې 

وه.
دا  ټولنو  مدني  کې  ناسته  په  خبره،  په  نوموړي  د 
وړاندیز وکړ چې باید د کمېسیون د ندو، تشکیل او 
صالحیتونو قانون چې دا مهال په ولسي جرګه کې 
دی، په هغې کې چې د ټاکنو د خپلوا ک کمېسیون 
تصویب  له  هغه  د  باید  راغلی  مېکانیزم  کوم  مشر  د 
وروسته په دې اړه سال مشورې وشي او د کمېسیون 

مشر د قانون له مخې وټاکل شي.
کې  پای  په  غونډې  د  وینا،  په  غر  سپین  ښاغلي  د 
ټولو  او   ولسمشر  مشرانو،  مجلسینو  د  شورا  ملي  د 
ټاکنو  د   چې  وشوه  پرېکړه  او  ومنله  همدا  برخوالو 
له  قانون  او تشکیل  د کمېسیون د ندو، صالحیتونو 

تصویب وروسته به په دې اړه اقدام کېږي.
او  وه  غونډه  مشورتي  یوه  غونډه  دا  وایي،  نوموړی 
چې  لري  ځکه  حق  غونډې  مشورتي  د  ولمسمشر 
مشورتي  د  چېرې  که  خو  کړې؛  منع  ده  نه  قانون 
پرېکړه کېږي  قانوني  غیر  پایله کې کوم  په  غونډې 

هغه بېله مسله ده.
د فیفا د یاد مشر په وینا، په غونډه کې د کوم نوماند 
بلکې  شوی  اخیستل  دی  نه  نوم  شخص  کوم  یا  او 
ندو، صالحیتونو  د  د کمېسیون  شوې، چې  پرېکړه 
او تشکیل قانون له تصویب وروسته دې د قانون له 

مخې اقدام وشي.
هغه وویل، سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې دخیل دي، 
دوی حق لري چې خپله پالیسي، غوښتنې او دریځ 
ولري، خو مدني ټولنې په اصولو ټینګار کوي او نن یې 
هم په مشورتي  غونډه کې هم په دې ټینګار کړی، 
چې باید په قوانینو اتکا وشي او د قانوني مېکانیزم له 

مخې دې رییس او کمېشنران وټاکل شي.
د نوموړي په وینا، مدني ټولنې په نننۍ غونډه کې د 
غیر قانوني مېکانیزمونو لکه پخوا به چې ولسمشر د 

کمېسیون مشر ټاکه د هغه مخاللفت وکړ.
له  قانون  د  کې  غونډه  دې  په  دوی  زیاتوي،  دی 
له  قانون  باید د  الرې د اشخاصو په ټاکل کېدو کې 
مېکانیزم سره سم د کمېسیون د دندو، صالحیتونو 
وټاکل شي،  له تصویب وروسته،  قانون  د  او تشکیل 
مېکانیزم  او  کړي  تصویب  جرګه  ولسي  چېرې  که 
مشر  د  کمېسیون  د  ولسمشر  چې  کړي،  رامنځته 
هېڅ  او  دی  کار  قانوني  بیا  دا  لري  صالحیت  ټاکلو 
ماده  څلورمه  قانون  اساسي  د  لکه  لري،  نه  ممانعت 
قانون  د  چارواکي  پوړي  لوړ  ولسمشر  چې  وایي، 
دا دی، چې هغه  له مخې  قانون  د  او  ټاکي  له مخې 

مېکانیزم باید ورته رامنځته شي.
د ده په خبره، کومه طرحه چې دوی وړاندیز کړی 
اکاډمیکې  ټولنه،  مدني  چې  راغلي،  کې  هغه  په 
ادارې لکه پوهنتونونه دوی باید واجد شرایط کسان 
معرفي کړي او بله د ګزینش کمېټه د دوی درېیمه 
له هغه  او ولسمشر  ته وړاندې کړي  برخه ولسمشر 
دې  د  ولسمشر  چېرې  که  او  وټاکي،  کمېشنران  نه 
مېکانیزم له مخې خپل صالحیت کاروي نو په هېڅ 

