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حامدکرزی
 از حسنی مبارک 

نمی هراسد!
افغانستان  در  فساد  و  فقر 
بیشتر از تونس و مصر است 
نیز  ناامیدی و خشم مردم  و 
حامد  ولی  اندازه.  همان  به 
سیاسی  اپوزیسیون  و  کرزی 
و  علی  بن  سرنوشت  از  او 
و  نمی هراسند  مبارک  حسنی 
با اعتماد به نفس فوق العاده 
اختیار  در  را  سیاست  زمام 
ریشه های  برکندن  دارند. 
در  فاسد  سیاستمداران 
حکومت و پارلمان کشور تنها 
نارضایتی  و  خشم  وسیله  به 

مردم ممکن است و الغیر. 

وزیر  وله،  وستر  گیدو  هم  یکی 
از  که  بود  آلمان  خارجه  امور 
کنفرانس  در  آمده  پیش  فرصت 
به  و  کرد  استفاده  مونیخ  امنیتی 
در  خویش خوری  و  اداری  فساد 
گفت  او  کرد.  تمرکز  افغانستان 
»رویدادی  افغانستان  در  فساد 
داده شده  قرار  انزوا  نیست که در 

باشد.«  
که  گفت  همچنان  کرزی  حامد 
مبارزه  مانع  موازی«  »ساختارهای 
که  افزود  او  می شوند.  فساد  با 
خصوصی،  امنیتی  شرکت های 
والیتی  بازسازی  گروه های 
حمایت  و  بین المللی  نیروهای 

را بکشند اما تالش مي کنند تا باالي 
روند  به  که  کنند  وارد  فشار  آنان 

صلح بپیوندند.
از سخنانش همچنین  بخشی  وي در 
آنان  اولویت هاي  از  یکي  گفت که 
تامین امنیت در شهرها و قریه جات 
مي باشد. وي گفت شورشیان زماني 
که در عملیات ها شکست مي خورند 
پناه  مرزي  ساحات  و  کوه ها  به 

مي برند.
همچنان آقاي کاستن عملیات جدید 
اجرا شد  اواخر  این  در  را که  بغالن 
نیرو هاي  نقش  و  نموده  عنوان  موفق 

داخلی را موثر خواند.
عملیات  جریان  در  وي  گفته  به 
اما  نرسیده  آسییب  ملکي  افراد  به 

شماري از طالبان کشته شدند.
ناتو  عملیاتي  قوماندان  هم  سویی  از 
در شمال مبني بر راه اندازي عملیات 
پاك سازي در ولسوالي برکه سخن 

گفته اما زمان آن را مشخص نکرد.

کشک کهنه هرات بیشترین آسیب ها 
را از این سیالب ها دیده اند.

گفته  هرات  باشندگان  از  یکی 
آب  از  پر  همه  ما  »خانه های  است: 
را  زمین ها  بیشتر  سیل  و  است  شده 
خانه های  از  ما  است،  ساخته  ویران 
نیاز  به کمک  و  بی جا شده ایم  خود 

داریم.«
شنبه  روزچهار  از  سیالب ها  این 
بیشتر  به  پیدا کرده و  گذشته جریان 
والیت  این  ولسوالی های  و  روستاها 

زیان رسانده است.
هم اکنون سیالب ها متوقف شده اما 

بیشتر مناطق و خانه ها پر از آب اند.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
افغانستان روز یک شنبه به حامیان 
که  داد  اطمینان  بین المللی اش 
اداری  گسترده  فساد  با  مبارزه  در 
گفت  او  همزمان  است.  جدی 
که روند واگذاری مسوولیت های 
در  را  داخلی  نیروهای  به  امنیتی 
سال جدید شمسی شروع می کند.

کنفرانس  در  که  کرزی  حامد   
می کرد،  صحبت  مونیخ  امنیتی 
بر  که  داریم  تصمیم  »ما  گفت: 
کنیم.«  تمرکز  فساد  گردانندگان 
اما او افزود که وجود »ساختارهای 
موازی« تالش ها در مبارزه با فساد 

را بی تاثیر می سازد. 
سخنرانی اش  در  کرزی  حامد   
که  خواست  غربی  کشورهای  از 
خدمات  ارایه  در  را  افغانستان 
اشاره  با  و  کنند  کمک  اجتماعی 
افغانستان،  استراتژیکی  به موقعیت 
از این کشورها تقاضا کرد که در 
سرمایه گذاری  کشور  این  اقتصاد 

نمایند. 
غربی،  ارشد  مقام های  میان  در   

قوماندان  یک  بغالن:  8صبح، 
هدف  که  است  گفته  ناتو  نیروهای 
بلکه  نیست  طالبان  افراد  آنان کشتن 
از  را  افغانستان  مردم  مي خواهند 

ناامني ها نجات دهند.
ناتو  نیروهای  عملیاتي  فرمانده 
در  که  مي گوید  کشور  شمال  در 
عملیات اخیر که با شرکت نیروهاي 
اجرا  بغالن   در  بین المللی  و  داخلی 
ساحه  از  شورشي  گروه هاي  شد، 
بیرون شده و براي جلوگیري از نفوذ 
در  را  امنیتي  پوسته های  آنان  دوباره 

نقاط مختلف ایجاد کرده اند.
در عین حال وي تاکید کرد که آنان 
مي کنند  سعي  عملیات هاي شان  در 

که به افراد ملکي آسیب نرسد.
قوماندان  کاستن  نیکوالز  دگروال 
شمال  در  آلماني  نیروهاي  عملیاتي 
در  خبري  نشست  یک  در  کشور 
که  داشت  بیان  خبرنگاران  به  بغالن 
آنان در تالش این نیستند که طالبان 

سرازیر  اثر  در  تن  شش  کم  دست 
هرات  والیت  در  سیالب ها  شدن 
باعث  سیالب ها  این  باخته اند.  جان 
شده  نیز  مالی  هنگفت  زیان های 

است.
والی  سخنگوی  بهروزیان،  شفیق 
که  گفته  نیوز  طلوع  به  هرات 
و  خانه  صدها  سیالب ها  دراین 
کشاورزی  زمین  هزارهکتاز  چندین 

نیزتخریب شده است.
وی افزود که عملیات کمک رسانی 
به آسیب دیدگان در چندین ولسوالی 

این والیت هم اکنون ادامه دارد.
گفته می شود ولسوالی های شیندند و 

مستقیم از مقام های والیتی، »نتایج 
بلکه  نمی آورند،  بار  را  مطلوب 
تضعیف حکومت  باعث  برعکس 

افغانستان می شوند.«
این  نهایی  هدف  گفت  کرزی   
توانمند  »افغانستان  که  باشد  باید 
مسوولیت های  بتواند  تا  گردد 
را  ارایه خدمات  و  حکومت داری 

به عهده بگیرد.« 
واگذاری  گفت  جمهور  رییس   
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
داخلی را به تاریخ 21 مارچ که با 
سال جدید شمسی مصادف است، 

اعالم می دارد. 
افغانستان  در  که  کشورهایی   
نشست  در  دارند  نظامی  نیروی 
نوامبر سال گذشته  ماه  در  لیسبون 
کردند  موافقت  کرزی  حامد  با 
واگذاری  روان  سال  در  که 
افغان ها  به  امنیتی  مسوولیت های 
شروع گردد و تا پایان سال 2014 
همه  بتوانند  افغانستان  نیروهای 
عهده  به  را  امنیتی  مسوولیت های 
بگیرند.              ادامه در صفحه 2

کرزی: 
واگذاری والیات در سال جدید آغاز می شود

هدف ناتو کشتن طالبان نيست

سيالب های هرات 
جان شش تن را گرفت
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عناوین 
مطالب امروز:

گپ های تکراری و نشست های بی نتیجه 

کاسه صبر رییس لبریز شد
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در حاشیه چهل و هفتمین کنفرانس 
امنیتی مونیخ که روز جمعه با شرکت 
ارشد  مقامات  و  رهبران  از  تعدادی 
دفاعی کشورهای مختلف  و  امنیتی 
بود،  شده  برگزار  آلمان  در  جهان 
کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 

با نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد.
به نقل از یک اعالمیه دفتر ریاست 
مورد  در  رهبر  دو  هر  جمهوری، 
موضوعات مختلف، از جمله روابط 

دو جانبه گفتگو کرده اند.
رییس جمهور به نخست وزیر بریتانیا 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  باره  در 
نیروهای  آمادگی های  همچنان  و 
داده  معلومات  راستا  این  در  داخلی 

است.
امنیتی  مسوولیت های  است  قرار 
صورت  به  میالدی   2014 سال  تا 
واگذار  داخلی  های  نیرو  به  مکمل 

شود.
حامد  به  بریتانیا  وزیر  نخست 
کشورش  که  داده  اطمینان  کرزی 
به  افغانستان  تالش های حکومت  از 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  منظور 

8صبح، کابل: پس از آن که تالش هاي 
نمایندگان  مجلس  در  بانفوذ  گروه هاي 
کنوني  بن بست  از  بیرون رفت  براي 
است  قرار  ماند،  بي نتیجه  دراین مجلس 
در  جدید  چهره ي  ده  به  نزدیک  فردا 
ریاست مجلس  انتخابات  مرحله ي سوم 

نمایندگان شرکت کنند.
که  بود  شده  گفته  این  از  پیش  هرچند 
یونس  محمد  و  سیاف  رسول  عبدالرب 
مجلس  ریاست  ناموفق  دونامزد  قانوني 
سیاف  تا  کرده اند  تفاهم  نمایندگان 
انتخابات  سوم  مرحله ی  در  قانوني  از 
قانوني  آن  بدل  در  و  کند  حمایت 
سیاف را براي به دست آوردن ریاست 
گفته  اما  کند  کمک  ستره محکمه 
رییس  آمدن  تا  موضوع  این  مي شود 
جمهور از آلمان به تعویق افتاد و قانوني 
مورد  این  در  تصمیم  گذشته  روز  نیز 
مجلس  نمایندگان  صالحیت های  از  را 

خواند و آن را رد کرد.
عثماني،  سرور  که  است  حالي  در  این 
رییس موقت مجلس نمایندگان به دلیل 

8صبح، هرات: یک پسر شش ساله در 
والیت هرات مورد تجاوز جنسي قرار 

گرفته است.
داکتران در بخش طب عدلي شفاخانه  
این  که  مي گویند  هرات  حوزوي 
کودک دو روز قبل از ولسوالي گذره 
این والیت جهت معاینه طب عدلي به 
آن مرکز منتقل گردیده است. یک تن 
گفت  هرات  عدلي  طب  مسوولین  از 

سرپل  والیت  صحی  مسووالن 
جذب  و  جلب  با  که  می گویند 
کورس های  به  مکاتب  دانش آموزان 
برای  صحی  خدمات  عرضه  قابلگی، 

مادران حامله بهتر خواهد شد. 
داکتر  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
عامه  صحت  رییس  آلتین  امین  محمد 

حمایت می کند و پس از سال 2014 
نیز با افغانستان متعهد خواهد بود.

جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه  در 
آمده که تالش های صلح در کشور 
و مذاکرات با مخالفین مسلح دولت 
در  که  بود  دیگری  موضوعات  از 
وزیر  نخست  با  حامد کرزی  دیدار 

بریتانیا مورد بحث قرار گرفت.
رییس جمهور کرزی با انگالمرکل 
همین  نیز  آلمان  صدراعظم 
موضوعات را مورد بحث قرار داده 

نمایندگان  برخي  انتقاد 
اداره ي  در  عملکردش  از 
مجلس مجبور به استعفا شد 
شماري  میانجیگري  با  ولي 
به  دوباره  نمایندگان  دیگر 

کارخود ادامه داد.
گذشته  روز  آن که  با 
نمایندگان مجلس بار دیگر 
به بیان  نظرات تکرارشان در 
تاکید  نمایندگان  مجلس 
موقت  رییس  اما  داشتند 
مجلس نمایندگان بر اساس 
داخلي  وظایف  اصول  هشت  ماده ي 
انتخابات  خواهان برگزاري مرحله  سوم 

میان چهره های جدید در مجلس شد.
وظایف  اصول  هشتم  ماده  اساس  بر 
داخلي مجلس نمایندگان در صورتي که 
باردوم   براي  مجلس  ریاست  نامزدان 
نتوانند راي 50 به عالوه ی 1 را به دست 
میان چهره های جدید  انتخابات   آورند، 

برگزار مي شود.
که  انتخابات  اول  مرحله ی  از  پس 
یونس  محمد  و  سیاف  رسول  عبدالرب 
قانوني نتوانستند راي اکثریت نمایندگان 
حاضر را به دست بیاورند، در مرحله ي 
عثماني  احمد  صدیق  نیز  انتخابات  دوم 
کافی  آرای  نتوانست  راي   118 با 

نمایندگان حاضر را به دست بیاورد.
مجلس  گذشته  روز  تصمیم  بنیاد  بر 
امروز  جدید  نامزد هاي  نمایندگان 
خواهند  انتخاباتي  مبارزات  )دوشنبه( 
داشت و فردا سه شنبه انتخابات مرحله ي 

سوم برگزار مي شود.

شد  ثابت  معاینات   انجام  از  بعد  که 
که کودک یادشده مورد تجاوزجنسی 

قرار گرفته است.
نثاراحمد پوپل ولسوال گذره هرات با 
در  عمل  این  که  گفت  خبر  این  تایید 
گرفته  ولسوالي صورت  آن  پهره  قریه 
آنجام  عامل  امنیتي  نیروهاي  و  است 
وي  کرده اند.  بازداشت  را   عمل  این 
حدودا  جوان  یک  »متهم  که  افزود 

آنان  که  است  گفته  رسانه ها  به  سرپل 
در نظر دارند تا دختران دانش آموز را 
از مکاتب ولسوالی ها برای شمولیت در 

کورس قابلگی جذب نمایند. 
آقای آلتین افزوده که این دانش آموزان 
فراغت کورس، در ولسوالی ها  از  پس 
به  والیت  این  دوردست  مناطق  و 

است.
از  کرزی  آقای 
اهمیت نقش آلمان 
بخش های  در 
ملکی  و  نظامی 
خانم  به  افغانستان، 
است  گفته  مرکل 
حکومت  که 
برای  افغانستان 
انتقال  عملی  آغاز 
ی  لیت ها و مسو
امنیتی در ماه حمل 
سال 1390 شمسی 

متعهد است.
آقای کرزی  اعالمیه،  این  اساس  بر 
تا  خواسته  آلمان  وزیر  نخست  از 
کند  تشویق  را  کشور  آن  تاجران 
که از فرصت های اقتصادی موجود 
در  و  کرده  استفاده  افغانستان  در 
معادن  و  طبیعی  منابع  عرصه های 

کشور سرمایه گذاری کنند.
گروهی  که  گفته  هم  مرکل  انگال 
ماه های آینده  تاجران آلمانی در  از 
به افغانستان خواهند آمد تا امکانات 

فرصت های  و  گذاری  سرمایه 
اقتصادی در کشور را مالحظه کنند.
هر دو رهبر همچنین روی برگزاری 
مورد  در  بین المللی  کنفرانس  یک 
 2011 سال  اواخر  در  که  افغانستان 
خواهد  برگزار  آلمان  در  میالدی 

شد، توافق کرده اند.
کنفرانس،  این  در  می رود  انتظار 
افغانستان،  در  آوردها  دست  روی 
و  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
چگونگی دریافت راه ها برای آینده 

کشور بحث شود.
کنفرانس  در  که  است  تذکر  قابل 
مقامات  از  تن   350 از  بیش  مونیخ، 
رهبران  و  دفاعی  امنیتی،  ارشد 

کشور های مختلف شرکت دارند.
مالی  بحران  کنفرانس روی  این  در 
امنیت  باالی  آن  اثرات  و  جهان 
و  هسته ای  سالح  خلع  ثبات،  و 
جلوگیری از منازعه در شرق میانه، 
در  جهانی  و  منطقه ای  چالش های 
برابر امنیت و همچنین سازمان ناتو و 
افغانستان، بحث هایی صورت گرفته 

است.

جلوگیری از چندین 
انفجار در بغالن

امنیتي  نیروهاي  بغالن:  8صبح، 
قوي  حمله  یک  دفع  از  کشور 
مخالفان مسلح دولت بر یک پایگاه 

نظامي ناتو در بغالن خبر داده اند.
که  مي گوید  بغالن  پولیس  فرمانده 
در  را  ماین  حلقه  چندین  طالبان 
نزدیکي پایگاه ناتو و ارتش ملي در 
که  بودند  نموده  عیار  پلخمري  شهر 
به گفته وي اگر مخالفان موفق به این 
خسارات  و  تلفات  مي شدند  حمله 

زیادی به بار می آمد.
رحیمي  عبدالرحمن  پاسوال  مل 
مي گوید  بغالن  پولیس  فرمانده 
نوع  مرمي  فیر   7 طالبان  گروه  که 
کمپ  نزدیکي  در  را  بي ام یک 
ملي  اردوي  و  المللی  بین  نیروهاي 
نزدیکي  در  واقع  کیله گي  در ساحه 
شهر پلخمري جاسازي نموده بودند 
انفجار  را  ماین ها  این  و مي خواستند 
مبارزه  پولیس  گفته او،  به  اما  دهند. 
بغالن  امنیه  قومانداني  تروریزم  با 
خنثا  را  طالبان  عمل  این  توانست 

نماید.
ماین هاي  شدن  خنثا  با  وي  گفته  به 
ماین  حلقه  چند  شده  گذاري  کار 
دیگر نیز در مسیر بغالن –سمنگان و 

بغالن-کندز کشف شده است.
داشت  بیان  همچنین  امنیه  قوماندان 
در  جستجو  عملیات  زودي  به  که 
راه  بغالن  اندراب هاي  ساحات 
آن  آغاز  زمان  اما  مي گردد  اندازي 
افشا نکرد. وي این سخنان را در  را 
مبني  ده صالح  ولسوال  ادعاهاي  پي 
این  در  مسلح  دزدان  افزایش  بر 

ولسوالي اظهار کرده است.
قبل  روز  دو  که  است  درحالي  این 
قوماندان  پتریوس  دیوید  جنرال 
عمومي ناتو در افغانستان در سفرش 
این  حکومتي  مسووالن  با  بغالن  به 
والیت دیدار نموده و اوضاع امینتي 
خوانده  بخش  قناعت  بغالن  در  را 
حضور  از  جلوگیري  بر  او  اما  بود. 
تصفیه  نقاط  در  شورشیان  دوباره 

شده بغالن تاکید ورزید.

