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رقاصه ها و 
سیاست مداران 

شبیه هم اند
اصلی  چهره های  زمانی که  تا 
به  صحنه،  پشت  در  بازی 
که  کسی  هر  نرسند،  توافق 
باید  شود،  میدان  این  وارد 
پذیرفته  را  شکست  اول 
شود.  رقابت  وارد  آن گاه  و 
از  یکی  گفته ی  این  شاید 
نویسندگان بسیار عالی باشد، 
که برخی سیاستمداران را با 
رقاصه ها مقایسه کرده است، 
تفاوت  که  است  گفته  اما 
در  سیاستمداران  با  رقاصه 
در  رقاصه ها  که  است  این 
می کنند،  بازی  پرده  روی 
پشت  در  سیاستمداران  و 

پرده.

اقامتگاه های زنان بی سرپناه  مقرره ای در مورد 
یک  که  شده  ترتیب  عدلیه  وزارت  سوی  از 
نسخه آن بدست خبرگزاری رویترز نیز رسیده 

است.
گروه های حامی حقوق بشر می گویند اکثر زنانی 
که در اقامتگاه های زنان بی سرپناه به سرمی برند، 
به خاطر مشکالت خانوادگی خانه های خود را 
بدست  مراکز  این  اداره  اگر  و  می گویند  ترک 
حکومت داده شود، پیشرفت های محدودی که 
بعد از سقوط طالبان در حقوق زنان ایجاد شده 

است از بین می رود.
تمام  که  است  شده  پیشنهاد  مقرره  این  در 
سرپناه های زنان باید تحت کنترول وزارت امور 

زنان گذاشته شود، زنان قبل از اجازه اقامت در 
این پناهگاه ها باید معاینه صحی شوند، زنان باید 
همیشه چادر بر سر داشته باشند و به دیدن خویش 
که  می توانند  رفته  صورتی  در  تنها  خود  قوم  و 

وزارت امور زنان به آنها اجازه بدهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز در این مقرره آمده 
است که این زنان باید هر ماه معاینه صحی شوند 
و در صورتی که خانواده های شان بخواهند که 
آنها دوباره به خانه های خود برگردند، و یا آنها 
مراکز  این  از  بدهند  ازدواج  قید  به  کسی  با  را 

بیرون خواهند شد.
شرایط  این  در  که  نیست  معلوم  مقرره  در  اما 
شان  خانواده های  که  شامل اند  هم  زنانی  آیا 
از  و  کنند  عروسی  زور  به  را  آنها  می خواستند 
همین سبب آنها خانه های خود را ترک کرده اند.

زنان  پناهگاه های  بر  حکومت  کنترول  موضوع 
زمانی مطرح شد که چندی قبل رییس جمهور 
در مورد چگونگی فعالیت این مراکز به شمول 
خارجی  موسسات  توسط  سرپناه هایی که  آن 
تمویل می شوند، امر تحقیق را صادر کرد، زیرا 
از قول بعضی مقامات دولتی خبر داده می شود 
و  فحشا  مراکز  این  از  بعضی  در  گفته اند  که 

استفاده از مواد مخدر مروج می باشد.

حکومت کنترول 
اقامتگاه های زنان بی سرپناه را به دست می گيرد

حمایت وزیر دفاع 
از ایجاد پایگاه های 

دایمی امریکا

دفاع   وزیر  عبدالرحیم وردک،  جنرال 
دایمی  پایگاه های  ایجاد  از  کشور 
امریکا در کشور استقبال کرده و گفته 
دراز  در  می تواند  اقدام  این  که  است 
مدت به ثبات در افغانستان منجر شود.

گفتگوی  یک  در  که  وردک  جنرال 
اختصاصی با بی بی سی صحبت می کرد 
پایگاه ها  این  که  گفت  همچنین 
منطقه  امنیت  برای  تضمیمی  می توانند 

باشند.
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  اخیرا 
کشور تایید کرد که گفتگوها در مورد 
میان  افغانستان،  در  پایگاه  این  ایجاد 
مقامات افغان و امریکایی جریان دارد.

که  کرد  تاکید  نیز  کشور  دفاع  وزیر 
ایجاد  مورد  در  تصمیم گیری  هرگونه 
نهادهای  توافق  با  باید  پایگاه ها  این 

قانونی و مردم کشور صورت گیرد.
ادامه در صفحه 2

عناوین 
مطالب امروز:

پلچرخی 
زندان یا قرارگاه طالبان؟ 
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افغانستان،  سال   ١٩ زیر  جوانان   ملى  تيم 
کرکت  جارى  مسابقات  نهایى  بازى  در 
نيپال، به  در کشور تایلند، با شکست دادن 

قهرمانى این مسابقات دست یافت.
بنکاک  در  قبل  روز   ١٠ مسابقات،  این 
پایتخت تایلند آغاز شده بود که در آن ١٠ 

کشور آسيایى شرکت داشتند.
جوانان  ملى  تيم  مربى  عابد  ُگل  هستى 
پایين تر از ١٩سال، به آژانس خبرى پژواک 
گفت که افغانستان، روز پنجشنبه در مسابقه  

نهایى، نيپال را شکست داد.
نخست  افغانستان،  تيم  نمود که  وى عالوه 

پنج  روز  عامه  صحت  وزارت  در  مقام ها 
قلبى  بيمارى هاى  گراف  که  گفتند  شنبه 
افزایش  چشمگيرى  گونه ى  به  کشور  در 

یافته است.
به نقل از طلوع نيوز، مقام هاى این وزارت 
مى افزایند که در نه ماه نخست سال جارى 
در حدود ۲۴ هزار بيمار قلبى در مرکز و 

والیات کشور ثبت شده اند.
برینياد آمارهاى ارایه شده از سوى وزارت 
به  نفر  از یک  بيش  صحت عامه، هر روز 
دست  از  را  خود  جان  قلبى  بيمارى  اثر 

مى دهد.
به  مبتالیان  بيشترین  که  مى شود  گفته 
تشکيل  ساالن  کهن  را  قلبى  بيمارى هاى 

مى دهند.
شفاخانه  در  داکتر  عرب،  عبدالملوک 
قلب  »بيماران  گفت:  سينا  ابن  صدرى 

ناوقت به شفاخانه مراجعه مى کنند.«

خود  با  سمت  این  به  را  منطقوى 
خواهد آورد.

متحدین  که  مى افزاید  اعالميه 
مهارت هاى  و  تجارب  از  بين المللى 
این  در  گاز  سيمن  دیپلوماتيک 
را  مرکزى  نقش  که  ارزنده  موقف 
ناتو  ملکى  هماهنگى تالش هاى  در 

حمله از محل رویداد فرار نموده، 
منطقه  در  هنوزهم  پوليس  اما 
بازداشت  را  آنها  تا  دارد  تالش 

تقرر  از  کابل  در  امریکا  سفارت 
بریتانيایى  دیپلومات  گاز،  سيمن 
به عنوان نماینده ارشد ملکى ناتو در 

افغانستان استقبال کرده است.
سفارت  سوى  از  که  اعالميه اى  در 
امریکا در کابل به نشر رسيده آمده 
موثر  تجربه  گاز  آقاى  که  است 

تانکر  دو  ناشناس  مسلح  افراد 
نيروهاى  سوختى  مواد  حامل 
ایالت  ميترى  منطقه  در  را  ناتو 

بلوچستان آتش زدند.
پوليس  قوماندان  یک  عبيداهلل 
پژواک  خبرى  آژانس  به  منطقه 
صبح  حمله  این  که  است  گفته 
روز جمعه بر کاروان حامل مواد 
در  مستقر  ناتو  نيروهاى  سوختى 

افغانستان صورت گرفته است.
از  بعد  مسلح  افراد  وى گفت که 

حمایت وزیر دفاع از ایجاد...
ادامه از صفحه 1

بازى نموده و در ٥٠ اور تعين شده  با خارج 
و   داد  انجام  دوش  بازیکن،۲٠٠   ٩ شدن 
۲٠١دوش را به تيم نيپال، هدف تعيين نمود.

این هدف  نيپال  هستى گل عابد گفت که 
اعضاى  تمام  و  نتوانست  به دست آورده  را 
تيم آن  با انجام ١٣٩ دوش، از ميدان خارج 

شدند.
از تيم  به گفته موصوف، نجيب اهلل زدران 
بالنگ  خوب،  بيتنگ  از  بعد  افغانستان، 
خوب نيز انجام داده و سه بازیکن نيپال را 

از ميدان خارج نمود.
شير  ترتيب،  همين  به  که  افزود  نامبرده 
دو  هرکدام  نيز  عالم  آفتاب  و  شيرزى 

بازیکن نيپال را از ميدان خارج نمودند.
ریيس احمدزى مسوول امور تخنيکى بورد 
که  گفت  پژواک   به  افغانستان،  کرکت 
پنجشنبه در هر بخش  افغان، روز  بازیکنان 

بازى کرکت، خوب درخشيدند.

ثریا دليل، سرپرست وزارت صحت عامه 
و  چاقى  فشارخون،  رفتن  »بلند  گفت: 
امراض دیگر مانند شکر، این ها همه زمينه 

را براى امراض قلبى مساعد مى سازد.«
صحت  وزارت  سرپرست  دیگر  سوى  از 
عامه گفت که درسال جارى این وزارت 
درحدود ٥۲ درصد هزینه توسعه اى اش را 

به مصرف رسانده است.
کوشش  طرف  یک  »از  گفت:  دليل  بانو 
را  بين المللى  جامعه  امکانات  تا  کردیم 
خود  صحى  تاسيسات  بردن  بلند  براى 
قسمت  در  دیگر  جانب  از  و  کنيم  جلب 
کوشش  تعليمى  برنامه  پرسونل  تربيه 

کردیم تا راه اندازى شود.«
بربنياد مقام هاى وزارت صحت عامه، این 
وزارت برنامه هاى سال آینده را طرح ریزى 
کرده است و نيز خواستار افزایش درهزینه 

توسعه یى شده است.

و نيروهاى آیساف در افغانستان ایفا 
مى نماید مستفيد خواهند شد.

ایران،  در  بریتانيا  سفير  گاز  سيمن 
از سوى  شنبه گذشته  چهار  روز  به 
مارک  جاى  به  ناتو  عمومى  منشى 
سدویل به حيث نماینده ارشد ملکى 

ناتو در افغانستان معرفى شد.

کند.
به  رویداد  این  در  که  گفت  وى 

کسى آسيب نرسيده است.
تاکنون مسوليت رویداد را کسى 

بر عهده نگرفته است.
در  بار  چندین  نيز  این  از  قبل 
پاکستان بر کاروان هاى اکماالتى 
گرفته  صورت  حمالت  ناتو 
موترهاى  از  زیادى  شمارى  و 
گردیده  حریق  آن  در  اکماالتى 

است.

جواب  در  وردک  جنرال 
ایجاد  آیا  که  سوال  این  به 
امنيت  مى تواند  پایگاه ها  این 
مدت  دراز  در  را  افغانستان 
این  »در  کند، گفت:  تضمين 

هيچ جاى شکى نيست.«
در  حاال  »همين  افزود:  او 
دیگر  کشورهاى  بسيارى 
وجود  امریکا(  )پایگاه هاى 
وجود  پاکستان  در  دارد؛ 
خليج  کشورهاى  در  دارد، 
سعودى  عربستان  در  فارس 
بسيارى  در  و  مصر  در 
وجود  دیگر  کشورهاى 
مانند  کشورهاى  در  و  داشته 
تایوان  جنوبى،  کوریاى 
مفيد  بسيار  نقش  آلمان  و 
داشته و نه تنها زمينه را براى 
رشد  براى  بلکه  امنيت  تامين 
این  اجتماعى  و  اقتصادى 
است.  کرده  فراهم  کشورها 
این  به  مربوط  همه  این ها  اما 
توافق  به  چگونه  که  مى شود 

خواهيم رسيد.«
سال  تا  دارد  نظر  در  امریکا 
ماموریت  به  ميالدى   ۲٠١۴
نظامى خود در افغانستان پایان 
دهد اما تاکيد روى این بوده 
است که همکارى ها ميان دو 
کشور در درازت مدت ادامه 

داشته باشد.
از سوى دیگر، هنوز اطمينان 
توانایى  مورد  در  کافى 
وجود  امنيتى کشور  نيروهاى 
براى  ندارد و اگرچه مقامات 
امنيتى  مسووليت  گرفتن 
اما  مى کنند،  آمادگى  ابراز 
است  باقى  هنوز  سوال  این 

از  پس  نيروها  این  آیا  که 
خروج سربازان بين المللى در 
افغانستان قادر به تامين امنيت 

کشور خواهند بود یا نه.
باور  امور  ناظران  این رو،  از 
جامعه  و  امریکا  که  دارند 
جهانى، حتا پس از سال ۲٠١۴ 
نيروهاى  با  تا  دارند  نياز  نيز 

امنيتى افغانستان همکارى 
این  از  یکى  و  باشند  داشته 
ایجاد  مى تواند  همکارى ها، 
در  امریکا  دایمى  پایگاه هاى 

افغانستان باشد.
این طرح براى نخستين بار از 
ليندسى گراهام سناتور  سوى 
مطرح  امریکا  جمهوریخواه 

شده بود.
رسانه ها  به  گراهام،  ليندسى 
چند  ایجاد  که  بود  گفته 
مى تواند  افغانستان  در  پایگاه 
ارتش این کشور را در مقابل 
همچنين  کند،  بيمه  طالبان 
مى تواند پيامى براى پاکستان 
طالبان  این که  بر  مبنى  باشد 
به  توانست  نخواهند  دیگر 
این  و  گردند  باز  افغانستان 
را عوض  پاکستان  رفتار  پيام 

خواهد کرد.
شدن  مطرح  از  پس  اما 
فرستاده  اظهارات،  این 
امور  در  امریکا  موقت 
گفت  پاکستان  و  افغانستان 
تصميمى  هيچ  امریکا  که 
دایمى  پایگاه هاى  ایجاد  به 
او  ولى  ندارد،  افغانستان  در 
همکارى  که  کرد  تاکيد 
و  افغانستان  ميان  درازمدت 

امریکا ادامه خواهد داشت.

بیماری های قلبی در کشور افزایش یافته استافغانستان قهرمان مسابقات تایلند شد

سفارت امریکا از تقرر نماینده جدید ملکی ناتو استقبال کرد 

دو تانکر موادسوختی ناتو در پاکستان آتش زده شد
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چه کسانی بر امواج قیام مردم 
مصر سوار خواهند شد

زودی  این  به  مصر  حاکمه ی  طبقه ی  مسلما 
کردن  رها  به  حاضر  سادگی  همین  به  و 
با  کوشید  خواهند  و  بود  نخواهند  قدرت 
به  شکلی  تغییرات  ایجاد  با  و  لطایف الحیل 
با  باشد  الزم  اگر  حتا  ادامه دهند.  حیات  شان 
را  مردمی  نظامی،  کودتای  یک  به راه انداختن 
دیگر  نقاط  از  بسیاری  و  تحریر  میدان  در  که 
مصر به پا برخاسته اند و خواستار پایان یافتن 
مبارک  حسنی  چندساله ی  و  سی  حکومت 
اعالمیه ای  طی  مبارک  حسنی  چنانچه  هستند. 
تا  دست کم  و  »همچنان  که  است  داشته  اظهار 
سپتامبر،  ماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رییس جمهور مصر خواهد ماند. اما برخی از 
که  »معاونش  سلیمان   عمر  به  را  اختیاراتش 
امنیت  و  اطالعات  رییس سازمان  حال  درعین 
واقع کوشش  در  این  می گذارم.  وا  نیز هست« 
و  خشم  فرونشاندن  برای  است  مذبوحانه ای 
سقوط  خواستار  یک صدا  که  مردمی  انزجار 
تلویزیون  حال  همین  در  هستند.  او  حکومت 
دولتی مصر متن بیانیه ای را پخش کرده است 
که گفته می شود بیانیه ی فرماندهی عالی ارتش 
ارتش تضمین کرده است  بیانیه  این  است. در 
فوق   وضعیت  یابد،  خاتمه  اعتراضات  اگر  که 
العاده را لغو و خاتمه می بخشد. به همین ترتیب 
الزم!  تغییرات  دنبال  به  که  است  شده  وعده 
انتخابات آزاد و عادالنه را  در قانون اساسی، 
جامعه ی  بتواند  مصر  تا  کرد،  خواهد  برگزار 
کرده  عالوه  اعالمیه  دموکراتیک شود.  و  آزاد 
و  کرده  اعتراض  فساد  به  که  کسانی  است 
خواستار اصالحات بوده اند، تحت تعقیب قرار 
در  جاری  حوادث  که  قضا  از  گرفت.  نخواهند 
سالگرد  که  است  روزهایی  با  مقارن  مصر 
همین  و  است  مصادف  آن  با  دلو   22 انقالب 
تقارن موجب شده است، کسانی که هیچ گاهی 
به اراده و حق حاکمیت و تصمیم مردم باوری 
نداشته اند از »انتخاب حاکمان، اعمال حکومت، 
مورد  در  آزادانه  اظهارنظر  و  اداره ی حکومت 
و  مصر  مردم  حق  را  جهان  و  کشور  مسایل 
آنان  از  و  می کنند  اعالم  عرب،  ملت  های  دیگر 
مجاهدت  حق  این  تحقق  راه  در  تا  می خواهند 
کنند. این همه در حالی است که تقلب و تزویر و 
سرکوب بی امان و گسترده ی مخالفان و کشتار 
آنان، تنها وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن 
حکومتی که  است.  بوده  خودشان  حکومت  به 
جهان  تمام  برای  نمونه ای  و  الگو  می خواهد، 
باشد. اما در هر صورت عامل تعیین کننده در 
به پا برخاسته ی  اراده و عزم مردم  رابطه  این 
مصر است. انتقال قدرت حتما صورت می گیرد 
مردم  به  چیزی  چه  انتقال  این  در  آیا  اما 
که  داشت  انتظار  نمی توان  مسلما  می رسد؟ 
حکومت و دولتمردان مصری، مسیری روشن، 
مطمین  و جدی که به نفع مردم باشد، بگشایند. 
مردم  جنبش  زیرا  است  تامل  قابل  نقطه ی  این 
حکومت  پایان  خواستار  سلبی،  لحاظ  از  فقط 
حسنی مبارک هستند و هنوز خطوط اساسی ای 
مبارک  از  پس  معرف جهت گیری مصر  که  را 
باشد مشخص نکرده اند. هرچه پیش بیاید، یک 
نکته مسلم است و آن این که مردم مصر برای 
طوالنی  و  دراز  راهی  حاکمیت،  به  دست یافتن 

در پیش رو دارند. 