وجه غیر قانونی او انتصابي نه دی.
خو د افغانستان د ملي اېتالف غړي محمود صیقل 
په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، چې د افغانستان 
تحریم  په  لوري  له  اېتالفونو  او  ګوندونو  سیاسي  د 
شوې غونډه کې، پرېکړه وشوه چې د همکارۍ شورا 

غوښتنو ته غاړه کېښودل شي.
دې  خپله  په  ارګ  چې  دی  من  هیله  ویلي،  هغه 
ندو،  د  کمېسیون  د  ټاکنو  د  چې  کې  پرېکړه 
د  به  وروسته  تصویب  له  قانون  تشکیل  او  صالحیتو 
قانون له مخې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د رییس 
ټاکلو لپاره اقدام کوي، وفادار پاتې شي او یو بل چل 

یې په کې نه وی جوړ کړی.
ده لیکلي، ټولې خواوو ته پکار ده چې اوس باید تر هر 
څه وړاندې د همکارۍ په فضا کې هڅه وکړي، چې 
او  ندو، صالحیتونو  ټاکنو د خپلواک کمېسیون د  د 
تشکیل قانون تصویب شي، څو په هغه کې د راغلي 
مېکانیزم له مخې د ټاکنو د کمېسیون د کمیشنرانو 

په ټاکلو کې اقدام وشي.
ښاغلي صیقل ویلي، چې په دې ترتیب سره به کرار 
باور خپل  ټاکنو خپلواک کمېسیون د خلکو  کرار د 

کړي.

جشن گل ارغوان در والیت پروان با 
حضور مقامات محلی و وزیر اطالعات 
بهاری  به سایر جشن های  فرهنگ،  و 
در افغانستان پیوست و رسمیت یافت.
با حضور  اولین جشنواره گل ارغوان 
و  اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید 
دولتی،  مسووالن  از  برخی   ، فرهنگ 
در  کشور  نویسنده گان  و  شاعران 
والیت پروان برگزار شد و قرار است 
گل  جشن  ساله  همه  پس،  این  از 
پروان  بهار در والیت  ایام  ارغوان در 

برگزار شود.
این  در  که  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
جشنواره شرکت کرده بود در سخنانی 
ضمن تجلیل از آداب و رسومی که در 
ایام بهار در افغانستان بر گزار می شود، 
افزود: در کنار میله گل سرخ در بلخ، 
ننگرهار،  در  نرگس  گل  و  نارنج  گل 
پروان  والیت  در  نیز  ارغوان  گل 

روزهای  از  یکی  و  یافت  رسمیت 
تاریخی این والیت شد.

پیشینه  به  خود  سخنان  ادامه  در  او 
والیت  در  غندی  گل  تپه  ارغوان زار 
که  داشت  اظهار  و  کرد  اشاره  پروان 
محل  که  است  سال  صدها  تپه  این 
والیت های  و  منطقه  مردم  تفریح 

هم جوار آن بوده است.
مراسم  این  در  رهین  مخدوم  سید 
و  اطالعات  وزارت  که  کرد  اعالم 
تابستان  در  که  دارد  نظر  در  فرهنگ 
امسال جشنواره »توت« را در پنجشیر 
و جشنواره انگور را در کوهدامن برپا 

کند.
تپه گل غندی در غرب شهر چاریکار 
در والیت پروان قرار دارد و در سال 
از  یکی  جان  بهایی  توسط   1324
شاعران افغانستان به نام  تپه گل غندی 

نام گذاری شد.

