
کمیتة بین المللی صلیب سرخ، به دنبال حملة هفتة گذشته 
از  را  خود  بین المللی  کارمندان  جالل آباد،  در  دفترش  بر 
را کاهش می دهد.  افغانستان خارج می کند و کمک هایش 
این مسأله نشان دهندۀ وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان 

است.
پس از کشته شدن یک محافظ دفتر صلیب سرخ در جالل 
آباد به تاریخ 29 می، این سازمان بین المللی چندین جلسة 
اضطراری برگزار کرد. در این حمله سه تن به شمول یک 

عضو بین المللی این کمیته زخمی شدند.
سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ روز سه شنبه گفت 
که این سازمان در نظر دارد کارمندان بین المللی اش را از 

افغانستان خارج کند و کمک هایش را کاهش دهد.
سرخ  صلیب  المللی  بین  کمیته  سخنگوی  واودو،  روبین 
از  را  خود  بین المللی  کارمندان  برخی  »ما  گفت:  کابل  در 
سراسر افغانستان بیرون می کشیم و تا جمع آوری اطالعات 

متوقف  را  خود  فعالیت های  برخی  اوضاع،  تحلیل  و 
می سازیم«. او عالوه نمود که این تصمیم ها »موقتی« اند.

بشردوستانه  سازمان های  فعالترین  از  یکی  سرخ  صلیب 
است که در مناطق در حال جنگ فعالیت می کند. تصمیم 
بزرگ  نگرانی  سازمان،  این  المللی  بین  کارمندان  خروج 
امنیتی را در افغانستان برای جامعه بین المللی ایجاد می کند. 
...           ادامه صفحه 6
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خوش بختى، لذِت مشتركى است كه حاصل يارِى بى چشم داشت به 
ديگران مى باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت امور داخله:

کشورهای همسایه حمایت از طالبان 
را بیشتر کرده اند

یکی از سخنگویان وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که این نهاد 
فدرال امریکایی در حال بررسی پیشنهاد حضور دایم و بیشتر 
نیروهای امریکایی در افغانستان پس از خروج اکثر نیروهای 

ناتو از این کشور در سال 2014 میالدی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های امریکایی پیشتر اعالم 
امریکا  اوباما، رییس جمهوری  باراک  کرده بودند که دولت 
در حال بررسی باقی گذاشتن تعداد کمی از نیروها )حدود 
هشت تا 12 هزار نیرو( در...                      ادامه صفحه 6

که  است  کرده  فیصله  نماینده گان  مجلس  مرکزی  تفتیش  کمیسیون 
لویه  قانون اساسی که در  به اصل  برای حل مشکل معاش قضات، 

جرگة قانون اساسی تصویب شده بود، مراجعه صورت گیرد. 
نسخة  در  مرکزی،  تفتیش  کمیسیون  اعضای  اظهارات  اساس  بر 
پشتوی قانون اساسی در مادۀ  155، در کنار کارمندان دولت، قاضی ها 

گنجانده نشده است؛ اما در متن فارسی گنجانیده شده است.
قانون معاش ها و امتیازهای کارکنان دولت که چندی پیش از سوی 
مجلس تصویب شد، بر بنیاد متن پشتوی قانون اساسی تنظیم شده 

بود.
در این قانون معاش های رییس جمهوری، ...            ادامه صفحه 6

امریکا:
در پی حضور دایمی در 

افغانستان هستیم

اختالف در نسخۀ فارسی و پشتوی قانون اساسی
کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان:

به نسخۀ تصویب شده در لویه 
جرگۀ قانون اساسی مراجعه شود

کمیتۀ صلیب سرخ در افغانستان: 

کمک های مان را کم و کارمندان مان را 
خارج می کنیم
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صدیق اهلل توحیدي مسوول دیدبان رسانه هاي آزاد:

اجنداي ملي طرحی متفاوت از اجماع ملي و میثاق 
ملي است

نويسندۀ اجنداي ملي طرحي را ارايه كرده تا در پرتو آن نخبه گان سياسي 
به بحث و گفت وگو بپردازند و  دورنماي افغانستان پس از 2014 و وضعيت 

انتخابات مشخص شود.
به باور من، طرح اجنداي ملي پيش زمينۀ خوبي براي بحث و گفت گو دربارۀ 

موضوعاتي ست كه افغانستان را در ده سال گذشته به چالش كشيده و بعد از 
اين هم زمينه هاي بزرگ شدن آن ها وجود دارد. براي بحث، تبادل نظر و رسيدن  

به يك سلسله مشتركات ميان احزاب، گروه ها و نخبه گان سياسي، اين طرح 
نتيجۀ مثبتی در پی خواهد داشت



اعضای  سیاسی،  نخبه گان  و  فعاالن  از  شماری 
اجتماعی، در  آگاهان سیاسی و  جامعة مدنی و 
برای  ملی،  گفتمان  و  تفاهم  یک  روی  نشستی 
حوادث  از  جلوگیری  و  کنونی  بحران  از  عبور 
احتمالی سال های پس از 2014، تأکید کرده اند.

عنوان  زیر  گذشته  روز  که  نشستی  در  آنان   
»گفتمان تفاهم ملی« از سوی وزارت اطالعات 
و فرهنگ در کابل برگزار شده بود، گفته اند که 
بدون »همگرایی«، »گفتمان« و تکیه بر داشته های 
خود، نمی توانیم به یک آیندۀ مطمین و عاری از 

خشونت و جنگ، امیدوار باشیم.
و  اطالعات  وزیِر  رهین  مخدوم  سید  دکتر 
فرهنگ در این نشست گفت که رسیدن به یک 
فردای بهتر نیاز به کار مشترک و تفاهم ملی دارد.

ملتی  تاریخ  طول  در  ما  که  گفت  رهین  آقای 
سرزمین،  از  کامل  نفِس  به  اعتماد  با  بوده ایم 

هویت و فرهنِگ خود پاس داری کرده ایم.
دیدگاه های مختلف روی یک  داشتن  او گفت: 
درست  راه کار  یک  کردن  پیدا  سبب  موضوع، 

می شود.
بشر،  بیان، حقوِق  آزادی  به  احترام  رهین  آقای 
جامعة مدنی و حقوِق زنان را از دست آوردهای 
یک دهة پسین عنوان کرد و خواستار حفظ این 

دست آوردها شد.
در این حال، فضل احمد معنوی رییس کمیسیون 
مستقِل انتخابات در این کنفرانس روی چالش ها 
برگزاری  برای  کمیسیون،  این  آماده گی های  و 

انتخابات سالم و شفاف صحبت کرد.
باید  ممکن  شکِل  هر  به  انتخابات  افزود:  او 
برگزار شود و کمیسیون مستقِل انتخابات در این 
زمینه آماده گی های خود را دارد و تالش می کند 

تا انتخابات به صورت شفاف برگزار شود. 
او همچنان تأکید کرد: »از زمانی که من به حیِث 
تالش  تعیین شده ام،  انتخابات  کمیسیون  رییس 
کرده ام این کمیسیون به تمام معنا مستقل باشد؛ 
اما نبود یک تعریِف مشخص از واژۀ مستقل بودن 
از چالش هایی ست که تا اکنون باقی مانده است؛ 
زیرا کارمندان کمیسیون انتخابات افغانی هستند، 
اما تا حاال این کمیسیون از نگاه مالی وابسته به 

کشورهای کمک کننده می باشد.«
کمیسیون  رییس  کنفرانس،  این  دیگر  سخنران 

نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود. 
کمیسیون،  این  رییس  قاضی  رحمان  گل 
نهادینه سازی قانون را از موضوعاتی بیان داشت 
که می تواند ما را به یک آیندۀ روشن سوق دهد.

از  دفاع،  وزارت  معاون  نظری  عنایت اهلل 
بیرونی در سال های اخیر به عنوان  مداخله های 
یک مشکل عمده یاد کرد و گفت که گفت وگو 
و همدیگر پذیری راه حل خروج از چالش  های 

کنونی است.
از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  بارۀ  در  او   
نیروهای خارجی به نیروهای داخلی نیز صحبت 
نیروهای  به  که  مناطقی  امنیت  که  و گفت  کرد 
و  شده  تأمین  خوبی  به  شده اند،  واگذار  افغان 
کشور  از  دفاع  آمادۀ  عاِشقانه  افغانستان  ارتش 

می باشد.
آقای نظری همچنان تأکید کرد که اگر تشریک 
وجود  دولتی  مختلف  نهادهای  میان  مساعی 

نداشته باشد، ما به نتیجه یی نخواهیم رسید. 

وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق  همچنان، 
برای  وزارت  این  آماده گی های  از  داخله  امور 
برگزاری یک انتخابات شفاف خبر داده و گفت 
که وزارت امور داخله آماده گی های الزم را در 
خصوص برگزاری انتخابات روی دست گرفته 

است.
شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد 
احمدشاه مسعود از سخنرانان دیگر این نشست 

بود.
از صحبت هایش گفت  آقای مسعود در بخشی 
نیازمند همگرایی  که خروج از بن بست کنونی، 

نخبه گان افغانستان است. 
او تصریح کرد که برای خروج از بحران کنونی، 
داخل  در  کسانی که  چه  افغانستان،  نخبه گان 
حکومت قرار دارند و چه آن هایی که در بیرون 
حکومت هستند، باید با طرِح مدون برای آیندۀ 
آن ها  با  کشورمان  تهدیدهایی که  و  افغانستان 

مواجه است، به تفاهم ملی دست یابند.
در  ما  مسعود،  شهید  بنیاد  رییس  گفتة  به 
زیاد  منطقه یی  و  داخلی  بازیگران  شرایطی که 
احزاب  و  حکومت  از  تنها  نمی توانیم  شده، 
داشته  را  کنونی  شرایط  از  عبور  انتظار  سیاسی 
باشیم، به پنداشت من ایجاب می کند در مرحلة 
گذار از وضعیت گنگ و نامعلوم کنونی ما یک 

طرح داشته باشیم.
او اضافه کرد: 

امنیتی،  سیاسی،  پس منظِر  از  فعاًل  افغانستان 
فراوانی  چالش های  دچارِ  اجتماعی  و  اقتصادی 
است؛ به گونة مثال: ما انتخابات را پیش رو داریم 
انتخابات  این  آیا  است.  بزرگ  چالش  یک  که 
صورت می گیرد یا نه؟ در فرآینِد انتخابات کسی 
پذیرش مردم است؟ یا  که پیروز می شود موردِ 
چقدر  کشور  امنیتی  نیروهای  امنیتی،  بخش  در 
و  هستند؟  توانمند  انتخابات  امنیِت  تامین  در 
راهِ  فرا  انتخابات  از  بعد  که  دیگری  چالش های 

حکومت قرار خواهد داشت.
ترک  را  افغانستان  جهانی  جامعة  او،  گفتة  به 
می کند، مطمینًا که میزاِن کمک های خارجی هم 
کاهش می یابد. آیا ما بدیِل اقتصادِی را داریم که 
یا در  بتواند جاگزیِن کمک های خارجی شود؟ 
زمینة نگرانی های روانی مردم که بعد از 2014 

چی می شود، چقدر فکر کرده  ایم.
احمد ولی مسعود در ادامة سخنانش بیان داشت: 
از مدت ها پیش روی طرحی زیِر نامِ اجندای ملی 
کار کردیم که در آن طیِف وسیعی از نخبه گان 
افغانستان افکار و برنامه های خود را  و جواناِن 
می خواهیم  نزدیک  آیندۀ  در  ما  و  کرده اند  بیان 
چتِر اجندای ملی را گسترش بدهیم و این طرح 
را به نظر خواهی تمام مردمِ افغانستان بگذاریم 
تا آن ها دیدگاه های خویش را در این خصوص 

با ما شریک سازند.
تعریِف  و  دیدگاه  یک  نداشتن  مسعود  آقای 
از  را  ملی  مصالحة  و  ملی  وحدت  از  یکسان 
موضوعاتی بیان داشت که سبب کندشدن روند 

حکومت داری خوب و پیشرفت شده است.
و  ملی  وحدت  بحِث  از  همه  ما  افزود:  او   
مصالحة ملی صحبت می کنیم؛ اما همه روی یک 
نداشته ایم؛  نظر  اتفاِق  این خصوص  در  دیدگاه 
گوناگون  دیدگاه های  هم  ملی  مصالحة  روی 

و  پاکستان  دارد،  نظر  یک  آمریکا  است،  مطرح 
کشورهای منطقه حرف های دیگری و حکومت 
زمینه  این  در  دیگری  چیزهای  افغانستان 

می گویند.
  کلیِد صلح

تنها  که  داشت  تأکید  مسعود  ولی  احمد  آقای 
پایان جنگ صلح نیست؛ ما باید روی مولفه های 
دیگر صلح نیز بینادیشیم که عبارت سپردن حق 
به حق دار، تأمین عدالت و رسیدن مردم به یک 

تفاهم و آرامش می باشد.
روی  همیشه  ما  چرا  ساخت:  نشان  خاطر  او 
خود  در  چرا  باشیم؟  داشته  اتکا  دیگران 
خود  متوجه  و  نمی نماییم  ظرفیت سازی 
نمی شویم که کلیِد صلح و رفاهِ مردم در دسِت 
ما است؛ بازدهی تاریخ نشان داده است که چشم 
به راه بودن برای آوردِن صلح از جانب دیگران، 
ما  تحویل  را  دیگری  چیِز  آن  به  نرسیدن  جز 
نکرده است. هر گاه ما کلید صلح را در بین خود 

پیدا نمودیم، به یک صلح واقعی می رسیم. 
در  نظامی  مسایل  کارشناس  امرخیل  عتیق اهلل 
سخنانی نبود معیارهای درست برای گزینش در 
بخش های نظامی را از مشکالتی خواند که سبب 
آسیب های فراوان شده است. او به گونة مثال از 
نام  افغانستان  ملی  ارتش  در  قومی  درجه بندی 

برد.
به  قومیت  اهمیت مسألة  امرخیل،  آقای  باور  به 
جای اهلیت و دانش، افغانستان را از دست یابی 