زنگ اول


ACKU



8صبح، بامیان:  دفترکمیسیون مستقل حقوق بشر زون بامیان 
می گوید  بشر  حقوق  مضمون  اهیمت  تدریس  به  اشاره  با 
تالش می شود تا این مضمون در دانشگاه ها تدریس شود. 

زون  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  رییس  فرزام  عبداالحد 
بامیان طی کنفرانسی ابتدا به کارکرد های کمیسیون مستقل 
این که  به  با توجه  بامیان اشاره کرده گفت  حقوق بشر در 
بیشتر فعالیت های این کمیسیون مسایل حقوقی می باشد، به 
تدریس مضمون حقوق بشر در والیات بامیان و جاغوری 
مضمون  افزود  کرده  اشاره  دانشگاه  درس های  کنار  در 

حق  نقض  شامل  بشر  حقوق  نقض  موارد  این  افزود  وی 
آزادی کرامت انسانی، ازدواج اجباری و حق حیات بوده 

است.
وی به خبرنگاران گفت وقتی می گوییم نقض حقوق بشر 
صورت گرفته عاملین نقض ادارات مسوول دولتی می باشند 

که به موضوعات رسیدگی نکرده اند. 
فرزام یکی دیگر از مشکالت حقوقی را در این کنفرانس 
مدافع  وکیل   4 بامیان  مرکز  در  فقط  گفت  شده  یادآور 
وجود دارد که در بین آنان حتا یک وکیل زن وجود ندارد.
مدافع  وکیل  به  دارد  حق  متهم  هر  قانون  طبق  افزود  وی 
دسترسی داشته باشد که باید دولت زمینه دسترسی به وکیل 

مدافع را فراهم سازد.
است  باور  این  به  بامیان  زون  بشر  رییس کمیسیون حقوق 
که یک طرف قضیه سارنوال تحصیل کرده و طرف متهم 
که اصال سواد ندارد از خود دفاع می کند و این نشان دهنده 
نیز بر مبنای همان  بی عدالتی است که فیصله های محاکم  

ادعا و دفاعیه علیه متهم صادر می گردد.
وی تاکید کرد که این حق هر شهروند است که دسترسی 
به وکیل مدافع داشته باشد. وی یکی از چالش های عمده 
خوانده  محاکم  فیصله های  کاری شان  ساحه  در  حقوقی را 
به صورت غیرعلنی صورت  گفت تمام قضایا در محکمه 

حقوق بشر درکل در صنف چهارم برای 446 نفر آموزش 
داده شده که 93 نفر آنها دختران و 353 نفر پسران می باشند.

آقای فرزام در این کنفرانس مطبوعاتی گفت در سال 89 
در 15 ولسوالی که تحت پوشش کمیسیون مستقل حقوق 
بشر صورت  نقض حقوق  مورد   28 است  بامیان  زون  بشر 
گرفته است. به گفته آقای فرزام از 111 مورد شکایت که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در والیت بامیان از 3 ولسوالی 
میدان وردک 2 ولسوالی پروان و دو ولسوالی غزنی به ثبت 

رسانیده 28 مورد آن نقض صریح حقوق بشر بوده است.

می گیرد در حالی که قانون اساسی ماده 128 تصریح کرده 
است که محاکمات باید علنی برگزار گردند.

مستقل حقوق  دفتر کمیسیون  در  مطبوعاتی  این کنفرانس 
بشر در بامیان برگزار گردید.



معلومات  ارایه  بدون  مقتول،  فامیل  نزدیکان  از  تن  یک 
بیشتر گفت که  یک و نیم ماه قبل میان پدر و پسر یادشده 
در ارتباط با مسایل زمین نزاع صورت گرفته بود، اما وی 
پیوسته  وقوع  به  و چگونه  قتل چیست  نمی فهمد که علت 

است.



این  ملی  تیم  که  است  قرار  نورستانی،  معلومات  اساس  به 
ایالت  در  دلو   28 تا   24 تاریخ  از  افغانستان  ورزشی  رشته 
هاکی آن کشور  تیم های  با  مسابقه  پاکستان چهار  پنجاب 

داشته باشد.
از  افغانستان  هاکی  ملی  تیم  که  ساخت  نشان  خاطر  وی 
مدت 4 ماه به این طرف  برای مسابقات یاد شده آمادگی 

می گرفت.  
تیم هاکی افغانستان درسال های 1385 و 1381 نیز با تیم های 

پاکستان مسابقات دوستانه داشته است.


رهبري کرده است. مشعل گفت: »انفجارهاي انتحاري که 
در کابل شده اکثرشان را این مردکه )طالب جان( از داخل 
حمالت  انتحاري ها  و  مي کرد  رهنمایي  پلچرخي  زندان 
شبکه ي  از  ملي  امنیت  مقام هاي  مي کردند.«  اجرا  را  خود 
طیبه  لشکر  و  تروریستي سراج الدین حقاني، جیش محمد 
در  تروریستي  حمله هاي  اصلي  سازمان د هندگان  عنوان  به 
جمع  در  انتحاري  دو  مي کنند.  یاد  پاکستان  و  افغانستان 
تروریستي  حمله هاي  قصد  که  دیگري  نفري  پنج  گروه 
حمله ي  و  وردک  میدان  والیتي  بازسازي  گروه  مرکز  بر 
نیرو هاي خارجي در جاده ي  بر مرکز  انتحاري و مسلحانه 
منظور  به  که  کردند  اعتراف  داشتند،  را  کابل  گمرک 
مامور  آن جا  در  اما  بودند  رفته  پاکستان  به  دیني  آموزش 
به حمله هاي انتحاري شدند. محمداهلل باشنده ي خوست و 
لعل محمد باشنده ي سپین بولدک کندهار بیان داشتند که 
تلقین   به گونه هاي مختلف  براي شان  پاکستان  میرامشاه  در 
مي شد تا براي انتحار کردن به افغانستان بروند. غالم فاروق، 
سردسته ي گروه تروریستي در میدان وردک، سید مومن و 
محمد عباس از نگه دارند گان دو فرد انتحاري مي باشند که 

همه ي آن ها نیز به جرم شان اعتراف کردند.
مقام هاي امنیت ملي تاکید کردند که 7 تروریست بازداشت 
پیگیري  و  مي سپارند  قضایي  و  عدلي  نهاد هاي  به  را  شده 

پرونده هاي شان توسط آن اداره ها نهایي خواهد شد.


یک پسر 14 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان کاپیسا، 
توسط تفنگ چره یی پدرش را به قتل رساند.

این  امنیه  قوماندان  شتاب  آغا  شاه  سمونمل  را  مطلب  این 
ولسوالی به آژانس خبری پژواک بیان کرده و گفته است 

که این رویداد شام روز پنجشنبه به وقوع پیوست.
به گفته وی، پسر یادشده که پدرش را در منزلش به قتل 
رسانده، بازداشت شده، اما تاکنون علت قتل معلوم نیست.

دوستانه،  مسابقات  در  اشتراک  منظور  به  هاکی  ملی  تیم   
عازم پاکستان شد.  

آژانس  به  هاکی  فدراسیون  رییس  نورستانی  اهلل  رحمت 
خبری پژواک گفته است که این تیم شامل 17 ورزش کار 

و به شمول وی سه نفر هیات می باشد.
هاکی  فدراسیون  دعوت  اساس  بر  تیم  این  که  وی گفت 

پاکستان، عازم آن کشور گردید.
زمان  از  می شود،  بازی  و چوب  توپ خورد  با  که  هاکی 
چوگان  بنام  نخست  و  دارد  رواج  افغانستان  در  آریایی ها 

یاد مي شد.

افغانستان یک  امنیت ملي  8 صبح، کابل: ریاست عمومي 
از  را  کابل  شهر  در  انتحاري  حمله هاي  سازمان دهنده ي 
از  جان،  طالب  است.  کرده  دستگیر  پل چرخي  زن��دان 
از  که  حقاني  سراج الدین  تروریستي  گروه  سردسته هاي 
سه سال به این سو به جرم فعالیت هاي تروریستي در زندان 
بوده  وسیله اي  همچنان  مي برد،  سر  به  کابل  پل چرخي 
است براي جذب تروریستان به شبکه ي تروریستي حقاني 
روز  ملي  امنیت  سخنگوي  مشعل،  لطف اهلل  پاکستان.  در 
پنج شنبه که چگونگي بازداشت 7  تروریست از سوي این 
اداره را به رسانه ها توضیح مي داد گفت، طالب جان در اکثر 
حمله هاي انتحاري که در شهر کابل رخ داده سهم داشته 
است.  مقام هاي امنیت ملي مي گویند این سازمان دهنده ي 
پیش  هفته  دو  حمله ي  در  کابل،  در  تروریستي  حمله هاي 
به فروشگاه  فاینست در وزیر اکبرخان کابل که در آن به 
شمول یک خانواده ي افغان شماري از غیرنظامیان افغان و 

خارجي کشته شدند، نیز دست داشته است.
امنیت ملي  بازداشت شده که  محمد خان یک تروریست 
به  حقاني  تروریستي  گروه  سران  به  گزارش  حین  را  وي 
فرد  است که  معترف  پاکستان شناسایي کرده اند  میرامشاه 
انتحاري را از میرامشاه پاکستان به هدف کشتن فرانسوي ها 

به فروشگاه  فاینست در وزیر اکبرخان  کابل آورده بود.
به   وسیله ي  ج��ان  طالب  گفت  ملي  امنیت  سخنگوي 
را  کابل  در  تروریستي  حمله هاي  اکثر  خود  پ��اي وازان 

ری
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»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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کنار می زدیم، همه در هراس بودیم که شاید او در آنجا 
نباشد، اما بعد از تالش چند دقیقه ای توانستیم که او را 
بیرون بکشیم او زنده نبود زیرا در همان دقایق اول در اثر 
اصابت پارچه های راکت،  و ریزش چوب های سقف و 
گل و خاک به شهادت رسیده بود، خون از قسمت های 
زیاد بدن او جاری بود. دیگر زندگی همه ی ما گویا به 
نمود و  بود. در همان روز منطقه ما سقوط  آخر رسیده 
اکثر  و  است  زمان درگذر  فرار شدند.  به  مجبور  مردم 
دست  از  غم  اما  می نماید،  فراموش  انسان  را  حادثات 
دادن عزیزان را نمی شود که فراموش نمود به خصوص 
مرگ جوان را که مقابل چشمانت از بین برود، تصور 
را  او  که  نتوانستم  من  است.  بسیار سخت  هم  کردنش 
فراموش نمایم زیرا امید و آرزو داشتم. اما جنایت کاران 
او را از من گرفتند و خودشان امروز در عیش و نوش 
و  شوند  مجازات  جنایت کاران  که  می خواهم  هستند، 
قانونی  پیگرد  مورد  را  متهمین  هم  دولت  این  کنار  در 
به جزای  و  ایشان گرفته شود  از  مردم  تا حق  قراردهد 
اعمال و جنایت های شان برسند. دسترسی به عدالت حق 
مسلم ماست و ما خواهان آن می باشیم و با جنایت کاران 

صلح نمی شود، زیرا ایشان جنایت کار هستند.«



دشمن  مقابل  در  دیروز  تا  کسانی که  همان  زیرا  رفت، 
و  بودند  ایستاده  هم  مقابل  در  آن روز  در  می جنگیدند 
حال  که  بودند،  متحیر  مردم  می جنگیدند،  قدرت  برسر 
این  و  بسیار زود همه جاگیر شد  با کیست، جنگ ها  حق 
مردم بیچاره بودند که هر روز قربانی حوادث جنگ های 
 22 روز  که  است  یادم  درست  می شدند،  میان گروهی 
خانه  در  همه  بود،  کابل  جنگ های  اول  سال  همان  دلو 
بسیار  ما  ما آغاز شد،  منطقه  بودیم که جنگ در  نشسته 
وحشت زده شده بودیم. نمی دانستیم که چه کنیم و به کجا 
برویم زیرا منطقه ما تقریبا محاصره بود، اما با آن هم ما در 
فکر می کردیم، که شاید  مانند سابق  ماندیم  منتظر  خانه 
برشدت  لحظه  به  لحظه  اما  بسیار زود ختم شود،  جنگ 
را  زندگی اش  بهار   15 که  پسرم  می شد،   افزوده  جنگ 
از  نمی دانست،  را  بد  و  هنوز خوب  و  بود  نموده  سپری 
او  اما هنوز  برود،  برای رفع حاجت  بیرون شد که  اطاق 
در دهیلز بود که ناگهان صدای اصابت راکت همه جا را 
تکان داد و چند تا شیشه که در پنجره ها باقی مانده بود، 
شکستند. همه به طرف دهلیز دویدیم می خواستیم که فرار 
نماییم، فکر می کردیم که راکت در اطاقی که ما بودیم 
اصابت نموده است، اما زمانی که به دهلیز رسیدیم، متوجه 
شدم که راکت در آنجا اصابت نموده است، پسرم را که 
هر قدر صدا نمودیم از وی صدایی نیامد. همه ما به طرف 
آن رفتیم و با دست و بیل خاک ها و چوب های شکسته را 

از  را  جوانش  پسر  که  داریم  خود  با  را  مادری  امروز 
دست داده. او دردهای جانکاه در زندگی اش دارد، این 
اما  نبود،  بد  ما چندان  »زندگی  بیان می دارد:  مادر چنین 
تعریف چندانی هم نداشت، یک زندگی بخور و نمیری 
بود که از کسی قرضدار نبودیم و شب و روز به خوبی 
نفرت  آتش  در  زمان  آن  در  کشور  اما  می رفت،  پیش 
را  این که حکومت شان  به خاطر  را  مردم  تا  می سوخت، 
علیه  که  انسانی  هر  ناحق  به  نمایند،  تحمیل  آنها  باالی 
از  مردم  بین  در  هم  یا  و  می گفت  چیزی  وقت  دولت 
جایگاه خوب برخوردار بودند، به طور وحشیانه دستگیر، 
شکنجه و بعد آنها را به شهادت می رساندند، این برنامه 
مدت زیادی دوام نمود. تا این که روس ها در اثر مقاومت 
مردم دلیر و شجاع ما شکست داده شد و با خسارات زیاد 
حکومت  نمودند.  ترک  را  کشور  جانی  تلفات  و  مالی 
داد  دست  از  خویش را  حامی  زمانی که  کمونیستی 
مجبور به واگذاری قدرت شد. گروه های مجاهدین قبال 
دولت ایتالفی را تشکیل داده بودند و با هم در بیرون از 
افغانستان به توافق رسیده بودند که باید کی کدام پست 
و کدام وزارت را تسلیم شود، آنها در سال 1371 رسما 
کشور  در  کمونیستی  نظام  و  شدند  تسلیم  را  حکومت 
سرنگون و شکست خورد. مردم فکر می کردند که دیگر 
کشور ما به سوی بهبودی و آرامی پیش می رود، اما بسیار 
از بین  با آغاز جنگ های داخلی  باورهای مردم  این  زود 