از گرفتن  اداري موقت  هیات   هر چند 
براي احراز کرسي  نامزد هاي جدید  نام 
ریاست پارلمان خوداري کردند اما یک 
منبع موثق به 8صبح گفت امان اهلل پیمان 
سید  مال  و  پشتون  خالد  بدخشان،  از 
منورشاه  کندهار،  از  آخندزاده  محمد 
ابراهیم  محمد  هرات،  از  بهادري 
ملک زاده از غور، محي الدین مهدي از 
نامزدي شان  نامه های  درخواست  بغالن 
را به هیات اداري موقت تسلیم کرده اند.

نامزدي  از  نیز  منابع  برخي  این حال  با 
بارکزي،   شکریه  وردک،  شیرولي 
سیدحسین  و  سجادی  عبدالقیوم  داکتر 
اما  داده اند  خبر  کابل  والیت  از  انوري 
هیات اداري موقت به صورت رسمي در 

این مورد ابراز نظر نکرده است.
محمد  نزدیکان  از  یکي  در همین حال 
انتظار  گفت  صبح   8 به  قانوني  یونس 
برده مي شود که قانوني پس از گفتگوي 
از  امروز  خود  باطرفداران  گذشته  شب 
نامزدي چهره ي مشخصي حمایت کند.

واگذاری والیات در ...                             ادامه از صفحه 1

دوسیه  ما  و  است  ساله  هجده  تا  هفده 
محول  عدلي  و طب  سارنوالي  به  ویرا 

کرده ایم.«
علیه  انواع خشونت ها  کنون  تا  هرچند 
کودکان دختر وپسر در والیت هرات 
دوساله  طي  اما  است  رسیده  ثبت  به 
جنسي  تجاوز  مورد  اولین  این  اخیر 
هرات  در  ساله  شش  کودک  یک  بر 

می باشد. 

مادران  از مرگ ومیر  منظور جلوگیری 
استخدام خواهند شد. 

براساس معلومات وزارت صحت عامه، 
قابله در  از 2500  در حال حاضر بیش 
شفاخانه ها و کلنیک های سراسر کشور 
نیازمندی  حالی که  در  داشته،  فعالیت 

این کشور به 6000 قابله می رسد. 

گفتگوی حامد کرزی با نخست وزیران بریتانیا و آلمان

گپ های تکراری و نشست های بی نتیجه 
کاسه صبر رییس لبریز شد

ادامه از صفحه 1

تجاوز بر یک کودک در هرات 

دانش آموزان به کورس های قابلگی جذب می شوند
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ولسی جرگه 
هم چنان در بن بست

پشت پرده  گفتگوهای  و  تالش ها  وجود  با 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  پیش پرده  و 
مذکور  بن بست  مجلس،  رییس  انتخاب  در 
همچنان برجا مانده و چشم انداز روشنی را 
براین  قرار  کرد.  تصور  نمی توان  آن  برای 
جدید  چهره ی  ده  به  نزدیک  فردا  که  است 
انتخابات  سوم  مرحله  ی  در  ناشناخته،  و 
این  نمی رود  امید  البته  شوند.  رقابت  وارد 
دور آخرین دور باشد. حقیقت این است که 
کمیسیون  که  بدین سو  گذشته  آخر سال  از 
انتخابات کار خودش را آغاز کرد، تا امروز 
افغانستان، مصروف انتخابات است و معلوم 
نیست چه وقتی پارلمان می تواند از این کار 
فراغت حاصل کند. جمعی با تکیه بر این که این 
همه، آموزش دموکراسی است خوشحال اند 
و جمعی دیگر به اعتبار این که در همه جای 
دنیا و کلیه پارلمان ها چنین مشکالتی وجود 
حالی که  در  دلخوش هستند.  دارد،  و  داشته 
موجب  چنین  این  دموکراسی  آموزش  اگر 
بی  کاری و بی سرنوشتی مردمی شود، بهتر 
است آموزش آن را در جای دیگری تجربه 
کنیم. وانگهی آنانی که در این مجلس آمده اند، 
ظاهرا قبل براین آمادگی های ابتدایی را برای 
مثال  باشند.  یافته  باید  یا  یافته اند،  این کار 
دارد  معنی  رای سفید چه  که  باشند  فهمیده 
می شود.  گرفته  کار  به  شرایطی  چه  در  و 
تلویزیونی  میزگردهای  بازار  میان  این  در 
بیشتر  بینندگان  ولی  است  گرم  هم چنان 
آن ها  از  چیزی  آموختن  درصدد  این که  از 
برخوردهای  کیفیت  از  دارند  خوش  باشند، 
گفت  می توان  گردند.  باخبر  رقیب  نیروهای 
که الاقل برای برخی از بینندگان موضوعات 
جاری پارلمان در سطح برخی از سریال های 
بیننده  سرنوشت  در  که  است  تلویزیونی 
فالنی  بداند  که  است  ولی جالب  ندارد  اثری 
می شود.  کشته  چگونه  و  کی  فالنی  توسط 
به هر حال بحث در مورد انتخاب رییس در 
ولسی جرگه دیروز هم بی نتیجه پایان یافت و 
ظاهرا مذاکرات پشت پرده به نتیجه ای نرسید. 
رییس  عثمانی  سرور  آقای  میان  این  در 
انتقاداتی  دلیل  به  نمایندگان  مجلس  موقت 
توسط  مجلس  اداره ی  در  عملکردش  بر  که 
برخی از نمایندگان وارد آمده بود، درصدد 
استعفا برآمد ولی در اثر میانجیگری برخی 
دیگر از وکال به کار خودش ادامه داد. با آن 
طرح  با  بودند  مایل  نمایندگان  از  برخی  که 
مسایل تکراری، بحث و گفتگو را ادامه دهند، 
ماده ی هشتم اصول  براساس  رییس موقت 
وظایف داخلی، خواستار برگزاری مرحله ی 
در  جدید  چهره های  میان  انتخابات  سوم 
سوم  دور  فردا،  شد  قرار  و  گردید  مجلس 
داد  احتمال  می توان  شود.  برگزار  انتخابات 
خواهد  بی نتیجه  همچنان  فردا  انتخابات  که 
ماند زیرا چهره های شناخته شده ای در میان 
این   ندارند. گفته می شود که  نامزدها وجود 
هم قسمتی از یک برنامه است تا مجلس در 
راه حل  به  توسل  از  ناگزیر  را  خود  نهایت 

مصلحتی ببیند.

زنگ اول


امنیتی  کنفرانس  در  کرزی  حامد 
افغانستان  حکومت  گفت  مونیخ 
را  خود  رهبری  که  است  مصمم 
»من  گفت:  او  بگذارد.  نمایش  به 
 21 تاریخ  به  را  انتقال  اول  مرحله 
اعالم  افغان ها،  جدید  سال  مارچ، 
که  افزود  کرزی  کرد.«  خواهم 
افزایش  در  بزرگی  اقدام های  با 

واگذاری  افغانستان  نیروهای  شمار 
افغان ها  به  امنیتی  مسوولیت های 

ممکن گردیده است. 
نیروهای ناتو تاکید کرده اند که روند 
نیروهای  به  مسوولیت ها  واگذاری 
به  ولسوالی  تدریجی،  افغانستان 
ولسوالی، والیت به والیت و آن هم 

متکی بر وضعیت افغانستان است. 

ACKU



مقام های وزارت داخله می گویند که تالش ها برای »ملی« 
ساختن پولیس آغاز شده است. به گفته ی این مقام ها، این 
تالش ها به منظور ملی سازی پولیس، شامل تغییر و تبدیل 

فرماندهان پولیس در والیات کشور می شود.
در  گذشته  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  بشری،  زمری 
یک نشست خبری مشترک با معاون فرماندهی تعلیمی ناتو 
انکشافی  بخش  اخیر  گزارش  مورد  در  که  افغانستان،  در 
عملکرد  از  مردم  رضایت  شدن  بیشتر  درباره  ملل  سازمان 
تالش  وزارت  این  که  اف��زود  می گفت،  سخن  پولیس 
سطح  بلندترین  از  را  پولیس  ساختن  »ملی«  روند  تا  کرده 
این روند  اکنون  او، هم  به گفته ی  این وزارت آغاز کند. 
از یک والیت  پولیس  فرماندهان  از  و شماری  آغاز شده 
داخله  وزارت  سخنگوی  شده اند.  تبدیل  دیگر  والیت  به 
که گزارش سال 2010 اداره انکشافی سازمان ملل متحد را 
مورد تایید قرار داد، افزود: »کارهایی را که وزارت داخله 
افغانستان در این قبال )موارد منفی گزارش اداره انکشافی 
ملل متحد( کرده، این است که کار باالی ملی سازی پولیس 
جریان دارد، تا ما بتوانیم از باال به پایین، یعنی از بلندترین 
رهبران وزارت داخله شروع تا به پایین، پولیس افغانستان را 
بسازیم.« آقای بشری همچنین عالوه کرد: »زمانی که  ملی 
و  تبدیالت  شاهد  شما  می کنیم،  ملی سازی  از  صحبت 
امنیه  قوماندانان  هستید. حداقل  والیات  در سطح  تغییرات 

مقرر  افراد  و  نموده اند،  حاصل  تقرر  جدیدا  والیت  سی 
شده از جنوب افغانستان به شمال فرستاده شده و از شمال 
به جنوب فرستاده شده و از غرب به شرق فرستاده شده و از 
شرق به غرب فرستاده شده اند تا ما بتوانیم به همین ترتیب، 
گام به گام و به تدریج پولیس افغانستان را ملی بسازیم. ولی 
در قدم های پایین به این صورت امکان ندارد.« او همچنین 
عالوه کرد که شفافیت در امور مالی و قراردادها و بررسی 
پولیس در  به  فرستاده شده  امکانات  و  تجهیزات  دوباره ی 
برای  این وزارت  از بخش های دیگری است که  والیات، 

بهبود بخشیدن عملکرد پولیس در آن تالش دارد.
براساس گزارش اداره انکشافی سازمان ملل متحد در مورد 
به  نسبت  مردم  رضایت   ،2010 سال  در  پولیس  عملکرد 
عملکرد پولیس در این سال نسبت به سال 2009 بیشتر شده 
در  مردم  درصد   79 که  گفته شده  این گزارش  در  است. 
روستاها و 91 درصد در شهرها، از عملکرد پولیس راضی 
مورد  نیز  داخله  وزارت  سوی  از  که  گزارش  این  هستند. 
تایید قرار گرفته، در آن در مورد مشکالتی از جمله فساد 
مخدر  مواد  به  پولیس  ماموران  از  شماری  اعتیاد  اداری، 
مواد  قاچاق  در  آنها  از  تعدادی  داشتن  دست  همچنین  و 
وزارت  سخنگوی  گفته ی  به  است.  شده  اشاره  نیز  مخدر 
اشاره  نیز  پولیس  در  کاستی ها  به  که  گزارش  این  داخله، 
این نواقص   کرده، می تواند وزارت امور داخله را در رفع 

فرماندهی  معاون  بیر،  استوارت  همچنین  س��ازد.  متوجه 
خبری  نشست  این  در  افغانستان،  در  ناتو  نیروهای  تعلیمی 
گفت که گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که 
پیشرفت های مثبتی در بخش پولیس صورت گرفته است. 
نقاط  دارای  ملل  سازمان  گزارش  آن که  با  او،  گفته ی  به 
مثبت زیادی است، اما نیاز است که تالش ها به منظور بهبود 

عملکرد پولیس بیشتر شود.
رفع تهدیدها در شمال

اجرای  با  می گوید  داخله  امور  وزارت  حال  همین  در 
عملیات های اخیر در والیات شمال کشور، تهدیدها در این 
والیات کاهش یافته است. به گفته ی زمری بشری، با رفع 
از  تا مناطقی که  تهدیدها در سمت شمال، تالش می شود 
وجود شورشیان مسلح مخالف دولت پاک سازی شده اند، 
پاک سازی شده،  مناطق  او، حفظ  گفته ی  به  شوند.  حفظ 
است.  والیات  این  باشندگان  اصلی  خواست های  از  یکی 
وی افزود، در سفری که وزیر امور داخله چند روز قبل به 
والیات شمال کشور داشت، باشندگان این منطقه از دولت 

خواسته اند که مناطق پاک سازی شده را حفظ کند. زمری 
بشری در این مورد می گوید: »در نتیجه عملیات ها تهدیداتی 
شده  رفع  تهدیدات  این  فعال  بود،  محسوس  شمال  در  که 
است. ولی به این معنا نیست که تهدید صد درصد رفع شده 
نداریم...  افغانستان  شمال  در  امنیتی  مشکل  نوع  هیچ  ما  و 
نتایج  عملیات  که  است  این  شمال  وضعیت  از  ما  ارزیابی 
خوبی را در قبال داشته و از همه مهمتر مردم از این عملیات 
متاثر نشده و صدمه ندیده اند. حاال وزارت داخله در صدد 
این است که بتوانیم توقعات مردم را شامل که حفظ نقاط 
است  بازسازی  پروژه های  راه ان��دازی  و  شده  پاک سازی 
می باشد،  سکتوری  وزارت خانه های  دیگر  به  مربوط  که 

برآورده سازیم تا رضایت مردم را حاصل کنیم.«
سال  جریان  در  کشور  شمال  سمت  که  درحالیست  این 
گذشته در حال ناامن شدن بود و گفته می شد که شورشیان 
مخالف دولت فعالیت های خود را از جنوب به شمال کشور 

گسترش می دهند.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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هفته روبه آرامی نموده بود و مردم می گفتند که آتش بس 
شده، پدرم که مردی غریب کار بود، به دنبال کار رفت. 
ما هیچ چیزی برای خوردن نداشتیم و پدرم روزانه همان 
کدام  و  می شد  روز  همان  که صرف  می کرد  پیدا  اندازه 
پس  انداز نداشتیم. او رفت اما دیر نمود. مادرم پریشان بود. 
من درست آن روز نمی دانستم که چرا مادرم پریشان است. 
آن روز پدرم دوباره برنگشت و شهید شد. زمانی که او از 
نیروهای جنگی  بین  اول جنگ  ساحه دهمزنگ که خط 
بود، می گذشت. راکتی از طرف کدام جناح شلیک شده 
او اصابت می نماید. پدرم شهید شده  بود که در نزدیکی 
بود و من دیگر کسی را نداشتم که مرا نوازش بدهد و این 
امروز رنج می برم. چرا  به  تا  و  است  بسیار دردآور  برایم 
همه پدر دارند و ظالمان جنایت کار پدرم را بی رحمانه از 
من گرفتند؟! من خواهان عدالت هستم و نمی خواهم که 
کسی حق مسلم مرا به جنایت کاران ببخششد. این حق من 
است که جنایت کاران مجازات شوند، وگرنه این حکومت 
هم از جمله فاسدترین و استبدادی ترین حکومت ها خواهد 
بود. ما صرف می خواهیم که حق از دست رفته ما دوباره 

بازگردد و با کسی و یا گروهی دشمنی نداریم.«



پهناور  جهان  این  در  ناامیدی  و  یاس  از  دنیایی  با  دختری 
خاطرات  او  می نماید.  سپری  پدر  نبود  در  را  زندگی اش 
می نماید:  قصه  چنین  را  میان گروهی  جنگ های  زمان  تلخ 
در  ما  نبودم، کشور  بیش  هنوز کودکی  من  که  ایامی  »در 
مجاهدین  و  کمونیستی  دولت  نیروهای  بین  جنگ  آتش 
و  هستیم  برحق  ما  که  می گفتند  مجاهدین  می سوخت. 
کمونیست ها می گفتند که ما برحق هستیم و کشور را آرام 
می سازیم. اما مردم می دانستند که مجاهدین به خاطر آزادی 
که  ستم هایی  با  دولتی  نیروهای  و  می جنگند  کشورشان 
مردم  دشمن  می دهند،  انجام  روسی  جنایت کاران  با  همراه 
و  شدند  رانده  کشور  از  روسی  نیروهای  این که  تا  هستند. 
مزدوران کمونیستی شان هم تاب مقاومت را نداشتند، مجبور 
شدند که کشور را به مجاهدین تسلیم نمایند. در آن زمان 
من کمی بزرگتر شده بودم و اتفاقات کشور را می دانستم. 
که  بود  نگذشته  جهادی  احزاب  حکومت داری  از  اندکی 
جنگ های  و  نمودند  آغاز  را  قدرت  سر  بر  جدال  ایشان 
میان گروهی آغاز شد. هر روز جز صدای فیر مرمی و راکت 
چیزی دیگر به گوش نمی رسید و هوا مملو از گرد و غبار 
مردم روز  زیاد شده می رفت.  بود. شدت جنگ همه روز 
به روز تمام داروندارشان را از دست می دادند. اکثر مناطق 
در اثر جنگ به خرابه مبدل شده بود و مردم آنجا را ترک 
چند  از  بعد  جنگ  که  روزهایی  از  یکی  در  بودند.  نموده 