به یک ارتش قوی و قدرت مند باز می دارد.
او گفت تا زمانی که رده بندی های قومی اساِس 
گزینش در نهادهای امنیتی باشد، دست یابی به 

یک آیندۀ مطمین به دور از امکان است.
نظری پریانی مدیر مسوول روزنامة ماندگار، در 
سخنان کوتاهی که در این نشست داشت، گفت 
که ما اگر یک بررسی از 12 سال گذشته نداشته 
از  کاری  نیز  از 2014  در سال های پس  باشیم، 

پیش نخواهیم برد.
قومیت  بحِث  از  اشتباه  خوانِش  پریانی،  آقای 
که  دانست  آسیب هایی  از  را  ملی  وحدت  و 
در جریان سال های گذشته با توجه به سیاست 
ملت  و  دولت  دامنگیر  داشت،  وجو  که  غلطی 
بحِث  که  زمانی  تا  داشت  بیان  او  است.   شده 
برداشته  نظامی  و  امنیتی  نهادهای  از  قومیت 
وجود  به  نیز  دیگری  فراوان  مشکالت  نشود، 

خواهد آمد.
او با استقبال از راه اندازی گفتمان های این چنینی 
از  عبور  برای  باید  سیاسی  نخبه گان  که  گفت 
به فکر دیدگاه های کالن ملی در  بحران کنونی 

قالب یک آجندای ملی باشند. 
او گفت: برای رسیدن به یک اجماع ملی واقعی 
که یک بحث کالن است، در نخست به دست 
نیاز  ملی  برنامة  و  ملی  اجندای  یک  به  یافتن 
داریم. او از حاضران در این نشست خواست تا 
نظریات شان را در محور اجندای ملی که آقای 
یک  و  نمایند  شریک  است،  کرده  ارایه  مسعود 
نسخة سالم و کامل برای افغانستان پس از 2014 

را آماده سازند. 
مهمان  که  داشت  دوام  عصر  تا  نشست  این 
روی موضوعات گوناگون تماس گرفتند و راه 

حل های خود را بیان داشتند.
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هارون مجیدی

احمد ولی مسعود در نشست »گفتمان تفاهم ملی«:

کلید صلح را دریابیم 
 

مجلس نماینده گان اعالم کرده که در دورۀ حاکمیت آقای کرزی، 
غصب  زورمندان  سوی  از  زمین  جریب  میلیون  یک ونیم  حدود 

شده است. 
کمیسیون موظف در این زمینه، پس از شش ماه دریافته است که 
اکثر افراد زورمند در سایة حمایت حکومت، زمین های عامه را به 

ارزش هفت میلیارد دالر غصب کرده اند.
رهایشی،  شهرک  صدها  میان  از  که  است  افزوده  کمیسیون  این 
با زور  بقیه همه  دارد و  قانونی  از صد شهرک، مجوز  تنها کمتر 

آباد شده اند.
ناامنی، رشوت  غصب زمین در کنار کشت کوکنار، فساد اداری، 
و...، یکی از مشکالت عمدۀ دولت آقای کرزی شمرده می شود. 
طی یازده سال حکومت داری جناب کرزی، این پدیده سریع ترین 
رشد را داشته، تا جایی که نه تنها زمین های عامه، بل که مهم ترین 

مکان های دولتی را نیز زورمندان غصب کرده اند.
غاصبی و زمین خواری در افغانستان، پدیدۀ نوی نیست. از گذشته ها 
به این سو، هر از گاهی که یکی از رژیم ها سقوط کرده، تمام مال 
و اموال افراد رژیم قبلی و همین گونه دارایی ملت، از سوی افراد 
گروهِ تازه به قدرت رسیده، غارت و غصب شده است. اما آن چه 
را که ما امروز به نام مافیای زمین می شناسیم، یک پدیدۀ نوظهور 
است که در گذشته وجود نداشته. زیرا پروسة غصب زمین در زیر 
سایة آقای کرزی، نوعی انقالِب مصادره گر شمرده می شود که تنها 
روند،  این  است.  آمده  میان  به  عام المنفعه  زمین های  علیه  تنها  و 
در پی حمایت سردمداران حکومت، گسترِش روزافزون یافته که 
هم اکنون نیز به صورت پنهان و آشکار، بی آن که هیچ نوع ممانعِت 

قانونی در برابرش وجود داشته باشد، ساری و جاری ست.
فاجعة  از  رسانه ها  و  نهادها  افراد،  از  برخی  پسین،  سال های  در 
غصب زمین به واسطة افراد زورمند به ویژه مقامات حکومتی خبر 
داده بودند، اما بی توجهی و سکوت حکومت به این مهم، ادامة این 
روند را بیشتر مساعد ساخت؛ زیرا بسیاری از افراد حکومت در 
ناممکن است که حکومت  بنابراین،  دارند و  غصب زمین دست 

علیه خود قیام کند.
غصب  آمار  که  بود  این  قبل  سال های  در  همه  از  مهم تر  مسالة 
زمین به درستی روشن نبود. از سویی، آدرس غاصبان نیز ناروشن 
بسیاری  زورمندان،  از  جدای  پسین  سال های  در  چون  می نمود. 
آن جا  در  و  کردند  غصب  را  حکومتی  زمین های  نیز  مردم  از 

شهرک های زورآباد ساختند.
حقیقت  یک  شده،  غصب  زمین های  آمار  انتشار  حال،  هر  در 
غصِب  در  خود  حکومت،  این  که  می دهد  نشان  را  انکارناپذیر 
است.  نبوده  معضل  این  حِل  پی  در  هرگز  و  دارد  دست  زمین 
از شهرک ها  یادآور شده است که بسیاری  حتا کمیسیون متذکره 
به امضای رییس جمهور و معاونانش اعمار شده اند، که این خود 

شاهد ادعای باالست.
حاال پرسش این است که آیا یافته های مجلس نماینده گان، بر این 

روند نقطة پایان می گذارد یا خیر؟
تجربه نشان داده که توقف روند غصب زمین و اعمار خانه های 
از  پس  کالن شهرهای  در  غیرقانونی  شهرک سازی  نیز  و  خودسر 
جنگ، به ساده گی ممکن نمی باشد. هرچند در برخی از کشورها که 
حکومت علیه این روند دست به کار شده، برخی نتایج مثبت به بار 
آمده، اما بازهم این معضل به حیاِت خود ادامه داده و حتا برخی از 
حکومت ها را به اندازه یی از این وضعیت به تنگ آورده، که آن ها 

پایتخِت خود را به شهر دیگری انتقال داده اند.
اکنون که حکومت افغانستان خود به عنوان یکی از عوامِل غصب 
زمین های عامه مطرح است، به نظر نمی رسد که این روند متوقف 
از یک طرف همان گونه  زیرا  مجازات شوند.  مجرمین  یا  و  گردد 
که تذکر رفت، حکومت ارادۀ مبارزه با خود را ندارد و از جانب 
دیگر، ساختار فسادپرورِ حکومت نه تنها نسبت به معضل غصب 
زمین های عامه بی اعتناست، بلکه در تمام موارد مربوط به فساد و 

بی عدالتی، بی تفاوت عمل می کنـد.
مأموراِن  فساد و جنایاِت  با  پیوند  در  پرونده  اکنون صدها  همین 
هیچ گاه  و  مانده  باقی  مسکوت  کرزی،  آقای  حکومت  و  دولت 
کسی آن را دنبال نکرده و نمی کند. این بی تفاوتی در حدی است 
که قضایای بسیار روشن و رسانه یی را کسی پی گیری نمی کند که 
برای مثال بد نخواهد بود که از فساد نماینده گان در مجلس و وزیر 

مالیه یاد کنیم که پس از آن همه رسوایی، مسکوت مانده است.
اکنون تردیدی نیست که قضیة کنونی نیز بی آن که هیچ تأثیری در 
اصل وضعیت داشته باشد، پس از چند روز بدون سروصدا خاتمه 
می یابد و ادامة شهرک سازی ها، اعمار خانه های خودسر و غصب 
محترم  مجلس  این  که  مگر  یابد.  ادامه  کماکان  دولتی  زمین های 
با فشار  نماینده گان، بی هیچ مالحظه یی، داستان غاصبان زمین را 
مضاعف بر حکومت، دنبال کند و تا زمانی که پروندۀ غاصبان در 
محاکم، به صورت روشن مورد بررسی قرار نگرفته و به یک نتیجة 

قطعی نرسیده، پشِت قضیه را رها نکنـد.

چه کسـی غاصباِن زمین 
را مجازات تواند کرد؟
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پوتین  والدیمیر 
که  کرد  تاکید 
هنوز  کشورش 
پدافند  سامانة 
موشکی  ضد 
در  را   300 اس 
سوریه  اختیار 
نداده  قرار 

است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، والدیمیر پوتین، 
اروپا در  اتحادیه  رییس جمهور روسیه در نشست سران روسیه - 
یکاترینبورگ گفت: قراردادهای تسلیحاتی سالها پیش با سوریه امضا 

شدند. که همگی آنها همسو با قوانین بین المللی است.
وی تاکید کرد: هرگونه تالش برای استفاده از اقدامات خشونت آمیز 
در سوریه محکوم به شکست است و توسل به زور در این کشور 

ممکن است پیامدهای انسانی شدید درپی داشته باشد.
پوتین همچنین بر لزوم برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو 2 برای حل 
اراده مشترک میان مخالفان  تاکید کرد و گفت: عدم  بحران سوریه 

سوریه مانعی در راه برگزاری این کنفرانس است.

رهبری متفاوت
   بخش نخست

ماندال بدون شک یکی از چهره های ماندگار مبارزه علیه 
آپارتاید در جهان است. او در طول سال های طوالنی عمر 
خود همواره به فعالیت و مبارزه با نژاد پرستی ادامه داده 
است. وی همواره پای بند به عدم توسل به خشونت بود. 
ویژگی های ممتاز شخصیتی او موجب شده که به محض 
شنیدن نامش در بسیاری از کشورها موج مثبت و احساس 
روشنی در ذهن مردم ایجاد شود. ماندال وقتی جایزه صلح 
نوبل را برد، اعالم کرد: »انسانیت، همة ما را سوای رنگ 
پوستمان به نژادی واحد تبدیل کرده و ما را قادر خواهد 
ساخت که همچون کودکان در بهشت زندگی کنیم، بدین 

سان ما سعادتمندانه خواهیم زیست«.
و  کرد  سیاسی  وقف جنگ های صلیبی  را  زندگی اش  او 
عاقبت به عنوان اولین رییس جمهور سیاه پوست آفریقای 
خود  از  هرگز  ماندال  نلسون  اما  شد.  انتخاب  جنوبی 
کرد.  حفظ  را  خود  اصیل  هویت  و  نشد  دور  واقعی اش 
همان طوری که آنهایی که او را می شناسند این موضوع 

را تایید می کنند.
نلسون ماندال پس از 27 سال در سال 1990 از زندان آزاد 
شد و امید زیادی برای تغییرات بعد از طوفان های سیاسی 
آپارتاید ایجاد کرد اما مذاکرات برای تغییرات با مشکالت 
استراتژیست  به زعم  و  بود  فراوانی همراه  و سختی های 
کلیدی کنگره ملی آفریقا شری کارلوس این وضعیت دشوار 
حکایت سخت و ناگواری بود که پیش روی ما قرار داشت.
کارلوس که بعدها عضو کمیسیون عالی آفریقای جنوبی شد 
می گوید: »آنچه که بسیار دارای اهمیت است تاثیر بیش از 
حد ماندال بر روی فرهنگ و نظام خانواده ها در این کشور 
می باشد. آن چیزی که باعث شد تا آپارتاید از ما دور شود 

و ساختار سنتی تعصبات و سنگ فکری ها در هم ریزد«.
ماندالی واقع گرا

واقع گرایانه  احساسات  برای  زیادی  گفته می شود دالیل 
مشهورترین زندانی سیاسی که اقدامات قابل توجهی را در 
را  آن  دارد و  داده وجود  انجام  نظام خانواده  مورد حفظ 
می توان در ازدواج دومش با وینی )winnie( که در حال 

حاضر با او زندگی نمی کند، مالحظه کرد.
کارلوس در این خصوص می گوید: »آنهایی که با او کار 
کردند و از نزدیک او را می شناسند می دانند که او به خاطر 

این مساله تا چه حد از لحاظ عاطفی آسیب دید«.
او در ادامه می افزاید که: »ماندال سعی کرد اجازه ندهد که 
طالقش مانعی برای ادامه روند رو به رشد کنگره ملی آفریقا 
)ANC( گردد. ماندال تالش زیادی کرد تا همکارانش را 
مطمئن نماید که نباید بین او و وینی یکی را انتخاب کنند 

زیرا هر دو  آنها رهبران ANC تلقی می شدند و آنچه برای 
یا  افراد و  وی حائز اهمیت بود ANC بود نه تک تک 

چیز دیگر«. 
بارها از کسانی که با ماندال در گذشته کار کردند و از دوره 
طوالنی حبس تاکنون دوستان و نزدیکان او بودند، شنیده ایم 
که مهمترین عامل شناسایی و تشخیص او از سایرین در 
جهان، متفاوت بودن اوست. او را در آفریقای جنوبی همه 
احساس می کنند و به نشانه احترام مخولو )پدر بزرگ( صدا 
می زنند و در میان بزرگان خاندان ماندال به عنوان افتخاری 

مادیبا می شناسند.
آمینا کاچالیا )Amina Cachalia( می گوید: »او همواره 
در میان ماست در حالی که دیواری به دور خود کشیده 
است«. آمینا کسی است که از یک خانواده سیاسی آمده 
است و با نهضت مقاومت مهاتما گاندی در آفریقای جنوبی 

مبارزاتش را آغاز کرده است.
او از همسر سابق ماندال نقل می کند که اگر همسرش مدت 
زیادی را در زندان سپری نکرده بود و یا زودتر آزاد شده بود 

آنها زودتر از هم جدا می شدند.
آمینا می گوید:  »من با شنیدن این جمالت از وینی دچار 
تعجب و شگفتی شدم«. وینی فکر می کند که آنها در دو 
دو  و  کرده اند  احساسی رشد  لحاظ  از  هم  از  میسر جدا 
انسان کامل و اما متفاوتند. البته برخی معتقدند: »شاید بعد از 
آ نکه او یک فعال سیاسی مشهور و رهبر ملی گردید دلیل و 

انگیزه قوی تری برای جدایی پدیدار گردید«.
شواهد نشان می دهد غم جدایی نلسون از وینی باعث شد 
او ناگزیر در مسیر ازدواج با فرد دیگری قرار گیرد. او بعد 
از مدتی برای رهایی از غم و اندوه با گراکاماچل ارتباط پیدا 
کرد. او کسی بود که پیش از این با رییس جمهور موزامبیک 

ازدواج کرده بود و اکنون زنی مطلقه محسوب می شد.
روری استین )Rory Steyn( از قول خانم ماچل وقتی 
او  به  ماندال  »یکبار  بود می گوید:  ماندال شده  عاشق  که 
گفته است که می خواهد شکالت، گل و طال برایش بخرد. 
شاید نتوانید تصور کنید که چه اتفاقی افتاد وقتی که ماندال 
به شهر سنتون )یک فروشگاه مرکزی در حوالی شمالی 
ژوهانسبورگ( به منطقه محلی فروشندگان شکالت رفت؟ 
انواع حدس ها و گمان ها را در مورد رفتار ماندال  ما هم 
در ذهن ساختیم اما اکثریت بر این باور بودیم که ماندال 

می خواسته آنها را برای همسرش بخرد«.
می  که  گفت  من  ناباوری  کمال  در  »ماندال  گفت:  او  اما 
خواهد آنها را برای خودش بخرد«. روری استین می گوید: 
»ماندال یک واقع گرایی است که علی الظاهر حرکاتش کمتر 
بر واقعیت گرایی دارد.  بیشتر مبتنی  تظاهرگرا و ظاهری 
ماندال پیش بینی نشدنی است اما هیچ برخورد یا رفتار وی 
در ذهن خطا و یا کنشی خارج از حیطه اخالق به حساب 

نمی آید«.
ادامه دارد...