خون 
پسرم را 

نمی بخشم

فرزام:
 28 مورد نقض 

حقوق بشر در زون بامیان 
: احمدپور  

يک پسر ١٤ ساله پدرش را به قتل رساند

تیم ملی هاکی عازم پاکستان شد

از صفحه )١(.....   پلچرخی، زندان يا قرارگاه طالبان؟ 
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نشست های  برگزاري  از  پيش 
كه  دليل  اين  به  ولسي جرگه،  آغازين 
به يك  انتخابات  به  موضوعات مربوط 
بحث وكشاكش تمام عيار بين نهادهاي 
و دسته های مختلف در آمده بود، تصور 
نظام  در  دوم  پارلمان  كه  می گرديد 
سياسي كنوني، به صحنه رويارويي بين 
طرفداران حكومت و جناح های سياسي 
مخالف با حكومت در خواهد آمد. اما 
با برگزاري نشست ها و به دور و تسلسل 
افتادن مجلس در انتخاب رييس، منجر 
به نشر گزارش هايي شد كه  گويا زون 
نمايندگان  برابر  در  جديدي  كاري 
جديد،  عرصه  اين  در  و  شده  گشوده 
پول بر سياست سايه انداخته است. اين 
وضعيت باعث گرديده است تا سياست 
و گرايش هاي سياسي رنگ خود را در 
بازي های ابتدايي پارلماني ببازد. در اين 
ميان ايتالفي كه گفته می شد در پارلمان 
وارد  حكومت  بر  را  اصلي  فشار  دوم، 
خواهد كرد نيز حركت جدي نتوانسته 

است.
باور  اين  به  تحليلگران  از  برخي  حتا 
زراندوزي  و  مادي گرايي  كه  می باشند 
برخي  اذهان  بر  را  خود  سنگين  سايه 
عضو  سياستمداران  از  مالحظه  قابل 
همين  و  است  گسترده  ولسي جرگه 
مادي  منافع  تا  است  گرديده  باعث 
و  نگرش  به  نسبت  جدي تري  اولويت 
آغازين  در  كند.  پيدا  سياسي  گرايش 
انتخاب  براي  جدال  و  بحث  روزهاي 
رييس ولسي جرگه، برخي از گزارش ها 
مدعي توزيع و تبادله پول ميان شماري 
از كانديدان رياست پارلمان و تعدادي 
شدند.  نمايندگان  مجلس  اعضاي  از 
مجلس  اعضاي  از  بسياري  اگرچه 
نمايندگان اين ادعا را رد كرده و نقش 
پول در انتخابات مربوط به رييس ولسي 
در  ترديد ها  اما  شدند،  منكر  را  جرگه 

اين زمينه از بين نرفته است.
نگراني در گفته های رييس موقت  اين 
آقاي  گرديد.  مطرح  نيز  جرگه  ولسي 
ولسي  موقت  رييس  عثماني  سرور 
انتخاب  به  جرگه در جلسه های مربوط 
رييس در اين مجلس به صراحت اعالم 
و  رد  مورد  در  گزارش هايي  كه  كرد 
بدل شدن پول بين كانديدان و اعضاي 
ولسي جرگه منتشر شده است. نگراني 
می تواند  جرگه  ولسي  موقت  رييس 
بر  را  موضوع  اين  رواني  تاثير  جديت 

جامعه نيز به نمايش بگذارد.
مردم نيز وقتي ببينند يا بشنوند كه صف 
بندي های موجود و در عين حال متزلزل 
انتخابات  جريان  در  جرگه  ولسي  در 
در  پولي  تعامل  مبناي  بر  جرگه  رييس 
اين  به كاركرد  نسبت  می باشد،  جريان 
قانونگذاري  دوره  پنج سال  در  مجلس 
آن قطع اميد می كنند. صف بندي های 
سياسي  گرايش های  مبناي  بر  پارلماني 
و  اوضاع  تحليل  و  درك  مبناي  بر  و 
سياسي  برداشت های  حسب  بر  احوال 

شونده  و هضم  توجيه  قابل  مردم  براي 
می باشد. اما وقتي صف بندي ها بر مبناي 
رد و بدل شدن پول صورت گيرد، مردم 
اميدواري های خود را نسبت به كاركرد 
زيرا  می دهند.  دست  از  مجلس  اصلي 
می آيد  پيش  ذهنيت  اين  مردم  براي 
كه در عرصه قانونگذاري و نظارت از 
با  كاركرد حكومت و برخورد سياسي 
را  اول  نقش  پول  نيز  اعضاي حكومت 
خواهد داشت و اولويت های اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه در 

نظر گرفته نخواهند شد.
در  پول  نقش  شدن  مطرح  به  توجه  با 
تصور  اين  ولسي جرگه،  انتخابات 
در  مردم  نمايندگان  كه  می شود  ايجاد 
رييس  انتخاب  پروسه  با  ولسي جرگه، 
قمار  يك  عنوان  به  مجلس  اين  براي 
بدون باخت برخورد می كنند. اين بازي 

بدون  قمار  اين جهت می تواند يك  از 
كه  باشد  مجلس  اعضاي  براي  باخت 
هرچه اين كشمكش يا بازي ادامه پيدا 
افزوده خواهد  آنان  داشته های  به  كند، 

شد.
انتخابات  در  پول  بحث  آمدن  ميان  به 
اين  تا  شده  باعث  جرگه  ولسي  رييس 
وضعيت  اين  كه  آيد  بوجود  تصور 
هرچه ادامه يابد و دورها براي انتخاب 
رييس تكرار شود، نمايندگان از آن نفع 
خواهند برد. در اين ميان تنها كانديدان 
را  چيزي  بايد  جرگه  ولسي  رياست 
ازدست دهند كه آنان نيز از جيب خود 
حمايت كنندگان  كرد.  نخواهند  هزينه 
براي  هزينه سازي  در  را  آنان  نامزدان، 
رسيدن به كرسی رياست تنها نخواهند 
روساي  ديگر  سوي  از  گذاشت. 
هزينه  نيز  شان  جيب  از  اگر  احتمالي 
در  و  بعدي  مراحل  در  كنند،  گذاري 
معامالت ارزشمند تر می توانند سرمايه ي 
به ميدان گذاشته خودرا دوباره بدست 
بياورند و مفاد بيشتري نيز تحصيل كنند.
در   محوري،  نقد  و  پول گرايي 
از  نمايندگي  به  مربوط  موضوعات 
مردم، چيزي است كه بايد با آن مقابله 
و  رسانه ها  ميان  اين  در  گيرد.  صورت 
تحليلگران سياسي متعهد به دموكراسي 
سرسختي  با  بايد  مردم  حاكميت  و 
كنند.  مقابله  وضعيت  اين  در برابر 
در  پول  مبادله  موضوع  اكنون  زيرا 

نمايندگان  مجلس  در  جاري  تعامالت 
به دليل اين كه در گزارش هاي محدود 
مطرح شده، در دايره فرضي قرار دارد، 
نگيرد،  صورت  برخورد  آن  با  اگر  اما 
ممكن است به يك اصل مسلم و گريز 
حاليست  در  اين  گردد.  تبديل  ناپذير 
است  اين  مجلس  اصلي  كاركرد  كه 
قانون  مردم  از  نمايندگي  به  درآن  كه 
و  عادالنه  اجراي  از  و  شود  تصويب 
افغانستان  مردم  تمام  نفع  به  قانون  برابر 
به  مراقبت  دولت  اجرايي  نهاد  توسط 

عمل بيايد.
بر  پول گرايي  ديگر  سوي  از 
نيز  سياسي  هسته های  شكل گيري 
از  برخي  باور  به  منفي می گذارد.  تاثير 
كارشناسان نشانه منفي اين وضعيت در 
است.  درك  قابل  سياسي  ايتالف های 
رهبری  به  تغييرواميد  ايتالف  اينكه  با 

حدود  گويد،  می  عبداهلل  داكترعبداهلل 
ايتالف  اين  به  مربوط  وكيل  يك صد 
در ولسی جرگه راه يافته اند، اما نقش 
بازي های  در  ايتالف  اين  كمرنگ 
آشكار  رييس،  انتخاب  به  مربوط 
ساخت كه گروه های سياسي مخالف با 
حكومت به شمول ايتالف تغييرواميد با 
نقش كمرنگ، حضور در پارلمان را به 
بازي گرفته اند. البته اين نقش می تواند 
در ادامه فعاليت پارلمان پر رنگ تر و يا 
نظر  به  اما  نيز كمرنگ تر شود،  اين  از 
سياسي  جهت گيري  به  عالقه  می رسد 

قوي در پارلمان چندان جدي نيست.
سخنگوی ايتالف تغيير و اميد اعتراف 
اول  دور  در  ايتالف  كه  است  كرده 
ولسی  رياست  كرسی  برای  انتخابات 
قانونی حمايت  يونس  از محمد  جرگه 
نتوانسته  بعدی  های  دوره  در  اما  نمود، 
نامزدان  از  يكپارچه  بصورت  است 
سوي  از  اين كه  با  كند.  حمايت  ديگر 
اكثريت  توافق  عدم  ايتالف  سخنگوي 
دليل  را  اميد  و  تغيير  ايتالف  اعضای 
عنوان  ديگر  نامزدان  از  حمايت  عدم 
كارشناسان  از  برخي  اما  است،  كرده 
گرايي  نقد  و  انديشي  نقد  می گويند، 
نيز  ايتالف ها  تا  است  گرديده  باعث 
در هم بشكنند و اراده های فردي جاي 
را  سياسي  همنگري های  و  ايتالف 

بگيرد.


كدام يك در دور و تسلسل پارلمان 
نقش دارند؟

مجلس نمايندگان امروز برای چهارمين دور به 
پای صندوق های رای می روند تا رييس جديد 
دور  سه  در  نمايند.  انتخاب  را  مجلس  اين 
گذشته هيچ يك از كانديداهای موفق به كسب 

آرای 1 + 50 نگرديدند. 
كه  پی برده اند  خوبی  به  مردم  همه ی  اكنون 
و  آغاز  چگونه  دور  اين  در  رای گيری  روند 
سنت  و  رسم  ظاهرا  می شود.  منتهی  كجا  به 
هر  نخست  دور  در  كه  گرفته  شكل  اين گونه 
قوم به  كانديداهای قومی خود رای می دهند و 
در دور دوم طرفداران قومی يكی از كانديداها 
كه شانس برتر دارند رای بيشتر گرفته و ساير 
تالش  در  باطل  و  سفيد  آرای  با  نمايندگان 

می شوند تا مانع پيروزی وی شوند. 
كانديداها  و  نمايندگان  همه ی  حالی كه  در 
هر  افتاده ،  راه  كه  بازی هايی  با  كه  می دانند 
است،  همراه  قطعی  شكست  با  رقابت  نوع 
و  شور  اين همه  كه  است  اين  اساسی  سوال 
ظاهر  به  چهره های  آتشين،  بيانيه های  هيجان،  
چه  برای  ملی گرايانه  ديدگاه های  و  مصمم 
مجلس  متاسفانه  می شود.  گذاشته  نمايش  به 
و  مظهر  به  می رفت  انتظار  كه  نمايندگان 
وحدت  و  هم پذيری  هم زيستی،  از  نمادی 
رفتار،  در  ويژگی ها  اين  اكنون،  باشد،  ملی 
گفتار وعملكردهای نمايندگان ديده نمی شود. 
تجربه ی سه دور انتخابات برای كرسی رياست 
نمايندگان نشان داد كه مسايل قومی،  مجلس 
تاثير  نمايندگان  آرای  در  پيمانه ای  چه  تا 
نمايندگان خود  از  دارد. در حالی كه هر يك 

در  که  است  این جا  از  تاسف  اما   
افغانستان  سیاسی  ناآگاه  جامعه ی 
همه  و  نخورده  تکان  آب   از  آب 
یخ زده،  انسان های  عنوان  به 
این  برابر  در  چشمان شان 
گوش های شان  و  نابینا  رویدادها 
شده اند.  الل  زبان های شان  و  کر 
اگر نهادهای مدنی، افغانستان این 
توانمندی را دارا بودند که صدای 
می  کردند  بلند  را  خود  اعتراض 
فعال  دانشجویی  انجمن های  و 
می بود و حضور خود را در اطراف 
می گذاشتند  نمایش  به  پارلمان 
می گردید  کساد  معامله گران  بازار 
از  نیز  سیاسی  رقاصه های  و 
پیش  در  فرار  راه  پرده ها  پشت 

می گرفتند. 

و  دانسته  افغانستان  مردم  تمام  نماينده ی  را 
نشان  عملكردها  اما  مسوول اند،  همه  برابر  در 
می دهد كه بسياری از نمايندگان هنوز هم در 
حصار انديشه های قومی و قبيله ای قرار دارند. 
از  می تواند  زمانی  درست  افغانستان  پارلمان 
به رفتار ملی،  وضعيت موجود عبور نمايد كه 
و اصل شايسته ساالری به كانديداهای رياست  
مجلس نگاه نمايند، در غير آن، اين بازی برای 
اين  يافت.  خواهد  ادامه  طوالنی  مدت های 
رويه ها برای مجلس نمايندگان پيامدهای منفی 

را به همراه خواهد داشت. 
از  بسياری  كه  است  اين  جالب  ميان  اين  در 
كانديدا  را  خود  زياد  دلگرمی  با  چهره ها 
جايگاه،  اين  اهميت  از  آن كه  بدون  نمودند. 
قابليت و توانمندی های فردی و گروهی خود، 
باشد،  آگاه  منصب  اين  در  پذيرش  ميزان  و 

وارد رقابت می شوند. 
شايد برای برخی از كانديداها ايراد يك بيانيه 
تلويزيون  صفحه های  از  زنده  تصاوير  نشر  و 
خوب  خيلی  خبر  يك  قريه شان  اهالی  برای 
اين  از  كه  افغانستان  مردم  برای  اما  باشد،  
نمايش های مضحك خسته شده  اند، تكرار هر 
دور می تواند يك پيام كامال بدی را به همراه 

داشته باشد. 
بازی  اصلی  چهره های  زمانی كه  تا  اين همه  با 
كسی  هر  نرسند،  توافق  به  صحنه،  پشت  در 
كه وارد اين ميدان شود، بايد اول شكست را 
اين  شايد  رقابت شود.  وارد  آن گاه  و  پذيرفته 
باشد،  عالی  بسيار  نويسندگان  از  يكی  گفته ی 
مقايسه  رقاصه ها  با  را  سياستمداران  برخی  كه 
با  رقاصه  تفاوت  كه  گفته  اما  است،  كرده 
در  رقاصه ها  كه  است  اين  در  سياستمداران 
در  سياستمداران  و  می كنند،  بازی  پرده  روی 
نشان  گذشته  هفته ی  دو  وضعيت  پرده.  پشت 
داد كه رقاصه های سياسی می  توانند كشور را 
و  آتش  و  بن بست، جنگ  بحران،   مرزهای  تا 

دنيايی از بی اعتمادی و نااميدی سوق دهند. 
اما تاسف از اين جا است كه در جامعه ی ناآگاه 
سياسی افغانستان آب از آب  تكان نخورده و 
چشمان شان  يخ زده،  انسان های  عنوان  به  همه 
گوش های شان  و  نابينا  رويدادها  اين  برابر  در 
نهادهای  اگر  زبان های شان الل شده اند.  و  كر 
بودند  دارا  را  توانمندی  اين  افغانستان  مدنی، 
می  كردند  بلند  را  خود  اعتراض  صدای  كه 
و  می بود  فعال  دانشجويی  انجمن های  و 
نمايش  به  پارلمان  اطراف  در  را  خود  حضور 
می گذاشتند بازار معامله گران كساد می گرديد 
راه  پرده ها  پشت  از  نيز  سياسی  رقاصه های  و 

فرار در پيش می گرفتند. 