پدرم را 

بی رحمانه 

از من گرفتند

وزارت داخله 
پولیس را »ملی« 

می سازد

جنگ  که  روزهایی  از  یکی  در 
آرامی  روبه  هفته  چند  از  بعد 
می گفتند  مردم  و  بود  نموده 
که  پدرم  شده،  آتش بس  که 
دنبال  به  بود،  غریب کار  مردی 
برای  چیزی  هیچ  ما  رفت.  کار 
خوردن نداشتیم و پدرم روزانه 
می کرد  پیدا  اندازه  همان 
می شد  روز  همان  صرف  که 
نداشتیم.  پس  انداز  کدام  و 
مادرم  نمود.  دیر  اما  رفت  او 
آن  درست  من  بود.  پریشان 
روز نمی دانستم که چرا مادرم 
پدرم  روز  آن  است.  پریشان 
شد. شهید  و  برنگشت  دوباره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ظفرشاه رویی ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاصل  تقرر  جدیدا  والیت  سی  امنیه  قوماندانان  حداقل 
به  افغانستان  جنوب  از  ش��ده  مقرر  اف��راد  و  نموده اند، 
شده  فرستاده  جنوب  به  شمال  از  و  شده  فرستاده  شمال 
غرب  به  ش��رق  از  و  ش��ده  فرستاده  ش��رق  به  غ��رب  از  و 
گام  ترتیب،  همین  به  بتوانیم  ما  تا  ش��ده ان��د  فرستاده 
بسازیم. ملی  را  افغانستان  پولیس  تدریج  به  و  گام  به 
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این روز ها که مصر در آستانه تغییرات سیاسی 
اساسی ایستاده است، تمام کشور های منطقه به 
ایرانی ها  ویژه  به  می نگرند.  آن  مهم  حوادث 
سوی  از  تمام  خشونت  با  اعتراضات شان  که 
هنوز  و  گردید،  سرکوب  ایران  حکومت 
ماجرای اعدام و محاکمه معترضین در زندان ها 
و محاکم آن کشور ادامه دارد. ولی همین که 
حکومت های عربی مستبد فشار مردم خود را 
یک  یک شبه  صورت  به  و  می کنند  احساس 
اعالم  را  اقتصادی  معدود  اصالحات  سلسله 
و  تغییرات  سلسله  یک  نشانگر  می نمایند، 

دینامیسم جدی سیاسی در منطقه است.
مختلف  جاهای  در  نیز  افغان ها  از  بسیاری 
تونس  و  مصر  در  مردم  اعتراضات  از  متاثر 
کامال  رژیم های شان  نوع  که  این  با  و  شده اند 
متفاوت اند ولی خواست های سیاسی و  از هم 

اقتصادی آنها مشابه است.
چارلز سنوت از سایت گلوبال پست، در کابل 
افغانستان  میان مصر و  دنبال وضعیت مشابه  به 
می گردد. او می گوید که فساد در کابل بیداد 
مشکالت  حل  جای  به  حکومت  و  می نماید 
چشم بر آنها بسته و پنهانش می دارد. اما جوانان 
سایر  در  خود  دیگر  هم نسالن  همانند  کابلی 
والیات کشور این مشکالت را درک کرده و 
می خواهند صدای اعتراضات مصر را در کابل 
فیس بوک  اجتماعی  آنها در شبکه  بلند کنند. 
با دوستان خود این سوال را مطرح می نمایند: 
آیا می توانیم مانند مصر و تونس علیه فساد و 
بی عدالتی در افغانستان یک اعتراض مشترک 

را سازمان دهیم؟
این سوال مباحثات و مشاجرات زیادی را بین 
دوستان در فیس بوک ایجاد کرده است. همه با 
نگرانی و وحشت و یا امیدواری و خوش بینی به 
آن پاسخ داده اند. به هر حال، یک چیز مشخص 
است که همه از ناآرامی و بی ثباتی می ترسند 
و فکر می نمایند که اعتراضات خیابانی موجب 
آن  از  عده ای  شاید  و  گردیده  مرج  و  هرج 
و  جنگ  سال های  وحشت  نمایند.  سواستفاده 
افغان ها را چنان ترسانده  دربدری، تعدادی از 
که از خیابان رفتن در هراس اند. آنها آن قدر 
اگر  می کنند  فکر  که  بی اعتماد اند  دیگران  به 
خشم شان  از  کسانی  بزنند  اعتراض  به  دست 
سواستفاده خواهند کرد. یا آن قدر شوربختی 
سیاسی چشیده اند که به اندک آرامش کنونی 
وحشت  به  مدنی  ناآرامی  هر  از  و  قانع اند  نیز 
می افتند. یکی از این افغان ها به سایت گلوبال 
پست گفت همین که افغان ها به روی یک دیگر 
گلوله شلیک نمی کنند و به نظم سیاسی فعلی 

قانع اند، جای شکر است.
اما تعدادی از جوانان افغان به این قانع نیستند. 

آنها از فساد و بی قانونی حکومت حامد کرزی 
حکومت اش  مخالفان  و  و  سیاسی  موتلفین  و 
صدای  کشیدن  با  می خواهند  آنها  خسته اند. 
برنامه  تا  کنند  متوجه  را  حکومت  اعتراض، 

اصالحات و تغییرات را روی دست بگیرد. 
یاد گرفته اند که  تونسی ها  و  از مصری ها  آنها 
علیه بی قانونی، فساد و فقر عمومی به پا خیزند 
بیاورند.  کار  روی  مسوول  حکومت  یک  و 
آتش  به  را  خود  تونس  در  بوعزیزی  وقتی 
از  باید  انسان چقدر  کشید، نشان داد که یک 
فساد و فقر و ناامیدی گسترده در کشور خود 
زیر فشار قرار گرفته باشد که در برابر همه خود 
را به آتش بکشد و یا به برق قوی وصل کرده  

و به زندگی خود خاتمه بخشد.
مصری ها  و  تونسی ها  از  دست کمی  افغان ها 
نظام  از  حداقلی  دارای  آنها  ندارند. 
دموکراتیک اند ولی برای این که رهبران خود 
را تغییر داده بتوانند، دشواری های فراوانی در 
انتخابات  در  گسترده  تقلب های  دارند.  پیش 
می دهد  نشان  پارلمانی  و  جمهوری  ریاست 
که رای مردم تنها یکی از ابرازهای به قدرت 
افغان  پارلمان  نمایندگان  و  دولتمردان  رسیدن 
است. آنها از پول، از بی قانون و فساد گسترده 
نیز برای باال رفتن از پله های دولت و پارلمان 
استفاده می کنند. حکومت فاسد و پارلمان فاسد 
نه نتیجه آرای مردم که به صورت عظیم نتیجه 
نخبگان  که  است  سیاسی ای  فاسد  نظام  یک 
و  می کنند  استفاده  آن  از  قانون شکن  و  فاسد 

خود را نماینده مردم وانمود می نمایند.
فقر و فساد در افغانستان بیشتر از تونس و مصر 
همان  به  نیز  مردم  خشم  و  ناامیدی  و  است 
اندازه. ولی حامد کرزی و اپوزیسیون سیاسی 
مبارک  حسنی  و  علی  بن  سرنوشت  از  او 
نمی هراسند و با اعتماد به نفس فوق العاده زمام 

سیاست را در اختیار دارند. برکندن ریشه های 
پارلمان  و  حکومت  در  فاسد  سیاستمداران 
مردم  نارضایتی  و  خشم  وسیله  به  تنها  کشور 

ممکن است و الغیر. 
بگویم  خود  فیس بوکی  دوستان  برای  باید  اما 
ابتذال،  سرآغاز  سیاسی  تغییر  از  ناامیدی  که 
آینده  از  بیمارگونه  ناامیدی  و  افراط گرایی 
کرزی  حامد  فاسد  حکومت  باید  ما  است. 
پارلمان  در  را  او  مخالف نمای  اپوزیسیون  و 
که  بگوییم  آنها  به  باید  ما  بکشیم؛  چالش  به 
افغانستان در اثر اشتباهات آنها به سوی جنگ 
داخلی و سقوط در دامان طالبان پیش می رود؛ 
ما باید به وزرای نکتایی دار و پیراهن تنبان پوش 
کابینه حکومت بگوییم که گزارش های فساد و 
غارت مالی شان همه را حیرت زده کرده است. 
به  حکومت  انگار  میلیونی،  غارت های  این  با 
ما  دارد.  قرار  آن  دزد  و چهل  بابا  علی  دست 
باید به رییس جمهور بگوییم که لطفا این قدر 
به رخ ما آمار تکراری مکاتب و شفاخانه های 
تازه تاسیس را نکشد و فکری به حال مقامات 
فاسد و قانون شکن خود نماید که کشور را در 
آستانه سقوط و سومالیایی شدن پیش برده اند. 
باید به آقای کرزی نشان بدهیم که حکومت 
سایر  و  علی  بن  حکومت  از  کمی  دست  او 

رهبران فاسد عربی ندارد. 
بزرگترین  این  کرد؟  آغاز  باید  کجا  از  ولی 
بپرسیم.  خود  از  باید  ما  که  است  سوالی 
حکومت  جفای  سال ها  مصری ها  و  تونسی ها 
مبارک  حسنی  و  علی  بن  قانون شکن  و  فاسد 
را کشیدند و کاری از دست شان ساخته نشد. 
تونس خود  در  بوعزیزی  شاید آن روزی که 
را در میدانی به آتش کشید، کسی به فکر قیام 
خسته،  و  ناامید  جوان  سوختن  آن  ولی  نبود. 
آتش به خرمن خشم تونسی ها زد. ولی افغان ها 
بی قانونی  از  مرج،  و  هرج  از  می هراسند، 
حکومت تنظیم های جهادی، از وحشت رژیم 
که حکومت  می دانند  آنها  می هراسند.  طالبان 
کرزی و اپوزیسیون اش بدترین نوع حکومت 
از لحاظ فساد و بی قانونی در کشور است، اما، 
آنها همین ظالمان مملکت را از روی ناچاری 
قبول دارند. آنها به همین حکومت علی بابا و 
زمان  به  دیگر  بار  تا  راضی اند  دزداش  چهل 
برنگردند.  طالبی ها  و  جهادی ها  حکومت 
درک  را  بیچاره  مردم  این  وحشت  عمق  ما 

نمی توانیم.
و  بیچارگی  این  او  اپویسیون  و  حکومت 
آن  از  و  کرده  درک  را  خود  مردم  حقارت 
سواستفاده می نمایند. از این خاطر خود را در 
هشت سال به قارون های زمان تبدیل کرده اند. 
یک شبه صاحب مکنت و قدرت شده اند. آن 
وزیران خندان شیک پوش برای خود خانه های 
گران قیمت در دوبی و اروپا و امریکا و کانادا 
خریده اند. آنها با هم ایتالف کرده اند، مجاهد 
با کمونیست، تکنوکرات با طالب، قومندان با 
بی قانونی  و  فساد  حکومت  تا  اروپا  و  امریکا 
موجود را سر پای نگهدارند و از این فرصت 
برای بقای سیاسی و مالی خود استفاده نمایند. 
برای  که  فاسدی اند  و  نامشروع  نخبگان  آنها 
هر کاری  به  مالی خود دست  و  سیاسی  بقای 

می زنند، دست به هر کاری.


حامدکرزی
 از حسنی مبارک 

نمی هراسد!

بحث های  از  پس  مجلس  نمایندگان 
تا  نمودند  فیصله  تکراری،  و  بی نتیجه 
رقابت  برای  جدیدی  چهره های  فردا 

نامزد نمایند. 
برخی  گذشته  روز  دو  مباحث  در 
برخی  و  داشتند،  سوم  دور  بر  اصرار 
جدید  چهره های  ورود  به  هم  دیگر 
که  نمایندگانی  می ورزیدند.  تاکید 
اصرار دارند تا  انتخابات به دور سوم 
رود، بیشتر بر بازگشت آقایان قانونی 
نمایندگانی  دارند.  تاکید  سیاف  و 
گپ  جدید  چهره های  حضور  از  که 
رویکرد  با  تا  تالش اند  می زنند،  در 
از سلطه ی  را  پارلمان  جدید، ریاست 
با  سازند.  خارج  مطرح،  جناح های 

که  هرچند  این همه 
 آقایان سیاف و قانونی 
بی میلی  ظاهر  در 
دور  برای  را  خود 
می دهند،  نشان  سوم 
کمپاین های  اما 
آنان  دوامدار 
دلچسپی  از  حکایت 
برای  عالقه مندی  و 
احراز  برای  رقابت 
ریاست  کرسی 
می شود  گفته  دارند. 
در  سیاف  آقای  که 
شنبه شب  که  نشستی 
در یکی از هوتل ها با 
نمایندگان  از  تعدادی 
بر  بیشتر  است،  داشته 

احاله ی جنجال های جاری به نهادهای 
تطبیق  به  نظارت  کمیسیون  و  قانونی 
است.  داشته  تاکید  اساسی  قانون 
هرچند که آقای سیاف در این نشست 
دور  به  ندارد  عالقه  که  است  گفته 
سوم برود، اما اگر نمایندگان بخواهند 

از تصمیم آنان استقبال خواهد کرد. 
نیز  قانونی  یونس  محمد  مقابل  در 
پیش  به  را  فعالی  کمپاین  همچنان 
می برد. آقای قانونی تا صبح یک شنبه 
دور سوم  برای  زمینه  بود که  امیدوار 
رقابت  این  در  ورود  با  و  شود  فراهم 
به پیروزی دست یابد. اما ظاهرا آقای 
را  روز یک شنبه  قانونی فضای جلسه 
رسما  خاطر  همین  به  و  ندیده  نفع  به 
دور  این  در  حداقل  که  کرد  اعالم 

کاندیدا نمی باشد. 
به هر حال هم اکنون بیشتر نمایندگان 
در قضاوت ها و اظهارات خود عمدتا 
سخن  جبهه  دو  این  محوریت   بر 
چهره های  شک  بدون  می گویند. 
جدیدی که اکنون برای فردا خود را 
دو  هر  از  که  هرچند  آماده کرده اند، 

از شانس  اما هیچ کدام  تیم می باشند 
بدون  نمی باشند.  برخوردار  باالیی 
سیاف  آقایان  که  زمانی  تا  تردید 
از  که  نکنند  اعالم  قانونی،  رسما  و 
پارلمان  ریاست  پست  برای  نامزدی 
به  عمومی  فضای  می دهند  انصراف 
نخواهد  شکل  جدید  چهره های  نفع 
نمایندگان  برخی  این که  گرفت. 
چهره ها،  از  تعدادی  که  می گویند 
تا  گرفته اند  گروگان  به  را  پارلمان 

حدودی می  تواند درست باشد. 
زیرا تمایل شدید دو چهره دور اول به 
ریاست مجلس نمایندگان سبب شده 
است تا  جنجال ها هم  چنان ادامه پیدا 

کند. 
چهره های  متاسفانه 
مجلس  در  جدید 
نمایندگان عمدتا متاثر 
کالن  مجموعه های  از 
هم اکنون  می باشند. 
نمایندگان  از  بسیاری 
انتظار  که  جوان 
می رفت خود به جریان 
بدل  تاثیرگذاری 
ضیافت های  در  شوند، 
کهنسال  رهبران 
دارند  دوامدار  حضور 
کیسه های  به  چشم  و 

آنان دوخته اند.  
چهره های  از  بسیاری 
آن که  از  بیش  جوان 
نقشی  ایفای  صدد  در 
باشند  جاری  مباحث  در  تاثیرگذار 
اظهار  با  که  تالش  اند  در   بیشتر 
نظرهای بی مورد و عمدتا غیرضروری 
از  را  خود  فزیکی  حضور  صرفا 
اعالم  موکلین شان  برای  رسانه ها 
برخی  که  است  این جا  جالب  نمایند. 
از این نمایندگان در حالی که وابسته 
آدرس  و یک  سیاسی  به یک حزب 
هستند و در یک ردیف قرار دارند. اما 
نمایش  به  از خود  متناقضی  اظهارات 
نشان  اظهارات  گونه  این  می گذارند. 
مجموعه های  در  حتا  که  می دهد 
دارای  نمایندگان  نیز  حزبی  کوچک 
مهم  مسایل  در  نظر  وحدت  یک 

نمی باشند. 
مطرح  چهره های  که  می رسد  نظر  به 
تکرار  قدر  آن  را  بازی  دور  این 
خواهند کرد که نمایندگان در مجلس 
آنان  دوباره  حضور  ناچاری  روی  از 
از  گذشته  و  بپذیرند  رقابت   در  را 
منت بردار  و  وامدار  همیشه  برای  آن 
بزرگان خود خواهند بود که: اگر ما 

نباشیم چه خواهد شد؟ 

اگر ما نباشیم
 چه خواهد شد؟ 

حامد 

 نویسنده- توانمند

به نظر می رسد که 
چهره های مطرح 

این دور بازی را آن 
قدر تکرار خواهند 

کرد که نمایندگان در 
مجلس از روی ناچاری 
حضور دوباره آنان را 
در رقابت  بپذیرند و 
گذشته از آن برای 
همیشه وامدار و 

منت بردار بزرگان خود 
خواهند بود که: اگر ما 
نباشیم چه خواهد شد؟ 

با این غارت های میلیونی، انگار حکومت به دست علی بابا و چهل 
دزد آن قرار دارد. ما باید به رییس جمهور بگوییم که لطفا این قدر 
را  تاسیس  تازه  شفاخانه های  و  مکاتب  تکراری  آمار  ما  رخ  به 
نکشد و فکری به حال مقامات فاسد و قانون شکن خود نماید که 
کشور را در آستانه سقوط و سومالیایی شدن پیش برده اند. باید 
به آقای کرزی نشان بدهیم که حکومت او دست کمی از حکومت 

بن علی و سایر رهبران فاسد عربی ندارد. 
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با  را  مردم  نشود،  سنجیده  آن  چاره ی  و  نشود  توجه 
ایستگاه  ساخت.  خواهد  مواجه  زیادی  دشواری های 
دیگر  والیات  و  کابل  شریف،  مزار  کندز،  موتر های 
کرده اند  موقعیت  اخذ  بزرگ  پل  این  به  نزدیک  هم 
که راننده ها هم از این ناحیه دچار تشویش هستند. آنان 
تخریب  پل  و  بریزد  فرو  پل  پایه های  اگر  می گویند؛ 
شود، ممکن است هم مردم دو طرف دریا و هم عبور و 
مرور وسایط متوقف شود که این خود بر همه معامالت 