پوتین:

هنوز اس 300 به سوريه نداده ايم

سازمان ملل: 
جنايت جنگی يك واقعيت 
روزانه در سوريه شده است

جان کری: 
دولت تركيه خويشتن داری كند

اردوغان: 
معترضان همدست تروريست ها 

هستند به  اشاره  با  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
تحوالت ترکیه، اعالم کرد: ما از نزدیک 
و  داشته  نظر  تحت  را  ترکیه  مسائل 
این کشور  مقام های  با  نزدیکی  ارتباط 
امور  وزیر  و  نخست وزیر  جمله  از 
جمله  از  مختلف  موارد  در  خارجه 

فرایند صلح خاورمیانه داریم.
امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
در  ترکیه  سران  به  همواره  ما  گفت: 
عمومی  مراسم  در  و  مکالمات  حین 
آزادی  از  واشنگتن  که  شده ایم  یادآور 

بیان کامل از جمله حق مسلم مردم برای تظاهرات آرام حمایت قاطع دارد. این حقوق از 
موارد اساسی هر جامعه دموکراتیک است.

جان کری نسبت به برخورد خشونت آمیز پولیس ترکیه در مواجهه با تظاهرکنندگان ابراز 
نگرانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد، تحقیقات کاملی در این خصوص انجام و بر 

لزوم خویشتن داری پولیس ترکیه تاکید شود.
وزیر امور خارجه امریکا ادامه داد: ما از تظاهرکنندگان و افرادی که خواهان ابراز آزادی 
بیان هستند و نیز مسئوالن دولتی ترکیه درخواست می کنیم از هر گونه اقدام که به تحریک 
و خشونت منتهی می شود، اجتناب کنند. بدیهی است همگان به شدت نسبت به افزایش 
شمار مجروحان حوادث ترکیه و میزان خشونت ها و خسارات وارده نگران هستند. منظور 
ما از این سخنان مداخله در امور داخلی و یا تحوالت کشورهای دیگر نیست بلکه هدف 
ما تاکید بر اعتقادمان در خصوص اصول و ارزش های جهانی که برای دموکراسی و بهبود 

روابط میان دولت ها و مردم ضروری است، است.
کری افزود: سفرای ما در کشورهای مختلف جهان نقطه نظرات ما را به سران ارشد کشورها 
اعالم می کنند. ما هشدار و توصیه خود به شهروندان امریکایی که قصد سفر به ترکیه را 
دارند، تجدید می کنیم و از آن ها درخواست داریم جانب احتیاط را در سفر به این کشور 
رعایت کنند. اتباع امریکایی حاضر در ترکیه نباید در تحوالت و تجمعات فعلی در این 

کشور حضور و یا دخالت کنند.
امیدواری کرد، مردم و دولت ترکیه از روش های مسالمت آمیز تنش موجود را  ابراز  وی 

حل کنند.

سازمان  تحقیق  کمیسیون 
درگیر  طرف  دو  ملل 
مسوول  را  سوریه  در 
کشور  این  رخدادهای 
دانسته و نسبت به رسیدن 
به  کشور  این  در  جنگ 
از خشونت  تازه یی  سطح 

هشدار داد.
خبری  شبکه  گزارش  به 
 ، نیوزعربی  اسکای 
بازرسان سازمان ملل اعالم کردند: جنایت علیه بشریت رخدادی روزانه 
در سوریه شده و مدارک روز افزونی دال بر قتل عام، شکنجه و استفاده 

از سالح شیمیایی توسط هر دو طرف وجود دارد.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل در باره سوریه اعالم داشت که ارتش و 
رهبران دولتی باید به دلیل اجرای برخی سیاست ها در قبال حقوق بشر 

مسوول شناخته شوند.
در این گزارش آمده است: جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت یک 
واقعیت روزانه در سوریه شده است. دالیل موجهی نیز وجود دارد که 

مقادیری از سالح های شیمیایی در سوریه استفاده شده است.
انجام مذاکرات  بر  تاکید  رییس کمیسیون تحقیق سازمان ملل ضمن 
برای حل بحران سوریه خواستار عدم ارسال سالح به دوطرف درگیر 
شد، در همین راستا رییس هیات سوری در شورای حقوق بشر نیز 
ازعملکرد کمیته شورای حقوق بشر در مورد سوریه ونادیده گرفتن 

وقایع کنونی این کشور به شدت انتقاد کرد.
پائولو پینرو، رییس این کمیسیون تاکید کرد: جنگ داخلی سوریه تبدیل 
نظامیان  ازغیر  را در حمایت  ما  اراده  و  بزرگی شده است  بحران  به 
می آزماید. این کمیسیون همچنین معتقد است که طی هفته های اخیر 
سالح شیمیایی و بمب های غیرمتعارف در سوریه استفاده شده و جامعه 
غیرنظامیان  تلفات  افزایش  باعث  که  را  ارسال سالح  باید  بین المللی 

می شود متوقف کند.
وی تاکید کرد: باید تمامی اقدامات الزم رابرای ممانعت از وخامت 
بیشتر اوضاع سوریه بکار گرفت. وی همچنین درادامه با اشاره به اینکه 
مردم سوریه درشرایط کنونی درد و رنج زیادی را متحمل می شوند، 
تاکید کرد : بسیاری از کشورهای غربی نیز در شمار بازیگران اصلی 

ناآرامی ها و بی ثباتی هستند.
پینرو عنوان داشت: استفاده از سالح و بمب در این درگیری ها به بحران 
دامن می زند، امری که موجب مهاجرت بسیاری از مردم سوریه به 
کشورهای مجاور شده وروز به روز بر شمار قربانیان سوری می افزاید .
وی با اشاره به اینکه طرفین درگیر در سوریه در استفاده از سالح بسیار 
افراطی عمل می کنند، افزود: این اقدامات مسلحانه هم چنین میراث 

جهانی در سوریه را نیز در معرض خطر قرار می دهد.
پینرو در ادامه از تمامی کشورهای موثر در حل این بحران خواست 
از غیر نظامیان حمایت کرده و میان آنها و شورشیان تمایز قائل شوند.

وی در پایان تاکید کرد : مذاکره تنها راهکار حل این درگیری ها است به 
شرطی  که تمامی طرف های ذیربط در آن حضور داشته باشند .

پینرو همچنین خواستارعدم ارسال سالح به دوطرف درگیر در سوریه 
فیصل  بشر  حقوق  شورای  در  سوریه  نماینده  دیگر  سوی  از  شد. 
تاخیر  به  را  نامه  عمدا صدورقطع  کمیته  این  داشت:  اظهار  الحموی 
انداخته و در ادامه ضمن انتقاد از کمیته حقوق بشر تاکید کرد: این کمیته 
تمامی پیشنهادهای ما و تحریم های یک جانبه برخی کشورهای غربی 
علیه مردم سوریه واقدامات خرابکارانه مخالفان دولت و استفاده آنها از 

سالح را نادیده گرفته است.
الحموی ضمن بیان اینکه کمیته حقوق بشربه پرتاب موشک به لبنان 
اشاره نکرده و نتیجه خسارات ناشی از آن را نیز ذکر نکرده، تاکید کرد: 
دولت سوریه اولین طرفی بوده است که خواهان بررسی مساله استفاده 

از سالح شیمیایی بوده است.
تمامی  از  نیز  انگلیس در شورای حقوق بشر  نماینده  از سوی دیگر 

طرف های ذیربط خواست در نشست ژنو 2 شرکت کنند.

ترکیه  وزیر  نخست 
دولتی  ضد  تظاهرات های 
گسترده  شورش های  را 
را  معترضان  و  دانست 
تروریست ها  همدست 

خواند.
خبرگزاری  گزارش  به 
تن  صدها  رویترز، 
و  پولیس  ماموران  از 
سراسر  در  تظاهرکنندگان 

ترکیه از روز جمعه هفته گذشته تاکنون در جریان این آشوب ها زخمی شده اند.
همچنین تظاهرات گسترده یی در سراسر ترکیه در پی اعتراضات به توقف ساخت و 
ساز در پارکی واقع در میدان تقسیم استانبول آغاز شد. اما این تظاهرات به مخالفان 
علیه سیاست های دیکتاتوری رجب طیب اردوغان،  نخست وزیر این کشور کشانده 
برای  پرفشار  از گاز اشک آور و آب  ترکیه  پولیس ضد شورش  به طوری که  شد 

متوقف کردن و عقب نشاندن معترضان استفاده کرده است.
اردوغان پیش از ترک ترکیه برای سفر به شمال آفریقا گفت: این تظاهرات توسط 
عناصر افراط گر سازماندهی شده ما به هیچ عنوان قدرت را برای آنکه تروریست ها 

آن را به دست بگیرند، ترک نمی کنیم.
وی همچنین هنگام ورود به مراکش و گفت وگو با عبداهلل بن کران، همتای مراکشی 
خود احزاب و گروه هایی را که در انتخابات گذشته شکست خورده اند عامل اصلی 
این خشونت ها و ناآرامی ها دانست و افزود: طی چند روز آینده اوضاع ترکیه به 

روال عادی بازمی گردد.
انقالب  وقوع  و  عربی  بهار  مقایسه  هرگونه  دانستن  منتفی  با  ترکیه  وزیر  نخست 
ترکیه  جمعیت  تمام  شامل  تظاهرکنندگان  گفت:  و  دانسته  منتفی  را  کشورش  در 

نمی شوند.
وی همچنین اصالحات اقتصادی و سیاسی از زمان تصدی سمت نخست وزیری 
را »بهار ترکی« خواند و اعالم کرد که هیچ شباهتی میان بهار عربی در کشورهای 

آفریقایی با وقوع انقالب یا تغییرات در کشورش وجود ندارد.
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اشتباهاتی که زنده گی مشترک را 
خراب می کند

که  مرتکب شوند  را  اشتباهاتی  زنده گی مشترک،  در طول  انسان ها  شاید همة 
گاهی برای چند لحظه یا گاه چند روز، سبب بروز ناراحتی و دل خوری زن و 
شوهرها شود؛ ولی بعضی از این اشتباهات و مهم تر از آن، تکرار آن ها آن قدر 
زنده گی مشترک را به خطر می اندازد که ممکن است حتا به طالق منجر شود. 