رقاصه ها و سیاست مداران 
شبیه هم اند

حامد 

 محمد هاشم قيام

سیاست؟يا پول
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تیم نظارت ساحوی دفتر والیتی بدخشان  یافته های 
 2000 که  می رساند  نظارت های خویش  جریان  در 
در  معتاد  تن   2300 زیباک،  ولسوالی  در  معتاد 
از  فی صد  اطفال، 30  از  فیصد   20 ولسوالی شغنان، 
به  معتاد  منجان  و  کران  ولسوالی  در  مردان  و  زنان 
تیم می رساند  این  نظارت های  می باشد.  مواد مخدر 
که مشکالت اقتصادی، کمبود مراکز صحی تداوی 
مخدر  مواد  قاچاق  درست  کنترول  عدم  معتادین، 
سبب  معتادین  موجودیت  و  مسوول  ادارات  توسط 
اعتیاد اهالی ولسوالی های بدخشان گردیده و میزان 
تاثیرات سو و نگران کننده  افزایش بوده و  آن روبه 
وارد  اهالی  این  باالی  بشری  حقوق  لحاظ  از  را 
نموده و سبب خشونت های خانوادگی، فقر و تهدید 
انسانی،  کرامت  حق  و  صحت  حق  برابر  در  جدی 
حق تعلیم و تربیه، حق سطح زندگی مناسب بوده و 
همچنان سبب منزوی شدن افراد از فامیل ها و جامعه 

می گردد.
می گوید:  شغنان  ولسوالی  از  مستعار(  )نام  آمنه 
که  می نمایم  زندگی  نفری  هشت  خانواده  »دریک 
کرستال  و  چرس  پودر،  تریاک،  به  ما  نفر  هفت 
معتاد هستیم  و حدود شش سال می شود که ازدواج 
خانواده ام  با  می باشم  پسر  یک  مادر  و  کرده ام 
باغ ها  از  یکی  در  و  می نمایم  زندگی  بهارک  در 
با شوهرم باغبانی می کنم در بدل مزد کارمان تریاک 
و پودر می گیریم. اقتصاد خانوادگی مان فراتر از چند 

گرام تریاک و هیرویین نیست.«
معتادین  تداوی  مرکز  زمانی که  »از  می گوید:  آمنه 
در  که  مدتی را  و  شده  ایجاد  بهارک  ولسوالی  در 
ضرورت  از  ناشی  دردهای  می باشم.  بستر  جا  این 
به کشیدن مواد مخدر را به آسانی تحمل می کنم و 
فکر می کنم که در زندگی ام توانسته ام تغییر جدی 
باز  ناخواسته  این هستم که خدای  نگران  اما  بیاورم 
به سرنوشت پدر همسرم و همسرم گرفتار شوم که 
آنها بعد از تداوی دوباره به این عمل روی آوردند.«

در همین حال عبدالجمیل هدفمند، رییس مبارزه با 
مشکالت  تایید  ضمن  بدخشان  والیت  مخدر  مواد 
معتادین در این والیت می گوید: »همان طوری که 
علیه  مبارزه  راستای  در  چالش ها  مختلف  ابعاد  در 
مردم  و  برای حکومت  که  دارد  مخدر وجود  مواد 
چالش ها  این  از  یکی  است،  نگران کننده  افغانستان 
عرصه  این  در  که  می باشد  مخدر  مواد  معتادین 
ایجاد  با  و  نموده  توجه  امکان عطف  حد  تا  دولت 
چند درمانگاه در والیت بدخشان در جهت تداوی 

معتادین مواد مخدر اقدام نموده است.«
به گفته او بر اساس سروی که از طریق دفتر مبارزه 
علیه جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد طی یک 
سال گذشته در سطح افغانستان انجام شد یک میلیون 
انسان معتاد به مواد مخدر در این کشور می باشد که 

بدخشان هم خالی از این چالش باقی نمانده است.
دیروز  که  بدخشان  ساخت،  نشان  خاطر  وی 
امروز  بود  نویسندگان  و  شعرا  فضال،  ادبا،  گهواره 

پدیده اعتیاد به مواد مخدر در بعضی از ولسوالی های 
امروز  تا  تاریخ  نقطه  از دورترین  سرحدی بدخشان 
ادامه داشته است و حتا می توان گفت که بومی تر از 

جستار دیگر فرهنگی است.
ازدیاد  برهه  که  اخیر  سال  چند  در  وضعیت  اما 
خود  با  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت  سرسام آور 

داشت اعتیاد به گونه دیگری رشد نموده است.
که  ما  سرحدی  ولسوالی های  تنها  دیگر  امروزه 
استفاده  دردکش  داروی  عنوان  به  را  تریاک 
و  گذاشته  فراتر  خود  بومی  بستر  از  پا  می نمودند 
مرض واگیر و سرتاسری در بسیاری نقاط بدخشان 

شده است.
معتادان مواد مخدر از وضعیت مایوسانه ای که دارند 
از  به دور  درگلو  بغض  و  چشمان  در  اشک  همیشه 
دسترسی به خدمات صحی انتظار بازگشت زندگی 

آبرومندانه را دارند.
در حالیکه مبارزه علیه مواد مخدر برنامه های اساسی 
و کلیدی دولت را تشکیل داده و میلیون ها دالر در 
این عرصه مصرف می شود ولی همانا اهداف اساسی 
مواد  معتادین  صحت یابی  و  قاچاق  کشت،  منع  که 
و  نگردیده  عملی  درست  شکل  به  می باشد  مخدر 
که  مخدر  مواد  به  معتاد  تن  هزار   34000 از  بیش 
همراه  می باشد  کهن ساالن  و  جوانان  اطفال،  شامل 
منجان،  کران  ولسوالی های  در  فامیل های شان  با 
نسی،  اشکاشم،  شغنان،  زیباک،  واخان،  یمگان، 
از  و  بوده  صحی  مشکل  دچار  می  مای  شکی، 
این ناحیه رنج می برند، در بعضی ولسوالی های فوق 
در  اما  شده  گرفته  دست  روی  نسبی  پروگرامی 
بعضی از ولسوالی های متذکره نظیر ولسوالی کران و 
منجان و یمگان، شغنان، نسی، شکی، مای می کدام 
پروگرامی در راستای مبارزه با اعتیاد و صحت یابی 

معتادین روی دست گرفته نشده است.
این  از  غیردولتی  و  دولتی  مقامات  وجودی که  با 
مرکز  دو  جز  به  ولی  دارند  کامل  آگاهی  ناحیه 
دومی  و  فیض آباد  مرکز  در  یکی  معتادین  تداوی 
در ولسوالی بهارک کدام مرکز دیگر ساخته نشده 

است.
که  مدعی اند  متذکره  ولسوالی های  باشندگان 
بودن  صعب العبور  جغرافیایی،  وسعت  به دالیل 
جهت  اقتصادی  مشکالت  و  مواصالتی  راه های 
پرداخت کرایه رفت و آمد نمی توانند خود را در این 
که  تعدادی  همچنان  نمایند،  شامل  تداوی  مراکز 
انتظار  ماه  دو  از  بعد  دارند  نسبی  اقتصادی  توانایی 
درمانگاه  دو  این  در  بستر  شامل  را  خود  نوبت،  در 

می سازند.
از  بررسی  و  نظارت  ارشد  معاون  جواد،  ذبیح اهلل 
حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  تخطی های 
در  ما  که  بررسی هایی  اساس  »بر  می گوید:  بشر 
وضعیت  داشتیم   والیت  این  مختلف  ولسوالی های 

معتادین در برخی ولسوالی ها نگران کننده است.«
در  معتادین  تداوی  برای  درمانگاه  نبود  او  گفته  به 
چندین ولسوالی سبب شده است تا مردم به اثر اعتیاد 

جان های شان را از دست دهند.
در  که  آغا  حسن  فرزند  »هدایت اهلل  می افزاید:  وی 
مواد  به  معتادین  جمله  از  و  داشت  سال  حدود50 
با  و  بوده  درواز  ولسوالی  می  مای  منطقه  از  مخدر 
ولسوالی  از  طیاره  پیلوت های  از  تن  یک  همکاری 
فیض آباد  به  تداوی  جهت  بدخشان  والیت  درواز 
دفتر  مداخله  و  همکاری  اثر  به  می گردد،  منتقل 
و  گردیده  تداوی  بستر  داخل  کمیسیون  والیتی 
رییس  خواهانی  محمدین  انجینر  محترم  توسط 
اتحادیه دروازها کمک و مساعدت نقدی گردیده 
تاثیرات  که  اعتیاد  درجه  رفتن  باال  نسبت  اما  بود 
بود  گذاشته  او  صحی  وضعیت  باالی  را  ناگواری 
دست  از  خودرا  جان  بدخشان  والیتی  شفاخانه  در 
می دهد.« او خاطر نشان ساخت که تنها این مشکل 
یک تن نبوده بلکه صدها و هزارها زن، طفل، جوان 
و کهن سال به این مشکل دچار بوده و توانایی آن را 

ندارند که خودرا به مراکز تداوی برسانند.

از  اعم  که  دارد  خود  در  را  معتاد  سی هزار  تقریبا 
را  معصوم  اطفال  و  موی سفیدان  پیرزن ها،  جوا ن ها، 

دربرمی گیرد.
اما این که دولت در مقابل این سی هزار معتاد تا چه 
می گوید:  هدفمند  آقای  است؟  نموده  توجه  حد 
بدخشان  والیت  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  »ریاست 
مرکز  به  ناوقت  و  وقت  را  نگرانی ها  و  چالش ها 
دو  این طرف  به  سال  چند  از  و  است  نموده  ارایه 
درمانگاه تداوی معتادین در بدخشان ایجاد شده که 
از  قرار دارد. یکی  اختیار مردم  به شکل مجانی در 
این درمانگاه ها دو سال پیش به نام زندگی نوین بود 
که بعدها جای او را ودان یا شفاخانه تداوی معتادین 
مواد مخدر گرفت که فعال این شفاخانه بیست بستر 
را  دیگر  بستر  بیست  و  داخل شفاخانه  در  را  مردانه 
و  قرار می دهد  تداوی  به خانه تحت  به شکل خانه 
زنانه  مرکز  یک  این طرف  به  یک سال  از  همچنان 
را به شمول اطفال از بودجه وزارت مبارزه علیه مواد 
مخدر در ولسوالی بهارک ایجاد نمودیم که دارای 
30 بستر بوده و همه روزه به شکل مجانی در خدمت 
مردم قرار دارد و عالوه بر این دو مرکز  یک موسسه 
دیگری به نام )OTCD( وجود دارد که در زمینه 
آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و تداوی مریضان 
فعالیت  امراض ساری  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به 

می نماید.«
این مقام ریاست مبارزه با مواد مخدر می افزاید: »از 
این که بدخشان وسعت زیاد دارد و دچار مشکالت 
برای  درمانی  مرکز  سه  این  ایجاد  می باشد  فروان 
در  امروز  که  امکاناتی  اما  نیست  بسنده  معتادین 
مخدر  مواد  علیه  مبارزه  وزارت  و  افغانستان  دولت 
وجود دارد ایجاب می نماید تا از این امکانات ناچیز 

استفاده بزرگ نمایم.«
ایجاد  بر  مبنی  را  پیشنهاداتی  می گوید  وی 
در  معتادین  تداوی  برای  بزرگ  درمانگاه  یک 
ولسوالی هایی که بیشترین آمار معتادین را دارند به 
مرکز داده اند و امیدوارند که با ایجاد این درمانگاه 
بتوانند به مشکالت اعتیاد در ولسوالی های سرحدی 

این والیت پایان بخشند.
یک  ایجاد  با  بتوانیم  تا  برآنیم  »ما  کرد:  اضافه  وی 
تمام  بتواند  که  معتادین  تداوی  بزرگ  مرکز 
به  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  مرزی  ولسوالی های 
مشکالت معتادین مواد مخدر پایان دهیم که معتادین 
راه های  و  روانی  نگرانی  لحاظ  از  مخدر  مواد 

صعب العبور در همان  مناطق تداوی شوند.«
در  والیت  این  مرزی  ولسوالی های  باشندگان 
خدمات  و  ادویه  به  دسترسی  عدم  نسبت  گذشته ها 
صحی به منظور کاهش بیماری های شان از تریاک به 
عنوان دارو و دردکش استفاده می نمودند که امروز 
به یک بیماری واگیر در تمام نقاط بدخشان تبدیل 
شده است. اگر مقامات در زمینه توجه جدی نکنند 
و به این معضل پایان ندهند احتمال بروز یک فاجعه 

انسانی را به دنبال دارد.

سمفونی  مرگ نسل من وتو
  س سميع 

 سيحون   تریاک 

ACKU
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تالش دارد تا كسي به عنوان رييس انتخاب شود تا در آينده 
وهرخواستی  نشوند  مشكالت  دچار  مجريه  و  قضاييه  قوه 
كه قوه مجريه كند، قوه مقننه اعتراض نداشته باشد، همين 

دخالت ها است كه مانع انتخاب رييس مجلس شده است. 

هرات
عدم  عوامل  از  يكي  هرات:  در  روزنامه نگار  پيمان  وحيد 
بر مي گردد،  به گذشته  انتخاب رييس  موفقيت مجلس در 
ترتيب  را  مجلس  داخلي  وظايف  اصول  قانون  كسانی كه 
كه  كردند  تصويب  گنگ  طرزالعمل هاي  و  قوانين  دادند، 
شايد پس از اين نيز نمايندگان را با چنين مشكالتي مواجه 
اين  بروز  باعث  سوم  دور  مورد  در  قانون  سكوت  كند. 

مشكل گرديده است.
 از اين كه بگذريم عامل ديگر به نظر من عدم حضور يك 
حزب مقتدر، فراگير و عيار با معيارهاي دموكراتيك است. 
من در روزهاي اخير وقتي تلويزيون و نشرات زنده پارلمان 
بايد كساني كه  معتقدند كه  نمايندگان  اكثريت  مي بينم،  را 
وابستگي  مي نمايند  كانديدا  رياست  پست  در  خودشان را 
داشته  مستقل  پارلماني  تا  باشند،  نداشته  احزاب  به  سياسي 
باشيم. اين اشتباه خنده آوري است، زيرا پارلمان يك نهاد 
سياسي است، در اكثريت كشورهاي دنيا پارلمان در دست 
آشنايي  و عدم  است  غلطي  انديشه¬ي  اين  است،  احزاب 

نمايندگان به دموكراسي را نشان مي دهد.
كه  است  منطقوي  و  زباني  قومي،  انديشه هاي  سوم،  دليل 
متاسفانه در پارلمان فعلي بيش از پارلمان قبلي رخنه كرده 
است. در پارلمان قبلي اگر اين مشكل وجود داشت، بدين 
آغاز  روز  نخستين  از  اما  نبود،  محسوس  و  گسترده  شكل 
بكار پارلمان جديد، اين ها مهر قوم گرايي را بر پيشاني شان 
زدند، هيچ گروهي از نمايندگان پارلمان، متعلق به هر قومي 
تعداد  و  نمي دهند،  تشكيل  را  مطلق  اكثريت  هستند،  كه 
اكثريت  با  بتواند  نيست كه  اندازه  ای  به  قومی  هيچ  كرسی 

آرا رييس مجلس را انتخاب كنند. 
رييس  انتخاب  عدم  هرات:  در  دانشجو  كريمی  آرزو 
يك  هفته  دو  از  بيشتر  گذشت  از  بعد  نمايندگان  مجلس 
به  ايجاد كرده است. مردم  ميان مردم  را در  نگرانی عمده 
نمايندگان مردم رييس  اين ذهنيت دچار شد ه اند كه گويا 
را نه بر مبنای شايستگی و مديريت بلكه بر مبنای قومی و 
دليل  همين  به  و  كنند  انتخاب  می خواهند  سمتی  و  زبانی 
وقتی افرادی كه مطابق ميل آنها نيستند خود را نامزد پست 
رياست می كنند با رای سفيد يا باطل او را رد می كنند و با 
اين اعمال مجلس را با بحران اين چنينی روبرو می كنند. اين 
عملكرد نمايندگان واقعا مردم را مايوس كرده است و آنان 

از اين گونه برخوردها رضايت ندارند.