مناسبت  به  محفلی  به زودی  است  قرار 
ملکوتی  از دومین سال گرد عروج  بزرگ داشت 
بیگانه گان،  برابر  در  داود،  داوود  ژنرال  شهید 
از  یادواره یی  مناسبت،  این  به  گردد.  برگزار 
شخصیت و کارکردهای ژنراِل شهید، به صورت 

چاپ  به  یارانش  از  تعدادی  طرف  از  کتاب 
خواهد رسید. آن عده از دوستانی که یاد، خاطره 
کارکردهای  و  شخصیت  مورد  در  مقاله یی  یا 
تا  می توانند  دارند،  داوود  داوود  ژنرال  شهید 
تاریخ یکم ثور سال جاری، به نشانی زیر ارسال 

بدارند:

 daudshaheed@gmail.com :ایمیل
زیر  با شمارة  می توانید  بیشتر  معلومات  برای 

تماس بگیرید : 700727700)+93(
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یک عضو مهم حرکت اسالمی ازبکستان 
در تخار کشته شد

ـفراخوان

جشن گل ارغوان نیز رسمیت یافت

بیشتر  در  تازه گی  به  مالیه  وزارت 
تغییرات  وزارت  این  گمرکی  اداره های 

گسترده یی را ایجاد کرده است.
وزارت  سخنگوی  توحیدی  وحیداهلل 
به خبرگزاری بخدی گفت:  مالیه کشور 
یا  کشور  گمرکی  ادارات  در  تن   34«
برکنار  کار  از  هم  یا  و  اند  شده  تبدیل 

شده اند.«
آقای توحیدی می گوید که در اداره های 
هرات،  کابل،  فرودگاه های  گمرکی 
و  خوست  نیمروز،  کابل،  ننگرهار، 
چندین والیت دیگر، تغییراتی به وجود 

آمده است.
وردک  اهلل  نجیب  داکتر  که  گفت  او 
رییس عمومی گمرکات تعیین شده است 
و بیشتر روسا و معاونان گمرکات کشور 

نیز تبدیل شده اند.
ویژه  به  کشور  مرزی  والیات  گمرکات 
هرات و ننگرهار به دلیل عواید همواره 

مورد انتقاد بوده است.
که  است  حاکی  گزارش ها  برخی 
دستگاه  در  افغانستان  در  فساد  بیشترین 

می گیرد،  صورت  گمرکات  و  قضایی 
جایی که بیشتر افراد مجبور هستند برای 
حل قضایای حقوقی و تجاری شان پول 

پرداخت کنند.
گفته می شود که گمرکات کشور و حتی 
به  کشور  والیات  ورودی  دروازه های 
میلیون ها افغانی خرید و فروش می شود.
فساد  دلیل  به  گاهی  از  هر  تاجران 
به  پول  درخواست  و  گمرکات  در 

دروازه های والیات، اعتراض کردند.

  کاهش فساد در گمرکات
توحیدی  وحیداهلل  حال،  همین  در 
که  می گوید  مالیه  وزارت  سخنگوی 
به  نسبت  در گمرکات کشور  فساد  رقم 
یافته  کاهش  مراتب  به  گذشته  سال های 

است.
در  رشوه  و  فساد  »رقم  گفت:  توحیدی 
سال های  به  نسبت  افغانستان  گمرکات 
قبل ۶5 درصد کاهش یافته که این رقم 
یک موفقیت چمشگیر برای وزارت مالیه 

است.«

قبل  سال  سه  عواید  که  می گوید  او 
اما  بود،  افغانی  میلیارد   41 گمرکات 
این رقم در سال گذشته به 113 میلیارد 

افغانی رسیده است.
که  افرود  مالیه  وزارت  سخنگوی      
درآمد گمرکات کشور در حالی افرایش 
سه  به  نسبت  واردات  که حجم  می یابد 

سال قبل به شدت کاهش یافته است.
قبل  سال  سه  که  کرد  تایید  توحیدی 
حجم تجارت باال بود، کشورهای منطقه 
تجاری  معامله  برای  عالقه مندی خاصی 
یافته  کاهش  رقم  این  امروز  اما  داشتند، 

است.
توانسته  مالیه  وزارت  که  می گوید  او 
است جلو حیف و میل میلیاردها افغانی 
دولت  به خزانه  را  پول  این  و  بگیرد  را 

وارد کند.