حتمًا زوج هایی را دیده اید که به گونة ناگهانی و بدون این که مشکالت حاد و 
بزرگی در زنده گی شان داشته باشند، ناگهان تصمیم به جدایی و طالق می گیرند 
کجای  بپرسند  خود  از  بعد  سال ها  تا  حتا  است  ممکن  آن ها  این که  جالب  و 
کارشان اشتباه بوده که منجر به طالق شده است و معموالً هم هر کدام، دیگری 
را مقصر این امر می داند غافل از این که در بیش تر موارد هر دوی آن ها به یک 
اندازه مقصر اند و اشتباهات ُخرد و درشت زیادی را مرتکب شده اند که ادامة 

زنده گی مشترک را برای آن ها مشکل کرده است. 
شاید بزرگ ترین مشکل زوج ها مخصوصًا زوج های جوان، تالش برای عوض 
کردن خلقیات و نوع رفتار همسر باشد. بدون شک، افراد بالغ نمی توانند خیلی 
عوض شوند و به طرز چشم گیری تغییر نمی کنند، پس بهتر است فرد، همسر 
خود را قبول کرده و او را به خاطر منحصر به فرد بودنش و تفاوت هایی که با 
دیگران دارد، دوست بدارد. تالش برای عوض کردن همسر، فقط احساسات او 
را جریحه دار کرده و زنده گی مشترک را خراب می کند و اشتباهی است که نباید 

بر انجام آن اصرار کرد. 
زوج های  در  به خصوص  زوج ها  میان  در  مشکل زا  موارد  این  از  دیگر  یکی 
کند،  پیدا  ادامه  در طوالنی مدت  اگر  که  است  کنایه  و  نیش  با  جوان، صحبت 
و  کافی  نداشتن وقت  دیگر،  مورد  می شود.  ناراحتی های جبران ناپذیری  سبب 
عدم اختصاص دادن وقت الزم برای یک دیگر است. در نتیجة این مساله، بعضی 
به هم  نسبت  دیگر عالقه یی  که  گرفته اند  فاصله  یکدیگر  از  آن قدر  از زوج ها 
احساس نمی کنند. پذیرش اشتباهات خود و عذرخواهی به موقع نیز از مواردی 
است که گاه زوج ها فراموش می کنند به آن عمل کنند. حسادت هم از مواردی 
است که می تواند یک زنده گی را به جهنم تبدیل کند. اگر دو نفر هم دیگر را 
برای زنده گی انتخاب کرده اند، حسادت باعث اتالف وقت و انرژی آن ها شده و 
موجب اهانت به همسر می شود و این تصور را به وجود می آورد که طرف مقابل 
به او اعتماد ندارد و این کار می تواند سمی در رابطة زوج ها باشد. توقع بیش از 
حد زوج ها از یک دیگر، مخصوصًا در تنگنا قرار دادن همسر از نظر اقتصادی 
هم ناخودآگاه به هم دیگر آزار رساندن است. نکته دیگر این که اگر زوج هایی 
هستند که از مشاجره به جای گفت وگو استفاده می کنند یا در زنده گی مشترک 
غرور دارند، یا در کل قدر همسرشان را نمی دانند، باید منتظر تبعات خطرناک 

این اشتباهات نیز باشند. 
شاید در برخی از زنده گی ها و در صورتی که واقعًا هیچ راه دیگری باقی نمانده 
که  دارد  وجود  متفاوتی  راه های  اما  باشد؛  راه  بهترین  و  آخرین  طالق  باشد، 
می تواند پایه های سست یک زنده گی مشترک را تنومند کرده و طول عمر آن را 
به سال های متمادی افزایش دهد. اما اغلب مشکالت زنده گی زوج های جوان، 
به علت عدم تجربه و اطالعات کافی از نحوۀ کنترل زنده گی مشترک است و 
این که دختر و پسر جوان نیاموخته اند چه گونه همسرداری کنند و چه گونه بر 

مشکالت پیش آمده غالب شوند یا چه گونه ایجاد عالقه کنند. 
برای هر کاری، داشتن تجربه و راهنمایی شدن، مهم ترین ملزوماتی است که 
نداشتن  آگاهی و  کار می شود و عدم  آن  نتایج مطلوب در  به  موجب رسیدن 
پیکرۀ  بر  که می توان  است  ترین ضربه یی  بزرگ  متقاباًل  مناسب هم،  راهنمای 
از  گرفتن  کمک  و  مشاوره  راه  بهترین  موارد،  این  در  کرد.  وارد  اهداف خود 
یک  حکم  متخصص،  و  باتجربه  مشاور  است.  علم  این  دارای  متخصصان 
راهنمای مناسب و کوله باری از تجربه را دارد که مشکالت پیش آمده را چنان 

نرم و کم رنگ می کند که دیگر جای هیچ اختالفی باقی نمی ماند. 

          مهدی ملك
با  ـ  بنیامین  والتر  که  اصطالحاتی  از  یکی 
وام گیری از بودلر ـ در »پروژۀ پاساژهای 
ِ آن می پردازد، مفهومِ  پاریس« به توصیف 
فالنور )Flaneur( است. فالنور ـ که در 
است  ترجمه شده  هم  پرسه زن  به  فارسی 
بورژوایی  جامعة  یک  دل  در  کاراکتری  ـ 
حال  در  مدام  خیابان ها  میان  در  که  است 
چنین  درون  چه  اگر  است.  زدن  پرسه 
نوعی  به  اما  می کند،  زنده گی  جامعه یی 

تن  آن  فرهنگِی  و  اجتماعی  مناسبات  به 
نمی دهد و به بیان بنیامین، »در آستانة ورود 
به شهر به منزلة طبقة بورژوا باقی می ماند«. 
یک  بطِن  در  تنها  فالنور  بنیامین،  دید  از 
می یابد.  تعین  فرهنگی  و  تاریخی  منظومة 
پیاده رو ها،  کافه ها،  از  متشکل  منظومه یی 
شهری.  جمعیِت  تودۀ  البته  و  پاساژها 
تجربة  مدرِن  شکل  گویای  نمونة  فالنور 

زیستی در کالن شهرهاست.
  پرسه به مثابۀ یک داِل تهی

یکی از مفاهیم اساسی در گذر از مناسبات 
Gemei - )اادۀ جماعت های روستایی 
پیچیده گی های  و  تناقض ها  به   )schaft
G - متروپل ها،  در  زنده گی  )ااتی 
شکلی  آمدِن  وجود  به    )sellschaft
اصل  با  آن  در  که  کارکردگرایی ست  از 
فرد  هر  )دورکیم(،  اجتماعی  کار  تقسیم 
درون چارچوب وظیفه یی خاص به شکل 
می کند.  عمل  کلی  ماتریِس  یک  آرایه های 
اول بار این جورج زیمل بود که در مقالة 
»کالن شهر و حیات ذهنی« کوشید تا پیوند 
سرگردانی  و  کالن شهر  در  زنده گی  میان 
تکیه  با  زیمل  دهد.  شرح  را  اضطراب  و 
ذهنی  ساحت  بر  مادی گرایی،  چیره گی  بر 
حاصل  را  دل زده گی  ِشهری،  انسان 
های  گروه  به  تعلق  میان  دوپاره گی  نوعی 
الزامات  نخستین )خانواده، مذهب و...( و 
انجمن  شغلی،  )تجاری،  دومین  گروه های 
و...( می داند. نکته یی که تجسم ادبی سویة 
به  مسخ  داستان  در  کافکا  را  آن  تراژیِک 
زنده گی  سبک  اما  می دهد.  نشان  خوبی 
فالنور چه گونه در تقابل با این ویژه گی های 

ذاتی شهر مدرن قرار می گیرد؟
هر  باید  که  کاری  به  پرسه زن،   ِ کاراکتر 
روز سر ِ ساعت معین در آن حاضر شود، 
از  او  راه خالصی  این  و  نمی دهد  در  تن 
این  اگر  است.  مبادله  مبنای  بر  مناسباِت 

بنیامین که شیوۀ زنده گی  نکتة هوشمندانة 
در  شخصیت پردازی  زیرساخِت  پرسه زن، 
نظر  در  را  است  کارآگاهی  داستان های 
در  هلمز  شرلوک  شخصیت  مثال  گیریم، 
داستان های کانان دویل جالب توجه است 
به  شغل  داشتن  از  کردن  کار  چه گونه  که 

منظور کسب درآمد جدا می شود.
پرسه زن در نفِس پرسه زنی اش هم انگیزه یی 
برای لذت بردن از دیدن مناظر )در تقابل 
خرید   احیانًا  یا  توریستی(  گشت وگذار  با 

کردن نیست. پرسه زدن ِ او مانند دالی ست 
نه  )تجربة  بماند  تهی  باید  همواره  که 
چندان خوشایند پرسه زن وقتی در حین راه 
رفتن هایش با فردِ آشنایی برخورد می کند، 
زیرا  است؛  مسأله  احتمالی همین  نتایج  از 
مکاِن  اشغال  باعث  تصادفی،  دیدار  همین 
در  بماند(  خالی  باید  که  می شود  دالی 
برای  اغلب  شهری،  زنده گی  که  صورتی 
تعیین  مسیری  کارکرد  نوعی  شهروندانش 
به  رسیدن  برای  همواره  )رفتن،  می کند 
خانه، محل ِکار، دیدار یک دوست، خرید 
اروپا   1960 دهة  سینمای  در  است(.  و... 
از  مدرن  سینمای  عنوان  به  اغلب  که  ـ 
پرسه زدن  الگوی  این  ـ  می شود  یاد  آن 
در  ـ  پیرنگ  پیش برندۀ  موتور  عنوان  به 
و  معلولی  و  علی  روایِت  الگوی  با  قیاس 
ـ  امریکا   ِ کالسیک  سینمای  کارکردگرای 
نمونه  عنوان  به  که  می شود  تکرار  بارها 
کاراکترهای  زدن های  پرسه  به  می توان 
فیلم های آنتونیونی که نقش آن ها را مونیکا 

ویتی بازی می کند، اشاره کرد.

  پرسه به مثابۀ گره گاهِ نگاه و تفکر
شهر به عنوان تجسد مادی مدرنیته، عرصة 
اجتماعی  ناسازه های  از  انبوهی   ِ نمایش 
است .در واقع ماهیِت پارادوکسیکال شهر 
به مثابة نمایش تعارضات طبقاتی، عرضه و 
ِپرسه زن  نگاه  و... در تجربة  میل  سرکوِب 
بیانجامد.  ایده  خلق  به  می تواند  که  است 
این جا برخالِف معنای تثبیت شدۀ واژه ها، 
شهر  رویة  و  سطح  بر  زدن  قدم  همین 
است که تجربة سهیم شدن در این ماهیت 
از  )یکی  می آورد  فراهم  را  پارادوکسیکال 
دیده  متروها،  با  مسیر  طی  ویژه گی های 
نشدِن همین تعارضاِت شهری است آن جا 
که باال و پاییِن شهر را تنها از روی اسامِی 

ایستگاه ها می توان تشخیص داد(. 

بسیاری از متفکران مدرن بر پیوند اساسِی 
خیابان با تفکر تأکید کرده اند. مارشال برمن 
و  آشوب ناک  فضای  مدرنیته«  »تجربة  در 
این گونه  را  شهر  آنتاگونیستی  سویه های 
»احساس گرفتار شدن در  تعریف می کند: 
ارزش ها  و  واقع  امور  آن  در  که  گردابی 
دوباره  و  تجزیه  و  منفجر  و  می چرخند 
مورد  در  عمیق  شکی  می شوند،  ترکیب 
واقعی  حتا  و  ارزش مند  و  اساسی  آن چه 
امیدها  رادیکال ترین  کشیدن  شعله  است. 
این  امیدها«.  همان  انکار  حال  عین  در  و 
خود  که  درهم ریخته  و  تناقض آمیز  فضای 
را به نگاهِ پرسه زن تحمیل می کند، به شکلی 
معرفت  به  را  نگاه  می تواند  دیالکتیکی 
سوژه پیوند دهد. به بیان دیگر، تعارضات 
و  پاساژها  برج ها،  و  ساختمان ها  طبقه یی، 
ناپدید  میانجی  نوعی  شکل  به  و...  مدها 
 )Vanishing Mediator( شونده 
می توانند برسازندۀ تفکر برای سوژه یی که 

فقط پرسه می زند، باشند. 
تنها  امر  این  که  است  این  اساسی  نکتة 
این  حاوی  پرسه زن  یک  برای  می تواند 
سوژه،  منظر  اساسًا  که   چرا  باشد،  تأثیر 
چه گونه پدیدار شدِن ابژه را ممکن می کند. 
حقیقت، امر واقعِی هم بستة هر پدیدار، از 
که  هنگامی  می نماید،  رخ  منظر  تغییر  دل 
تغییر  نوعی  واحد،  ابژه یی  به  نگاه  حین 
میان  تنش  نوعی  می گیرد،  انجام  منظر 
چه گونه گی پدیدار شدن آن سربرمی  آورد؛ 
جابه جایی  و  شیفت  نوعی  دیگر،  بیان  به 
هستی شناختی  تغییری  موجب  سوبژکتیو، 
حداقلی  تفاوت  و  می شود  ابژه  خود  در 
اساسًا  نهایت،  در  می سازد.  آشکار  را  ابژه 
آن چه این تفاوت حداقلی و شکاف را در 
است  واقعیت  این  خود  می کند،  وارد  ابژه 
نگاه سوژه،  می کند.  نگاه  ابژه  به  که سوژه 
در هیأت نوعی شکاف، در ابژه لحاظ شده 
است و آن چه مانع از انطباق ابژه با خودش 
می شود، نگاه سوژه است که به طور ابژکتیو 
برای نمونه، فروشگاه  ابژه وجود دارد.  در 
تنها هنگامی می تواند به واقع چیزی بیشتر 
کردن  خرید  هدف  که  باشد  فروشگاه  از 
کارکردی  هیچ  نباشد)بدون   ... و  تفریح  و 

باشد(.
  پرسه به مثابۀ یک جزیرۀ امن درون 

امر کلی
دوران  مسایل  مهم ترین  از  یکی  شاید 
مدرنیته، تنش میان حفظ حریِم خصوصی 
طریق  از  هویت  احساس  و  )فردگرایی( 
است.  )جامعه(  کلی  امر  با  خوردن  پیوند 
اگر چه فردگرایی و حفظ حریم خصوصی، 
یکی از دستاوردهای جامعة نو به حساب 
بیستم  قرن  اول  نیمة  حوادث  اما  می آمد، 
هویتی  احساس  چه گونه  که  داد  نشان 
به دست  امرکلی  ِدرون  امنیت  از  فرد  که 
مرکزیت  حوِل  را  افراد  می تواند  می آورد، 
اساسی،  مسالة  بنابر ین  کند،  فاشیسم جمع 

راه رفتن بر روی این مرز باریک است.
ساحِت  حفظ  همین  پرسه زن،  لذت  اما 
خصوصی و فردی در دل جمعیت شهری 
حضور  می تواند  پرسه گرد  کاراکتر  است. 
ساحت  امن  ِجزیرۀ    حفظ  با  کلی  امر  در 
خصوصی اش را تجربه کند. احساس امنیِت 
شکلی  به  جمعیت،  تودۀ  میان  در  حضور 
با بی کارکردی و عدم مداخله در مناسباِت 
او  می شود.  مضاعف  دیگران  با  اجتماعی 
از کلیت  این توهم که عضوی  با  می تواند 
شهری است، به شکلی دیالکتیکی استقالل 
جمع  میان  امنیِت  با  را  خصوصی  ساحِت 

بودن برسازد.