بدخشان
حيات اهلل رنجبر، آگاه مسايل سياسی: به عقيده من روندی  
نواقص،  دارای  تاكنون  مرحله  آغازين  از  افغانستان  در  كه 
همان  جز  هم  انتخابات  كه  بوده  چالش هايی  و  مشكالت 

روندی است كه هنوز هم در كشور ما متاسفانه دوام دارد.
با  شورا  خود  تشكيل  باشيم  داشته  بينانه  واقع  نگاه  اگر 
سعی  اثر  در  خوشبختانه  كه  بود  روبرو  زيادی  چالش های 
و تالش دست اندركاران و مردم، شورا توانست كار خود 
را آغاز نمايد. اما متاسفانه خواست ها وآرزوهايی كه مردم 
وكشمكش هايی كه  جنجال ها  بنابر  داشتند  ملی  شورای  از 
به ياس مبدل  نبود خرد سياسی در مجلس است،  نمايانگر 
بنا  روز  پانزده  مدت  در  شورا  اين كه  خاطر  به  است.  شده 

نزديك به سه هفته از زمان افتتاح مجلس جديد نمايندگان 
می گذرد، اما تاكنون اين مجلس نتوانسته است كه اعضای 
انتخاب  برای  بار  سه  كند.  تعيين  را  خود  اداری  هيات 
اين  در  ولی  شده  برگزار  انتخابات  تاكنون  مجلس  رييس 
مجلس  رياست  پست  نامزدان  از  يك  هيچ  انتخابات ها، 
آورند.  بدست  را  يك  عالوه  به  پنجاه  آرای  كه  نتوانسته  
نيز  را  اعضای مجلس  رييس مجلس خود  انتخاب  گرچند 
امروز  می شود  گفته  آن طوری كه  اما  است،  ساخته  نگران 
وظايف  اصول  در  تغيير  جمله  از  جديدی  راه های  روی 

داخلی مجلس بحث خواهد شد.
نمايندگان كه  انتخاب رييس مجلس  اين حال، موضوع  با 
است،  بوده  اخير  روزها  طی  جنجالی  موضوعات  از  يكی 
خواستيم كه اين موضوع را با مردم نيز در ميان بگذاريم كه 
نتوانسته اند اعضای  اينكه چرا اعضای مجلس  باره  آنان در 
داشته  را  نظريات شان  كنند،  تعيين  را  خود  اداری  هيات 

باشيم.

کابل
نويد شهروند كابل: عدم توافق اعضای مجلس برای انتخاب 
به عنوان رييس، حكايت از چند دستگی و چند  يك فرد 
پارچه گی نمايندگان جديد می كند. به نظر من هر دسته از 
را بدست  دارند كه رياست مجلس  اعضای مجلس تالش 
گيرند. آن طوری كه ديده می شود، يك تيم خاص اكثريت 
درون  در  كه  ديگر  تيم های  با  و  ندارد  بدست  را  مجلس 
مجلس هستند، به توافق رسيده نمی توانند و اين مساله باعث 
مجلس  رياست  نامزد  تيم  يك  از  يك نفر  بار  هر  كه  شده 

شده، شكست بخورد.
جديد  پارلمان  باالی  بدی  خيلی  تاثير  روند  اين  ادامه 
می گذارد و در صورتی كه اين روند چند روز ديگر ادامه 
شد.  خواهند  نااميد  پارلمان  اين  از  كامال  مردم  كند،  پيدا 
توافقی  به  پارلمان  محترم  اعضای  كه  است  بهتر  بنابراين 

برسند و بيشتر از اين وقت خود و مردم را ضايع نكنند.
همه  افغانستان  در  كابل:  پل سرخ  در  دكاندار  محمدعالم، 
مردم  برای  ما  قبلی  پارلمان  است.  گفته  يوم البدتر  را  چيز 
اين ها  بدهد.  انجام  پارلمان جديد  داد كه  انجام  چه كاری 
)اعضای پارلمان( اگر واقعا به فكر مردم باشند، پس از دو 
هفته افتتاح پارلمان، روی مشكالت مردم بحث می كردند. 
از  بدتر  پارلمان  اين  می شود  معلوم  كه  طوری  آن  اما 
رييس خود  پارلمان گذشته حداقل  است.  پارلمان گذشته 
را زودتر انتخاب كرد اما اين پارلمان چند بار می شود كه 
انتخاب  را  خود  رييس  تاكنون  اما  كرده  برگزار  انتخابات 
كرده نتوانسته است. مردم توقع داشتند كه با افتتاح پارلمان، 
رسيدگی  و  بحث  مردم  مشكالت  روی  نمايندگان شان 
خواهند كرد اما حاال به نظر می رسد كه اين پارلمان در بين 

خود مشكالت و اختالفات زياد دارد. 

غزنی
بهارش  از  نيكوست  احمدشكيب شهروند غزني: سالي كه 
پيداست. وقتي كه وكال نتوانستند در دو هفته رييس شان را 
باشيم.  داشته  مردم  براي  كار  انتظار  چگونه  كنند،  انتخاب 
مردم وكيل انتخاب كرده اند تا براي شان كار نمايد. ولي اين 
نتوانستند براي شان  وكال به خاطر اهداف شخصي شان حتا 

رييس انتخاب كنند، ديگر انتظار كار از اين ها نمي رود.
براي  كار  براي  وكال  اين  كه  مي دهد  نشان  چندهفته  اين 
مردم وكيل نشده اند بلكه شعارهاي دوره كمپاين تنها هدفی 
براي رسيدن به پارلمان بوده است. حاال كه قدم اول براي 
رسيدن به اين اهداف است جنجال هاي داخلي شان را شروع 
كرده اند تا بتوانند يكي از افراد تيمي وگروهي خود را براي 

رسيدن به اين هدف به رياست برسانند. 
افغانستان  در  من  نظر  به  غزني:  جغتوي  از  فهيمي  رسول 
مسايل،  همه  مي شود.  تبديل  سياسي  بازي هاي  به  همه چيز 
مي دانند  خوبي  به  مي كنند  زندگي  اين جا  در  كه  كساني 
كه بازي ها همه سياسي است، بازي هايي كه در اول راهي 
هيچ وجه  به  افغانستان  پارلمان  ندارد.  سياست  سوي  به 
بماند چرا كه  بازي هاي سياسي دور  از ساحه  نمي توانست 
در آنجا نماينده ها يا سياسي هستند، يا به كدام حزب سياسي 
وابستگي  بازي ها  سياست  به  وابستگان شان  يا  دارند،  تعلق 
دارند. اگرچه پارلمان جايي است تقنيني و بايد نماينده هاي 

مردم مسايل قانوني را در آنجا به تصويب رسانند.
كريمه محصل تعليم وتربيه دانشگاه غزني: به نظر من جنجال 
رييس  تعيين  برسر  نمايندگان  مجلس  وكالي  هفته اي  دو 
پارلمان  از  بيرون  دخالت هاي  كه  مي دهد  نشان  پارلمان 
خصوص  به  كند،  شروع  كارش  به  پارلمان  تا  نمي گذارد 
جمهور  رييس  جناب  تيم  حقيقت  در  مجريه.  قوه   دخالت 

بر مشكالت وظايف داخلی نتوانسته است موفق به انتخاب 
رييس شود و نتوانسته است كه انتظارات مردم افغانستان را 

برآورده سازد.
باشندگان فيض آباد: يكی  از  تن  ما مورالدين كوفی، يك 
از عواملی كه شورای ملی را به جنجال های درونی كشانده 
است اين است كه اين شورا در درون يك حكومت كامال 
در  رای  ميليون  ونيم  يك  تقلب  است.  شده  ايجاد  متقلب 
انتخابات رياست جمهوری شاهد اين مدعا است. بنا آقای 
نگذارد وكال  تا  است  آن  دارد درصدد  تيمی كه  با  كرزی 
برای  بگيرند.  را درپی دارد تصميم  منافع ملی  به آنچه كه 
حكومت  برای  خوبی  پشوانه ی  بتواند  ملی  شورای  اين كه 
باشد، بنابراين حكومت از دست اندازی دست بر نمی دارد. 
واقع  در  اساسی  قانون  خالف  اختصاصی  محكمه  ايجاد 
ايجاد يك نوع تهديد برای وكالی شورای ملی بود كه تا 
حال اين روند به هر شكلی كه باشد ادامه دارد. و يك عده 
وكالی سست عنصر وترسو تحت تاثير همين محكمه قرار 
دلهره  دچار  رييس مجلس  انتخاب  در جريان  بنا  گرفته اند 

وسر درگمی هستند.

 تخار
تخار:  ازدانشگاه  ادبيات  دانشكده  فارغ  آرين  حسيب اهلل 
ايجاد شده است در حقيقت  بااين وضعيتی كه در مجلس 
نمايندگان نشان می دهند كه اين توانايی  را ندارند كه روی 
ملت  برای  تا  نمايند  بحث  ملی  منافع  برای  بزرگ  مسايل 
بيچاره ی ما را حد اقل دستگير باشند. وقتی پارلمان ما اين 
وضعيت را خلق كرده است من مطمين هستم كه هيچگاه 
حكومت  باالی  تاثيرگذار  حرف  كه  شد  نخواهند  موفق 
داشته باشند. در حقيقت دولت اين ها را به تمسخر خواهد 

گرفت و مثل كودكان بازی شان خواهد داد.
شاهين شهپر دانش آموز: به نظر من از علل و عوامل مهمی 
افغانستان  نمايندگان  مجلس  رييس  انتخاب  قسمت  در  كه 
انتخاب  به  موفق  نمايندگان  هنوز  تا  و  بوده  آفرين  چالش 
فكری،  تضادهای  پارچگی  چند  نشده اند  رييس شان 
انديشه ای گروهی و حزبی است. از جانب ديگر اين چند 
شده  باعث  مختلف  گروه های  به  شدن  تقسيم  و  پارچگی 
بدهد  رای  نظرش  مورد  فرد  برای  فقط  هركس  كه  است 
در غير آن رای سفيد استعمال خواهد كرد. حاال ببينيد كه 
اين گونه عملكردها ما را خيلی مسخره كرده است. در واقع 
نشان می دهد كه اين مردم باز هم ميان هم جور نمی آيند و 

دوباره يخن به يخن خواهند شد.
   پيام وحدت آموزگار: يك مثل مشهور است كه می گويند 
پارلمان  وقتی  بيچاره اند«  كار خود  در  سازان جهان  »چاره 
باالخره  و  انديشمند  فكری  شخصيت های  همه  اين  با  ما 
از  می كنند  عمل  اين گونه  اصالحات  برای  صاحب نظر 
آغاز  همين  از  حاال  داشت.  می توان  انتظاری  چه  ديگران 
نخواهيم  خوبی  پارلمان  دور  اين  در  ما  كه  می شود  ديده 

داشت. 

کندز
فرق  با  بايد  دوم،  پارلمان  كندز:  در  آموز  دانش  ناصر، 
دارند.  بيشتر  انتظار  مردم  كند.  كار  پيشين  پارلمان  با  بسيار 
و  بياموزند  از تجربه های دور گذشته  بايد  تازه،  نمايندگان 
بيش از اين، زمان و فرصت را به هدر ندهند.  در روزگاری 
كار های  هم  شورا  اگر  است،  فساد  در  غرق  حكومت  كه 
جدی سريع و برابر با خواهش مردم انجام ندهد، اميد ديگر 

باقی نخواهد ماند.

هيچ  بار  زير  بايد  نمايندگان  كندز:  شهروند  عمران،  منير 
گروهی نروند. بايد تنها به مردم فكر كنند. بايد نگران وضع 
ميليون ها تنی كه با صد ها اميد، رای داده اند، باشند. چندين 
جديت  به  وادار  را  نمايندگان  بايد  بی نتيجه،  انتخابات  بار 
از  مردم  با مالحظاتی كه  بايد  آنان  های شان كند.  در كار 
به  بتوانند  تا  كنند،  انتخاب  را  رييس شان  می خواهند،  آنان 
نمايندگان  كار  به راه  چشم  همگان  برسند،  ديگر  كار های 

جديد است.
نان  مردم  بی كاراند،  مردم  كندز:  در  آموزگار  پرويز، 
به  امنيت  و  آرامش  برهم خوردن  هراس  در  مردم  ندارند. 
سر می برند. نمايندگان، وقتی باالی يك موضوع، نزديك 
به 3 هفته وقت را هدر می  دهند، برای رفع نياز های مردم چه 
وقت كار می كنند؟ از برنامه های حكومت چگونه نظارت 
نتيجه  يك  به  زودی  به  بايد  نمايندگان  بكنند؟  می توانند 

برسند.

بلخ
عبدالرحمان حليمي باشنده شهرمزار شريف: كشوري داريم 
كار  گذشته  داشت  نظر  در  با  اما  بلند  تاريخ  و  فرهنگ  با 
پارلمان و دولت كه هيچ نتيجه مثبت نداشته و به جز افزودن 
به تعدادی از اشخاص مفت خوار، خود پسند و جاه طلب كه 
خود باري بوده اند بر دوش ملت بيچاره و چشم به راه. ديگر 
به  ما  مردم  و  كشور  تا  نمي گذارد  بيگانگان  دست  اين كه 
فالح و رستگاري راه يابد  از اين سبب دوستان واقعي ملت 
و مردم  در انزوا  قرار گرفته اند  و آناني كه در پارلمان راه 
يافته اند  باالي همديگر اعتماد كامل ندارند.                       

حس خودخواهي اعضاي  مجلس آنها را نمي گذارد تا به 
اعتماد دهند  هركه مي خواهد خود رييس و  ديگري راي 
فرق  بر  را  هوس شان  اسپ  باشد  تا  باشند  ديگران  بزرگ 
مردم بيچاره و خوش باور ما با بي تفاوتي و لجام گسيختگي 
برانند  بي خبر از آنكه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمي سوزد 
اگر سوزد شبي سوزد شب ديگر نمي سوزد. و اين مطلب در 

تاريخ كشورما  هويدا شده است.
محمد ايوب دانش آموز دانشگاه بلخ: خوب است مردم ما 
بدانند كه تعصبات قومي و نژادي و زباني تنها در بين مردم 
بين مردمانی كه صاحب صالحيت و  بلكه در  نيست  عوام 
نفوذ هم هستند موجود است كه همه اين موضوع را با چشم 
سر در خانه ملت تماشا نمودند. حال من منحيث يك فرد 
افراد راي دادند مي پرسم  عادي از مردم خود كه به چنين 
چرا و چگونه فريب چنين اشخاص را خوردند، وآيا چنين 
مجلس كه در طول 3 هفته رييس خود را انتخاب نتوانسته 
كه سر نوشت خود شان است آيا سرنوشت اين ملت بيچاره 

ودربدر را تعيين كرده مي توانند؟

مردم: 

 از پارلمان ناامید شده ایم 
تهیه و تنظیم: ظفرشاه رویی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

رییس دفتر »برابری جنسی و توانبخشی زنان« 
نهاد  این  متحد می گوید: »هدف  ملل  سازمان 
جدید قدرت بخشیدن به زنان با حضور بالقوه 

در کشور های جهان است.«
توانبخشی زنان سازمان  برابری جنسی و  دفتر 
ملل متحد سال گذشته توسط شورای عمومی 
سازمان و با ادغام ۴ دفتر و آژانس پایه گذاری 
با بودجه ای  اولین نهاد بزرگ جهان  این  شد. 
عظیم است که مساله تبعیض جنسی در جهان 
را مورد توجه قرار داده است. اولین جلسه این 

نباید  اما  است،  روبه رو  فراوان  چالش هاي  با  تربیت  و 
ناممکني  امر  این حوزه  در  تغییر  ایجاد  تصور کرد که 
است. یکي از امکاناتي که در این گزارش بدان اشاره 
شده این است که فعالیت هاي معطوف به تعلیم و تربیت 
که  است  ملت سازي  کالن  پروسه  از  بخشي  واقع  در 
سرانجام موجب گسترش صلح و عدالت در این کشور 

خواهد شد.3 
پی نوشت:

 1-GLOBAL EDUCATIONAL -   
) TREND “ 1970-2025 “ ),2009
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)MONITORING REPORT P 1 )2009
 UNESCO&IIEP, EDUCATION - 
 AND FRAGILITY IN
 3-AFGHANISTAN, A SITUATIONAL
) ANALYSIS P 10 ) 2009
ادامه دارد



تدابیر جهاني و آموزش همگاني
تعلیم و تربیت از جمله موضوعاتي است که بیشترین 
توجه فعالیت هاي جهاني در امر توسعه، امحا و مبارزه 
علیه  مبارزه  مي گیرد.  دربر  را  عمومي  رفاه  و  فقر  با 
بي سوادي از جمله اقدامات و فعالیت هایي است که 
بودجه  راه مي افتد.  به  از کشورها  بسیاري  در  ساالنه 
بي سوادي،  علیه  مبارزه  راستاي  در  که  هزینه هایي  و 
تعداد  به  نیز  و  عمومي  پرورش  و  آموزش  گسترش 
سرعت  مي شود،  اف��زوده  تحصیلي  مراکز  و  نهادها 
مي دهد.  نشان  را  موضوع  این  به  بیشتر  توجه  و 
نشان گر  تربیت  و  تعلیم  از  بیشتر  حمایت  و  توجه 
رو  جهاني  روند  که  است  انساني  سرمایه  به  اذعان 
و  تعلیم  جهاني  روند  جهاني  گزارش  دارد.  رشد  به 
 GLOBAL EDUCATIONAL( تربیت 
را  تربیت  و  تعلیم  چشم انداز  که   )TREND
مي کند،  پیش بیني   2025 سال  تا  جهان  سطح  در 
نشان دهنده این واقعیت است که شکاف هاي جنسي 
کشورها  و  جوامع  از  خیلي  در  محدود،  کشورهاي 
تربیت  و  تعلیم  براي  نوجوانان  حضور  و  شده  کمتر 