و ضرورت های مردم صدمه وارد خواهد کرد.
انجنیر سید عبدالرووف، آمر حفظ و مراقبت زیربنا های 
ترانسپورتی تخار از بازسازی پل کالن تالقان در سال 
خاطر  به  مقدماتی  »سروی  می گوید:  داده  خبر  آینده 
تالقان  پل  شده ی  تخریب  ساحات  بازسازی  و  اعمار 
انجام شده؛ ولی به علت کمبود در تخصیص و بودجه، 
کار آن اندکي عقب افتاده بود. تصمیم ما بر آن است 
که در ماه حمل پیش از رسیدن سیالب ها خرابي هاي 

پل کالن تالقان را ترمیم کنیم.«
شاه محمود یکی از کسانی است که سال گذشته مقدار 
خود  با  سیالب ها  را  زراعتی اش  زمین های  از  زیادی 
برده است و حاال به بستر دریا و سنگالخ مبدل گردیده 
است. وی می گوید: »دولت و مراجع مسوول در زمینه 
کار مستحکم و اساسی انجام نداده اند، فقط به گذاشتن 
چند جالی گابیون اکتفا کرده اند که این گابیون ها در 
هیچ  تابستان  و  بهار  آب خیزی های  و  سیالب ها  مقابل 

با آن که کمتر از دو ماه دیگر به فرا رسیدن فصل بهار 
باقی مانده است، باشنده های مناطق جنوب شهر تالقان 
در کناره های دریا از سیالب ها و آب خیزی های بهاری 
توجه  موضوع  این  به  اگر  می گویند  و  هستند  نگران 
نشود؛ ممکن است زمین های زراعتی و منازل رهایشی 
آن ها در فصل بهار زیر آب قرار گرفته و تخریب شوند. 
سیالب ها و آب خیزی های سال های اخیر مسیر دریای 
تالقان را تغییر داده و این تغییر مسیر باعث شده است 
رهایشی  منازل  و  زراعتی  زمین های  به  دریا  بستر  که 
خانه ها  از  زیادی  شمار  هم اکنون  یابد.  گسترش  مردم 
مردم  دارند.  قرار  سیالب ها  تهدید  زیر  مناطق  این  در 
فرا  از  قبل  مقام های مسوول می خواهند،  از  مناطق  این 
رسیدن فصل بهار به این موضوع توجه نموده و عالج 

واقعه را قبل از وقوع داشته باشند. 
محل  باشندگان  از  یکی  چاپ انداز،  محمد  امیر 
می گوید: »مقدار زیادی از زمین های ما را سال گذشته 
آب برد. از دولت همین قدر تقاضا داریم که جلو آن 
دارد؛  دریا  با  کمی  فاصله ی  ما  خانه های  شود.  گرفته 
یعنی 50 متر فاصله ی خانه ما با دریاست. اگر جلو آن 
گرفته نشود همین محل همه اش زیر آب خواهد شد. 
در  که  ساخته  گابیون  از  ناچیز  بند  یک  بسیار  دولت 
باید  نابود می شود. دولت  ندارد و  مقابل آب مقاومت 
بیچاره  و  ما غریب  پیدا کند.  را  ما  این مشکل  راه حل 
به  ما دست  نیست که خود  پوره  ما  از دست  هستیم و 

کار شویم.«
منطقه  این  باشندگان  از  دیگر  یکی  ابراهیم،  محمد 
آمدند  کسانی  دولت  جانب  از  بار  »چندین  می گوید: 
نتیجه ای از  این جا دیدن کردند و رفتند. ما کدام  از  و 
کار شان ندیدیم. ما مردم فقیر و بیچاره هستیم، با مشکل 
توانستیم یک جریب زمین بخریم؛ اگر زمین های ما زیر 
از  بخریم.  زمین  که  نداریم  هم  پول  دیگر  شود،  آب 
مقامات دولتی می خواهیم پیش از رسیدن فصل بهار و 

سرازیر شدن سیالب ها چاره ی کار را بکنند.«
از جانب دیگر پلی که مرکز والیت تخار را با والیات 
بستر  مسیر  در  منطقه  این  در  می سازد  وصل  دیگر 
تخریب دریا قرار گرفته و خطر آن می رود که پایه های 
اساسی آن طعمه ی سیالب و آب خیزی های فصل بهار 
موضوع  این  به  اگر  می گویند  مناطق  این  مردم  شود. 

مقاومت ندارند. داد و فریاد ما هم به گوش کسی کار 
نکرده که به این منطقه توجه اساسی شود.«

پروژه ای  صدها  اکنون  هم  می گویند  دیگر  شماری 
از  هم  زیادی  مردم  و  نیست  ضرورت ها  از  اصال  که 
تخار  والیت  مختلف  مناطق  در  نمی شوند  مستفید  آن 
برنامه ریزی می شوند و کار آنها هم با مصرف پول های 
خانه  صد ها  حالی که  در  اما  می یابد؛  جریان  فراوان 
قرار  آب  تهدید  زیر  زراعتی  زمین  جریب  هزار ها  و 
و  ضروریات   از  تالقان  دریای  سواحل  تحکیم  و  دارد 
اولویت های مهم به شمار می رود، کسی به آن متوجه 

نیست.
زمین هاي زراعتي که در کنار این رودخانه واقع شده اند 
همه ساله در جریان آب خیزي ها و سیالب ها رفته رفته 
نابود مي شوند که این موضوع باعث کاهش حاصالت 
زراعتي  زمین هاي  مي شود  گفته  مي شود.  کشاورزي 
در این مناطق ساالنه مقدار زیادي گندم، برنج و دیگر 

محصوالت ارزشمند را به بازار عرضه مي نماید.
الدین  معین  سید  انجنیر  تخار  زراعت  اداره ي  رییس 
مي  کرده  نگراني  اظهار  موضوع  این  تایید  با  عیني 
از  تا دو صد جریب  ساله در حدود صد  »همه  گوید: 
مي کند.  تخریب  آب خیزي ها  را  زراعتي  زمین هاي 
پروژه سازي  زمینه  این  در  آي آر دي ایف  موسسه ي 
کرده و موضوع در کمیته ي انکشافي والیت تخار نیز 
بحث شده است تا تدابیر الزم در این مورد اتخاذ شود.«

در این حال شماري از باشنده هاي این مناطق مي گویند 
داراي  این جا  در  نیز  تخار  آب  تنظیم  اداره ي  رییس 
زمین و جایداد است و گابیون ها براي تحکیم سواحل 
دریا را فقط براي زمین خودش اختصاص داده است؛ 
اما  باشد،  امان  در  سیالب ها  هجوم  از  زمین هایش  تا 
ملکیت هاي عام مردم زیر تهدید آب قرار دارد و خطر 
زیادي  شمار  زمین هاي  آینده  بهار  در  که  مي رود  آن 

نابود شوند و یا هم از کشت و بذر بازمانند.
رییس اداره ي تنظیم آب تخار، انجنیر محمد سالم اکبر 
همه ي این ادعا ها را رد کرده مي گوید: »گابیون کاري 
دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  جانب  از  مناطق  این 
صورت گرفته و در این قسمت ما هیچ کاري نکردیم. 
زمین من  بسیار دور واقع شده و این مردم هستند که در 

هر موضوعي دخالت مي کنند.«
انجنیر محمد سالم اکبر از نهایي شدن پیشنهاد تحکیم 
سواحل دریاي تالقان در این مناطق به طول سه کیلومتر 
مردم  به  کمندو(   کوچه ي  مقابل  الي  کالن  پل  )از 
به  را  موضوع  این  پیشنهاد  »ما  مي افزاید:  داده  اطمینان 
دفتر جي تي زید سپرده ایم. کار آن نهایي شده و در بهار 
اداره ي  رییس  گفته ي  به  مي گردد.«  آغاز  آینده  سال 
تهدید  مورد  که  ملکیت هایي  آمار   تخار،  آب  تنظیم 
قرار دارند قابل نگراني نیست و در مجموع در سال هاي 
گذشته در حدود 150 یا دو صد جریب زمین تخریب 
شده اند که با تحکیم مناطق متذکره در سال آینده این 

خطر برطرف خواهد شد.
از کوه هاي ولسوالي ورسج  تالقان  سرچشمه ي دریاي 
و فرخار آغاز مي گردد که همه ساله در فصل بهار در 
اثر طغیان آب آن، اراضي کشاورزي  و منازل رهایشي 
مردم  تخریب مي شوند و تا هنوز کار قابل توجهي  در 
این راستا از جانب دولت روي دست گرفته نشده است. 
مردم مي گویند نمایندگان و مسووالن بلندپایه ي تخار 
باید در قسمت جلب توجه مراجع مربوط و موسسات 
برنامه هاي  در  را  آن  و  نمایند  تالش  زمینه  این  در 

بازسازي این والیت بگنجانند.

خانه ها در سواحل دریای تالقان
 زیر تهدید آب قرار دارند

 عبدالحسیب شریفی

   س سمیع 
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مردم افغانستان مانند مردم اسكاتلند هستند كه در دامنه ی 
كوه ها زندگی می كنند و كوه ها بر روان شان اثر گذاشته 
به  او  پابند. و  باشند و در دوستی  تا بی باك و دلير  است 
راستی در بين افغان ها دوستان زيادی داشت و اين دوستان 
بودند كه او را از خطر بزرگی كه تهديدش می كرد آگاه 

ساختند.
وفادار  خادم  الل«  »موهن   ١٨٤١ سال  نوامبر   ١ شب  در 
»برنس« به خانه ی برنس آمد و به او هشدار داد كه آگاهی 
به  افغانستان  ديگر  مردمان  و  كوهستان  مردم  است،  يافته 
رهبری مير مسجدی خان، امين اهلل خان لوگری و اسداهلل 
به  نوامبر   ٢ يعنی  فردا  كه  دارند  تصميم  اچكزی،  خان 
»الكساندر  اما  بكشند.   را  او  و  بياورند  هجوم  او  خانه ی 
برنس« كه مرد مغروری بود، اين آگاهی را زاده ی تخيل 
را  شب  می خواهد  كه  گفت  او  به  و  دانست  الل«  »مون 
كه  ندارد  ميل  و  بگيرد  می گساری جشن  با  دوستانش  با 
به پايگاه ارتش بريتانيا كه جای امنی بود، برود.  در بين 
با  شخصی  دشمنی  اچكزی  خان  اسدهلل  افغان  رهبران 
كه  اين  نخست  انگيزه:  دو  به  داشت،  برنس«  »الكساندر 
يكی از زنان حريم او با »الكساندر برنس« پيوند پيدا كرده 
بود و دوم اين كه در يكی از روز ها »الكساندر برنس« به 

او دشنام داده بود. 
رهسپار  خودش  خانه ی  سوی  به  الل«  »موهن  كه  همين 
شد، يكی از دوستان افغانی »الكساندر برنس« كه از مردم 
را  خانه اش  به  افغان ها  هجوم  موضوع  همين  بود  قزلباش 
اين  گمان  به  برنس«  »الكساندر  بازهم  اما  داد،  هشدار 
هنگام  و  نيست  دور  خانه اش  از   بريتانيا  ارتش  پايگاه  كه 
شورش، مكناتن می تواند به كمك او سپاهی را بفرستد، 
به دوست افغانی اش گفت كه تشويش او بی جاست. حتا 
از هجوم  بود  افغان  نفر  برنس« كه يك  »الكساندر  دربان 
خبر  می گفتند  »غازيان«  آن ها  به  مردم  حاال  كه  افغان ها 
را  هجوم  اين  داستان  بعد ها  كه  بود  مرد  همين  و  داشت 
بامداد  هنوز  كه   ٣ ساعت  كرد.  حكايت  بريتانيا  سپاه  به 
مردی  بود،  نيفشانده  كابل  خانه های  ديوار  بر  را  نورش 
كه شايد از گردهمايی با غازيان برگشته بود به اين دربان 
آگاهی داد كه »غازيان« تصميم دارند »الكساندر برنس« و 
قتل  به  برنس هستند،  بريتانيايی ها را كه در خانه ی  ديگر 
رسانند. اما برنس كه حاال پس از باده گساری در خواب 
بود از آمدن اين آخرين پيام آگاه نشد و شايد اگر آگاه 
نيزك  كه  همين  زيرا  بود،  شده  دير  ديگر  می شد،  هم 
برنس«  »الكساندر  خانه ی  شگافت،  را  شب  دل  خورشيد 

در محاصره ی غازيان بود.
و  سياست  در  كه  مهارتی  با  برنس«  »الكساندر  نخست 
پرخطر  لحظه ی  همان  در  داشت، كوشيد كه  ديپلوماسی 
با مردم از باالی پله ها كه به اتاقش منتهی می شد، مذاكره 
با دادن هديه ها و پول از آن جا براند، اما  كند و آن ها را 
نمی خواست  كسی  كه  زيرا  نيفتاد،  كارگر  نيرنگ  اين 
برنس«  »الكساندر  هنوز  و  بفروشد  پول  بدل  در  را  خود 
كه  می زد  آرامش  و  دوستی  بانگ  پله ها  باالی  همان  از 
او  و  برادفورد« خورد  »ويليام  سينه ی  به  گلوله ای  ناگهان 
به  »برنس«  زندگی محروم ساخت.  از  لحظه  همان  در  را 
درون اتاق آمد. در همين هنگام مردی كه از كشمير بود 
برنس  به خانه ی  بين شورشی ها  از  را  به گونه ای خودش 
رساند و به او گفت كه از دوستان اوست و می خواهد كه 
او را نجات بدهد. اين شخص به »برنس« رهنمايی كرد تا 
بيرون  برادرش  با  از در عقب خانه  و  بپوشد  افغانی  لباس 
شود. »برنس« پذيرفت اما همين كه پا را از خانه به بيرون 
برادرش  با  را  او  و  بردند  يورش  او  بر  غازيان  گذاشت، 

پارچه پارچه كردند. 
نشد.  كشيده  آتش  به  برنس«  »الكساندر  خانه ی  تنها 
خزانه ی ارتش كه در جوار خانه ی او بود به يغما رفت و 
مردم پس از آن به دنبال موهن الل به خانه ی او رفتند تا او 
را هم بكشند، اما شيرين خان قزلباش مداخله كرد و جان 
موهن الل را نجات داد. يك روز بعد، يعنی به تاريخ ٣ 
نوامبر مردم به قلعه ای كه ذخيره مواد غذايی انگليس بود 
اين ذخيره گاه را حفظ  انگليسی كه  افسر  بردند و  هجوم 

می كرد ناگزير به فرار شد.
بعد ها  كه  داد  نجات  را  مردی  جان  قزلباش  خان  شيرين 

پاتنجر« در چاريكار در جنگ  »ميجر  تمام مدتی كه  در 
تا جان خود را نجات بدهد  بود و تالش داشت  و گريز 
پيرامون سالمتی  فكری  حتا  آرزو  اين  به  رسيدن  برای  و 
بود  اميدوار  نمی كرد،  بريتانيايی  افسران  و  ديگر سربازان 
به كابل تمام آن كابوس وحشت آور  كه پس از رسيدن 
را فراموش كند و به زندگی آرام ادامه بدهد، اما خالف 
آنچه او تصور می كرد، كابل در آتش شورشی بزرگ تر 
خانه ی  از  نخست  آتش  اين  می سوخت.  چاريكار  از 
ديگر  كه  نپاييد  ديری  اما  شد،  آغاز  برنس«  »الكساندر 
دژ های جنگی بريتانيايی ها به شمول پايگاه بزرگ آنها در 
شيرپور را به كام فرو برد و باز از آن جا به باالحصار رسيد.