پیوند اساسیِ خیابان با تفکر



           سيدمحمود سجادی

نظامی  حکیم  پارسي،  توان مند  و  بزرگ  شاعران  از  یکی 
گنجه یی است که خمسة او شهرت واال و گسترده یی دارد. او 
در آغاز هر پنج منظومه پس از حمد خداوند متعال، با او به 
راز و نیاز می پردازد. در ابتدای مخزن االسرارِ خود پس از ابیات 

تحمیدیه در مناجات اول می گوید: 
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده 

زیرنشین علمت کاینات
ای همه قایم چو تو قایم به ذات 

هستی تو صورت پیوند نی
تو به کس و کس به تو مانند نی 

آنچه تغیر نپذیرد تویی
وان که نمرده ست و نمیرد تویی 
ما همه فانی و بقا بست تو راست

ملک تعالی و تقدس تو راست 
خاک به فرمان تو دارد سکون

قبه خضرا تو کنی بی ستون 
جز تو فلک را خم چوگان که داد
دیگ جسد را نمک جان که داد 

چون قدمت بانگ بر ابلق زند
جز تو که یا رد که اناالحق زند 

تا کرمت راه جهان برگرفت
پشت زمین بار گران برگرفت 
هر که نه گویای تو خاموش به

هر چه نه یاد تو فراموش به 
و خالصه طی 40 بیت پر از حکمت و زیبایی و سر تا پا تلمیح 
علمی،  دانسته های  و  و حدیثی  قرآنی  اشارات  و  استعاره  و 
با  پایان  تا  ابتدا  از  یگانه گی و عظمت یزدان را ذکر کرده و 
معبود و معشوق خود سخن می گوید و در پایان تخلص کرده 

و عرض می کند: 
بنده ـ نظامی ـ که »یکی گو«ی توست

در دو جهان خاک سرکوی توست 
خاطرش از معرفت آباد کن
گردنش از دام غم آزاد کن 

که می بینیم هم تحمید و ذکر توحید است و هم راز و و نیاز 
به درگاه خداوند و هم دعا و طلب نجات و رهایی. در آغاز 
همین منظومة مخزن االسرار که سرایش آن را در سال 552 هـ 
. ق به انجام رسانده مناجات دومی دارد که در بخشایش و 

عفو یزدان است. 
ای به ازل بوده و نابوده ما

وی به ابد زنده و فرسوده ما 
چارۀ ما ساز که بی داوریم

گر تو برانی به که روی آوریم؟ 
این چه زبان و چه زبان رانی است

گفته و ناگفته پشیمانی است 
دل زکجا وین پروبال از کجا

من که و تعظیم جالل از کجا؟ 
در گذر از جرم که خواهنده ایم

چارۀ ما کن که پناهنده ایم 
ای شرف نام »نظامی« به تو

خواجه گی اوست غالمی به تو 
در منظومة دیگر خمسه ـ خسرو و شیرین ـ که آن را حدوداً 
به سال 573 آغاز کرده و در 576 هـ . ق به انجام رسانده، 
تحمیدیة مدخل آن مستقیماً به صورت مناجات بیان شده و در 

همان ابتدا خود را معرفی می کند. 
خداوندا در توفیق بگشای
نظامی را ره تحقیق بنمای 
دلی ده کو یقینت را بشاید
زبانی کآفرینت را سراید 

مده ناخوب را پر خاطرم راه
بدار از ناپسندم دست کوتاه 
درونم را به نور خود برافروز
زبانم را ثنای خود در آموز 
به داوودی دلم راتازه گردان
»زبورم« را بلند آوازه گردان 

عروسی را که پروردم به جانش
مبارک روی گردان در جهانش 

سوادش دیده را پر نور دارد
سماعش مغز را معمور دارد 

و در همین منظومه پس از ذکر توحید باری و استدالل نظر 
و توفیق شناخت، یک بار دیگر گویی مناجات قبلی خود را 
کافی و کامل ندانسته، باز به مناجات می نشیند و از او طلب 

آمرزش می کند: 
خدایا چون گل ما را سرشتی
وثیقت نامه یی بر ما نوشتی 

چو ما با ضعف خود دربند آنیم
که بگزاریم خدمت تا توانیم 

و در پایان می گوید: 
چراغم را زفیض خویش ده نور
سرم راز آستان خود مکن دور 

دل مست مرا هشیار گردان
زخواب غفلتم بیدار گردان 

چنان خسبان چو آید وقت خوابم
که گر ریزد گلم ماند گالبم 
زبانم را چنان ران بر شهادت

که باشد ختم کارم بر سعادت 
تنم را در قناعت زنده دل دار

مزاجم را به طاعت معتدل دار 
دماغ دردمندم را دوا کن

دواش از خاک پای مصطفی کن 
آن گاه به نعت حضرت رسول می پردازد و سپس بقیة مطالب 
و نیز داستان زیبا و جذاب و مفصل و عبرت آموز خسرو و 
شیرین را بیان می کند. در منظومة سوم یعنی لیلی و مجنون که 

به قولی آن را فقط در چهار ماه از سال 5۸5 هـ . ق سروده، باز 
هم تحمیدیه منظومه به صورت یک مناجات سراپا اخالص و 
عبودیت و خداپرستی و یزدان گرایی سروده و عرضه می شود. 

ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز 

ای یاد تو مونس روانم
جز نام تو نیست بر زبانم 

ای کارگشای هر چه هستند
نام تو کلید هر چه بستند 

ای هست کن اساس هستی
کوته ز درت درازدستی 

ای خطبه تو تبارک اهلل
فیض تو همیشه بارک اهلل 

و خالصه طی یک مناجات صدوچند بیتی، تخلص کرده یا 
خود را در محضر ربوبی معرفی کرده و گوید: 

گر بنده نظامی از سر درد
در نظم دعا دلبری کرد 

زان پیش کاجل فرا رسد تنگ
وایام عنان ستاند از چنگ 

ره بازده از ره قبولم
بر روضة تربت رسولم 

و در ادامه آن به نعت و ستایش حضرت رسول پرداخته و از 
معراج حضرتش سخن گفته و بعد از چند موضوع حکمی 
آن دو عاشق مشهور عرب  فرعی  داستان و  بیان  به  الهی  و 

می پردازد. 
حکیم نظامی گنجه یی، یکی از شاعران بزرگ و توانمند پارسي 
است که خمسة او شهرت واال و گسترده یی دارد. او در آغاز 
هر پنج منظومه پس از حمد خداوند متعال با او به راز و نیاز 

می پردازد. 
هفت پیکر او نیز که مشتمل بر دو منظومة بهرام نامه و هفت 
گنبد است و در سال 593 هجری قمری به پایان رسیده، با این 

مناجات زیبا و دلنشین آغاز می شود: 
ای جهان دیده بود خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو 

در بدایت بدایت همه چیز
در نهایت نهایت همه چیز 

ای برآرنده سپهر بلند
انجم افروز و انجمن پیوند 

آفریننده خزاین جود
مبدع و آفریدگار وجود 

نام تو کابتدای هر نامست
اول آغاز و آخر انجام است 
بسته بر حضرت تو راه خیال
بر درت نانشسته گرد زوال 

به یک اندیشه راه بنمایی
به یکی نکته کار بگشایی 

ای نظامی پناه پرور تو
به در کس مرانش از در تو 

سربلندی ده از خداوندی
همنش را به تاج خرسندی 

شرف نامه نیز منظومه یی است مشتمل بر دو مثنوی خردنامه و 
اسکندرنامه که به نظر می رسد آن را بعد از 593 سروده. او ـ 
نظامی بزرگ ـ این منظومه را با مناجات دلنشین و ارزشمند 

زیر می آغازد: 
خدایا جهان پادشایی توراست

ز ما خدمت آید خدایی تو راست 
پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آن چه هستی تویی 
هر آن آفریده ز باال و پست

تویی آفریننده هر چه هست 
تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر اوج خاک 
چو شد حجتت بر خدایی درست

خرد داد بر تو گواهی نخست 
خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای 
تویی کاسمان را برافراختي
زمین را گذرگاه او ساختی 
سپردم به تو مایة خویش را

تو دانی حساب کم وبیش را 
تمام این مقدمه مشحون است از اعتراف به بزرگی و عظمت 
و رحمانیت در صمیمیت ذات الهی و بیان کوچکی و ضعف 
بشر در مقابل او که احد است و واحد و خالق و بخشنده و 

بخشاینده. 

آخرین منظومة خمسة نظامی، اقبال نامه است که خردنامه یا 
خردنامة اسکندری نیز نامیده شده است که شاید آن را در سال 

59۸ هـ .ق سروده باشد. 
نظامی در این منظومه پس از تحمیدیه با مطلع: 

خرد هر کجا گنجی آرد پدید / ز نام خدا سازد آن را کلید 
به راز و نیاز با خدای یکتا پرداخته و در مناجاتی نه چندان 

مفصل، اما نغز و پراندیشه می سراید: 
خدایا تویی بنده را دستگیر
بود بنده را از خدا ناگزیر 
تویی خالق بوده و بودنی

ببخشای بر خاک بخشودنی 
ببخشایش خویش یاریم ده

ز غوغای خود رستگاریم ده 
تو را خواهم از هر مرادی که هست

که آید ز تو هر مرادی به دست 
من آن ذره خردم از دیده دور

که نیروی تو بر من افکند نور 
به نیروی تو چون پدید آمدم

در گنج ها را کلید آمدم 
)که مقصودش پنج گنج یا خمسه است و می رساند که این 

منظومه آخرین آن هاست.( 
صفایی ده این خاک تاریک را

که به بیند این راه باریک را 
حفاظت چنان باد در کاری

که خشنود کردی ز گفتاری 
چو از راه خشنودی آیم برت 

نپیچم سر از قول پیغمبرت 
خاتم االنبیا  جمیل  ذکر  به  مناجات  از  پس  معمول  طبق  و 

پرداخته و پس از مقدماتی دیگر وارد داستان می شود.
نمونه های زیاد و ارجمندي از مناجات و راز و نیاز با خداوند 
قادر و متعال به صورت نظم و نثر در ادب فارسی دیده می شود 
که خواندِن آن ها نه تنها لذت بخش و گواراست، بلکه روح و 

روان را صیقل مي دهد و به صفاي باطنِي انسان مي افزاید.
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ای همه هستی 
 ز تو پیدا شده...

5 www.mandegardaily.com

»داستان ها« گردآورد داستان های کوتاه استاد ره نََورد 
»شهِر  دفترهای  مجموعه،  این  شد.  منتشر  زریاب 
اسپ«،  »دزد  می بارید«،  باران  و   ...« طلسم شده«، 
»مردی که سایه اش ترکش کرد« و »سگ و تفنگ« 
را در بر می گیرد که حاصل بیست سال )1342 تا 

1361( کار داستان نویسی نویسنده هستند.
داستان ها، ره نََورد زریاب

ویراستار: فهیم رسا
طّراح جلد: امان پویامک

واژه نگار: آرین آرون
برگ آرا: اورنگ زیب بیضایی

زمان چاپ: بهار 1392
شماره گان: یک هزار دوره

بهای دورۀ پنج جلدی: 450 افغانی

فروش گاه ها:
ـ کتاب فروشی داوود فیضی، 

جوی شیر
مختار  کتاب فروشی  ـ 

کریاب، پُل باغ عمومی
یک  شماره  نماینده گی  ـ 
آسمایی  سعید،  انتشارات 

پالزا
سرور  کتاب فروشی  ـ 

سعادت، واقع دهن باغ

معرفی کتاب



در پی حضور دایمی در...
پایان سال 2014  در  ناتو  نیروهای  از خروج  و پس  افغانستان   

میالدی است.
در  امریکایی  نیروهای  سابق  فرمانده  آلن،  جان  حال  این  با 
افغانستان و میشل فلورنوی، یکی از مقام های سابق ارشد پنتاگون 
با رد این پیشنهاد اعالم کردند که دولت واشنگتن  هفته گذشته 
در حال بررسی باقی گذاشتن تعداد بیشتری از نیروهای امریکایی 

در افغانستان است.
پشتیبانی  تامین  به  تا  بود  خواهند  قادر  اضافی  نیروهای  این 
افغان  نیروهای  به  سایر حمایت ها  و  پزشکی  هوایی، کمک های 
در  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  که  چرا  بپردازند 
این موارد  با کاستی هایی در  افغان  نیروهای  سال 2010 میالدی 

مواجه می شوند.
این در حالی است که پنتاگون برای اولین بار در روز دوشنبه هفته 
جاری گزینه مربوط به باقی گذاشتن تعداد بیشتری از نیروها در 

افغانستان را مورد تایید قرار داد.
دگروال استیو وارن، سخنگوی پنتاگون در خصوص این پیشنهاد 
گفت: گمان می کنم که ما در حال بررسی انواع مختلفی از عقاید 
و نظرات و راه های احتمالی پیش رو هستیم. این امر حتمی است 
که عقیده یی با توجه به موارد مختلف و اوضاع و شرایط گوناگون 

در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.
نیست  افزود: هنوز مشخص  ادامه  در  پنتاگون  مقام مسوول  این 
که آیا چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا این مساله را در کنفرانس 
ناتو که با حضور وزیران دفاع کشورهای عضو این ائتالف روز 

سه شنبه)دیروز( در بروکسل برگزار می شود مطرح کند یا خیر.
که  امریکا  کنگره  در  اوباما  دموکرات  حامیان  از  برخی  همچنین 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  طلبانه  جنگ  اقدامات  پایان  نگران 
هستند ممکن است به شدت با پیشنهاد باقی گذاشتن تعداد زیادی 
این  در  نظامیان  حضور  که  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  از 

کشور را بیشتر می کند، مخالفت کنند.
پی  در  افغانستان  پولیس  و  ارتش  موجود  گزارش های  براساس 
کمک های چند میلیارد دالری بین المللی به سرعت و طی سال های 
اخیر رشد کرده و هم اکنون تعداد این نیروها 350 هزار تن است.
این در حالی است که فرماندهان امریکایی و ائتالف ناتو به این 
خروج  از  پس  می توانند  افغان  نیروهای  که  پرداخته اند  موضوع 
را  افغانستان  در  امنیتی  مسوولیت  کشور  این  از  ناتو  نیروهای 
برعهده بگیرند و نیروهای ائتالف تنها نقش مشاوره ای و آموزشی 
را برای آنها ایفا خواهند کرد. با این حال نیروهای دولتی افغانستان 
با مشکالت فراوانی از جمله افزایش بیش از حد فرار از خدمت 
سربازی، ضعف اقدامات لجستیکی و فرسایش بیش از حد یگان 

هلی کوپترها مواجه است.