بیشتر شده است.1

 EDUCATION FOR در گزارش نظارتي دیگر
ALL – EFA که در سال 2009 نشر شده است نشان 
مي دهد که شکاف و بي عدالتي جنسي در امر تعلیم و 
تربیت هم در سطح سیاست هاي آموزشي در کشورها 
از  یکي  رابطه،  این  در  عملي  اقدامات  و  درکارها  هم 
سال هاي  در  بین المللي  اصلي  نگراني هاي  و  دغدغه ها 
بعدي خواهد بود. عدالت و برابري جنسیتي باید یکي 
از اهداف عمده در موضوع برنامه، »آموزش براي همه« 
که  اهدافي  و  عرصه ها  در  موفقیت  به  اذعان  با  باشد. 
دارد  وجود  دیگر  کلیدي  مقاصد  است،  آمده  بدست 
بودجه  تخصیص  آید.  به دست  باید  تا سال 2015  که 
و مدیریت در امر آموزش و پرورش از موارد کلیدي 
هزینه  توسعه،  به  رو  کشورهاي  مي آید.  حساب  به 
کافي را به این حوزه اختصاص نمي دهند و کشورهاي 
به گونه اي که  رابطه  این  در  تعهدات شان  با  توسعه یافته 

انتظار مي رود، عمل نمي کنند.2 
نهادهاي مسوول بین المللي در قبال آموزش و پرورش، 
موضوعات دیگري نیز در این حوزه سراغ کرده اند که 
بخشي از آن را در گزارش یونسکو در مورد افغانستان 
از  افغانستان  که  است  آمده  گزارش  این  در  مي بینیم. 
تعلیم  است.  شکننده  کشوري  ثبات  و  امنیت  لحاظ 

نهاد با ریاست میشل بشله رییس جمهور پیشین 
چیلی روز سه شنبه )5( دلو تشکیل شد تا اهداف 

و خط مشی آن را ترسیم و اعالم کند.
سازمان  در  متحده  ایاالت  سفیر  رایس  سوزان 
دفتر  این  فعالیت  و  تاسیس  از  استقبال  با  ملل 
ساله   ۶5 تاریخ  در  بار  اولین  »برای  است  گفته 
سازمان ملل متحد، کشورهای عضو چالش ها و 
فرصت های الزم برای زنان را در دستورالعمل 
کار خود قرار داده اند.« وی تاکید کرد هدف نه 
زنان  به  توان بخشی  بلکه  انصاف  و  برابری  تنها 

از شرایط اولیه رشد موفقیت و امنیت در جهان 
است.

متحد  ملل  سازمان  نهاد  این  رییس  بشله  میشل 
معتقد است که توانایی، مجاهدت و خرد زنان 
از منابع استفاده نشده در تاریخ بشر است. خانم 
افزود این نهاد تالش خواهد کرد تا زنان  بشله 
قرار  سازمان ها  رهبری  مقام  در  بتوانند  بیشتری 
گیرند. وی با اشاره به امریکای التین و این که 
روسای جمهوری برزیل، ارجنتاین و کاستاریکا 
و نخست وزیران ترینیداد و توباگو زن هستند، 
گفت: »با وجود این پیشرفت ها زنان تنها در 19 
کشور از 192 کشور جهان به رهبری رسیده اند.«

میشل بشله افزود: »این نهاد که زنان سازمان ملل 
بالقوه در کشورهای  متحد نام گرفته با حضور 
جهان تالش خواهد کرد با زنان هرمنطقه تماس 
آنان را  نیازهای  و  نگرانی ها  مشکالت،  گرفته، 
توانبخشی  و  رفع مشکالت  در جهت  و  درک 
به نقشی که زنان  با اشاره  اقدام کند.« وی  زنان 
پنج  باشند  داشته  جهان  توسعه  در  می توانند 
جهان  کشورهای  در  که  را  نهاد  این  اولویت 
مدنظر قرار خواهد گرفت، اعالم کرد: به گوش 
رساندن صدای زنان، مشارکت فعال و رهبری 
در مسایل اجتماعی، پایان دادن به خشونت علیه 
و  برخوردها  در حل و فصل  زنان  زنان، شرکت 
کشمکش ها، بهبود شرایط اقتصادی و برقراری 

برابری جنسی در کشورهای جهان.
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تالش سازمان 
ملل برای ارتقای 

جایگاه زنان 

قسمت چهل و نهم   

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان 
8 ــ حفظ محیط زيست: در سال 1388

آن  ومتمم  حفظ الصحه  حق  از  جزیي  زیست  محیط  حفظ  حق 
بوده، هر کس حق دارد از محیط پاک وسالم زیستي برخوردار 

باشد. حفظ محیط زیست به این جهت حق فرد است که: 
مثل  گازهایي  انتشار  اثر  در  زمین  هواي  شدن  گرم  و  آلوده   ��
فوسیلي  مواد  زیاد  مصرف  و  سوخت  اثر  به  دای اکساید  کاربن 
و  دولت ها  توسط  صنایع  در  وغیره(  سنگ  ذغال  گاز،  )نفت، 

موسسات بزرگ خصوصي،
انتشار زیاد گازهاي گلخانه اي در  - ازبین رفتن الیه ازون در اثر 
جو زمین و یا استعمال  گازهاي کلوروفلورکاربن )سي اف سي( 

در صنایع یخچال سازي در کشورهاي مختلف 
�� آلوده شدن آب دریاها و اقیانوس ها بر اثر انداختن مواد زاید و 

فاضله کارخانه های صنعتي و سایر کثافات، 
�� قطع جنگالت و نابودي انواع گیاهان و استفاده از آن در صنایع 

مختلف، نابودي انواع حیوانات در اثر شکار یا عامل دیگر 
�� تراکم و ازدیاد نفوس، علي الخصوص در شهرها و عدم اتخاذ 

تدابیر پیشگیرانه )وقایوي( درست و ده ها عوامل دیگر.
همه این ها سبب برهم خوردن تعادل اکوسیستم و محیط زیست 
و  مختلف  امراض  شیوع  باعث  نتیجه  در  و  گردیده  زمین  کره 
مرگ میلیون ها انسان در روي زمین شده و حیات میلیاردها انسان 
بي گناه دیگر را به خطر مواجه ساخته است. همچنین باعث نابودي 
انواع حیوانات در خشکي و دریا و نابودي انواع گیاهان به حیث 

ثروت هاي بشر گردیده است. 
بنابرآن ملل متحد ابتدا کنفرانسي را در استاکهلم )1972( و بعدا 
در ریودوژانیرو در برازیل )1992( به اشتراک 1۴0 کشور برگذار 
موسسات  و  دولت ها  همه  از  کنوانسیون،  دو  تصویب  با  نموده 
بزرگ صنعتي خواست تا درحفظ محیط زیست تالش نموده از 
آلوده ساختن جو زمین و آب اقیانوس و دریاها با کاهش سوخت 
موارد فوسیلي و آزمایشات اتومي جلوگیري نمایند. و در صورت 
وارد ساختن ضرر و یا زیان به ممالک دیگر یا دریاها، به جبران 

خسارت وارده و ترمیم آن بپردازند. 
این کنفرانس، حفظ محیط زیست را، حق اساسي هر فرد روي 
نموده  آن  حراست  و  حفظ  به  ملزم  را  دولت ها  و  شناخته  زمین 

است. 
حق حفظ محیط زیست در ماده 15 قانون اساسي جدید افغانستان 
تسجیل و دولت مکلف به حفظ جنگالت و بهبود محیط زیست 

گردیده است.
9 ــ حق ايجاد آثار و فعالیت های هنري: 

تکامل  براي  آن  به  اشتغال  بوده،  فرهنگ  از  مهمي  بخش  هنر 
استعداد و شخصیت فرد و عناصر فرهنگ ملي یک امر الزم است. 
از این رو هر فرد حق دارد به صورت فردي یا به صورت گروهي 

به ایجاد اتحادیه ها به کسب هنر و ایجاد آثار هنري بپردازد. 
این حق از طریق اشتغال به فعالیت های هنري مثل موسیقي، شعر، 
شده  حمایت  و  تامین  غیره  و  تیاتر  سینما،  هیکل تراشي،  نقاشي، 

می تواند. 
با کسب هنرها آثار هنري مثل: تصویر، مجسمه،  افراد می توانند 
فلم، نمایشنامه و غیره ایجاد نموده از نتایج آن مستفید و درعین 

حال در تکامل فرهنگ ملي  سهیم گردند.
لذا دولت ها وظیفه دارند تا هنرمندان را از مزاحمت های بي جاي 
دیگران حفاظت نموده ودر انجام فعالیت های هنري شان کمک و 

تشویق نمایند. 
بشر  حقوق  جهاني  اعالمیه   27 ماده  در  هنري  فعالیت های  حق 
براي هر فرد تسجیل گردیده، طبق ماده ۴7 قانون اساسي جدید، 
کشورما نیز، دولت مکلف به تشویق و حمایت از حق فعالیت های 

هنري اتباع شده است. 
ادامه دارد
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بوی پیراهن یوسف ز صبا می شنوم 
مژده ای دل، که گلستان شده بیت الحزنت

هوشنگ ابتهاج

به این سادگی نیست، با تانک و توپ نمی شود مردم را تا 
ابد اسیر نگه داشت. یکی از دشواری های دولتمردان مستبد 
این است که گمان می کنند با زور می شود، انسان ها را برای 
همیشه در زنجیر نگهداشت. رسانه های غربی به ایران دوران 
شاه می گفتند: »جزیره ثبات و آرامش«  اما در زیر این جزیره 
آرامش، آتش فشانی از خشم و سرخوردگی مردم نهفته بود 
که سلطنت و استبداد نتوانسته بودند با قبول آزادی و تحقق 
نظام قانون و همراه با عدالت از انفجار آن جلوگیری کنند. 
با نخستین فریاد های مرگ بر شاه و مرگ بر استبداد، نظام 
پر جبروت سلطنتی مانند خانه کارتونی فروپاشید و جای آن 
را به دلیل نبود گزینه ی دموکرات و عدالت خواه، استبداد 
دیگری گرفت که تا امروز دمار از روزگار مردم می کشد.

دهه هشتاد، سال های فروپاشی نظام های استبدادی بودند. در 
فیلیپین، تایوان، کوریای جنوبی و امریکای التین نظام های 
استبدادی و اوتوکراتیک یکی پی دیگری فرو ریختند. در 
آلمان شرق و رومانیا، دیکتاتوری های کمونیستی هونیکر و 
ریختند.  فرو  مردم  رستاخیز شکوهمند  برابر  در  چایسسکو 
اتحاد  دولتی  سوسیالیسِم  شرقی،  اروپای  دیکتاتوری های 
آفتاب،  معرض  در  مومی  بسان  دیگری  پی  یکی  شوروی 

ذوب شدند.  
دریغ که این بهار امیدوار دموکراسی که به سخن سامویل 
هانتینگتون، بعد از جنگ جهانی دوم دوباره سربلند کرده 
اسالمی-عربی  کشور های  استبداد  دروازه های  پشت  بود، 
بوش  جورج  استعماری  استراتژی  ماند.  متوقف  خاورمیانه 
که زیر عنوان »خاورمیانه بزرگ« تدوین یافته بود، با تجاوز 
نظامی و اشغال عراق نه تنها منجر به دموکراسی نشد، بلکه 
به گونه موثری به خیزش بنیاد گرایی اسالمی و میلیتانتیسم 
القاعده کمک کرد. دیکتاتورها در سرزمین های مسلمان بر 
این باور اند که تنها اینان اند که می توانند از سلطه افراطیت 
پیش گیری کنند. واقعیت این است که یکی از دالیل اصلی 
خیزش جنبش های افراطی دینی در جهان اسالم، موجودیت 
سوسیالیسم  و  مدرنیسم  شکست  و  خودکامه  نظام های 
خود  کتاب  در  دان دینر  است.  ستیز  آزادی  و  استعماری 
این  بر   )2005 )برلین  شده«  موم  و  مهر  »زمان  عنوان  زیر 
باور است که تمدن اسالمی به ویژه در سرزمین های عربی، 
تمدنی  وی  باور  به  است.   شده  ژرف  بحران  یک  گرفتار 
که در سده های میانه بر تمدن مسیحی تفوق داشت، امروز 
تمدنی که مغرب  در خاورمیانه در جا زده است و در سیر 
زمین با عصر جدید آغاز کرده است، سهمی ندارد. پی آمد 
چنین گسست تمدنی این است که افراطیت سیاسی در جامه 
مذهبی با تالش برای رسیدن به اصالحات و روشنگری در 
حالت  این  وی  باور  به  می گیرد.  قرار  خونین  تقابل  یک 
اقتصادی  سیاسی،  واقعیت های  محصول  بیشتر  پارادوکسی 

و اجتماعی است تا آموزش های دینی. 
به باور وی ساختار های اجتماعی و سیاسی سنتی و مدرن در 
دستگاه های  تا  می شوند  موجب  عربی-اسالمی  میانه  خاور 
خشک و بسته و تقلیل دانش ها و فلسفه به تکرار مکررات 
و تابوسازی حریم حقیقت، پیوسته باز تولید شوند و افزون 
بر این استبداد های سکوالر و آزادی ستیز نیز به همان اندازه 
مانع می شوند تا بشر جهان اسالم بتواند در قلمرو آزادی به 

تفکر و عمل بپردازد.
در حالی که در سالیان پسین، صد ها هزار جوان از مکاتب 
و مدارس کشور های عربی فارغ التحصیل شده اند اما هرگز 
جوانان  این  تا  است  نبوده  طوری  توسعه ای  برنامه ریزی 
در  این  و  شوند  شرافتمند  زندگی  و  شغل  دارای  بتوانند 
حالی است که، فرزندان زورمندان حاکم، یکی پی دیگری 
جمهوری های  و  می گذارند  شان  پدر های  پای  جای  پا 
این  واقعیت غم انگیز جهان عرب  و  ایجاد می کنند  میراثی 
است که خوانین عربی از کرانه های شبه جزیره عربستان تا 
قلب افریقا، در همه جا چتر حاکمیت های تاراج و استبداد را 
بر افراشته اند و به چیزی که توجه ندارند، مردم و آرزو های 

آنها است.
در مصر »حزب دموکرات ملی« حسنی مبارک سال هاست 
و  می داند  مصر  کشور  و  مردم  مایشای  مالک  را  خود  که 
بیچارگی  و  فقر  زنجیر  در  را  مصری  انسان  میلیون  هشتاد 
حی  همه جا  پولیس مخفی  دستگاه  است.  نگهداشته  اسیر 
نمی تواند.  کرده  بلند  را  صدایش  کسی  و  است  حاضر  و 
صدها  که  قبطیان  کلیسای  بر  اخیر  تروریستی  حمله های 
افول دولت  از  نشان  اند،  داشته  مسلمانان همزیستی  با  سال 
مصر داشت. برخالف ادعای مالیان ایران و پیروان افغانی 
شان، هیچ همسانی میان شعار های افراطیون ایرانی و مظاهره 

از  پادشاه وفادار اند تاکی می توانند  به  این کشور که  شرق 
این نظام در برابر خشم مردم محافظت کنند، پرسشی است 
که باید مطرح گردد. اکثریت محروم و فقر زده این کشور 
دهه ها  مردمی که  می دهند،  تشکیل  فلسطینی  آوارگان  را 
می شود مورد تحقیر و ستم قرار دارند و تجربه های »سپتامبر 
می کند.  سنگینی  آنها  حافظه  بر  هم  هنوز  تبعیض  و  سیاه« 
این  آرامش  همه حال  در  اخیر  روز های  خیابانی  تظاهرات 

کشور را نیز بر هم زده است.
مومنان«  »امیر  را  پادشاه، محمد ششم، خودش  در مراکش 
به  که  خود  نسبی  سلسله  از  استفاده  سو  با  وی  می داند. 
نوعی  خود  برای  می رسد،  علی  بن  حسن  امام  حضرت 
و  اجتماعی  بحران  این همه  با  است.  قایل  مقدس  منزلت 
این است که  بیداد می کند. سخن برسر  این کشور  فقر در 
وی تاکی خواهد توانست، با تکیه بر سازمان استخبارات و 
پولیس از عصیان مردم پیش گیری کند. هم اکنون، مردم با 
پیام های آزادی و حقوق بشر خواهان تغییرات گسترده در 