  حضور جوانان در گمرکات
بیشتر  است،  کرده  اعالم  مالیه  وزارت 
کشور  گمرکی  ادارات  در  که  افرادی 

تعیین شده، جوانان هستند.
آغشته  کمتر  جوانان  که  گفت  توحیدی 
این  مالیه  وزارت  و  می شوند  فساد  به 
موضوع را به عنوان گزینه های مبارزه با 

فساد استفاده می کند.
جوانانی  افزود،  مالیه  وزارت  سخنگوی 
مسلکی تر  اند،  شده  استخدام  تازه  که 
دسترسی  نیز  روز  دانش  به  و  هستند 

دارند.
از  برخی  عملکرد  از  او  حال،  این  با 
اداراتی که در راستای مبارزه با فساد در 
گمرکات فعال اند، انتقاد کرد و مشخصًا 
گمرکات  تفتیش  ارگان  از  مورد  این  در 

نام گرفت.

وزارت مالیه:

در گمرکات تغییرات گسترده یی 
آمده است

یک فروند هلیکوپتر 
نیروهای امریکایی در 

ننگرهار سقوط کرد

یک مقام محلی در ننگرهار اعالم کرد که در 
نیروهای  هلیکوپتر  یک  هوایی  سانحه  یک 
والیت  پچیراگام  ولسوالی  در  امریکایی 

ننگرهار سقوط کرده است.
بی بی سی  به  پچیراگام  ولسوال  ممتاز  میرباز 
نیروهای  هلیکوپتر  فروند  دو  که  گفته است 
حال  در  ولسوالی  این  آسمان  در  امریکایی 
پرواز بودند که یکی از آنها به دلیل نقص فنی 

سقوط کرد.
این  سرنشینان  تمام  که  است  افزوده  او 

هلیکوپتر کشته شده اند.
نیروهای  سخنگویان  از  یکی  کرنیل  لوکا 
بی بی سی  به  حادثه  این  تایید  با  نیز  ایساف 
شرق  در  ناتو  نیروهای  هلیکوپتر  که  گفت 
علت  و  بوده  نشین  سر  دو  دارای  افغانستان 

سقوط نقض فنی بوده است.
نیروهای طالبان در یک خبرنامه مسوولیت این 

حادثه را بدوش گرفته است.
هلیکوپتر  فروند  یک  نیز  قبل  ماه  یک  حدود 
در  ناتو،  شمالی،  آتالنتیک  پیمان  نیروهای 
نظامی  پنج  که  کرد  سقوط  افغانستان  جنوب 

امریکایی در این حادثه کشته شدند.

یک منبع امنیتی در شمال، از کشته شدن یک عضو 
حرکت اسالمی ازبکستان در تخار خبر داد.

امنیتی که نه خواست نامش برده شود  این منبع 
به بست باستان گفت که نیروهای ویژۀ داخلی، 
به همکاری نیروهای ویژۀ ناتو، طی دو عملیات 
جداگانه، در ولسوالی اشکمش والیت تخار، یک 
عضو مهم حرکت اسالمی ازبکستان را کشته اند.
جمعه خان  شده،  کشته  فرد  که  افزود  منبع 
برای  اشکمش،  ولسوالی  در  که  داشت  نام 
پناه گاه  ازبکستان،  اسالمی  حرکت  جنگ جویان 

ساخته و جنگ افزار تهیه می کرد.