سال پنجم y شمارة یکهزار و هفتاد و چهارم y چهارشنبه 15 خرداد/جوزا y 1392 5 جون 62013

صدیق اهلل توحیدي مسوول دیدبان رسانه هاي آزاد:

اجنداي ملي طرحی متفاوت از اجماع 
ملي و میثاق ملي است

کمک های مان را...
در آستانه خروج اکثر نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو 
از افغانستان، شورشیان حمالت شان را افزایش بخشیده اند. 
در ماه های اخیر حمالت و بمب گذاری های شورشیان در 

سراسر افغانستان آشکارا افزایش یافته است.
نساخته  روشن  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  سخنگوی 
کشیده  بیرون  بین المللی  کارمندان  تعداد  چه  به  که  است 
نوع  چه  که  است  نساخته  مشخص  او  همچنان  می شوند. 
فعالیت هایی به حالت تعلیق در آورده می شوند. اما او گفته 
به  یعنی کمک  اورتوپیدی  است که صلیب سرخ خدمات 
و  قندهار  در  بزرگ اش  شفاخانه  در  کار  جنگی،  معیوبان 
تسهیل تماس ها بین زندانی ها و خانواده های شان را ادامه 

می دهد.
به  کمک  به  سرخ  صلیب  بین المللی  »کمیته  گفت:  واودو 
آسیب دیده گان از جنگ متعهد می باشد، اما می بایست این 
امر را در مقایسه با امنیت کارمندان اش مورد سنجش قرار 

دهد«.
واودو گفت که حمله جالل آباد که پس از آمدن این سازمان 
به افغانستان در سال 19۸7 در نوع خود بی سابقه می باشد، 
بشردوستانه  کمک های  تهیه  امکانات  بر  جدی«  »تاثیرات 

توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ برجا گذاشته است.
طالبان روز جمعه شمولیت در این حمله را رد کرده و گفتند 
آنهایی را که »واقعًا به مردم خدمت می کنند«، هرگز مورد 

حمله قرار نمی دهند.
المللی  بین  نیروهای  این در حالی است که مقامات ارشد 
که  اند  گفته  افغانستان  حکومت  و  امنیت  حفظ  به  کمک 
این  مسوول  طالبان  شان،  استخباراتی  اطالعات  براساس 

حمله می باشند.

          گفت وگو كننده: ناجيه نوري 

یک  به  این که حاضر  از  فراوان  سپاس  توحیدي  آقای 
گفت وگوی ویژه با روزمامۀ ماندگار شدید. نخست از 
شما در خصوص اظهارات اخیر حامد کرزی می پرسم. 

هدف حامد کرزی از اجماع ملي چیست؟
که  است  مهم  بسیار  موارد  از  یکي  انتخابات سال 2014 
آیندۀ استقرار و ثبات افغانستان به آن بسته گي دارد و از 
افغانستان مورد  از  نیروهاي خارجي  سوي دیگر، خروج 
دیگري است که گفته مي شود ممکن با خروج این نیروها 
افغانستان با چالش هاي فراوان مواجه شود و اکثریت مردم 
افغانستان از این ناحیه به شدت نگران اند و به این باورند 
که ممکن است پس خروج نیروهاي خارجي، افغانستان با 

مشکالت زیادي مواجه شود.
انتقال مسوولیت هاي امنیتي و برگزاري انتخابات از موارد 
افغانستان  برابر مردم  بسیار مهم سال 2014 است که در 
میان  در  و  رسانه یي  محافل  میان  در  بنابراین  دارد،  قرار 
نخبه گان سیاسي بحث هاي جدي آغاز شده و اجماع ملي 
رییس جمهور  به  خصوص  و  افغانستان  که حکومت  را 

کرزي روي آن تأکید دارد به این مسایل ارتباط دارد.
صورت  به  اجماع  این  پردۀ  پشت  ارادۀ  و  نیاز  چند  هر 
نگراني هاي  از  ناشي  شاید  اما  نشده،  تشریح  واضح 

انتخابات باشد.
اما اگر اجماع ملي در افغانستان تنها یک کاندیدا ارایه کند 
و اگر یک نامزد به خاطر کسب کرسي ریاست جمهوري 
زیر سوال  انتخابات  مشروعیت  برود،  انتخابات  به سوی 
نامزدان  که  پروسهه یی ست  انتخابات  زیرا  رفت؛  خواهد 
به  باهم  جمهوري  ریاست  کرسي  کسب  براي  زیادي 
گرفته  تصمیم  درستي  به  هم  مردم  و  مي پردازند  رقابت 

مي توانند تا بهترین را انتخاب کنند.
به باور من اگر اجماع ملي براي برگزاري یک انتخابات 
شفاف و سالم کمک کند، بهتر خواهد بود و شاید براي 

پروسة انتخابات موثر تمام شود.
ملي  میثاق  و  ملي  اجنداي  طرح  ملي،  اجماع  کنارِ  در 
مي شود،  ارایه  که  یا طرحي  برنامه  هر  اما  دارد؛  قرار  نیز 
اساسي  قانون  اجراي  و  دموکراسي  آزادي،  متضمن  باید 
افغانستان باشد. هر برنامه یی که در مغایرت با قانون اساسي 
با مشکل عدمِ  را  افغانستان  باشد،  فعلي  روند  مخالف  و 

مشروعیت مواجه خواهد ساخت. 
 در میان این طرح ها بحث اجنداي ملي یک بحث مجزا 
اجنداي  طرح  در  و  است  ملي  میثاق  و  ملي  اجماع  از 
ملي پیشنهاد شده تا احزاب، گروه هاي قومي و نخبه گان 
به  آن  براساس  و  کرده  توافق  برنامه  یک  روي  سیاسي 

سمت انتخابات رفته به رقابت بپردازند.
موارد  تا  شده  پیشنهاد  همچنان  ملي  اجنداي  طرح  در 
منازعه برانگیزي که در کشور وجود دارد، قبل از برگزاري 
دورنماي  و  آینده  و  شده  گرفته  بررسي  به  انتخابات 

حکومت بعدي مشخص و روشن شود که این مورد نیاز 
به تفسیر و توضیح بیشتر از جانب ارایه کنندۀ طرح دارد 
در  که  مواردي  روي  ملي  کالن  گفتمان  یک  در  باید  که 

اجنداي ملي مطرح شده، بحث صورت گیرد.
شما از طرح اجنداي ملي گفتید. آیا طرح اجنداي ملي 
مي تواند یک بستر یا فضاي کالن سیاسي را ایجاد کرده 
گردهم  را  سیاسي  گروه هاي  و  احزاب   نخبه گان،  و 
آورد، تا این که برای عبور از بحران احتمالی سال های 

پس از 2014 چارۀ جسته شود؟
پرتو  در  تا  کرده  ارایه  را  طرحي  ملي  اجنداي  نویسندۀ 
و   بپردازند  گفت وگو  و  بحث  به  سیاسي  نخبه گان  آن 
انتخابات  وضعیت  و   2014 از  پس  افغانستان  دورنماي 

مشخص شود.
براي  خوبي  پیش زمینة  ملي  اجنداي  طرح  من،  باور  به 
افغانستان را  بحث و گفت گو دربارۀ موضوعاتي ست که 
هم  این  از  بعد  و  کشیده  چالش  به  گذشته  سال  ده  در 
زمینه هاي بزرگ شدن آن ها وجود دارد. براي بحث، تبادل 
احزاب،  میان  مشترکات  سلسله  یک  به  رسیدن   و  نظر 
گروه ها و نخبه گان سیاسي، این طرح نتیجة مثبتی در پی 

خواهد داشت.
بحران  حل  براي  ملي  اجنداي  طرح  مشخص  طور  به 
کنوني و بحران هاي پس از 2014 مفید و موثر خواهد 

بود؟
بحران ها؛  به  دادن  پایان  براي  است  حرکتي  اجندا  طرح 
این که  و  داشت  خواهد  پي  در  را  نتایجي  چه  این که  اما 
آیا موفق خواهد بود یا خیر، بسته گي به گروه  ها، احزاب 
و نخبه گان سیاسي دارد که چقدر مي توانند خواست ها و 

آرزوهاي خود را به دست بیاورند.
احزاب  و  گروه ها  نخبه گان،  این  که  مهم  بسیار  مسالة  اما 
سیاسي تا چه حد عالقمند رسیدن به یک سلسله تفاهمات 

و توافقات براي آینده افغانستان هستند.
سالم  انتقال  و  بحران  از  عبور  براي  سیاسي  نخبه گان 
و  مفید  مي توانند  چقدر   2014 سال  از  پس  افغانستان 
داشته  مي توانند  نقشي  چه  آنها  هم  یا   و  باشند  موثر 

باشند؟
متوقف  را  کنوني  روند  که  ناگواري  اتفاق  از 2014  پس 
احزاب  و  گروه ها   اگر  و  آمد  نخواهد  وجود  به  بسازد، 
گرایش هاي  بدون  و  صادقانه  اوضاع  استحکام  خاطر  به 
خاص شخصي و سلیقه یی کار کنند، باور من این است 
که افغان ها توان این را دارند که وضعیت را تحت کنترل 
خود داشته باشند، اما اگر گرایش ها بیشتر سلیقه یی و به 
خاطر به دست آوردن منافع شخصي باشد، افغانستان پس 
از 2014 درگیر آشوب ها و چالش هاي زیادي خواهد شد.

در مجموع وضعیت افغانستان را با توجه به نزدیک شدن 
ارزیابي  چگونه  انتخابات  برگزاري  و   2014 سال 

مي کنید؟
برگزاري انتخابات با یک سلسله چالش ها مواجه خواهد 

گذاشت  نخواهند  تروریستي  حلقات  و  پاکستان  و  بود 
بروند  راي  پاي صندوق های   به  راحت  خیال  با  مردم  تا 
یافت؛  بیشتر خواهد  تبلیغات علیه روند کنوني شدت  و 
بنابراین، ما باید یک سلسله آماده گي هاي الزم را در سال 
پیش روي و سال آینده داشته باشیم، اما اگر مردم بسیج 
شوند و از روند کنوني و روند دموکراسي حمایت کنند، 
را  مخربي  کار  همسایه  کشورهاي  و  تروریستي  حلقات 

انجام داده نخواهد توانست.
ارزیابي  چگونه   2014 از  پس  را  رسانه ها  وضعیت 

مي کنید؟
رسانه ها در انتخابات سهم فعال خواهند گرفت، اما پس 
از انتخابات اگر حلقات به شدت محافظه کار در دستگاه 
قدرت حضور پیدا کنند، تالش خواهند کرد تا جلو آزادي 
رسانه ها و خبرنگاران را بگیرند، بنابراین یکي از مواردی 
که هم در اجنداي ملي، هم در اجماع ملي و هم در میثاق 
مسألة  شود،  پرداخته  آن  به  و  شده  گنجانیده  باید  ملي 

رسانه ها است.
شماري از احزاب و گروه ها به این باور اند که حکومت 
در تالش عدم برگزاري انتخابات است، شما چه فکر 

مي کنید، آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟ 
انتخابات را  این صالحیت حکومت افغانستان نیست که 
برگزار کند یا خیر و از طرف دیگر، وضعیت کنوني جهان، 
خواست کشورهاي کمک کننده و مردم افغانستان برگزاري 
انتخابات است و افغانستان به جز برگزاري انتخابات راه 

دیگري ندارد.
اگر انتخابات برگزار نشود، وضعیت به شدت از آن چیزي 
است که بدتر خواهد شد و بحران به حدي بزرگ خواهد 
شد که نه حکومت توان کنترل آن را خواهند داشت و نه 

کشورهاي کمک کننده به افغانستان.
قانوني  مسیر  از  افغانستان  نشود  برگزار  انتخابات  اگر 
اساسي منحرف شده و امکان هر نوع قانون شکني دیگر 
از  افغانستان  و رویدادهاي دیگر وجود خواهد داشت و 

نظارت جامعة جهاني نیز خارج خواهد شد.
در پایان اگر حرفي خاصي داشته باشید بفرماید

به خاطر  این است که  به تمام نخبه گان سیاسي  پیام من 
برگزاري یک انتخابات سالم و شفاف تالش بسیار کنند و 
براي ایجاد یک حکومت بهتر از حکومت فعلي باهم کار 
کنند و به خاطر حفظ ارزش هاي دموکراسي اول آزادي 

بیان و رسانه ها را تضمین کنند.
پیام من به مردم افغانستان این است که تا زماني که ما خود 
براي حل مشکالت خود تالش نکنیم، هیچ کمک کنندۀ 
در این زمینه ما را یاري نخواهد کرد، بنابراین تمام اقوام 
و احزاب سیاسي از یکدیگر درک متقابل داشته باشند و 
باالخره به نکات مشترک برسند، تا رسیدن به صلح و ثبات 
در  که  چیزي  آن  هر  این صورت  غیر  در  شود؛  تضمین 
پس از 2014 اتفاق بي افتد از حکومت شروع تا نخبه گان 

سیاسي و همة مردم افغانستان را فرا خواهد گرفت.
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به نسخۀ تصویب شده در...
 دادستان کل، وزرا و تمامی رهبری دولت مشخص شده است؛ اما 

از قضات در متن پشتوی قانون اساسی خبری نیست.
متن  بنیاد  بر  را  معاشات  کمیسیون، طرح  که  است  درحالی  این 

پشتو عملی کرده بود.
اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی گفته اند که برای حل این معضل، 

باید به نسخة اصلی قانون اساسی مراجعه صورت گیرد.
به گفتة آن ها، مشکل متنی در قانون اساسی، تفسیر نمی طلبد که به 

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شود.
گفته شده است که شش صد نسخة قانون اساسی تصویب شده 

در لویه جرگه، به امضای صبغت اهلل مجددی توزیع شده است.