جامعه می باشند.
بیشتر  کشور  این  می باشد.  عربی  کشور  ترین  فقیر  یمن 
هایی  سنت  با  است  عربی  عشایر  و  قبایل  از  کنفدراسیونی 
که از دوران سنگ به دوران کامپیوتر و فیس بوک، تداوم 
یافته اند. در جنوب، جامعه اندکی باز تر است در حالی که 
هم  هنوز  تاریخ  از  پیش  سنت های  و  عادت ها  شمال  در 
زیر  جمهور  رییس  صالح  عبداهلل  علی  دارند.  کله کشک 
فشار مردم اعالم کرد که از سال 2013  به بعد نمی خواهد 
در مسند رییس جمهوری باقی بماند و همچنین فرزند وی 

نیز کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد بود.
در لیبیا، معمر القذافی از سال 1969 بدینسو، یک دیکتاتوری 
تاراجگر را مستقر ساخته است. انقالب قذافی نیز مانند خود 
وی دمدمی مزاج است، گاهی ناصریست است، گاهی سبز 
افریقایی  است، گاهی  اسالمی  است و سوسالیستی، گاهی 
نیست. در همه حالت ها  است، همه چیز است و هیچ چیز 
اند. قذافی  از رفاه و سعادت محروم  لیبیا  اند که  این مردم 
و نظام پولیسی وی سنگواره و فسیل هایی اند، میراث مانده 
در  و  مدرنیته  و  قبیله  از   آمیخته ای  سرد،  دوران جنگ  از 
همه حال آنچه که پیشتر از هر نظام دیگر باید دگرگون شود 

همین نظام فسیل شده قذافی است.      
گوش  به  شورش  صدای پای  عربی  قلمرو های  بیشتر  در 
عربستان  مانند  نفتی،  فقط در سرزمین های شیوخ  می رسد، 
آرام  اوضاع  که  است  قطر  و  متحده  امارات  سعودی، 
اقلیت  این کشور ها یک  باشندگان عرب هر سه  می نماید. 
خارجی  کارگران  را  نفوس  اکثریت  می سازند.  را  ناچیز 
کمتر  آن  در  که  هایی اند  کشور  این ها  می دهند.  تشکیل 
می توان با گفتمان های معاصر رو برو شد. درآمد های سرشار 
نفت و گاز موجب می شوند تا این کشور ها برای اتباع شان 
زندگی بهتری را آماده کنند و بدین طریق اعضای قبایل را 

به طبقات فرادست جامعه تبدیل کنند.          
الجزایر  و  یمن  اردن،  مصر،  تونس،  در  امروز  که  آن چه 
تقابل خونین  پیروزی برسد و چه در  به  اتفاق می افتد، چه 
با جمهوری های موروثی سرکوب شود، یک پیام آشکار را 
در خود نهفته دارد: جهان عربی و اسالمی آبستن تحوالت 
ژرفی اند که دیگر نمی شود با مترسک بازی های مانند مالیان 
و یا دیکتاتوران نظامی و یا بنیاد گرایی اسالمی با آن مقابله 
کرد. خیزش های کنونی خواب گوارا را از همه مستبدان در 

کشور های اسالمی که در کنار تاراج گران افریقای سیاه تنها 
جغرافیای دور از حاکمیت مردم است، ربوده است. بدون 
با  کنونی  خیزش های  نهایی  پیامد های  مورد  در  باید  شک 
نشان  ایران  اسالمی  برخورد کرد. تجربه جمهوری  احتیاط 
داد که خطر افتادن به دام یک دیکتاتوری افراطی مذهبی 
نباید کرد که  در کشور های اسالمی وجود دارد. فراموش 
جوانان شورشگر در کشور های عربی و رهبران اصالح طلب 
ایران  مالیان  با  اساسی  تفاوت های  دارای  کشور ها،  این 
مالیان  نظام  کشتار  و  دهشت  تجربه  یک سو،  از  می باشند. 
ایرانی به مثابه یک واقعیت مخوف هر نوع جاذبه را از دست 
داده است و از سوی دیگر، اکثریت باشندگان کشور های 
سازماندهی  میان  تفاوت  اند.  مذهب  سنی  عربی خاورمیانه 
شبکه های مذهبی در تسنن و تشیع در این است که سلسله 
واحد  رهبری  و  تقلید  مراجع  گسترده  شبکه های  و  مراتب 
در تسنن مانند تشیع ایرانی- صفوی وجود ندارد. افراطیت 
انقالبی در تمام کشور های سنی مذهب  و اسالم سیاسی و 
مولود تفکر ایدیولوگ ها و متفکران در غرب تحصیل کرده 
و یا این که زیر تاثیر غرب است. از حسن البنا، مودودی و 
از مسجد سربلند  ترابی و حکمتیار هیچ یک  تا  سید قطب 
شبه  یا  و  غرب  دانشگاه های  پروردگان  همه  اند،  نکرده 
غربی  مدرنیته  اینان  که  است  هم  رو  همین  از  غربی اند. 
را  اسالمی  ظاهر  به  لباس  آن  اندام  بر  و  می سازند  نیمه  را 
راست می کنند. در حالی که این کار در ایران عمدتا توسط 
از دست  هایی.  تفاوت  با  البته  می گیرد،  آخوندها صورت 
پیری  به  در مصر،   بنیاد گرایی  سیاسی  دیگر، ساختار های 
از دست داده  را  توان  رادیکال روز های نخست  رسیده و 
اند. جای احزابی مانند »اخوان المسلمین« را در این منطقه 
جنبش های  رادیکال و سالح بردوش مانند جهاد اسالمی، 
وجوداین که  با  اند.  گرفته  دیگران  و  القاعده  حماس، 
شبکه های همیاری و اجتماعی احزاب جانبدار اسالم سیاسی 
انقالبی گری  اما در  فعال می باشند،  یاد شده  در کشور های 
آنها تغییراتی رونما گردیده است.  تجربه شکست خورده 
ایران و پیکار های خونین و بی عاطفه القاعده، تجاربی اند که 
موجب کاهش شانس اسالم سیاسی برای کسب قدرت در 
برد  یاد  از  نباید  این،  بر  افزون  می شوند.  عربی  میانه  خاور 
طبقه  یک  مصر،  و  تونس  کشورها،  این  از  برخی  در  که 
می باشد،  دموکراتیک  دگرگونی های  خواهان  که  میانی 
وجود دارد. برای این طبقه، اسالم فرهنگ، مدنیت و اصول 
بنیادگرایی  کشی  چاقو  و  ریزی  خون  با  که  است  ارزشی 
تفاوت های گوهرین دارد. به سخن دیگر، امکان این که در 
جهان کنونی مسلمانان از احزاب رادیکال روی  بر گردانند 
امیدواری  مایه  بیابند،  اعتدال سیاسی  به سوی  و رویکردی 
است. هم اکنون چنین تجربه ای در کشور هایی مانند ترکیه، 
یک  کمبودها،  همه  با  بنگله دیش،  و  مالیزیا  اندونیزیا، 
واقعیت است. واقعیتی که باید در محاسبات سیاسی در نظر 

گرفته شود.
بدون شک پس لرزه های، آنچه که در جهان عربی-اسالمی 
به وقوع می پیوندد، فراگیر تر از آن خواهد بود که برخی 
دگرگونی های  آبستن  که  لرزه هایی  پس  می کنند.  گمان 
بزرگ اجتماعی خواهد بود و روز های امیدوار در پی اند و 
صدای سبز آزادی را از کرانه های نیل تا بادیه های جنوب 
مراکش، در همه جای دنیای عرب باید با جان شنید و از دل 

با آن همبستگی  داشت. 

چیان مصری وجود ندارد. نه از 
از  هم  نه  و  است  نشانی  عمامه 
نعلین؛ نه کسی در پی عاشورای 
بر  نه هم کسی  دیگری است و 
بجای  و  سر و صورتش می زند 
می دهد  شعار  عدالت  و  آزادی 
مردم  بیا«.   مهدی  بیا،  »مهدی 
عدالت،  و  می خواهند  آزادی 

دموکراسی و نان.
بن علی  زین العابدین  تونس  در 
و  جبروت  اوج  در  همسرش  و 
نخوت، بی خبر از مردم، زندگی 
دزدیده  ثروت  می کردند. 
از  بیشتر  به  وی  جانب  از  شده 
زده  تخمین  دالر  میلیارد  سی 
همفکران  و  همراهان  می شود. 
وی حکومت پولیسی را تشکیل 
از  دمار  آن  در  که  بودند  داده 
بودند.  کشیده  مردم  گار  روز 
مدت ها  از  عصیان  پای  صدای 
سال  دو  می شد.  شنیده  پیش 
پیش مردم به خیابان ها ریختند و 

با قیام معروف به »قیام نان« نشان دادند که کاسه صبر مردم 
لبریز شده است. این بار همانند مصر، این افسران کودتاچی 
نبودند تا بساط رژیم را بر چینند، همانگونه که بن علی که 
را  قبیه  حبیب بر  حاکمیت  بساط  و  بود  داخله  وزیر  خود 
استفاده  با  که  بودند  کرده  تحصیل  جوانان  بار  این  برچید. 
از ابزار رسانه ای مدرن، انترنیت، فیس بوک و تویتر دیوار 
را  همبستگی  شبکه های  و  را شکستند  بی خبری  و  سانسور 

ایجاد و به بسیج مردم پرداختند.
از  ملی«  بخش  آزادی  »جبهه  خودکامه  نظام  الجزایر،  در 
تکیه  با  تا حال   )1962( فرانسه  از سلطه  این کشور  آزادی 
اند.  مردم حاکم شده  بر سرنوشت  جبار  بر یک حکومت 
عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری کنونی این کشور که در 
جوانی در جنگ رهایی بخش شرکت کرده بود، سال های 
رییس  بدینسو،   1999 سال  از  و  بود  خارجه  وزیر  زیادی 
جمهور این کشور است. وی با تکیه بر نیروی نظامی بر مردم 
خود اعمال سلطه می کند. سخن قدیمی است که وقتی که 
فیدل  به  آزاد،  الجزایر  رییس جمهور  نخستین  بن بال  احمد 
بومدین  احتمالی  کودتای  مورد  در  نگرانی اش  از  کاسترو 
برابر  باید در  به وی می گوید که  سخن می گوید، کاسترو 
چنین امری مردم را بسیج کرد. دیری نمی گذرد که بومدین 
در سال 1965 بر ضد وی کودتا کرده و وی را تا سال 1980 
در خانه اش زندانی می کند تا این که پسان ها برای مدت ده 
تبعید در سویس فرستاده می شود و در سال 1990  به  سال 
در سن 72 سالگی اجازه می یابد تا به کشورش باز گردد. 
الجزایر در دهه نود گرفتار  آشوب های داخلی شد، جنگی 
که موجب جان باختن نزدیک به 130 هزار انسان بیگناه در 
این کشور گردید. کشور میان دو استبداد همسان و هم خو، 
دولت مبتال به فساد و افراطیت در پوشش دین، که هر دو 
آسیب های  بودند،  کرده  سربلند  زده  استبداد  بستر  یک  از 
فراوان دید اما به آزادی نرسید. در چنین کشوری و با چنین 
مردی که  می کند.  حکمروایی  بوتفلیقه  استبدادیی،  میراث 
پنجاه سال است در صحنه سیاسی این کشور از سکانداران 
داشت  چشم  سیاستی،  چنین  میراث دار  از  است.  سیاست 
توهمی  داشتن،  را  مردم  حاکمیت  به  احترام  و  اصالحات 

بیش نیست. 
تا  مردم  انتقاد های  گزند  از  اگرچه  اردن  هاشمی  خاندان 
حکومت  بر  مردم  عصیان  اما  است  مانده  امان  در  کنون 
در  مردم  این  مانیفیستاسیون خشم  از  نشان  پسین،  و  پیشین 
بادیه نشین  قبایل  این که اردو و  برابر فقر و بی کاری دارد. 

بدون شک پس لرزه های، آنچه که 
در جهان عربی-اسالمی به وقوع 

می پیوندد، فراگیر تر از آن خواهد بود 
که برخی گمان می کنند. پس لرزه هایی 
که آبستن دگرگونی های بزرگ اجتماعی 
خواهد بود و روز های امیدوار در پی اند و 
صدای سبز آزادی را از کرانه های نیل تا 
بادیه های جنوب مراکش، در همه جای 
دنیای عرب باید با جان شنید و از دل با 

آن همبستگی  داشت. 

صدای سبز آزادی از کرانه های نیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سرور آزادی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»ساز این کهسار غیر از ناله« 
                          صد آهنگ داشت

ساعت دوی بعدازظهر روز دوشنبه نوزدهم دلو 1389 شصت و 
هشتمين جلسه گفتگو پلی ميان نخبگان و شهروندان بنياد آرمان 
شهر با عنوان »ساز اين کهسار غير از ناله آهنگی نداشت« برگزار 

شد.
اين برنامه برای بررسی موسيقی معاصر و نگاهی به کارنامه وحيد 
قاسمی يکی از نخبگان موسيقی معاصر برگزار شد. طبق معمول 
برنامه هايی که در افغانستان برگزار می شود اين جلسه نيز با اندکی 
تأخير و با صحبت های معروف کبيری شاعر و نويسنده افغانستانی 
آغاز شد که مروری گذرا به پرونده کاری وحيد قاسمی داشت. 
وی در آغاز صحبت هايش با ابراز خرسندی از اين که برنامه ای 
می شود  برگز¬¬ار  هرات  در  موسيقی  وضعيت  بررسی  برای 
نگاهی به وضعيت اسفبار نقد و نقادی به خصوص در گذشته ای 

نه چندان دور داشت که با اين عبارت به آن اشاره کرد:
»يادم نمی رود که چند سال پيش پرداختن به نقد آن هم توسط نسل 
نو، از سوی مهتران جرمی بزرگ پنداشته می شد و نابخشودنی که 

ميوه ی ممنوعه اش می شمردند و جانشين جهش های عقالنيت.
مسموميت  و  دلی  رنجش  شاهد  منتقدانه،  نگارش  نخستين  در 
و  بود  عمر  يک  جبرانش  برای  زمان،  حداقل  که  بوديم  ذهنی 
همزمان مُهری از سر بی مهری بر شانه منتقد لگدکوب می شد تا 

ديگر از نقد و ابراز نظر دم نزند.«
نقدناپذيری در گذشته جامعه ای که  اين نکته در مورد  به  اشاره 
در آن نفس می کشيم البته مسأله ای است که نسبت به امروز اين 
کشور  اين  در  حاکم  بی تفاوتی  دارد.  عينی  مصداقی  نيز  جامعه 
با  آميز  برخورد ستايش  نادرستی و گاهی  و  مقابل درستی ها  در 
خوبی ها و بدی ها هنوز فرهنگی است که در اين جامعه خريداران 
و  مسوولين  به  بايد  اين جماعت  در صدر  البته  که  دارد  فراوانی 
مثال های  می توان  جايگاهش  در  که  کرد  اشاره  قدرت مداران 

زيادی را در اين مورد آورد.
به وضعيت  نگاهی کلی  کبيری  آقای  نکته  اين  به  اشاره  از  پس 
موسيقی امروز افغانستان داشت که تکه ای از حرف هايش به اين 

شرح بود:
به  را  سنگينی  مسووليت  بار  جايی  اين  جوامع  در  هنر  آن که  »با 
دوش می کشد؛ اما مسيری را که امروز موسيقی ما طی می کند؛ 

شايسته اش نيست.«
وی اشاره ای به دليل اين ادعايش نيز داشت:

در  هنری  ريالستيک  جلوه های  و  معنوی  جوهريت  »هدفمندی، 
بيشترين پارچه های هنری که تازه توليد می شود؛ نامحسوس است 
و نمی توان از البالی يک پارچه آهنگ تشخيص داد که هنرمند 
جغرافيای  سوی  آن  رامشگران  از  گروهی  همراه  که  آهنگی  با 
چه  شنونده  برای  می خواهد  می کند؛  اجرا  و  داده  شکل  خودی 

پيامی را برساند؟«
همه اين حرف های در مقدمه صحبت های آقای کبير گذشت. او 
در آغاز بحث اصلی اش وحيد قاسمی را پژوهشگر، آهنگ ساز 
و هنرمند خوش بيان سرزمين مان خواند که از معدود هنرمندانی 

است که در مسير هنر آگاهانه و هدفمند قلم و قدم می زند.«
وی وقتی که خواست به اهميت تعهد و هدفمندی در هنر اشاره 

کند جمالتی به اين شرح را بر زبان راند:
»در جامعه سنتی ما، تعهد و هدفمندی عمده ترين جوهريت هنر 
سران  شوريده  از  يکی  دهد،  شکل  می تواند  را  موسيقی  برين 
منطقی گفته بود: يک پارچه هنری زمانی می تواند جاودانه شود 
و پايا بماند که رگه هايی از جوهريت آزادی بخشی و بيدار گری 