ازبیکستان  اسالمی  حرکت 
یکی از گروه های تروریستی  
است که طی چندین سال در 
و  می کند  فعالیت  افغانستان 
ترورستی  پایگاه های  دارای 

در این کشور می باشد.
توسط  حزب   این 
و"طاهر  نمنگانی"  "جمعه 
که  شد  تشکیل  یولداشف" 
گروهای  خطرناکترین  از 
از جمله  ترورستی  است و 
القاعده به حساب می  متحدان طالبان و سازمان 

آید.
بر  عالوه  افغانستان  در  گروه  این  می شود،  گفته 
فعالیت های ترورستی وایجاد نا امنی، در قاچاق 

سازمان یافته مواد مخدر نیز دست دارد.
حضور گروهای ترورستی از کشورهای دیگر به 
افغانستان، از نگرانی های مهم حکومت افغانستان 

و جنگجویان ناتو در این کشور است.
نیروهای امنیتی افغان گفته اند که با پدیده های 
می  مبارزه  شدت  به  مرزها،  بیرون  از  ترروستی 

کنند.
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او  ګوندونو  سیاسي  د  افغانستان  د  چې  کې  حال  داسې  په 
اېتالفونو همکارۍ شورا څه وخت وړاندې د ټاکنو قانون او د 
او شکایاتو د کمېسیون په برخه  ټاکنو د خپلواک کمېسیون 
کې خپلې طرحې، وړاندیزونه او غوښتنې ولسمشرۍ ماڼۍ ته 
سپارل شوې وې، د مدني ټولنې یوشمېر استازي وایي، چې 
په ارګ یوشمېر شته کسانو دغه وړاندیزونه ولسمشر ته نه و 

سپارلي.
غونډه  مشورتي  په  ورځې  تېرې  د  ارګ  د  چې  وایي،  هغوی 
کې یې ولسمشر ته له دې وړاندیزونو او طرحو یادونه و کړه، 
کارکوونکیو  ارګ  د  خو  وښوده؛  خبري  نا  ترې  ولسمشر  چې 

ولسمشر ته وویل چې دغه وړاندیزونه ور رسېدلي دي.
له  رفیعي  عزیز  مشر  ټولنې  مدني  جامعه  مجتمع  شبکه  د 
سیاسي  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې  ماندګار 
ګوندونو او اېتالفونو همکارۍ شورا یو ځل مخکې ولسمشر ته 
په دې برخه کې خپلې غوښتنې او سال مشورې ورکړې وې او 

ښایي الزمه یې نه بلله چې بیا په دې برخه کې بحث وکړي.
د هغه په خبره، خو په هغه غونډه کې چې تېره ورځ په ارګ 

کې د کمېسیون د مشر ټاکلو ته د مشورې لپاره جوړه شوې 
وه، دوی دا مسله ولسمشر ته یاده کړه او د سیاسي ګوندونو او 
اېتالفونو د همکارۍ شورا وړاندیزونه ولسمشر ته نه و رسېدلي، 
ولسمشر له خپلو خلکو پوښتنه وکړه چې ارګ ته دا مسایل 

راغلي ورته وویل شول، چې هو.
د  خلکو  یوشمېر  مېشتو  کې  ارګ  په  کې  اصل  په  وایي،  دی 
سیاسي ګوندونو مشورې او طرحې ولسمشر ته نه وې رسولې.
له  ګوندونه  سیاسي  چې  ده  خبره  ښه  دا  اند،  په  نوموړي  د 
خپلو غوښتنو دفاع وکړي ولسمشر ته یې چې کومې مشورې 
ورکړي باید د هغوی ځواب تر السه کړي او بیا نورې سال وې 

ورسره وکړي.
د  کې  غونډه  دې  په  ولسمشر  له  دوی  وویل،  رفیعي  عزیز 
پروسې په نهادینه کېدو بحثونه وکړل، او د ټاکنو د خپلواک 
کمېسیون د مشر ټاکلو لپاره د مدني ټولنې وړاندیز دا و، چې 
لومړی دې د ټاکنو د کمېسیون د دندو، صالحیتونو او تشکیل 
کې  برخه  دې  په  دې  وروسته  هغې  له  او  شي  تصویب  قانون 

اقدام وشي.