سال  طالبان  می گویند  افغانستان  امنیتی  مقام های 
افغان  امنیتی  با نیروهای  گذشته از جنگ رویا روی 
به  دیگر  بار  گروه  این  اما حاال  می کردند  خودداری 
این جنگ ها رو آورده اند، اما نیروهای افغان آماده گی 

پاسخگویی را دارند.
داخله  وزارت  ارشد  معین  رحمان،  عبدالرحمان 
روز گذشته گفت که کشورهای همسایه حمایت از 
طالبان را بیشتر کرده و این حمایت ها سبب شده تا 

طالبان با قوت بیشتری بجنگند.
نگرانی های  مورد  در  سناتوران  به  که  رحمان  آقای 
از  جمعی  با  »القاعده  افزود:  می  گفت،  پاسخ  امنیتی 
گروپ های مربوط به خودش پالن دارند تا فعالیت 
شان را در مناطق سرحدی ادامه دهند. همچنان ایجاد 
شبکة  کویته،  شورای  طالبان  نفری  هزار  دو  جبهه 
تهدیدهای  می خواهند  پاکستانی  طالبان  و  حقانی 

متداوم را در سرحدات به راه اندازند«. 
نام  زیر  جبهه یی  طالبان  می گوید  داخله  وزارت 

»فداییان اسالم« تشکیل داده و اعضای این جبهه برای 
فرستاده شده  افغانستان  به  انتحاری  اجرای حمالت 
اند. معین وزارت داخله گفت همه اعضای این جبهه 
افراد مسلکی هستند و برای اجرای حمالت انتحاری 
در کابل، مزارشریف، قندهار، هرات، کندز ننگرهار، 

کنر، لغمان، خوست و پکتیکا گماشته شده اند.
در  که  دادند  وعده  امنیتی  مقام های  این  وجود  با 
برابر تهدیدهای طالبان اقدام می کنند. رحمان گفت: 
»پولیس ملی این توان را یافته تا برای تامین صلح و 
ثبات در کشور و فراهم کردن زمینه آرامش روحی 

در کنار مردم خود قرار داشته باشد.«
شیر محمد کریمی، رییس ستاد مشترک ارتش نیز به 
برای  برنامه های مشخصی  که  داد  اطمینان  سناتوران 
ترتیب  امنیتی  وزارت های  سوی  از  طالبان  سرکوب 

داده شده است.
در یک ماه اخیر حمالت انتحاری و جنگ های رو در 
رو والیات افغانستان افزایش یافته و مقام های دولتی 

در والیات لوگر و میدان وردک نیز هشدار داده اند 
تهدیدهای  طالبان  با  همکار  که جنگجویان خارجی 

جدی را متوجه این والیات کرده اند.
هدایت اهلل رهایی، یک تن از سناتوران از وزارت های 
خارجی  جنگجویان  برابر  در  تا  خواست  امنیتی 
عنوان  زیر  پاکستانی  »سربازان  کنند:  اقدام  قاطعانه 
می جنگند.  وردک  میدان  در  دولت  برابر  در  طالب 
از خود  باید  ملی  امنیت  و  داخله  دفاع،  وزارت های 
نابود  و  محو  منطقه  از  آن ها  تا  دهند  نشان  قاطعیت 

شوند«.
که شماری  است  کرده  تایید  نیز  میدان وردک  والی 
از جنگجویان پاکستانی در این والیت وارد شده و 

امینت این والیت را تهدید می کنند.
انتقال  پنجم  مرحله  نزدیک  آینده  در  گفت  او 
مسوولیت های امنیتی آغاز می شود  و نیروهای افغان 
گذاشته  آن ها  اختیار  در  که  مناطقی  از  اند  توانسته 

شده، به خوبی حفاظت کنند.

وزارت داخله:

کشورهای همسایه حمایت از طالبان 
را بیشتر کرده اند
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به اداره محترم لوی حارنوالی ج .ا . ا  !

باتقدیم احترامات فایقه :
کارمند  زاده  سخی  الرحمن  عزیز  اسامی 
اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  اسبق 
روز  به  ماندکار  )1069(روزنامه  درشماره 
چهار شنبه  مطلبی را تحت عنوان )رهبری 
فساد  در  غرق  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره 
مطلب  در  که  رسانیده  نشر  به  را   ) است 
متذکره موصوف اداره عالی مبارزه با فساد 
اداری را نه تنها درامر مبارزه با فساد اداری 
ممد نه بلکه پدیده فساد اداری را دامن کیر 
این اداره نیز دانسته است چنانچه به ارتباط 
باالی  را  اتهامات  سلسله  یک  موضوع 
رهبری اداره عالی مبارزه بافساد اداری وارد 

که ذیال به جواب ورد آن می پردازیم .
آقای   ( که  مذکورتحریرنموده  1-نویسنده 
لودین درمدت زمان مسوولیت کاری شان 
رهبریت  انتخابات  مستقل  درکمیسیون 
کاری  جعل  از  دنیای  با  را  کشور  سیاسی 
بازخورد  وبی  مثمر  غیر  کونه  به  وتقلب 

مثبت به بارآورد (.
ریاست  مقام  کذشته  انتخابات  درحالیکه 
جمهوری مطابق قانون وشفاف برکزار که به 
اساس رای مردم شریف ونجیب افغانستان 
چنین  که  تعین  کشور  سیاسی  رهبری 
وجامعه  مردم  را  کشور  سیاسی  رهبریت 
اند  شناخته  رسمیت  وبه  تایید  نیز  جهانی 
اما نویسنده محترم بنابر دالیل وانکیزه های 
شخصیت  یکطرف  از  خواسته  مغرضانه 
وخدمتکار  نفس  وپاک  شده  شناخته  های 
مردم افغانستان را بدنام نمایند وازطرف دیکر نامبرده 
مشروعیت نظام قانونی مردم افغانستان را واجراآت آنرا 
 )      ( ماده  هدایت  مطابق  عمل  چنین  که  نپذیرفته 
امنیت داخلی وخارجی جرم چون  قانون جرایم علیه 
از  کاندیدان  اکر  که  بود  داده  هدایت  انتخابات  قانون 
به  انتخابات  انکاه  باشند  داشته  کم  رای  فیصد  پنجاه 
روند دوم برود که کمیسیون سمع شکایات هم هردو 
کاندید محترم را به کمتراز پنجاه فیصد اعالن کرده بود 
بنابر حکم قانون  انتخابات روند دوم را  لذا کمیسیون 
اعالن کرد پس تقلب در کجا بوده که به آن نویسنده 

محترم جوابکو میباشد . 
2-شخص مذکورمینوسید که به قول یکی از محبوسین 
قضیه پشتنی بانک عالوه میکند که آقای لودین از طریق 
دیانی به مبلغ یک میلیون ودوصد هزار دالر امریکایی 

رشوه اخذ نموده است  .
صاحب  داکتر  محترم  جاللتماب  شخصیت  درحالیکه 
عزیزاهلل لودین ، سابقه کاری وجهادی جناب شان به 
که  است  معلوم  بهتر  افغانستان  وشریف  نجیب  ملت 
از  دور  تنها  نه  اتهامات  چنین  کردن  وارد  بدون شک 
واقعیت وقابل قبول نبوده بلکه بی مسوولیتی نویسنده 
میسازد  ثابت  اش  وتحریر  اظهارات  در  را  محترم 
وازاینکه ارتکاب چنین جفا از جانب مقام اداره عالی 
مبارزه با فساد اداری در حق ملت رنج دیده افغانستان 
امکان پذیر نبوده ولی باآنهم بخاطر کرفتن جلو همچو 
دسایس وتوطعه ها تقاضا داریم تا نامبرده ادعا خویش 
واطالع  مفتری  شخص  عنوان  به  آن  درغیر  ثابت  را 
دهنده کاذب تعقیب عدلی کردد، ادعا میشود که یکی 
از محبوسین قضیه پشتنی بانک  کفته است که از طریق 
دیانی پول کرفته شده است بهتر است نویسنده محترم 
کردد  افشا   حقایق  تا  بدارد  معرفی  را  محبوس  این 
که  دیکری  جرم  ورنه  سازد  ثابت  را  وادعای خویش 
وسیله شدن به رشوت است به دیانی منسوب نموده 

است که قابل بازخواست است .
نجفی  وآقای  لودین  آقای  که  داشته  عالوه  3-نامبرده 

رفاقت شان ریشه در جرم وتقلب دارد .
چنین اظهارات نویسنده مطلب کامال ثابت میسازد که 
وبدنام  کشایی  عقده  بخاطر  وصرف  صرف  موصوف 
این  شده  وشناخته  نفس  پاک  های  ساختن شخصیت 
مینماید  ارایه  را  اسناد  وبدون  محض  اتهامات  کشور 
رفاقت  نویسنده  که جناب  است  قابل سوال  درغیرآن 
یا عدم رفاقت آقای لودین با نجفی به شخص به شما 

چه ربطی دارد .
به هرحال اینکه روی چه انکیزهوعلت چنین اتهام را 
وارد کرده وجناب دوکتورعزیزاهلل لودین با آقای نجفی 
درکدام تقلب رفاقت دارد درزمینه اداره عالی مبارزه با 
فساد اداری تقاضا دارد تا موضوع جدا تحت بررسی 
اطالع  جرم  به  محترم  ونویسنده  شود  کرفته  وتحقیق 

کذب وافترا مورد تعقیب عدلی قرار کیرد.
4-نامبرده مینکارد که لودین )ریس(وزاللی)معین مالی 
مالی  فساد  های  دوسیه  کردی  پنهان  دنبال  واداری(به 

شرکت رید ستار است .
ادعا کامال بی اساس وبی مورد بوده  درحالیکه چنین 
زیرا دوسیه نسبتی شرکت رید ستار قبال ذریعه مکتوب 
لوی  محترم  اداره  به  تحقیقات  اکمال  غرض   )     (

حارنوالی ج.ا.ا ارسال کردیده است .
زمین  دونمره  فشار  نمودن  وارد  با  لودین  5-آقای 
از  خان  در خوشحال  دیکر  ودونمره  پدوله  در دشت 

شهرسازی کرفته .
هر  حق  دولت  از  زمین  کرفتن  اوال  که  میکنیم  فکر 
فرد کشور بوده که درزمینه هیچ کدام جرمی صورت 
نکرفته ثانیا کرفتن زمین متذکره مجانی نبوده بلکه به 
پول شخصی مشروع آنهم درقسمت اخیر کابل )دشت 
پدوله( کرفته شده است همچنان باید کفت که کرفتن 
زمین های متذکره قبل از سمت ریاست مبارزه با فساد 
اداری درزمان که جناب داکتر صاحب عزیز اهلل لودین 
متصدی امور کمیسیون انتخابات بودند صورت کرفته 
نبوده است  که هیچ نوع فشار وفساد درزمینه موجود 
واقعی  غیر  مطالب  اظهار  با  صرف  مطلب  ونویسنده 
شده  شناخته  واشخاص  افراد  ساختن  نام  بد  بخاطر 
جامعه چنین ادعا های کذب را ارایه میدارند اکر اتهام 
وارد کننده اطالع دقیق میداشت واز روی غرض چنین 
اطالعات را به دست نشر نمی سپرد قانع میکردید که 
منزل  لودین کدام  اهلل  جاللتماب محترم دوکتور عزیز 
شخصی در کابل ندارد وهنوز هم در منزل کرایی زنده 
برایش  نمره زمین  بود که یک  آن  میکند مستحق  کی 
توزیع کردد، یک نمره زمین در دشت پدوله در زمانی 
به جاللتماب داکترصاحب عزیزاهلل لودین ازطرف مقام 
محترم معاونیت دوم ریاست جمهوری امرداده شده بود 
که وی در کمیسیون انتخابات به وظیفه مصروف بود 
وامریه دوم ازطرف مقام محترم معاونیت اول ریاست 
درزمانیکه  بود  شده  داده  افغانستان  اسالمی  جمهور 
جناب دوکتور عزیزاهلل لودین هنوز به ریاست مبارزه 
با فساد اداری مصروف نبود باز هم اکر دل وارد کننده 
لودین  عزیزاهلل  دوکتور  جناب  باشد  کرده  درد  اتهام 
حاضر است که پول پرداخت کرده خود را پس بکیرد 
وزمین را که در دشت پدوله بدست آورده است پس 
هنوز  پدوله  دشت  میدانید  طوریکه  چه  نماید  مسترد 

برای زنده کی آماده نمیباشد .
6-شخص مذکور معین مالی واداری ، اداره عالی مبارزه 
با فساد اداری را متهم به تزویر وجعل اسناد تحصیلی 

وبه دخالت در جرایم فساد اداری نموده است .
ترین  دار  از سابقه  مالی واداری یکی  درحالیکه معین 
کارمندان ادارات دولتی بوده ودرادارات مختلف ایفای 
وظیفه نموده که ضمیمه اسناد تحصیلی نامبرده خدمت 
ارسال است  وباآنهم اداره عالی مبارزه با فساد اداری 
تقاضای بررسی وتحقیق موضوع را دارد تا در صورت 
مورد  مفتری  عنوان  به  نویسنده  شخص  اثبات  عدم 

تعقیب عدلی قرار داده شود.
عالوتْا معین های اداره قبل از اشغال وظیفه جاللتمآب 
آقای عزیزاهلل لودین در ریاست مبارزه علیه فساد اداری 

به حیث معین مالی و اداری کار می کردند 

7-موصوف تحریر داشته که با قضایا برخورد سیاسی 
وبی  تعلل  ها  قرارداد  از  نظارت  ودر  کرفته  صورت 

توجه ایی صورت میکرد .
طوریکه نویسنده محترم تحریر داشته ریاست مبارزه با 
فساد اداری تا حال قراردادی را به خاطر ندارد که در 
آن از طرف اداره مبارزه علیه فساد اداری تعلل صورت 
گرفته باشد چون بدون از قرار داد تعمیر اداره که آنهم 
از طریق ARDS با دقت عقد گردیده کدام قراردادی 
که دارای اهمیت باشد نداشته ایم  ولی اگر منظور وی 
از قراردادهای وزارت خانه های دیگر باشد حاضریم تا 
بحث کنیم که در اثر دقت و مد اخله ریاست مبارزه با 
فساد اداری ملیاردها افغانی به نفع دولت فایده رسیده 
ذکر  مسایل  څارنوالی  محترم  ریاست  امیدواریم  است 
شده را جدا مورد غور و بررسی قرار داده تا آینده برا 
و  صادق  کارکنان  عنوان  به  مسوالنه  غیر  مردمیکه  ی 
ادارات موثر و کارکن اتهام می بندند درس عبرت باشد 
ما فکر می کنیم که انگیزه این اتهامات از طرف کسانی 
داده شده که بنا به عدم همکاری و اتهامات علیه ایشان 
از دست بازی های صورت گرفته است که  از وظیفه 
سبکدوش و یا بجای کمتر موثری تبدیل شده که باید 