در روز ١ نوامبر سال ١٨٤١ »الكساندر برنس« از  »مكناتن« 
سياسی  افسر  مقام  به  او  جای  به  »برنس«  كه  گرفت  پيام 
تمام سپاه بريتانيا در افغانستان مقرر شده است و به زودی 
آنجا  در  تا  رفت  خواهد  هندوستان  سوی  به  »مكناتن« 
ادامه  بريتانيا  سپاه  در  ارشد  افسر  عنوان  به  زندگی اش  به 
»الكساندر  برای  مايه ی خشنودی بی پايان  اين خبر  بدهد. 
برنس« شد. و همان شب محفل باشكوهی در خانه اش برپا 
بود،  به كابل آمده  تازه  برادرش كه  و  با دوستان  و  كرد 
به باده گساری پرداخت. در حقيقت برنس از سال ١٨٣٨ 
ميالدی، كه برنامه ی هجوم به افغانستان پی ريزی می شد، 
خيال آمدن به افغانستان را در مقام افسر ارشد سياسی و يا 
نماينده ی كشور بريتانيا در افغانستان داشت، زيرا هنگامی 
كه پيوندی بين »مكناتن« و افغانستان هنوز خلق نشده بود، 
به  بريتانيا  هجوم  از  پيش  سال  چندين  برنس«  »الكساندر 
افغانستان، با شاه شجاع در لودهيانه ديداری داشت. همين 
طور »رنجيت سينگ« را در پنجاب ديد و سپس به كابل 
آمد و چند شب را در كابل سپری كرد تا با امير دوست 
محمد پيرامون سياست منطقه مفصل صحبت كند. او پس 
بهتر  داد كه  به كمپنی هند شرقی مشوره  اين ديدار ها  از 
است تا امير دوست محمد در كابل نگهداری شود، زيرا 
برای  و  دارد  آمدن روس ها خوف  از  محمد  دوست  كه 
حتا  او  است.  نيازمند  بريتانيا  ارتش  به  زدن روس ها  كنار 
دوست  به  سينگ  رنجيت  چنگال  از  پشاور  بازسپردن  به 
دخالت  اثر  در  بريتانيا  دولت  اما  كرد.  اشاره  محمد، 
»مكناتن« به مشوره ی »برنس« گوش نداد و آنچه »مكناتن« 
گفت را پذيرفت. »مكناتن« به دولت بريتانيا چنين مشوره 
به شاه شجاع، در حقيقت  با واگذاری تاج شاهی  داد كه 
روس  هجوم  خطر  و  می آيد  بريتانيا  نفوذ  زير  افغانستان 
ناپديد می شود. »الكساندر برنس« پس از ديدارش با شاه 
اراده ی ضعيف كه  با  بود  يافته  اين شاه را مردی  شجاع، 
برای رسيدن به اورنگ شاهی راضی به هر كاری بود، در 
حالی كه دوست محمد در مقايسه با شاه شجاع بااراده بود 
و حتا هنگامی كه بزرگترين نيروی جهان يعنی بريتانيا در 
مرز های كشورش قرار داشت، می خواست كه از سكوی 
توانايی با بريتانيا مذاكره كند. »برنس« اين توانايی را نمادی 
برای فرمانروايی ديده بود و می دانست كه فرمانروای توانا 
ميدان  در  »مكناتن«  آمدن  باشد.  دوستی  پابند  می تواند 
سياست افغانستان، پذيرفتن مشوره ی او و سپس برگزيدن 
او به مقام نماينده و يا افسر ارشد سياسی كه پس از جنرال 
»الفنستون« مقام دوم را در افغانستان داشت، انگيزه ای برای 
حسادت »الكساندر برنس« شد و اين حسادت در فرجام به 
رقابت گراييد، چنان كه »الكساندر برنس« وجودش را در 
كابل زايد می دانست و چنين می پنداشت كه در صورت 
بودن »مكناتن« نيازی به او نيست. اين رقابت و حسادت، 
»الكساندر برنس« را آزاد از بند فرمان »مكناتن« ساخته بود 
و هنگامی كه »مكناتن« برای حفظ جان »الكساندر« از او 
خواست كه به جای بود و باش در يكی از خانه های شهر 
كابل كه در محل قزل باشان بود، در پايگاه ارتش بريتانيا 
و  افغانستان  او  كه  پاسخ گفت  در  »برنس«  كند.  زندگی 
او  خطری  و  می شناسد  بريتانيايی  هر  از  بهتر  را  مردمش 
دوستان  افغان ها  بين  در  او  كه  زيرا  نمی كند،  تهديد  را 

بی شماری دارد. 
او  كه  می گفت  راست  برنس«  »الكساندر  نگاه  يك  از 
افغانستان را بهتر می شناخت.  بيشتر از هر بريتانيايی مردم 
او در آخرين نوشته اش مشابهت هايی بين تبار خود كه از 
كه  می گفت  و  بود  يافته  افغانستان  مردم  و  بود  اسكاتلند 

كاری  كشميری  هندوی  الل  موهن  همان  يعنی  مرد  اين 
كرد كه ديگر دشمنان مردم افغانستان نتوانستند بكنند. او 
ميان مردم كابل  »برنس« در شهر و در  بادارش  مانند  كه 
كه  بود  او  و  داشت  وظيفه ی جاسوسی  می كرد،  زندگی 
»مكناتن«  ساخت.  آشنا  بزرگان شورش  نام  با  را  مكناتن 
از طريق موهن الل پی برد كه رهبران شورشی كه سبب 
لوگری و ديگری  امين اهلل خان  »برنس« شدند، يكی  قتل 
مير مسجدی خان كوهستانی هستند. »مكناتن« در مشوره 
نقشه  اين  در  كه  كرد  پی ريزی  را  نقشه ای  الل  موهن  با 
برای كشتن اين دو قهرمان ملی دو نفر از خاينين را پول 

می دادند تا اين كار را انجام بدهند.
خبر مرگ »برنس« همه را تكان داد. »مكناتن« و »الفنستون« 
را از هر واكنشی بازداشت، اما هنگامی كه اين خبر به شاه 
شجاع رسيد او بر افسران بريتانيايی برآشفت كه چرا تا آن 
تا سپاه  داد كه  فرمان  او  و  نداده اند  نشان  هنگام واكنشی 
خودش زير فرمان يكی از افسران بريتانيايی برای كوبيدن 
سوار  سپاه  از  متشكل  سپاه  اين  برود.  شهر  به  شورشيان 
در دل شورشيان  هراس  ايجاد  برای  آنها  بود كه  پياده  و 
آن  جای  به  توپ ها  اين  اما  می كردند،  حمل  را  توپ ها 
كه هراسی در بين شورشيان ايجاد كنند، حركت سپاه را 
ُكند ساخت، زيرا كه عبور اين توپ ها از كوچه های تنگ 
از  نمی توانست  سپاه  كه  حال  اين  در  بود.  ناممكن  كابل 
توپ ها استفاده كند و از حركت بازمانده بود، شورشيان 
از باالی بام آن ها را با تفنگ نشانه گرفتند و در پايان اين 

نبرد، سپاه شاه شجاع بيش از يك صد نفر ُكشته داد. 
افغانستان،  در  بی شمار  دشمنان  وجود  با  بريتانيايی ها 
آنها  آمدن  با  كه  داشتند  كشور  اين  در  هم   دوستانی 
خوش بودند. به طور نمونه »موهن الل« در ميان قزل باشان 
كه  هنگامی  را  او  قزلباش  بزرگان  از  يكی  و  می زيست 
شورشيان »الكساندر برنس« را كشتند، از مرگ نجات داد. 
در  »موهن الل«  داشت.  نام  قزلباش  مرد شيرين خان  اين 
همين جا بود كه از »مكناتن« پيام گرفت تا رهبران شورش 
بود كه  دريافته  »موهن الل«  بردارد.  بين  از  با دسيسه   را 
كس  دو  برنس«،  »الكساندر  كشتن  هنگام  را  شورشيان 
رهبری می كرد: يكی مير مسجدی خان و ديگر امين اهلل 
خان لوگری. موهن الل اين موضوع را به گوش »مكناتن« 
رساند و »مكناتن« كه توان رويارويی و جنگ را با مردم 
افغانستان نداشت، اين بار از نيرنگ كار گرفت و »موهن 
پول  هنگام  آن  در  كه  روپيه  هزار  و يك  بيست  را  الل« 
هنگفتی بود، داد كه به دو نفری كه بتوانند امين اهلل خان 
را  پول  اين  ببرند،  بين  از  را  مير مسجدی خان  و  لوگری 
بدهد. موهن الل از بين مردمی كه حاضر بودند با پول هر 
كاری بكنند دو نفر را يافت كه يكی عبدالعزيز و ديگری 
نام داشت. ٩ هزار روپيه برای اين دو نفر پيش  محمداهلل 
پرداخته شد و موهن الل ١٢ هزار روپيه را در نزد خود نگاه 
داشت تا پس از آن كه اين دو نفر سر های كشته شدگان را 
آوردند، باقيمانده ی پول را بگيرند. محمداهلل كه در فريب 
و خيانت دست توانايی داشت، شب به عنوان اين كه از 
مسجدی  مير  اتاق  در  است،  خان  ميرمسجدی  دوستان 
شب  نيمه های  و  خوابيد  بود،  مهمان نوازی  مرد  كه  خان 
اما عبدالعزيز منتظر فرصت ماند  با بالش خفه كرد.  او را 
با  بريتانيايی ها می جنگيد،  با  اهلل خان  امين  هنگامی كه  تا 
گلوله ای زهرآگين از پشت او را نشانه گرفت كه در اثر 
آن امين اهلل خان جراحت شديدی برداشت و پس از چند 
روز گلوله ای زهرآگين جان او را ربود. آن دو مرد قاتل 
موهن الل  اما  آمدند،  موهن الل  نزد  باقيمانده  پول  برای 
چون  كه  گفت  و  كرد  دريغ  آنها  به  پول  دادن  از  مكار 
نمی تواند  را  پول  باقيمانده ای  نياورده اند،  را  مردگان  سر 
به آن ها بدهد، به خاطری كه امكان دارد كسان ديگری 
اين دو تن را كشته باشند. با وجودی كه اين دو خاين در 
كشتن قهرمان های ملی افغانستان پيروز شدند، فهم آن را 
نداشتند كه هرگز نمی توانند سر های اين دو قهرمان را به 
موهن الل بسپارند، زيرا كه اين دو قهرمان هميشه در بين 

مردم شان بودند، مردمی كه به باور آن ها باور داشتند.
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خانه 
 نفیسه نظام

و  غم  در  رفته  فرو  خانه  ديوار  و  در  هنگام  شب 
روح  ميزبان  فقط  و  می گريد  تاريكی  و  اندوه 

سرگردان ساكنان خويش است.
از دود  پر  و  لباس های آويزان  در آن سوی خانه 
غم می جنبند و زار می زنند كه كجاست صاحبان 
با گرمای وجود شان  و  بپوشانم  را  من كه تن شان 
از  ديگر  ظاهر گردد.  دوباره  من  و جاليش  رزق 
اين خانه غم زده سر و صدايی به گوشی نمی رسد.

ديگر در منزل پايين تر صدای ريسمان بازی مرغنا و 
خيزك زدن بالل كوچك احساس نمی شود.

»مادر  می پرسد:  ساله ام  پنج  دخترك  ساعت  هر 
هيچ  من  ولی  آمده؟«  هوش  به  بالل  حاال  جان 

جوابی برايش ندارم.
بود  دلو   ٨ جمعه  روز  بعدازظهر   بجه  دو  ساعت 
كه ضربه های پايی، زينه های بالك اول مكروريان 
با  بانشاطی  ٤ را سخت می كوبيد و بيت شيرين و 
می داد  نوازش  را  گوش ها  طفالنه  نازك  صدای 
مرغنای  سالم  جواب  در  و  نمودم  باز  را  در  كه 
١٣ ساله كه با لبخند شيرين و چهره بشاشش نثارم 
با لب خندان و غزل خوان  او  كرد، عليك گفتم. 
می رفت كه آغوش باز مرگ را استقبال كند. آن 
صدا، صدای دلنواز مرغنا بود. ای كاش نمی رفت 
و پايش در پله های زينه می شكست، بهتر از آن كه 

تن ظريف و نازكش در خون و آتش سوخت.
از  را  جنايت كاران  اين  حاميان  توانا!  خداوند  ای 

درد و سوز قربانيان آگاه بساز!
٩ سال قبل در همسايگی خود با خانم باشخصيتی 
خانم  وی  كه  دريافتم  بعد  چندی  و  شدم  روبرو 
علوم  و  حقوق  دانشكده  استاد  برمكی  حميده 
در  داشتم  دوست  است.  كابل  دانشگاه  سياسی 
با  طريق  اين  به  تا  بربخورم  وی  با  دهليز  راه روی 
بنابر  نمايم.  زيادتر معرفت حاصل  منور  اين خانم 
اجتماعی،  زندگی  مناسبت های  و  اتفاقات  بعضی 
عليكی ها  و  سالم  و  خوبتر  ما  ارتباطات  و  روابط 

گرم تر شدند.
حيث  به  برمكی  خانم  با   ٢00٩ سال  در  باالخره 
در  اطفال  حقوق  از  حمايت  بخش  كميشنر 
يك  در  بشرافغانستان  حقوق  مستقل  كميسيون 
به روز جمعه  نزديك شدم.  زيادتر  دفتر مشترك 
داكتر  همه  از  اولتر  شوم،  و  سيه  روز  آن  دلو،   ٨
يما و بالل كوچك رفتند كه  موتر شان را آماده 
حميده  آنها  تعقيب  به  و  مرغنا،  بعد  كنند،  سفر 
مانند دوستان و  نارون و ويرا  با دو دخترش  جان 
نمی دانم  رفتند.  پايين  به دست هم  عاشقان دست 
كه  می كردم  تماشا  با كنجكاوی  را  آنها  من  چرا 
همه با هم در داخل موتر خزيدند و رفتند. گويی 
و  برنمی گردند  دوباره  آنها  كه  می دانستم  من 
خداحافظی  آنها  با  بار  آخرين  برای  می خواستم 

نمايم.
هزاران لعنت و نفرين به آن تروريستان وحشی و 

نامسلمان كه بهترين انسان ها را از ما می گيرند.
آری ديگر آنها هرگز برنگشتند و ديدار بعدی ام 
با آنها به ساعت ٩:٣0 بجه شب در شفاخانه شهيد 

سردار محمد داودخان در دهليز پتالوژی بود.
ياد آن صحنه روان مرا به سوختن می دهد.

و شايسته ای  نمونه  مادر  برمكی  پروفيسور حميده 
در  حتا  نشد.  دور  اطفالش  از  روز  يك  كه 
لحظه های آخر زندگی عاشقانه با هم رفتند، باهم 
جان  همديگر  درآغوش  و  سوختند  هم  با  بودند، 
دادند و در كنار هم در خاك سيه مدفون شدند. 
به دروازه می نگرم و با خود می گويم: حاال ديگر 
دستی نيست كه قفل اين خانه غم زده را باز كند. 

روح شان شاد و نام شان هميشه جاويدان باد.

داستان قتل 
ميرمسجدى خان كوهستانى

 بشیر سخاورز

غم زده
گوشه ای از تاریخ

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

را  انگلیسی  مهدی در کنار مکتبش کورس زبان 
نیز تعقیب می کند. او به گفته ی خودش لول فور 
)صنف چهارم( زبان انگلیسی است. و همراه با او 
خواهرانش نیز در این کورس شرکت می کنند. به 
گفته ی مهدی مادرش از همه آرزوهایی که یک 
زمینه  تا  گذشت  باشد،  داشته  می تواند  جوان  زن 
رفتن آنها به مکتب و کورس انگلیسی را مساعد 

کند. او می گوید:
کارهای  از  من  اعتراض  برابر  در  همیشه  »مادرم 
انجام  ما  خاطر  به  که  طاقت فرسایی  و  شدید 
تنها  مادری  هر  می گوید:  و  زده  لبخند  می دهد، 
آرزویش در این وضعیت این است که فرزندانش 
را در لباس مکتب یا در حالی که کتاب های یکی 
از مرکز های آموزشی در دست  داشته باشد، ببیند 
و من هم وقتی شما را می بینم که مکتب می روید، 
دیگر هیچ خستگی احساس ننموده و باور می کنم 

که خوشبخت هستم.«

سقوط  از  بعد  بپردازند.  تربیت  و  تعلیم  به  تا  نداشتند 
گسترش  و  دانش  فراگیري  براي  روزنه هایي  طالبان 
از  بعد  و  شد  باز  تحصیلي  و  تعلیمي  مراکز  و  نهادها 
آن بود که دولت و جامعه جهاني در این عرصه توجه 

بیشتري مبذول داشتند . 
وضعیت معارف بعد از سال 2001 در افغانستان بهبودي 
سرمایه گذاري  به  باتوجه  است.  یافته  مالحظه اي  قابل 
و  توقعات  زمینه،  این  در  جهاني  جامعه  کمک هاي  و 
انتظارات زیادي وجود دارد، اما بازهم در شمار متعلمان 
رشدي  طالبان  دوران  مقایسه  به  افغانستان  مکاتب  و 

چشم گیر دیده مي شود. 
از  تربیت  و  تعلیم  زمینه  در  سیاست گذاري  و  توجه 
بشر  بین المللي حقوق  میثاق هاي  و  اسناد  اهداف عمده  
با وجود  به شمار مي رود.  افغانستان  نیز تعهدات دولت 
این، دیده مي شود که در گزارش هاي ساالنه نهادهاي 
و  تعلیم  وضعیت  و  فرهنگي  حقوق  زمینه  در  مسوول 
تربیت، به این حق )حق تعلیم و تربیت( توجه صورت 
سلسله  این  از  قبلي  گزارش هاي  در  چنانچه  نمي گیرد. 
را  جوان  جمعیت  بیشترین  افغانستان  است،  آمده  نیز 
دارا مي باشد و رقم باالیي از اطفال )7-12 سال( واجد 
شرایط مکتب را دارد؛ اولویت تعلیم و تربیت باید در 
اهمیت  به  توجه  با  قرار گیرد.  نامه هاي دولت  بر  صدر 
ابتدایي هدف  همگاني  آموزش  به  امر، دست یابي  این 
مي آید  حساب  به  سوم  هزاره  توسعه  اهداف  از  دوم 
سال  پانزده  براي  را  توسعه  افغانستان چشم انداز  در  که 
)2005 – 2020( ترسیم و پیش بیني کرده است . اهداف 
پیش بیني کرده  معارف  در حوزه  هزاره سوم  انکشافي 
ابتدایي  تعلیمات  تا سال 2020، زمینه تکمیل  است که 
به طور  پسر  و  دختر  از  اعم  افغانستان  اطفال  تمام  براي 

مساویانه فراهم مي شود . 
در پرتو تعهدات بین المللي، میثاق هاي بین المللي حقوق 
بشر و قوانین داخلي، وزارت معارف افغانستان نیز برنامه 
تدوین کرده است. پالن  و  تهیه  را  استراتژیک 4 ساله 
استراتژیک ملي معارف برنامه توسعه معارف را طي پنج 
سال همراه با جزییات آن پیش بیني کرده است. در اخیر 
راستاي  پژوهشي در  قبل  است که سال  یادآوري  قابل 
)چنانچه  افغانستان  در  کیفیت  با  تربیت  و  تعلیم  مطالعه 
صورت  شد(  اشاره  تلویحي  به صورت  فوق  سطور  در 