هغه وویل، د دوی په وړاندیزونو کې یوازې د کمېسیون مشر 
کمېشنرانو  د  او  مشر  د  کمېسیون  د  دوی  بلکې  مطرح؛  و  نه 
خبره مطرح وه چې باید د قانون له مخې وټاکل شي او دا چې د 
ټاکنو کمېسیون د ندو، تشکیل او صالحیتونو قانون په پارلمان 
کې تر بحث الندې دی نو په دې برخه کې ټولې سال مشورې 

او ناستې به له وخت وړاندې وي.
د نوموړي په خبره، په غونډه کې د ملي شورا غړو ګډون درلود 
هغوی پرېکړه وکړه چې په دې قانون به ژر کار پیل کړي او په 
ناسته کې پرېکړه وشوه، چې د دغه قانون له تصویب او توشیح 

وروسته به د کمېسیون رییس او کمېشنران  ټاکل کېږي.
ښاغلي رفیعي زیاته کړه، چې په دې غونډه کې د هېڅ شخص 
او  اشخاصو  په  نه  او  اخیستل شوی  نه دی  نوم  نوماند  او هېڅ 

نوماندو بحث شوی دی.
د ده په وینا، د ټاکنو کمېسیون د ندو، صالحیتونو او تشکیل په 
پخواني قانون کې راغلي ول، چې ولسمشر له مدني ټولنو سره 
په مشوره کې واک لري چې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مشر 
په  دمګړۍ  چې  کې  قانون  نوي  په  خو  وټاکي؛  کمېشنران  او 
ولسي جرګه کې دی، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وړاندیز 
کړی دی، ویل شوي چې د ګزینش یوه کمېټه دې جوړه شي 
ته  ولسمشر  نومونه  کسانو  اتلس  لس  اوه  د  دې  کمېټه  دا  او 

وړاندې کړي او ولسمشر دې د هغوی له منځ نه وټاکي.
د  باید  چې  ویلي  هم  دا  کې  طرحه  دې  په  دوی  وویل،  هغه 
او  معیارونه  درې  لپاره  شخص  د  کې  ټاکنه  په  کمېشنرانو  
او  دی  پرېوالی  بې  یو  چې  شي،  ونیول  کې  پام  په  مشخصات 

ټاکل کېدونکی شخص باید بې طرفه وي.
د ده په اند، دویم دا چې د ټاکنو په برخه کې مسلکي وي او 
تجربه ولري او درېیم هم دا چې باید نېک صفت ولري، یانې له 
کومې دولتي دندې شړل شوی، نه وی په فساد اخته نه وي او 

یا ورته نور تورونه پرې نه وي.
د شبکه مجتمع جامه مدني مشر زیاته...          ادامه صفحه 7

د ټاکنو کمېسیون د ندو، صالحیتونو او تشکیل قانون له تصویب وروسته به

د  ټاکنو کمېسیون مشر او کمېشنران وټاکل شي
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

وزیر تجارت:

در دو سال آینده امتیازات ویژه یی به 
سرمایه گذاران در نظر داریم

و  تجارت  وزیر  احدی  انوارالحق 
افغانستان  دولت  که  می گوید  صنایع 
آینده  سال  دو  در  که  کسانی  برای 
کنند،  سرمایه گذاری  افغانستان  در 

امتیازات ویژه یی را در نظر دارد.

در  را  سخنان  این  احدی  آقای 
کنفرانس صنایع ملی افغانستان که در 
هرات برگزار شده بود، اظهار داشت.

این  در  صنایع  و  تجارت  وزیر 
کنفرانس گفت: »حکومت به این فکر 

است که مالیات را کمتر کند. حکومت 
به این فکر است که پارکهای صنعتی 
را بیشتر کند و از تعرفه حمایتی برای 

تقویت صنایع استفاده کند.«
سرمایه  جلب  برای  دولت  تالش 
افغانستان  در  بیشتر  گذاری های 
در  که  می گیرد  صورت  حالی  در 
شدن  بدتر  دلیل  به  اخیر  سال های 
آغاز روند خروج  و  امنیتی  وضعیت 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
فعالیت های تجاری در افغانستان کم 
شده است. ...             ادامه صفحه 6

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

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