ریشه یابی شود که محرکین اصلی کدام ها اند
همچنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اداره محترم 
میدارد  اظهار  را  خویش  رضایتی  نا  ماندکار  روزنامه 
وتطابق  وتجزیه  تحلیل  بدون  انکیزه  چه  روی  اینکه 
غیر  مطالب  نشر  به  ژورنالیزم  های  نورم  با  مطالب 
صرف  جرمی  های  انکیزه  با  مسووالنه  وغیر  حقوقی 
بخاطر بدنام کردن شخصیت ها وسیستم حکومتی از 
آدرس افراد را قبول وبه نشر آن اقدام مینمایند بنا تقاضا 
داریم تا منبعد در نشر مطالب از احتیاط تام کار کرفته 
نکذارند تا با استفاده از نام آزادی بیان افراد واشخاص 
ما  پیشنهاد   . نمایند  استفاده سو ومغرضانه  بار  بند  بی 
به اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا تا درتشکیل خود 
ساختن  بدنام  از  جلوکیری  برای  را  خاص  حارنوالی 
آزادی بیان تشکیل بدهند تا واقعا منظور ومفهوم آزادی 
بیان درک عملی کردد وهر لجام کسیختکی آزادی بیان 

تعریف نشود .
دراخیر ازاداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا جدا تقاضا 
با توظیف هیات مجرب ومسلکی موضوع  تا  میکردد 
وانکیزه  علت  داده  قرار  وتحقیق  بررسی  تحت  را 
همکاران   . محرکین  ودرشناسایی  متذکره  مطلب  نشر 
وترتیب کننده کان مطلب متذکره که کامال غیر قانونی 

بوده ودر 
صورت عدم اثبات اتهامات وارد به تعقیب عدلی وتعین 
سرنوشت مظنونین اقدام نموده تا منبعد هرشخص از 
اظهارات وبیانات خویش احساس مسوولیت نموده واز 
وارد کردن اتهامات غیر قانونی بنابر خصومت واغراض 

شخصی امتناع نمایند .
تقاضا  ماندکار جوابا  اداره محترم روزنامه  از  درضمن 

نشر مطلب متذکره را در روزنامه شان داریم .

بااحترام
دوکتور عزیزاهلل لودین 

ریس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری

کاپیها :
به اداره محترم روزنامه ماندکار

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی !
لطفا مضمون ذیل را از آدرس اینجانب څارنیار احمد 
راشد طوطاخیل رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد 

اداری نشر نموده ممنون سازید .
معدن  وزارت  مشاور  فروزان  محمدآصف  محترم   
25/ثور/92روزنامه  مورخ  روزشنبه  چهارم  شماره  در 
آرمان ملی باالفاظ نهایت غیر مسؤالنه وخالف واقعیت 
مطلبی را تحت عنوان )عزیزاهلل لودین با شایعه پراگنی 
میخواهد محبوب شود ( را نشر که در مضمون متذکره 

مطالب ذیل قابل مکس وتوجه میباشد.

1-گفته های دوکتور عزیز اهلل لودین را مبنی براینکه 
هزار  یکصدوده  ماهانه  معادن  وزارت  مشاورین 

دالرامریکایی معاش میگیرند افترا دانسته است .
2-آقای فروزان عالوه داشته که محترم دوکتور عزیزاهلل 
لودین نامزد مقام ریاست جمهوری اسالمی خواهد بود 
وقصد دارند با این شایعه پراگنی ها وتهمت ها درمیان 

مردم محبوبیت پیدا نماید.
وزارت  همکاری  عدم  به  رابطه  در  فروزان  3-محترم 
معدن با هیئات توظیف شده ادارۀ عالی مبارزه با فساد 
عالی  ادارۀ  دایمی  هیئات  یک  که  داشته  بیان  اداری 
کاری  امکانات  وتمام  فعال  معدن  وزارت  در  نظارت 
برایشان مساعد شده مگر توظیف هیات دومی برای ما 

توجیه پذیر نمی باشد .
ادعای  که  گفت  میتوان  فوق  موارد  ارتباط  به  بنا 
اخذ  بر  مبنی  لودین  عزیزاهلل  داکتر  محترم  جاللتماب 
ماهانه  معاش  امریکایی  دالر  هزار  یکصدوهفت  مبلغ 
از  برداشت  معدن  محترم  وزارت  مشاورین  جانب  از 
گــــزارش تحقیقی منتشره هشت صبح بود که بخاطر 
بررسی آن قبال این اداره هیات از ادارات مختلف به آن 
وزارت محترم معرفی وتوظیف نموده است . بنا بررسی 
وظیفوی  مکلفیت  کشور  عزیز  مردم  نزد  آن  وافشای 
شان بوده نه شایعه پراکنی وافترا واز جانب هم تا هنوز 
لودین  دوکتورعزیزاهلل  شاغلی  ازجانب  جای  هیچ  در 
کفته نشده که کاندید مقام ریاست جمهوری است ولی 
از کجا  معدن  مشاور صاحب وزارت  که  نشد  دانسته 
دانسته اند که ایشان کاندید ریاست جمهوری هستند؟

واز طرفی دیگر فکر میکنم که جاللتماب محترم دوکتور 
عزیزاهلل لودین منحیث استاد سابق پوهنتون وشخصیت 
شناخته شده جهادی ومامور عالی رتبه دولت جدیدا 
پاه به عرصه اداره وسیاست نکذاشته است تا شهرت 
جدید کمایی کند،کسانی به شهرت ومحبوبیت تالش 
بناًء   . اند  شده  اداره  و  سیاست  وارد  تازه   که  میکند 
قضایای  وبررسی  مفسدین   افشای   ، ها  واقعیت  بیان 
فساد اداری از مکلفیت های وظیفوی اوشان بوده که 
مستند به گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح میباشد 

لذا هیچگونه شایعه پراکنی مطرح نبوده است.
اینکه آقای محمد آصف فروزان مشاور وزارت معدن 
را  صبح  هشت  گزارش  مندرج  های  تخطی  بررسی 
اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  دومی  هیئات  وسیله 
توجیه پذیر ندانسته به فکر ما خالف فرمان شماره 61 
مقام ریاست جمهوری وموادات  مورخ 27/12/13۸۸ 
قانون ستراتیژی مبارزه با فساد اداری بوده که به نظر 
ما خود فساد اداری است واز طرف دیگر قابل یادهانی 
است که با فرستادن هیئات دومی وظیفه هیئات اولی را 

مختوع خبرداده بودیم .
به هرحال بهتر بود آقای محمد آصف فروزان مشاور 
نورم های  به  مطابق  تر و  وزارت معدن غیر مسؤالنه 
فساد  با  مبارزه  ریاست  وظایف  از  آگاهی  و  حقوقی 
اداری صحبت میکردند و اجازه میدادند تا به بررسی 
مطالب هشت صبح و اطالعات قبلی ، هیئات بررسی 
ادامه داده و مطابق حکم قانون ستراتیژی مبارزه با فساد 
اداری که همکاری را به بررس ها حکم میکند بررسی 
به  حقایق  روشنی  که  یقین  به  و   ، مینمودند  مهیا  را 
نفع وزارت محترم معادن و ملت نجیب افغانستان تمام 

میگردید .
لذا میخواهم به جناب شان یادهانی کنم تا هر آن چه از 
جانب ریاست مبارزه با فساد اداری صورت میگیرد جز 
تطبیق حکم قانون و انجام وظیفه منظور دیگر نیست و 
امید است در آینده با بررسی های قانونی ما همکاری 
الزم صورت بیگیرد تا بتوانیم آنچه وظیفه مطابق قانون 

را مرعی بداریم .

با احترام
څارنیار احمد راشد طوطاخیل

ریس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری

دولت جمـهوری اسـالمی افغانسـتان
دافغانستـــان اسـالمي جمـهوری دولت

اداره عــالی مبارزه علـیه فســـاد اداری
له اداری فسادسره دمبارزی عالی اداره
High Office of Anti – Corruption

ریاســت دفــتر
مدیریت عمومی تحریرات
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دادستانی کل افغانستان پنج عضو مجلس نماینده گان را به 
دلیل اتهامهایی که از سوی وزیر مالیه علیه آنها مطرح شده، 

ممنوع الخروج اعالم کرده است.
سلیمان خیل،  محمود  صمیم،  سمیع اهلل  قدیر،  عبدالظاهر 
محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و اللی حمیدزی، 
نماینده گانی هستند که از سوی عمر زاخیلوال وزیر مالیه به 

سوء استفاده از صالحیت خود متهم شده اند.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل به خبرنگاران گفت 
پاسخگویی در مورد  برای  از آن جمله اللی حمیدزی  که 
این اتهام ها به دادستانی کل حضور یافته و ممنوع الخروج 

نشده است.
این  از  پیش  که  افزود  عزیزی  آقای 
محمداسحاق الکو، دادستان کل در نامه یی 
به مجلس مهلت تعیین کرده بود که اگر پنج 
دادستانی  به  تا روز دوشنبه  دیگر  نماینده 

حضور نیابند، ممنوع الخروج می شوند.
به گفته آقای عزیزی، این مهلت دیشب به 
پایان رسید و این موضوع به مسووالن همه خروجی های 

کشور خبر داده شده تا از خروج آنها جلوگیری کنند.
آقای عزیزی گفت: »نامه دادستان کل افغانستان از دیشب 
قابل تنفیذ است. به تمام ارگان های کشفی و امنیتی، تمام 
افغانستان ]دستور داده شده[ که  بندرهای هوایی و زمینی 
هر پنج وکیل متهم، که نامهای شان در نامه دادستان کل ذکر 

شده، ممنوع الخروج هستند.«
اما سید اکرام الدین منشی مجلس نماینده گان گفته است که 
در قانون گفته نشده که اگر ادعایی علیه یک نماینده مطرح 

شود، دادستانی این صالحیت را دارد که او را ممنوع الخروج 
اعالم کند.

او افزود که حتی عبارت »مموع الخروج« در قوانین افغانستان 
نیامده است.

روز 23 ثور عمر زاخیلوال در جلسه یی که برای استیضاح او 
در مجلس برگزار شده بود، این شش نماینده مجلس را به 

قاچاق و سوء استفاده از مقامهای خود متهم کرد.
رد  ضمن  آن  از  بعد  روز  دو  نماینده گان  این  مقابل  در 
سوء  به  متهم  را  وزیر  خود،  علیه  شده  مطرح  اتهام های 

استفاده از صالحیت خود کردند.
و  وزیر  از  کل  دادستانی  اتهام  زنی ها،  این  طرح  دنبال  به 
نماینده گان خواست که برای ارایه توضیحات به دادستانی 

حضور یابند.
پیش از این دادستانی کل اعالم کرده بود که اگر این پنج 
نماینده برای پاسخ دادن به اتهامهای مطرح شده، به دادستانی 
حاضر نشوند، وظایف آنها هم به حالت تعلیق در خواهد 

آمد.
اما سخنگوی دادستانی در اظهارات خود در روز سه شنبه 
گفت که اگر نماینده گان نامه های قبلی دادستانی پاسخ مثبت 
ندهند، موضوع تعلیق وظایف آنها در آینده بررسی می شود.

مقام ها در وزارت معارف می گویند در چهار سال گذشته 4۸ 
مورد مسمومیت در مکاتب دختران در نقاط مختلف کشور 
افغانستان،  در  البراتوری  آزمایش های  اما  شده،  گزارش 

سویس و مصر هیچ کدام آن را تایید نکرده است.
»یک  گفت:  شنبه  سه  روز  معارف  وزیر  وردک،  فاروق 
غوغایی برپا می شود که مسمومیت است ولی پیش شفاخانه 

که می رویم هیچ چیزی ثابت نمی شود.«
گفته  که  شاگردانی  خون  نمونه های  گفت:  وردگ  آقای 
می شد مسموم شده بودند در البراتوارهای وزارت صحت 
عامه، آیساف، سازمان صحی جهان و حتا در مصر و سویس 

آزمایش شد، اما نتایج مسمومیت در همه منفی بود.
صدها دانش آموز دختر در والیت های جوزجان، تخار، سرپل، 

بامیان، بلخ، کابل، کندهار و خوست در چند سال گذشته پس 
از بیهوشی به شفاخانه منتقل گردیدند. در اکثر همچو موارد، 
شاگردان بیهوش شده به زودی از شفاخانه مرخص شده و 

هیچ موردی از هالکت تا حال گزارش نشده است.
نقش طالبان

اگر چه طالبان دست داشتن در رویدادهای مسمومیت ادعا 
شده در مکاتب دختران را رد کرده اند، اما شماری از افغان ها 

طالبان را مسوول این گونه فعالیت ها می دانند.
مقام در وزارت معارف، اما نقش طالبان در مسمومیت ها در 

مکاتب دختران را تایید نکرده اند.
آموزش  بر  افغانستان  در  شان  حاکمیت  زمان  در  طالبان 
بودند.  کرده  اعمال  شدید  ممنوعیت  زنان،  کار  و  دختران 

مقام های افغان و سازمان های حامی حقوق بشر همچنان 
طالبان را به انجام حمالت مرگبار بر مکاتب در افغانستان 

متهم می کنند.
آنرا  انجام  مسوولیت  طالبان  که  انتحاری  حمله  یک  در 
پذیرفتند، به روز دوشنبه سه دانش آموز مکتب در ولسوالی 

سمکنی والیت پکتیا هالک شدند.
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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 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همة نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
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

نماینده گان متهم ممنوع الخروج شدند

وزیر معارف:
آزمایش ها مسمومیت دانش آموزان را تأیید نمی کند