گرفت که گزارش حاضر ادامه آن است. 
ادامه دارد



پیشینه موضوع 
طوالني  پیشینه  مدرن  تربیت  و  تعلیم  افغانستان  در 
دارد. تاریخ تعلیم و تربیت در افغانستان نشان مي دهد 
که رشد و توسعه معارف در مسیر مستقیمي صورت 
است.  بوده  جانبي  تحوالت  تابع  بیشتر  بلکه  نگرفته؛ 
افغانستان  در  تربیت  و  تعلیم  برنامه هاي  و  سیاست ها 
در کشور  سیاسي  ثبات  و  از وضعیت  متاثر  بیشترینه 
در  منظمي  فعالیت هاي  هم رفته،  روي  است.  بوده 
در  مدرن  معارف  به  توجه  و  مکتب  ایجاد  راستاي 
افغانستان از دوره دوم امیر شیرعلي خان آغاز گردید. 
مکتب:  باب  )دو  مکاتب  ساخت وساز  دوره  این  در 
یکي به نام مکتب حربي و دیگري به نام مکتب ملکي 
را به شکل جدید و عصري تاسیس نمود( شروع شد 
این  از  کساني که  بیشترین  که  بود  حالي  در  این   .
خدمات استفاده مي کردند، آنهایي بودند که به نحوي 

از انحا در دایره اهالي قدرت شامل بودند. 
امان اهلل  شاه  دوره  در  معارف(  به  )توجه  روند  این 
برخورداري  بیشتري گرفت. دراین دوره  خان رونق 
مجموعه  انحصار  از  اندک اندک  تربیت  و  تعلیم  از 
و  شهرکابل  در  حتي االمکان  و  آمد  بیرون  خاص 

شهرهاي بزرگ دیگر به زیرساخت هاي معارف توجه 
نگاه  که  بود  دوره  این  در  گرفت.  صورت  بیشتري 
متفاوت نسبت به تعلیم و تربیت در نظام حقوقي و اداري 
افغانستان به وجود آمد و دسترسي به تعلیم و تربیت، حق 
هر شهروند افغانستان تلقي شده و دامنه گسترش مکاتب 
ادامه پیدا  نیز  حتا تا والیات و مناطق دوردست کشور 
کرد. اما با تمام خوشبیني ها در این مورد، دیده مي شود 
که دسترسي به تعلیم و تربیت در افغانستان صرفا براي 
است  حالي  در  این  است.  بوده  میسر  قدرت  اهالي 
برپایه   تربیت،  و  تعلیم  از  برخورداري  و  دسترسي  که 
حقوق  و  محوري  حق  تلقي  بشر،  حقوق  آموزه هاي 

شهروندي، حق بالمنازع هرفرد شمرده مي شود. 
به گونه  افغانستان  تربیتي  و  تعلیمي  نظام   ،1357 از  بعد 
وصف ناپذیري دستخوش تغییرات شد که عمدتا شامل 
اعمال سلیقه بر نصاب تعلیمي و تربیتي، ناامني و از میان 
برداشتن استادان و شاگردان مي شد. در زمان استیالي 
وضعیتي  در  تربیت  و  تعلیم  افغانستان  بر  طالبان  رژیم 
به آساني  نمي توان  را  آن  مختلف  ابعاد  داشت که  قرار 
به تصویر کشید. مطابق دیدگاه این رژیم در این دوره 
اجازه  و  شدند  محروم  تحصیل  و  کار  از  رسما  زنان 

و  آشپز  عنوان  به  که  م��ادرش  مهدی  گفته ی  به 
این  کالن  آدم ه��ای  از  یکی  خانه ی  در  صفا کار 
شهر، کار می کند به دلیل رنج هایی که بعد از مرگ 
بزرگ تر  خیلی  اس��ت،  گردیده  متحمل  پ��درش 
و  می رسد  نظر  به  ساالنش  و  هم سن  از  مسن تر  و 

شکسته است.
از  درد  نتوانسته  وقت  هیچ  مادرش  مهدی  نظر  به 
یتیمی  و  نموده  فراموش  را  شوهرش  دادن  دست 

فرزندانش را نادیده بگیرد. او می گوید:
نموده ام که در گوشه ا ی  را غافل گیر  مادرم  »بارها 
را  ما  که  مجردی  به  ولی  می ریزد.  اشک  و  نشسته 
بهانه ای  به  و  نموده  پاک  را  اشک هایش  می بیند 
ما  ولی  می کند.  گریه  چرا  که  بگوید  نمی خواهد 
می فهمیم که تنهایی و مشکالت زندگی بدون پدرم 
با بار سنگین مصارف خانه و هزینه ی درس های ما 
او را به گریه وا داشته و طاقتش را از بین برده است.«

گفته ی  به  ندارد.  پدرش  از  خاطره ای  هیچ  مهدی 

از  را  پدرش  می آید،  یادش  زندگی  از  تا  خودش 
دست داده بوده و تنها مادر و دو خواهرش را داشته 
است. زیرا وقتی پدرش را نظامیان و تفنگ بدوشان 
طالب از منطقه علی چپن، شهر مزار شریف گرفته و 
با لت و کوب جانش را گرفته بودند، او فقط هفت 
است  شده  خبر  مادرش  از  مهدی  داشت.  عمر  ماه 
توسط کی ها کشته  و  که پدرش چگونه، در کجا 
شده است. در حقیقت خاطرات مهدی از پدرش، 
دیوار  در  که  نیست  تصویر  یک  از  بیشتر  چیزی 
از  اما خاطره های مهدی  به چشم می خورد.  اتاقش 
روزگار بی پدری و رنج های دایمی مادر و چشمان 
منتظر خواهران، آن چنان درد آور است که یادی از 
هر لحظه لحظه ی این زندگی، اشک را در چشمان 
می کند.  ایجاد  گلویش  در  عقده  و  داده  حقله  او 
این  از  احساساتش  ابراز  در  مهدی  که  را  جمالتی 

وضعیت به من می گفت به خوبی به  یاد می آورم.
از داشتن پدر محروم  »نمی توانم کسانی را که مرا 
گریه های  و  اشک ها  وقتی  ببخشم.  نموده اند، 
هیچ  می خواهد  دلم  م��ی آورم  به یاد  را  خواهرانم 
کودکی وضعیت ما را نداشته باشد. دلم می خواهد 
همه ی بچه ها و دخترهای دنیا پدر ومادرشان را در 
دلم  ببرند.  لذت  آن ها  وجود  از  و  داشته  کنارشان 
و  نبرده  رنج  من  مادر  مثل  مادری  هیچ  می خواهد 
شاهد  پسری  هیچ  می خواهد  دلم  و  نکشد  عذاب 
نبوده و مثل من، عذاب نکشد.  اشک های مادرش 
دلم می خواهد جنگ ها پایان یافته و همه  ی آدم ها، 
زندگی  شان  پ��دران  شدن  کشته  از  ترس  ب��دون 

نمایند.«
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رنج نامه ی مادر

قسمت چهل و ششم   

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و 
تربيت در افغانستان 

در سال 1388
2 ـ حق ازدواج وتشکیل خانواده: 

حق ازدواج مسلم ترین حق اجتماعي و طبیعي هر انسان است. بنابراین هر شخص 
اعم از مرد یا زن حق دارد با رسیدن به سن قانوني، آزادانه بدون دخالت دیگران 
توافق جانب  با  و  انتخاب  را  پسند خود  بنابر میل خود، همسر دلخواه و مورد  و 
مقابل ازدواج نموده، تشکیل خانواده دهد، نه این که از جانب پدر یا مادر یا اقارب 
نزدیک یا کسي دیگري بر او تحمیل گردد. در کشور ما متاسفانه این حق انساني 
افراد بنابر موجودیت رسوم کهنه و ناپسند از طریق ازدواج های اجباري به اساس 
میل و لزوم دید والدین، نامزدي اطفال در سن کودکي با یکدیگر، مجبور ساختن 
اخذ مهریه های گران و کمرشکن،  پولدار،  با مردان مسن و  ازدواج  دختران در 
با  بدلي در خانواده ها، برگزاري محافل عروسي  به شکلي  نامزد ساختن دختران 
مصارف گزاف که هر کس یا بسیاري از اشخاص قادر به پرداخت آن نیستند، 
مجبور ساختن زنان بعد از وفات شوهر در ازدواج با اقارب شوهر و ده ها شکل 
دیگر نقض گردیده است که در همه حال عواقب ناگواري را در پي داشته است. 

عواقب ازدواج هاي اجباري و غلط را می توان چنین خالصه کرد: 
�� بروز اختالفات و جنجال های دایمي بین خانواده، در نتیجه ضرب و شتم زنان. 

�� بي پروایي و عدم دلبستگي زن و شوهر به یکدیگر و امور خانه و تربیت فرزندان. 
�� خودکشي زن یا شوهر یا پسر و دختر نامزد شده. 

�� طالق 
�� فرار زنان و دختران نامزد شده از خانه والدین یا شوهر. 

در  آنان  مراجعه  و  دعوا  و  و شوهر  زن  خانواده  و  اقارب  بین  اختالفات  بروز   ��
محاکم و غیره.

حق ازدواج در ماده 16 اعالمیه جهاني حقوق بشر براي هر فرد اعم از زن و مرد 
تسجیل و طبق ماده 23 میثاق حقوق مدني و سیاسي، دولت ها مکلف به حمایت 
از آن شده اند. طبق قانون اساسي جدید افغانستان نیز ازدواج حق هر افغان بوده، 
امور مربوط به شکل و شرایط ازدواج توسط قانون مدني افغانستان )سال 1355( 

به طور مفصل تنظیم شده است. 
3 ـ حق دسترسي به خدمات صحي: 

صحت مهم ترین عامل تکامل جسمي و روحي انسان و یکي از مهم ترین اسباب 
صحت  داشتن  بدون  فرد  است.  کار  حق  خصوصا  آن  حقوق  به  فرد  دسترسي 
جسمي و رواني قادر به انجام درست و مکمل کار و فعالیت های روزمره زندگي 
نیست. بنا براین حفظ الصحه حق هر شخص بوده باید از آن برخوردار گردد. چون 
مسایل صحي و تامین صحت مستلزم ترکیبي از اقدامات اجتماعي از قبیل آموختن 
علم طب، ادویه جات و تهیه سامان و لوازم طبي و مراکز درماني است، لذا افراد 
به تنهایي قادر به تامین صحت خویش نبوده، از عهده این همه مصارف برآمده 
مسوولیت های  جامعه  افراد  براي  تامین صحت  زمینه  در  دولت ها  لذا  نمي توانند. 
خاص و خطیري را به عهده دارند که باید آن را به تدریج و با پیگیري کامل انجام 
دهند. در غیر آن شیوع امراض و میزان مرگ و میر در جامعه زیاد گردیده صحت 

همه افراد کشور در معرض خطر خواهد شد. 
تامین حق حفظ الصحه افراد در یک جامعه با راه های زیر ممکن است: 

به  طبي  متخصصان  و  دوکتوران  تربیت  و  صحي  آموزشي  نهاد های  تاسیس   ��
صورت رایگان. 

مراکز صحي غرض  سایر  و  کلنیک ها  شفاخانه ها،  مثل  مراکز صحي  تاسیس   ��
معالجه مریضان حتي االمکان به صورت رایگان. 

�� تهیه لوازم و سامان تکنیکي طبي و تجهیز مراکز درماني. 
�� تاسیس مراکز دواسازي و تهیه ادویه جات موثر طبي و توزیع آن در شفاخانه ها 

و یا فروش آن به قیمت نازل از طریق بازار براي مریضان. 
آب  تهیه  مثل  امراض،  شیوع  از  جلوگیري  جهت  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ   ��

آشامیدني، کانالیزاسیون شهر ها و حفظ محیط زیست.
�� توسعه سناتوریم ها، استراحتگاه ها، پارک های تفریحي و غیره. 

از عرضه مواد غذایي آلوده و  �� تهیه مواد غذایي و طرق حفظ آن، جلوگیري 
غیرسالم به بازار. 

�� توسعه مراکز ورزشي و غیره. 
و  کار  به  افراد  اشتغال  توسط  جامعه  معنوي  و  مادي  زندگي  سطح  ارتقاي   ��
فعالیت های مختلف فزیکي و دماغي و توسعه خدمات اجتماعي از طرف دولت.

حق حفظ الصحه در اعالمیه جهاني حقوق بشر )ماده 25( براي هر فرد به رسمیت 
شناخته شده است طبق ماده 52 قانون اساسي جدید کشور ما: »دولت وسایل وقایه 
اتباع کشور  براي همه  را  امراض و تسهیالت صحي رایگان  )پیشگیري( وعالج 
حمایت  و  تشویق  را  خصوصي  صحي  مراکز  و  طبي  خدمات  توسعه  و  تاسیس 

می کند.« 
همچنین مسایل طبي و طرق اجراي خدمات صحي طبق اسناد تقنیني خاص آن 

تنظیم شده است. 
ادامه دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ :یحی امید ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت دوم و پایانی

ماده هفدهم قانون اساسی افغانستان:

دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات دينی، تنظيم و 

بهبود و ضع مساجد، مدارس و مراکز دينی تدابير الزم اتخاذ می نمايد.

������������������������������ قسمت پنجم ������������������������������
�������������������������������� بخش سوم ��������������������������������
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1
و  مباحث  اندک  در  مرات  و  کررات  به  روزها  این 
گفتگوهای شفاهی ادیبان ما به کلماتی همچون اروتیسم 
بر  و...  ادبیات  در  سکشوالیته  اروتیکی،  ادبیات  ادبی، 
می خوریم. نام نگاشت هایی که در جو اخالقی ـ مذهبی 
و  شده  مطرح  تمام  محافظه کاری  و  احتیاط  با  افغانستان 
تنها  نه  که  می شوند  مطرح  گنگ  و  ناشیانه  آن قدر  گاه 
کمکی به شناخت این پدیده و مولفه های آن نمی کند، 
که گاهی به دامن زدن به نادانی و گمراهی بیشتر در این 
این  به  ما  ادبیات  در  پدیده  این  طرح  می انجامد.  زمینه 
شکل تازگی دارد. نویسنده ی این سطور چندین سال قبل 
نوشته ای ناکافی و فشرده در مورد این پدیده، به بهانه ی 
معرفی »مارکی دوساد« نویسنده ی فرانسوی نوشته بود که 
اکنون پس از گذشت چندین سال بسیار ناکافی و ناقص 
نظر می رسد ضرورت طرح  به  اما حاال  نظر می رسد.  به 
دقیق این مباحث در ادبیات ما تبدیل به امری جدی شده 

است. 

2
هرچند این پدیده )اروتیسم در ادبیات( چندان در ادبیات 
ادبیات  در  بسیاری  نمونه های  و  نیست  ناآشنا  فارسی 
جو  دلیل  به  همواره  اما  دارد،  وجود  فارسی  کالسیک 
فرهنگی و تابوبودن گفتمان جنسی در جغرافیای ادبیات 
فارسی، به طور ضمنی و حاشیه ای و با تمثیل و اشارات 
لفافه ی  هزار  در  همواره  و  شده  پرداخته  غیرمستقیم 
اروتیسم  میان  باید  اینجا  اما  است.  پوشانده شده  کالمی 
دیگر  مشابه  ترکیب های  و  اروتیک  ادبیات  و  ادبی 
مشخص  فاصله ای  همچنین  و  بگیرد.  صورت  تفکیک 
رعایت  پورنوگرافی  و  هرزه نگاری  و  اروتیسم  میان 
گردد. شماری از شاعران و نویسندگان ما گویا اروتیسم 
را با هرزه نگاری اشتباه گرفته اند. گمان غالب این است 
که استفاده از نام ها و نشانه های جنسی در شعر، به خلق 
شعر اروتیک می انجامد. در حالی که در حقیقت مولف 
با این کار وارد حوزه هرزه نگاری شده است نه اروتیسم. 
تمثیل ها،  نشانه ها،  از  پیچیده  گفتمانی  ادبی  اروتیسم 
اثر  یک  در  آن  عمده  بخش  که  زبان هاست  و  لحن ها 
ادبی توسط مقوله ی »اجرا« نمود و تحقق میابد. نبشته ی 
زیر بدون پرداختن به دالیل اجتماعی خلق یک اثر ادبی 
فشرده  تشریحی  به  آن،  اجتماعی  و خواستگاه  اروتیکی 
نویسنده  بزرگترین  دوساد«  »مارکی  موقعیت  پیرامون 

اروتیک فرانسوی می پردازد. 

3
ادبیات  و  دوساد  مارکی  تشریح  گذشته  از  بیش  امروز 
اخالق  عمومی   خواست  با  شدید  تقابل  در  اروتیکی 
نقد  که  را  منظری  دارد.  قرار  باز  جوامع  در  حتا  جمعی 
اروتیکی  ادبیات  و  ساد  برای  امروزین  ادبی  رسمی- 
و  محتاطانه  فزاینده ای  طور  به  است،  گردیده  متصور 
تسلط جویانه عمل می نماید. این تسلط خواهی در حقیقت 
ادامه همان نوستالژی مدرن )خواست فزاینده ی تشریح و 
تیوریزه کردن( است که در حال حاضر به عنوان بخشی 
از وجدان انسان هزاره ی سوم خودنمایی نموده و آگاهی 

بودن و شدن او را رقم می زند.
اگر به گفته ایهاب حسن، افق و گستره کار مارکی دوساد 
به عنوان آغازگر جنبش اروتیسم ادبی بر کذب نویسی و 
فراروی جسورانه از پدیده ی اخالق جمعی ست؛ اُبژه ی 
به گونه ای آگاهی  او  با کار  مواجهه  در  مدرن  شناسای 
افراطی و میل شدید به تخریب سازوکارهای شناخت از 

نوع آگاهانه و مدرن آن می رسد.

به  یا  و  »حیوانیت«  نیچه  قول  به 
تعبیری دیگر همان کودک درون 
تکثیر  را  خود  و  داشته  نطفه  ما 

می نماید.
هیچ  در  سکوت  ادبیات  این 
و  نمی شود  تدریس  دانشگاهی 
به  اما  ندارد.  آن  به  هم  ضرورتی 
قالب های  در  روزافزونی  طرز 
پاورقی،  رمان  سیاه،  رمان 
رمان  جسدنگاری*،  رمان 
همچنان   Snuff و  سرسام نگاری 
طی  را  روندی  و  می یابد.  ادامه 
می نماید که با هیچ تیوری بیرونی 
سیر  نمی شود  متن  خود  جز  به 

تحولی برای آن در نظر گرفت.

پانوشتها:
 :)necrophilia( جسد خواهی*
از  عبارتست  خالصه،  طور  به 
آن،  در  که  جنسی  انحرافی 
با  جسمی  تماس  از  معموال 
می شود.  حاصل  ارگاسم  جسد 
خودشان  جسد خواهان،  بعضا، 
را  آنها  و  می کشند  را  قربانیان 
روسپیان  از  برخی  می کنند.  مثله 
تا  می کنند  مردگی  به  تظاهر 

مشتری هاي شان ارضا شوند.

وحشت  از  داستانی  ادبیات،  در   :  )gothic( *گوتیک 
با  تیره و تار  یا صومعه ای  قلعه  و هول و َوال که معموال در 
گذرگاه های زیرزمینی تو در تو و سیاه چال روی می دهد، 
ناگهان آدم ها به طرز  از ارواح که در آن،  با فضایی پر 

مرموزی محو می شوند.

با مرتبط اصطالحات و لغات بعضی تشریح
ادبیاتاروتیک:

شهوت،  نماد  عشق،  یونانی  خدای   :)Eros( اروس   *
کوپیدو ،  با  را  آن  که  سکس،  خشونت  غریزه،  قدرت 

 خدای رومی عشق، یکی می دانند. 
* اورفیوس )Orpheus(: استاد ساز و آواز؛ با ائورودیکه 
وصلت می کند. ایورودیکه می میرد. او جسد همسرش را 
از هادس باز می آورد اما در راه او را گم می کند. آواره 
نغمه  رفته اش  دست  از  یار  یاد  به  همچنان  اما  می شود، 
می خواند تا آن که زنان او را تکه تکه می کنند، اما سر او 

همچنان می خواند. 
* اونانیسم )Onanism( : از اونان، شخصیتی در انجیل. 

جلق زدن؛ جماع منقطع.
* پارودی )parody( : تقلید تمسخرآمیز از سبک یک 

اثر ادبی.
پیکارو  از  عیاری.  قصه   :)picaresque( پیکارسک   *
تاریخ  در  ماجراجو.  عیار،  اسپانیایی:  در   )picaro(
ماجراجویان  پیکاروها،  به  می شود  مربوط  ادبیات 
اسپانیایی، که نوعی تیپ ادبی بودند، از قرن شانزدهم تا 
هیجدهم میالدی آدم هایی رذل، اغلب در قالب نوکری 
تیزهوش که از اربابی به ارباب دیگر می رود، و داستان 
فالندرز  مول  رمان  در  مثال  می کند.  روایت  خودش  را 
اپیزودیک  پیکارسک،  رمان  دانیل  دفو.  فرم  اثر   )1۷22(
است. اما بعدا، پیکارو دیگر شخصیت مرکزی نیست، و 
فقط حضور او مایه وحدت ساختار سست رمان می شود، 
و غالبا هم در سفر است: دون کیشوت یا تام جونز و یا 

هاکلبری فین. 
در  مرگ،  یونانی  خدای   :  )Thanatos( تاناتوس   *

مقابل اروس؛ فرزند شب و برادر هیپنوس )خواب(. 
پند  با  یا مثل، قصه ای  * حکایت )parable(: حکایت 
یا آموزه ای اخالقی، مانند مروارید، اثر جان اشتاین بک.

* خود-اینک-باوری )solipsism( : این باور که فقط 
خود و تجربه خود وجود دارد؛ شناخت باید مبتنی باشد 
بر حاالت درونی و شخصی تجربه فرد، و فرد نمی تواند 
ما را از چیزی فراسوی خودش مطلع سازد. حتا از حاالت 
خودش در گذشته هم نمی تواند چیزی به ما بگوید. پس 

آنچه باقی می ماند، من )me( و، اینک )now( است. 
وجود  به  باور   :  )vampirism( خون آشام گرایی   *
مثل  و  برمی خیزند  خاک  از  که  فراطبیعی  مخلوقاتی 
خون  و  دراکوال(  کنت  مثل  )یا  می کنند  پرواز  خفاش 
وسیله  خون  نوشیدن  و  مکیدن  می نوشند؛  را  خفتگان 

ارضای جنسی می شود.
و  خود  در  فرو رفتن   :  )autism( در- خود- مانی   *
بیماران  ویژگي های  از  بیرونی؛  واقعیت  از  غافل بودن 

اسکیزوفرن.

شده ی  عقالنی  اراده ی  با  حسن  ایهاب  تعبیر  به  ساد 
نمایش  با  دیگر  جانب  از  و  خشونت اش  به  معطوف 
زمان حال  مدرن،  در آگاهی  معنایی  پارادوکس  و  خال 
درست  و  فرامی خواند.  خویش  سوی  به  جسورانه  را 
رونما  ساد  نام  به  هستی ای  پارادوکس  که  همینجاست 

می گردد.
مواد  و  سازوکار  موراوایا  آلبرتو  گفته  به  از یک طرف 
همه گیری  و  اروتیسم  نمایش  به  مفرط  میل  این  خام 
پروژه ی آگاهی مدرن  نتیجه ی منطقی   خشونت در ساد 
تحت  جنسی  عمل  خواست  و  ریشه ها  علمی  تشریح  و 
شدن  شکسته  به  که  می باشد  ژرفا«  »روانشناسی  مبحث 
همه ی تابوها انجامیده و عمل جنسی را از قالب بدنامی 
اما  گردانیده،  رها  بودند  داده  آن  به  تابو ها  که  ننگی  و 
از جانب دیگر کل برنامه اروتیسم مدرن از موقعیتی در 
از  فرایند رها شدن  از  بلکه  نمی گیرد.  طبیعت سرچشمه 
منعیات و تابوهایی که پیش از خودش وجود داشته اند به 

وجود آمده است.
ادبی  آفرینش های  نخستین  در  پارادوکس  این  گسترش 
»پاگان ها« و ادامه و تکمیل آن توسط مارکی دوساد در 
قالب بازسازی ادبیات گوتیک* این رها شدن را از قالب 
صرفا یک کنش روشنگرانه به ضد مفهومی یورش گرانه 

مبدل می نماید.
از  فراتر  چیزی  به  خشونت،  به  معطوف  اراده ی  آن 
جایگاه  در  جنسی  عمل  دادن  )قرار  صرف  روشنگری 
غریبی  طرز  به  ادامه  در  ساد  می اندیشید.  آن(  علمی 
تیوری  فراسوهای  به  سکس  گفتمان  فرافکندن  درصدد 
روانشناسی  ژرفا بود. هرچند او برای اولین بار به ما نشان 
داد که چگونه عشق با آن همه قداست در ادبیات مدرن 
استعاری  آرمانی،  ویژگی های  و  گشته  مبدل  سکس  به 
ساد  پروژه ی  کل  اما  است؛  داده  دست  از  را  خویش 
پیش زمینه ایجاد فراگفتمانی شد که بعد ها »ژان بودریار« 

تحت عنوان Seduction یا اغوا آن را مطرح نمود.
و  خوشبینی ها  به  اغلب  گمان  به  که  گفتمانی 
اغوا  در  بودریار  داد.  پایان  فمینیسم  مظلوم نمایی های 
نشان داد که مفاهیمی مثل سلطه، قدرت و متعاقبا تاریخ 
که  مقوله ای  از  استند  یک جانبه ای  گزارش های  مذکر 
توانایی این را دارد زبان را دچار توهم و اغوا نماید. حتا 
باخلق  ساد  را  علم  پنداشته شده ی  قطعی  ادبیات  و  زبان 
در  می زنند  حرف  بی پروا  و  پرگویانه  که  قهرمان هایی 
تالش نزدیک نمودن شهوت بیان ادبی با غریزه ی جنسی 
وجد  عمودی  پلکان  و  مختلف  مراحل  بازسازی  است. 
که  چیزیست  آن  ادبی  بیان  وسیله ی  به  جنسی  عمل  در 
صرف  روایتگری   از  بیرون  به  یک باره  را  ساد  ادبیات 

پرتاب می نماید.
که  طبیعتی  که  نبود  »جنایت  می گوید:  دوبووار  سیمون 

اروتیک ساد را ارضا می کرد، ادبیات بود.« 
از  جز  ادبیات  با  آن  رابطه  و  اروتیک  طبیعت  استراتژی 
طریق خلق ضد ادبیات مقدور نبود. اما ضدادبیات نه به 
معنی صرفا اخالقی آن با این استراتژی ساد در حقیقت 
سخنگوی یک سکوت بود. کی بود که می توانست تاب 
عام  محضر  کدام  در  باشد؟  داشته  را  او  سخن  شنیدن 

می شد نوشته ی ساد را خواند یا اجرا کرد؟
یک  را  او  رفتار  »شالوده ی  می گوید:  باتای  ژرژ 
پارادوکس تشکیل می دهد. دو ساد سخن می گوید، اما 
او سخنگوی یک حیات ساکت است. سخنگوی انزوای 

کامل و به طرز اجتناب ناپذیری بی کالم.«
قلمرو این ادبیات سکوت همان قلمروی است که بودریار 
به ما نشان می دهد. ادبیات سکوت در هماره ی تاریخ در 
یا  و  نابالغ  فردیت  و  ایدیولوژیک  فاصله ی شرمگاه های 

* دیونوسوسی )Dionysian( : از دیونوسوس، خدای 
به  بی اعتنا  زیوس؛  فرزند  شراب،  پیشایونانی  یا  یونانی 
واژگون گر  حاکم،  رسوم  و  آداب  به  بی اعتنا  قوانین، 
سلسله مراتب. هم عهد با زنان و بردگان؛ شیفته رقص های 
نداشت؛  سرپناهی  که  باده نوش  خدای  غریو؛  و  جنونی 
مروج عیش و نوش تا سر حد جنون. پرستش او همواره با 

سکس و شراب همراه بوده است. 
* رمان احساساتی )sentimental novel(: رمانی که 
مبالغه احساسی ویژگی آن است؛ در اواخر قرن هیجدهم 
در اروپا پسند عام شد. پامال، یا پاداش تقوا )1۷۴۰( رمانی 
تاثیر  رمان  نوع  این  رواج  در  ریچاردسون،  سامویل  از 
قهرمانانه  تالش های  اشکبار،  صحنه های  داشت.  بسیار 
برای حفظ عفت و پاکدامنی، به تفصیل در این نوع اثر 

توصیف می شود.
* عیش و نوش )orgy(: جشن های باشکوهی که در آتن 
در  که  طوالنی  بزمی  می شد.  برپا  دیونوسوس  افتخار  به 
آن، خوردن و نوشیدن و عشق ورزیدن را حد و حدودی 

نیست.
ظاهر  سبب  به  آنچه   :  )grotesque( گروتسک   *
شود.  خنده  مایه  کاریکاتور مانندش،  و  عجیب و غریب، 
ویکتور هوگو آن را غنی ترین منبعی می داند که طبیعت 
به هنر اعطا می کند؛ »گروتسک، شکل زشت و مخوفی 
را خلق می کند... « در آثار دیکنز نیز نمونه های فراوانی 

از ادبیات گروتسک یافت می شود. 
مسایل  در  که  کسی   :)libertarian( لیبرتارین   *
فردی  آزادی  برای  هیچ حد و مرزی  اجتماعی  و  سیاسی 
از  لیبرتین )زن(،  لیبرتن )مرد( و  قایل نیست؛ آزاد خواه. 

لیبرتیناژ در فرانسوی. 
دوخوانی ای  یا  تکخوانی   :  )liebestod( لیبس تود   *
چنین  این رو،  از  می خواند؛  را  عشاق  خودکشی  که 
مرگ  صحنه  به  اپرا،  در  می گویند.  را  خودکشی ای 
واگنر   )1۸۶۵ )مونیخ،  ایزولده  و  تریستان  در  ایزولده، 

اطالق می شود. 
انگلیسی،  به   irony التین،  به   )ironia( ایرونیا   *
دارد.  فارسی  به  فراوانی  برابرهای  فرانسه:  به   ironie
نادان نمایی،  تهکم،  طرفه،  وارونه _ رویداد،  طعنه،  طنز، 
نمونه های  و  استهزا  تخطیه،  ریشخند،  تجاهل العارف، 
دیگر. اما در بسیاری از کاربردهای این واژه در ادبیات، 
فاصله  مثال،  برای  نمی کنند؛  یاری  فوق  برابرهای 
که  داستانش  کاراکتر  با  یا  اثرش  با  نویسنده  ایرونیک 
به  نسبت  اثر  قهرمان  می شود:  نامیده  ساختاری  ایرونیای 
چیزی در جهل است یا واقعیت را نمی بیند، اما نویسنده 
و خواننده در زاویه ای قرار می گیرند که می توانند شاهد 
یا  نادان نمایی    . باشند..  اثر  قهرمان  بر  پوشیده  واقعیت 
می شود  محسوب  ایرونیا  آغازین  معنای  تجاهل العارف 
به  و  است  آن  معناهای  بي شمار  از  یکی  امروز  که 

خصوص در ادبیات، غالبا بی کاربرد. 

منابع:
ساد :زندان آگاهی/ نوشته ایهاب حسن

Seduction/ نوشته ی ژان بودریار
گفتگوی آلبرتوموراوایا درمورد ساد

یا  هرزه نگاری؟اروتیسم 
مسعودحسنزاده
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مصر و تكاپو براي آرامش
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امريکا: 
اظهارات ويزنر در مورد تحوالت مصر، موضع اياالت متحده نیست 

مخالفت روسیه با تشديد تحريم ها علیه ايران 

در رسانه های بين المللي از مذاکره ميان گروه اخوان المسلمين 
است.  شده  داده  خبر  کشور  اين  دولتي  مقامات  با  مصر، 
می تواند  مصر،  حكومت  و  اخوان المسلمين  ميان  مذاکره 
مصر  در  آرامش  به  دستيابي  براي  تكاپويي  و  تالش  آغاز 
بسته  بود،  خواهد  چي  مذاکره  اين  نتيجه  اين که  اما  باشد. 
هايي است که توسط دو  امكان جمع شدن درخواست  به 

طرف مذاکره ابراز خواهد شد.
اين  دولتي  مقامات  و  اخوان المسلمين  ميان  مذاکره  انجام 
اوليه  آرامش  به  رسيدن  براي  تالش  نظر  اين  از  کشور، 
که  می گردد  محسوب  کشور  اين  در  اعتراضات  از  پس 
چشم پوشي هر دو طرف نسبت به برخي از تمايالت خويش 
کناره گيري  بر  اخوان المسلمين  گروه  می دهد.  نشان  را 
حسني مبارک از قدرت به عنوان برجسته ترين خواسته خود 
از  تا  است  اين گروه حاضر شده  اکنون  اما  داشت.  تاکيد 
اين خواسته خود منصرف شده و در يك رويكرد سياسي با 

معاون رييس جمهور اين کشور وارد مذاکره شود.
گروه  مهم ترين  که  اخوان المسلمين  گزارش ها،  اساس  بر 
مخالف حكومت مصر به شمار می رود، اعالم کرده است 
حكومتي  مقامات  با  را  خود  گفتگوهاي  خاطر  اين  به  که 
تا  کشور  اين  دولتي  مقامات  که  ببيند  تا  است  کرده  آغاز 
اين که  با  هستند.  مردم  تقاضاهای  پذيرش  آماده  حد  چه 
معاون  سليمان  عمر  با  مذاکره  از  هدف  اخوان المسلمين 
آمادگي  ميزان  دانستن  را  مصر  جمهور  رييس  جديد 
حكومت براي پذيرش خواست مردم عنوان کرده است، اما 
ورود اين گروه به مذاکره يك نرمش جدي از سوي اين 

گروه محسوب می شود.
به نظر می رسد اين رويكرد از سوي اخوان المسلمين، يك 
تا  می گردد  باعث  کار  اين  زيرا  می باشد.  منطقي  رويكرد 
زمينه تفاهم داخلي در آن کشور ايجاد شود و راه انگيزه دهي 
اين رو  از  بيرون در جريان تحرکات مصر مسدود شود.  از 
براي آينده مصر  بهتري  نتيجه  گفتگوهاي داخلي می تواند 
داشته باشد. البته دستيابي به نتيجه مورد نظر اخوان المسلمين 
زماني  مصر  در  حكومت  مخالف  گروه های  ساير  يا  و 
خود  مطالبات  اصل  در  ها  گروه  اين  که  است  امكان پذير 
قدم  ثابت  قدرت،  انتقال  و  مصر  سياست  در  تغيير  بر  مبني 

باقي بمانند.
از  توجهی  قابل  تعداد  که  می رسد  نظر  به  ديگر  سوي  از 
نسبت  مثبت  رويكرد  نيز  قدرت  در  دخيل  سياست مداران 
که  است  آمده  خبرها  در  دارند.  کشور  اين  تحوالت  به 
کميته ارشد اجراييوی حزب حاکم »دموکرات ملی« مصر 
روز شنبه استعفا داده است. استعفاي کميته ارشد اجراييوي 
که ستون قدرت حسني مبارک محسوب می گرديد، نوعي 

پاسخ گويي مثبت از سوي حداقل برخي از بدنه قدرت به 
اعتراض کنندگان مصري محسوب می شود. هم اکنون يك 
اصالح طلب به نام حسام بدراوي در راس حزب دموکرات 
ملي مصر قرار گرفته است. کارشناسان می گويند که تغيير 
در هيات رهبري حزب دموکرات ملي می تواند باب مفاهمه 
اين  در  معترض  سياسي  گروه های  ساير  و  اين حزب  ميان 

کشور را باز کند.
معرض خشم  در  رييس جمهور  کليدی  متحدين  استعفاي 
مردمي قرار گرفته به شمول جمال مبارک که از او به حيث 
کانديد حزب حاکم براي احراز کرسي رياست جمهوري 
اين کشور در ماه سپتامبر ياد می گرديد، ستون قدرت حسني 

مبارک را ضعيف کرده است.
حزب  در  حزبي  درون  تغييرات  ايجاد  می رسد  نظر  به 
رويكرد  ماليم تر شدن  و  يك سو  از  ملي  دموکرات 
اخوان المسلمين از سوي ديگر، تالشي در راستاي جلوگيري 
از خساره مند شدن شديد مصر محسوب می گردد. اين در 
باعث  مصر  بر  غيرمترقبه  خسارات  تحميل  که  حاليست 
کشور  اين  آينده  دولت  اقتصادي  بنياد های  تا  می گردد 
ايجاد  که  مصر  مردم  اصلي  خواسته  و  شود  تضعيف  نيز 

اصالحات اقتصادي می باشد، محقق نشود.
در  سياسی  بحران  آغاز  از  اعالم کرده اند که  آماري  منابع 
مصر به تاريخ 25 جنوری، بيش از يك ميليارد دالر خسارت 
به حكومت مصر وارد شده است. خساره مند شدن حكومت 
مصر در شرايط کنوني باعث می گردد تا بنيادهاي اقتصادي 
از  نباشد.  برخوردار  الزم  قوت  از  نيز  اصالحات  دولت 
مصري  سياستمداران  سوي  از  مطلوب  رويكرد  اين رو 
تاثيرگذاري  جاري  وضعيت  بر  که  کساني  بخصوص  و 
دارند، از ضرورت های بسيار جدي و فوري مصر محسوب 

می گردد.
ورود  که  است  اين  از  حاکي  مصر  از  خبرها  آخرين 
گرديده  باعث  حكومت  با  مذاکره  به  اخوان المسلمين 
است تا در رفتار معترضان نيز نرمش ديده شود. رسانه های 
بين المللي خبر می دهند که اگرچه تجمع مردم و تظاهرات 
دارد،  ادامه  همچنان  التحرير  ميدان  در  کنندگان  اعتراض 
نسبت  کنندگان  مظاهره  روحيه  است که  اما گزارش شده 
موضوع  اين  می رسد  نظر  به  است.  شده  آرام تر  گذشته  به 
زيرا  باشد.  برخوردار  اهميت  از  مصر  آينده  براي  می تواند 
از  شود،  انجام  خسارات  کمترين  با  اگر  قدرت  انتقال 
جلوگيري  اين کشور  آينده  دولت  وقت  از  پيش  تضعيف 
انتقال هدفمند و کم جنجال قدرت  می کند. از سوي ديگر 
از  زودتر  کشور  اين  در  نيز  ملي  تفاهم  تا  می گردد  باعث 

آنچه قابل تصور است، حاصل شود.

تنها ساعاتی پس از آنكه فرانك ويزنر، فرستاده امريكا 
مسند  بر  مبارک  حسنی  ماندن  باقی  لزوم  از  مصر،  به 
اياالت متحده اعالم کرد که آنچه  قدرت سخن راند، 
آقای ويزنر مورد اشاره قرار داده، نظر شخصی اوست و 

نه موضع اياالت متحده.
شد  اعالم  آن که  از  پس  و  شنبه   روز  ويزنر  فرانك 
از سمت  مصر،  ارشد حزب حاکم  اعضای  از  شماری 
کنونی  شرايط  در  که  کرد  اعالم  داده اند،  استعفا  خود 
رييس جمهور مصر بايد بر مسند قدرت بماند تا تغييراتی 
را که مورد نياز برای گذار سياسی در اين کشور است 

هدايت کند.
و  متحده خواند  اياالت  قديمی  را دوست  مبارک  وی 
اعالم کرد که در شرايط کنونی ما نيازمند حصول يك 
توافق ملی بر سر پيش شرط های گام های پيش رو هستيم 
و رييس جمهور بايد بر مسند قدرت باشد تا تغييرات را 
هدايت کند. آقای ويزنر که پيشتر سفير اياالت متحده 
در مصر بود و اخيرا به درخواست باراک اوباما، برای 
اين  بود،  کرده  سفر  مصر  به  مبارک  حسنی  با  ديدار 
اظهارات را پس از بازگشت به واشنگتن از طريق ويديو 

زبان  بر  مونيخ  امنيتی  کنفرانس  به  خطاب  و  کنفرانس 
رانده است.

حسنی  برای  فرصتی  »اين  که  بود  کرده  اضافه  وی 
مبارک است که از خود ميراثی بر جای بگذارد. او 60 
به کشورش کرده  از عمر خود را صرف خدمت  سال 
و اين لحظه ای آرمانی برای اوست که راه پيش رو را 

مشخص کند.«
اما تنها اندکی پس از انتشار اين سخنان يك مقام ارشد 
فرانك  که  داد  نشان  واکنش  گونه  اين  اوباما  دولت 
ويزنر »از سوی خود و نه از سوی دولت امريكا« سخن 

گفته است.
مورد  نيز  امريكا  خارجه  وزارت  سوی  از  موضوع  اين 
وزارت  سخنگوی  کرولی،  فيليپ  و  گرفت  قرار  تاييد 
خارجه، اعالم کرد که اظهارات فرانك ويزنر، درباره 
دوره  در  قدرت  در  مبارک  حسنی  ماندن  باقی  لزوم 
انتقال،  نظر شخصی او بوده و آقای ويزنر چنين نظری 

را با دولت امريكا هماهنگ نكرده بود.
احترام عميقی  فرانك ويزنر  »برای  اضافه کرد که  وی 
قايليم و عميقا از ابراز تمايلش در هفته گذشته برای سفر 
جايگاهی  از  او  سفر  از  پس  اما  سپاسگزاريم،  مصر  به 

رسمی برخوردار نيست.«
اياالت متحده تاکنون ضمن دعوت از حكومت مصر و 
مخالفان به پرهيز از خشونت، خواستار شروع گفتگوها 
و  مسالمت آميز  »گذار  روند  آغاز  برای  طرف  دو  بين 
قانونمند« قدرت شده است و تغييرات به وجود در بدنه 
پاره ای  و  نخست وزير  تغيير  جمله  از  مصر،  حاکميت 

وزيران کابينه را ناکافی خوانده است.
اروپايی و دبيرکل  با موضع رهبران  اين موضع همگام 
سازمان ملل است که تصريح کرده اند که روند گذار به 

دموکراسی در مصر بايد از همين حاال آغاز شود.

با  کشور  اين  است  کرده  اعالم  ديگر  بار  يك  روسيه 
اين  هسته ای  برنامه  سر  بر  ايران  عليه  تحريم ها  تشديد 
از  فراتر  را  تحريم ها  تشديد  و  است  مخالف  کشور 

توافق های صورت گرفته توسط جامعه  جهانی می داند.
سرگيی  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بر  ديگر  بار  روسيه، يك  امور خارجه  وزير  الوروف، 
ايران تاکيد  با تشديد تحريم ها عليه  مخالفت کشورش 

کرده است.
می گفت،  سخن  مونيخ  امنيتی  کنفرانس  در  که  وی 
درآوردن  زانو  به  تازه  »تحريم های  است،   داشته  اظهار 
اقتصاد ايران را در پی دارد« و اين بخشی از توافق های 
صورت گرفته ميان کشورهای عضو گروه پنج و يك 
برای پايان بخشيدن به نگرانی ها درباره مقاصد هسته ای 

ايران نبوده است.
تصويب  با  تاکنون  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
کرده  وضع  ايران  عليه  تحريم هايی  قطعنامه،  چهار 
حساس  فعاليت های  است  خواسته  کشور  اين  از  و 
قابليت  که  را  يورانيم  غنی سازی  مانند  خود  هسته ای 
را  هسته ای  جنگ افزارهای  ساخت  برنامه  در  کاربرد 
به  دادن  تن  از  تاکنون  ايران  سازد.  متوقف  دارند،   نيز 
اين درخواست ها سر باز زده و در جريان آخرين دور 
مذاکرات هسته ای ميان ايران و کشورهای عضو گروه 
پنج به عالوه يك در استانبول نيز دو طرف نتوانستند به 

توافقی در اين باره دست يابند.

کاترين  که  استانبول  گفتگوهای  شكست  از  پس 
را  آن  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول  اشتون، 
احتمال  درباره  گمانه زنی ها  بود،  خوانده  دلسردکننده 
عليه  ملل  سازمان  امنيت  شورای  تحريم های  تشديد 
اين در حالی است که سرگيی  است.  باال گرفته  ايران 
مخالفت  ضمن  روسيه،  خارجه  امور  وزير  الوروف، 
گفتگوهای  است،  گفته  ايران  عليه  تحريم ها  تشديد  با 

استانبول »شكست مطلق« نبوده است.
در همين حال سرگيی ايوانوف، معاون وزير امور خارجه 
روسيه، نيز با بيان اين که کشورش مخالف تجهيز ايران 
به جنگ افزارهای هسته ای است، گفته است، گفتگوها 

با ايران »روندی بسيار محدود و شكننده«  است.
معاون وزير امور خارجه روسيه، که در کنفرانس امنيتی 
مونيخ سخن می گفت، در عين حال اظهار داشته است: 
»هيچ جايگزينی برای ادامه گفت و گوها با ايران وجود 
ندارد.« آقای ايوانوف همچنين افزوده است: »ما بر اين 
از  استفاده  به  تهديد  و  تحريم ها  تشديد  نه  که  باوريم 
ابزار نظامی، نمی تواند به عنوان راه حلی موثر و کارآمد 

مدنظر قرار گيرد.«
اين در حالی است که کشورهای امريكا و اسراييل که 
می دانند،  خود  برای  تهديدی  را  ايران  هسته ای  برنامه 
از جمله  از همه گزينه ها  استفاده  اعالم کرده اند،  بارها 
گزينه نظامی برای حل مساله هسته ای ايران را برای خود 

محفوظ می دانند.
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اخوان  المسلمین،  میان  گفتگوها  گزارش ها،  براساس 
پرنفوذترین گروه مخالف در مصر، و نمایندگان دولت 

مصر آغاز شده است.
رییس  معاون  سلیمان،  عمر  نظر  زیر  مذاکرات  این 

جمهور مصر انجام می شود.
به گزارش خبرنگار بی بی سی در قاهره، محمد البرادعی 
از چهره های سرشناس مخالفان هم در این گفتگوها 

حضور دارد.
این مذاکرات هنوز در مراحل مقدماتی است.

بار است که دولت و اخوان المسلمین  اولین  برای  این 
است  این در حالی  و  به طور رسمی مذاکره می کنند 
که اخوان المسلمین رسما اجازه فعالیت در این کشور 

را ندارد.
که  زمانی  تا  می گفت  این  از  پیش  اخوان المسلمین 
کنار  قدرت  از  مصر  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی 

نرود، با دولت مذاکره نخواهد کرد.
این گروه اسالمگرا گفته است که می خواهد با مذاکره، 
میزان جدی بودن دولت در برابر درخواست های مردم 

را محک بزند.
عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، روز شنبه با تعدادی 
از  از گروه های مخالف دولت گفتگو کرد. جزییاتی 

این مذاکرات اعالم نشده است.
رییس  معاون  بایدن،  جو  که  می گوید  سفید  کاخ 
جمهور امریکا روز شنبه با عمر سلیمان تماس گرفت 
و از او درباره پیشرفت در مذاکرات با احزاب مخالف 
سوال کرد. به گفته کاخ سفید، آقای بایدن تعیین برنامه 
اصالحات، اعالم جدول زمانی اعمال آنها و نیز اقدام 
ایجاد  در  بودن  جدی  اثبات  برای  مصر  دولت  فوری 

تغییرات را خواهان شده است.
اوباما  باراک  تیلفونی  تماس  از  همچنین  سفید  کاخ 
عربی،  متحده  امارات  ولیعهد  زاید،  بن  محمد  با شیخ 
مرکل،  آنگال  و  بریتانیا  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
صدراعظم آلمان برای بررسی تحوالت مصر خبر داد.

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، بر باز شدن 
اما  کرده،  تاکید  خاورمیانه  کشورهای  سیاسی  فضای 
روند  به  ورود  اجازه  باید  گروه هایی  فقط  است  گفته 
به  و  نفی کنند  را  باشند که خشونت  داشته  را  سیاسی 

اصول مصالحه و مدارا پایبند باشند.

آغاز مذاکرات اخوان المسلمین 
با دولت مصر 
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پیمان اتومی استارت جدید 
اجرایی شد

 
با تبادل اسناد پیمان اتومی استارت جدید میان ایاالت متحده 
و روسیه، معاهده تازه کاهش تسلیحات راهبردی از روز شنبه 

اجرایی شد.
هیالری کلینتون و سرگیی الورف، وزیران خارجه امریکا و 
این  به  مربوط  اسناد  مونیخ  امنیتی  اجالس  حاشیه  در  روسیه 

معاهده را مبادله کردند.
معاهده استارت جدید که جایگزین پیمان کاهش تسلیحات 
راهبردی میان امریکا و روسیه، موسوم به استارت می شود، در 
اپریل سال گذشته در شهر پراگ در جمهوری چک به وسیله 

روسای جمهوری دو کشور امضا شد.
این معاهده زرادخانه اتومی دو کشور را ۳۰ درصد کوچک تر 
سال  دسامبر  در  تاخیر  ماه  چند  از  پس  معاهده  این  می کند. 
گذشته به وسیله سنای امریکا و ماه گذشته به وسیله پارلمان 
پیمان  اسناد  تبادل  از  پیش  کلینتون  خانم  شد.  تایید  روسیه 
با  مقابله  برای  روسیه  و  واشنگتن  رایزنی  از  جدید  استارت 

تهدیدهای مشترک علیه منافع دو کشور خبر داد.
آقای الورف نیز گفت معاهده استارت نشان می دهد که یک  

جانبه گرایی برای تامین امنیت مفید نیست.
ایاالت  عملیاتی  هسته ای  کالهک های  تعداد  جدید  استارت 

متحده و روسیه را به ۱۵۵۰ عدد کاهش می دهد.
این معاهده همچنین به دو کشور اجازه می دهد از تاسیسات و 

تسلیحات اتومی یکدیگر بازرسی کنند.
 ۸۰۰ از  بیش  نمی تواند  کشور  دو  از  هیچ یک  اساس  این  بر 

پرتاب کننده تسلیحات هسته ای داشته باشد.

نوری مالکی برای بار سوم، نامزد 
نخست وزیری نمی شود

 نوری مالکی، نخست وزیر عراق می گوید که بعد از پایان 
نامزد  میالدی،   ۲۰۱۴ سال  در  وزیری  نخست  دوره  دومین 

نخست وزیری این کشور نخواهد شد.
آقای مالکی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که سعی 
بر  که  برساند  تصویب  به  را  اساسی  قانون  اصالحیه  می کند 
دوره  دو  به  این کشور  در  نخست وزیری  دوره  آن،  اساس 

محدود شود.
دومین دوره نخست وزیری آقای مالکی از ماه دسامبر سال 
پیش شروع شد. او توانست پس از نه ماه به بن بست سیاسی 
در این کشور پایان دهد و با رایزنی با سایر احزاب و گروه ها، 

دولت جدید عراق را تشکیل دهد.
خبرگزاری  به  نیز  مالکی  آقای  مشاور  موسوی،  علی 
مالکی  آقای  برای  است که هشت سال  اسوشیتدپرس گفته 
کافی است تا »به یک دیکتاتور تبدیل نشود.« او این مساله را 

جزیی از اصول دموکراسی خوانده است.

روسیه توسط رهبر شورشیان چچین تهدید شد
دوکو عمروف، رهبر شورشیان چچین در بیانیه ای که از طریق یک نوار ویدیویی منتشر شده، تهدید کرده که به مسکو حمله 
خواهد کرد. او همچنین در این نوار ویدیویی هشدار داده که روسیه سالی خونین در پیش رو خواهد داشت. این بیانیه در وب 
سایتی منتشر شده که غالبا در آن ویدیوهای مرتبط به آقای عمروف منتشر می شود. این هشدار رهبر شورشیان چچین در حالی 
منتشر می شود که دو هفته پیش در حمله ای انتحاری به میدان هوایی اصلی مسکو دست کم سی و شش نفر کشته شدند. در این 
نامیده شده،  نوار ویدیویی دوکو عمروف در محلی مخفی در کنار یکی از فرماندهانش و همچنین مردی جوان که سیف اهلل 
دیده می شود. در این نوار ویدیویی همچنین پرچمی سیاه که بر روی آن شمشیری سفید و کلماتی عربی نقش بسته در کنار رهبر 
شورشیان چچین دیده می شود. رهبر شورشیان چچین گفته است که سیف اهلل را برای انجام عملیاتی به مسکو فرستاده است. آقای 
عمروف دراین بیانیه تاکید کرده که روسیه سالی خونین پیش رو دارد. به گفته آقای عمروف عملیات علیه دولت تا زمان پاسخ 
روسیه، هر ماه و هر هفته ادامه خواهد داشت.آقای عمروف در جریان این نوار ویدیویی هیچ گونه اشاره ای به عملیات انتحاری در 
میدان هوایی »دوموددوو« که کمتر از دو هفته پیش در مسکو اتفاق افتاد نکرد. آقای عمروف رهبر جنبش مسلحانه ای است که با 

هدف ایجاد یک جمهوری اسالمی در منطقه شمال قفقاز مبارزه می کند. 

فرصت بهتر، هزينه كمتر

مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد در رشته هاي ذيل ثبت نام مي كند:

فيس هر سميستر:
ذكور: 15 هزار افغانی
اناث: 12 هزار افغاني

آدرس: سرك دار االمان، مقابل لیسه حبیبیه 

ثبت نام جريان دارد
شماره هاي تماس:0793252575-0785928292 

رهبری و نظارت تعلیمی
اقتصادعلوم سیاسي

حقوقجامعه شناسي ACKU
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