در آن موجود باشد.«
وی در اين ارتباط اشاره ای مستقيم به پرونده کاری وحيد قاسمی 

با ذکر مثالی داشت:
»قاسمی توانسته در هنر موسيقی اش ادبيات درگير يا مشخصا شعر 
را  موثر که دل هر شنونده ای  بياميزد و آن چنان کارا و  را  نبرد 
برای آزادگی و عياری می شوراند. برای نمونه می توانيم به شعر 

زنده ياد فانی با صدای گرم وحيد قاسمی رجوع کنيم:
حسرتا النه عقابان سوخت

جنگل آتش گرفت و مرغان سوخت
رستم داستان کجا رفتی 

تا ببينی که کابلستان سوخت
گريه کن عندليب آواره 

باغ نارنج و تاک پروان سوخت
و  يافته  ره  استاد  توانمند  ذهن  هنری  گستره  به  زمانی  شعر  اين 
تصنيف شده که گروهی تاريکی يا به قولی - چرکين جامگاِن 
بر  را جز  و عشق  نمی خواستند  بی دستار  را  سر  پلشتی که  قامت 
به  را  هريرود  و  ارغنداب  امواج  همهمه  تا  داشتند  تالش  دار- 
شمال  تاکستان های  و  نارنج  باغ  و  بسپارند  خاموشی  گورستان 
برای  بانگی  ديار:  اين  در  ديگر  تا  بسوزانند؛  آتش  در  را  کشور 

عاطفه، شعری برای عشق – باقی نماند.«
اشاره شد  آن  به  کبيری  آقای  در صحبت های  ديگری که  نکته 
و  پايايی  راستای  در  او  تالش  و  فولکلور  به  قاسمی  آقای  توجه 

ماندگاری اين آثار بود:
»تالش های وحيد قاسمی مبتنی بر بازسازی سرودها و آهنگ های 
چه  است  تقدير  قابل  اخير  سال  چند  طی  محلی  و  فولکلوريک 
فولکلوريک  سرودهای  ماندگاری  و  پايايی  برای  تالش ها  اين 
روستايی مان نقش به سزايی داشته و دستاورديست بس بزرگ.«

وی در مورد محتوای شعرهای مورد استفاده در آهنگ های آقای 
قاسمی و جلوه های کالمی اين آثار گفت:

نيافته  را  خودی اش  حضور  شعر  هنری  پاره های  از  بعضی  »در 
است؛ به اين معنی که ممکن است شعر از جانب شخص قاسمی 
انديشی و  بيشتر گرايش های کالمی، دگر  باشد و  انتخاب نشده 

دگر سليقه ای را می نماياند.«
آقای  تحقيقاتی  کارهای  به  اشاره ای  حرف هايش  پايان  در  او 

قاسمی نيز کرد:
»در زمينه کارهای تحقيقی وحيد قاسمی، هر چند می توان مطمن 
بود که دستاوردها و کارنامه پرباری خواهد داشت چون تا به حال 

چاپ نشده يا اگر شده من نديده ام نمی توان قضاوت کرد.«
نقيب آروين سخنران دوم اين برنامه با اين درآمد رشته کالم را 

به دست گرفت:
نيست؛  امروز  مسأله  تنها  آن  به چرايی  پاسخ  و  معاصر  »موسيقی 
زندگی امروز با تمامی جزييات آن مد نظر است؛ امروز زندگی، 
دگر  و  تغيير  لرزان  زمينه  بر  پيوسته  را  انسان  هويت  و  وضعيت 
شوندگی قرار داده است؛ انسان امروز و زندگی امروز در معرض 
اين دگرشوی خوی زندگی  پيوسته است.  تغيير  و  تطور  تحول، 
امروزين است. سرعت تغيير نه تنها در جوامع مدرن که حتا در 
همين کوچه پس کوچه های زندگی افغانی، آدمی را از گوشه های 

آرامش برکشيده و به بازار هزار رنگ جهان آورده است.«
کشاند  اساسی  سوال  چند  به  را  هايش  حرف  اين  ادامه  وی 
ما  کشور  در  که  کسانی  يکايک  ذهن  در  شايد  که  سوال هايی 
به پيرامون شان در هر  و کشورهايی مانند ما نگاهی ديگر نسبت 

زمينه ای دارند شکل بگيرد و البته جواب های متفاوتی برای آن ها 
هستنده های  و  هستی  به  نگاه شان  نوع  از  ناشی  که  باشند  داشته 

پيرامون شان است:
و  از يک سو  را  اصيل  تعريف هويت  و  قدرت شناخت  ما  »آيا 
آيا  داريم؟  ديگر  سوی  از  را  بيرونی  داده های  آگاهانه  گزينش 
اصالت ها در معرض ويرانی قرار ندارد؟ آيا برنامه ای برای حفظ 
اصالت ها داريم؟ آيا ممکن است به عنوان يک جزيره از تب تند 
تحوالت جهان که همه روزه بر در و دروازه زندگی ما می رسد، 
و  همزمانی  اين  از  که  است  منطقی  تر  مهم  آن  از  و  باشيم  دور 

همجهانی بودن دور باشيم؟«
وی در ادامه، اين پرسش ها و پرسش هايی در اين شمار را نکاتی 
موسيقی  گران  آفرينش  و  موسيقی  اهل  برای  را  کار  که  خواند 

صعب تر ساخته است«
او گفت: »آهنگ ساز ما بايد در پی حفظ رگ و ريشه موسيقی 
بوم خود باشد، يا صداهای تازه و هردم در حال تحول جهان را 

بشنود و به سرعِت تغيير بپيوندد؟«
صحبت  يعنی  بحثش  اصلی  پيکره  به  ورود  برای  آروين  نقيب 
دهه  آغاز  به تحوالت  اشاره  قاسمی  پرونده کاری وحيد  درباره 

شصت داشت:
سطوح  همه  در  گسترده  تحوالت  شروع  با  شصت  دهه  »آغاز 
سال ها  اين  جهات  بسياری  از  چند  هر  بود.  برابر  افغانی  زندگی 
سال های مصيبت برای ما حساب شده اما از جهاتی نيز به ويژه در 
بررسی وضعيت فرهنگی، ما با تحوالت غير قابل انکاری در اين 

دوره روبرو بوديم.«
او وحيد قاسمی را از چهره های ممتاز سه دهه اخير افغانستان در 
وحيد  که  گرديد  نيز  نکته  اين  يادآور  و  خواند  موسيقی  عرصه 
حرف  ادامه  در  آروين  بود.  تازه  فصلی  و  نسل  نماينده  قاسمی 
تازه  زمينه های  ادبيات و  به  قاسمی  هايش آگاهی و ورود آقای 
هنر و فرهنگ معاصر را يکی از عواملی دانست که راه های تازه 

تری را پيش روی او گذاشت.
او گفت: »وحيد قاسمی به عنوان آهنگ ساز جوان هم از ريشه های 
موسيقی بوم خود آگاهی داشت و هم از ابزارها و زمينه های روز 

برای ايجاد تحول در کار موسيقی بهره گرفت.«
سخنران بعدی اين برنامه آقای ولی شاه بهره رييس اطالعات و 
بررسی  روی  بر  بايد  سخنرانی اش  مبنای  که  بود  هرات  فرهنگ 
کار  دليل  به  وی  ولی  می چرخيد  معاصر  موسيقی  وضعيت 
اهميت  مورد  در  کوتاه  سخنانی  بود  آمده  پيش  که  فوری ای 
موسيقی و نگاهی گذارا به پرونده کاری آقای قاسمی داشت و با 

ابراز پوزش عنان سخن را به دست آقای قاسمی سپرد.
را  »هفت شهر عشق  موالنا  از حضرت  بيت  اين  با  قاسمی  آقای 
اين  جواب  در  کوچه ايم«  يک  خم  اندر  هنوز  ما  گشت/  عطار 
ما خواه  امروز  موسيقی  اين که  به  توجه  با  پرسش گرداننده که 
دارد  را  هندی  سبک  کالسيک  موسيقی  خود  سر  پشت  ناخواه 
سبک  موسيقی  خود  سر  پشت  نيز  هندی  سبک  موسيقی  و  و 
اين  به  توجه  با  موسيقی خراسانی  داراست وضعيت  را  خراسانی 
اين کشور  امروز در  اين فرهنگ نفس کشيده  که در ريشه های 
چگونه است و اين موسيقی امروز در کجای فرهنگ ما قرار دارد 

و اهميت پرداختن به آن چيست؟ گفت:

آن  از  حاکی  رسيده،  ثبت  به  خراسانی  موسيقی  در  که  »آثاری 
است که در سرزمين ما موسيقی با عظمتی وجود داشته و هرات، 

مهد پرورش و رشد اين موسيقی بوده است.
تنها آثار به جا مانده و تخصصی ای که در زمينه موسيقی خراسانی 
از آن دوران در دست است؛ دو اثر مهم به نام های بهجت الروح 
نوشته صفی الدين هروی مربوط به سده ششم و کتابی به نام رساله 

موسيقی اثر موالنا بنايی هروی می باشد.
نکته قابل بحث اين جاست که دو کتاب مذکور نه تنها شاهدی 
برای وجود داشتن موسيقی در آن زمان است بلکه اين دو کتاب 
دو مرجع علمی که تئوری موسيقی آن زمان و اساسات موسيقی 

اين زمان را به نام های خراسانی و پارسی ياد می کند.«
آقای قاسمی هم چنان در مورد مقام های موسيقی ما در آن زمان 
گفت: »مايه ها و مقام های موسيقی در آن زمان به دوازده بخش 
تقسيم شده بود: راست، حسينی، عراق، سپاهان، زنگوله، عشاق، 

نوادان، حجاز، بوسليک، رهاوی، زير بزرگ و زير خورد.
که هر کدام از اين بخش ها زيرمجموعه های ديگری داشته اند.«

موسيقی  چگونگی  بر  مبنی  سوالی  مورد  در  قاسمی  آقای 
داشت وی  نيز حرف هايی  افغانستان  در  هندی  کالسيک سبک 
همان  يا  اخير  سده  موسيقی  موسيقی  اين  بخش های  تشريح  با 
موسيقی خرابات را با عنوان يک موسيقی علمی و صاحب متود 

ياد کردو گفت:
دارد  را  خود  به  مختص  ويژگی های  افغانستان  در  خوانی  »غزل 
بدين معنی که اين سبک آميزه ای از موسيقی چار سمت افغانستان 

و اساسات موسيقی هندی می باشد.«
آقای قاسمی هم چنان با مثال هايی که يکايک آن ها را اجرا کرد 
راستا  اين  در  که  کسانی  و  افغانستان  در  پاپ  موسيقی  شکل  به 
استاد  مانند:  کسانی  از  و  داشت  اشاره هايی  بودند  کرده  تالش 
هاشم،  استاد  استاد خيال،  استاد زالند،  افندی،  فرخ  استاد  برشنا، 
مددی،  استاد  اولمير،  استاد  ظاهر،  احمد  ياد  زنده  هويدا،  ظاهر 
استاد  مسرور جمال،  آرمان،  استاد  وکيل روف،  ناشناس،  داکتر 
اميرجان صبوری  نواز، شاه ولی ولی، عمر شکيب، شادکام،  نی 
و فرها دريا ياد کرد و تکه هايی از ساخته های اين چهره ها را به 

عنوان نمونه همراه هارمونيه اجرا کرد.
آقای قاسمی در پايان صحبت هايش با تقاضای شرکت کنندگان 

آهنگی از خود را نيز خواند.
همچنان در البالی اين برنامه تيزر هشت دقيقه ای که از کارنامه 
وحيد قاسمی تهيه شده بود پخش گرديد و هم چنان دو آهنگ 
از هنرمندان محلی بدخشان که در کنسرتی که با کوشش آقای 

قاسمی در باغ بابر در کابل برگزار شده بود پخش شد.
در اين برنامه که از سوی بنياد آرمان شهر و با همکاری رياست 
اطالعات و فرهنگ واليت هرات برگزار شده بود حدود دو صد 
و پنجاه تن از فرهنگيان، اهل موسيقی، قلم به دستان و عالقه مندان 
نيز  آرمان شهر  انتشارات  تازه  و کتاب های  بودند  شرکت کرده 
توزيع گرديد و در پايان تصوير قاب شده ای از استاد سرآهنگ از 
سوی بنياد آرمان شهر با دستان وحيد قاسمی به آمريت موسيقی 
از سوی آمريت  تقديرنامه ای  و  اهدا شد  يادبود  به عنوان  هرات 

موسيقی واليت هرات به آقای قاسمی داده شد. 

  آگهی 
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ارتش مصر طرح های مبارک را تایید کرد 
مبارک،   حسنی  جمهوری  ریاست  به  معترض  هزار  ده ها 

شهر  تحریر  میدان  در  دیگر  بار  مصر،  جمهور  رییس 
جمعه  شب  سخنان  از  آنها  شده اند.  جمع  پایتخت،  قاهره، 
آقای مبارک و این که اعالم کرد نمی خواهد از مقام خود 
کناره گیری کند، مایوس شده اند. تنش میان مردمی که در 
میدان تحریر گرد آمده اند و آنهایی که در مقابل ساختمان 
شبکه  جمله  از  پایتخت،  نقاط  دیگر  و  جمهوری  ریاست 

تلویزیون دولتی، تجمع کرده اند در حال افزایش است.
پخش  را  ارتش  رهبران  بیانیه  متن  مصر  دولتی  تلویزیون 
اختیارات  برخی  تفویض  نظامی مصر  رهبران  است.  کرده 
آقای مبارک به معاونش و طرح هایی را که رییس جمهور 
کرده  تایید  گرفته،  نظر  در  دولت  آمیز  صلح  انتقال  برای 

است. در این بیانیه آمده که ارتش تضمین می کند وضعیت 
فوق العاده در مصر را لغو کند اگر وضعیت کنونی در کشور 

خاتمه یابد.
در این بیانیه همچنین آمده که به دنبال تغییرات الزم در قانون 
و  آزاد  انتخابات  که  می کند  تضمین  ارتش  مصر،  اساسی 
عادالنه برگزار کند تا مصر بتواند جامعه  آزاد و دموکراتیک 

شود.
ارتش در بیانیه خود افزوده کسانی که به فساد اعتراض کرده 
نخواهند  قرار  تعقیب  تحت  بوده اند،  اصالحات  خواستار  و 
پنج شنبه شب  که  تلویزیونی  نطق  در  مبارک  آقای  گرفت. 
انتخابات  تا  دارد  قصد  گفت  کرد،  ایراد  فبروری(،  )دهم 
برخی  اما  بماند  قدرت  در  سپتامبر  ماه  در  ریاست جمهوری 
از اختیارات خود را به عمر سلیمان، معاونش و رییس سازمان 
اطالعات و امنیت، واگذار می کند. روشن نیست که منظور او 

از برخی اختیارات چیست.
و سراسر کشور  قاهره  در  دارند  نظر  در  معترضان می گویند 
تظاهرات کنند. اعتصاب گسترده توسط کارمندان و کارگران 
بزرگتر  اعتصاب ها  ابعاد  که  است  شایعه  و  است  جریان  در 
خواهد شد. سمیر رضوان، وزیر مالیه مصر، به بی بی سی گفته 

است که وضعیت کنونی نمی تواند ادامه یابد. 
شامگاه  در  مبارک  آقای  نطق  ایراد  تا  می گویند  تحلیلگران 
کند  کناره گیری  او  که  بود  این  بر  انتظار عمومی  پنجشنبه، 
که  شده  باعث  جمهوری  رییس  سخنرانی  آن  به جای  ولی 
کشورش در بالتکلیفی و سردرگمی قرار بگیرد. سفیر مصر 
در واشنگتن گفته است که اکنون آقای سلیمان عمال رییس 
جمهور مصر است. اما واکنش جمعیتی که در میدان تحریر 

جمع اند خشم و فریاد »مبارک برو« بوده است.

انتحاری  گذار  بمب  یک  می گویند،  پاکستانی  مقام های 
روز  را  خود  داشت  تن  به  مکتب  یونیفورم  که  نوجوان 
منفجر کرد که  این کشور  نظامی  پایگاه  پنجشنبه در یک 

در اثر آن دست کم سی و یک نفر کشته شدند.
استخدام  تازه  افراد  تمرین  با  همزمان  انتحاری  حمله  این 
شده در محوطه رژه مقر هنگ پنجاب صورت گرفت، این 
پایگاه نظامی در شهر مردان در شمال غرب پاکستان واقع 

است.

گروه  این  که  است  گفته  طالبان  پیکارجویان  از  یکی 
مسوولیت حمله انتحاری را برعهده داشته است.

حمالت پیکارجویان اخیرا اهداف غیرنظامی را دربرگرفته 
قرار  آنها  حمالت  هدف  نظامی  پایگاه های  کمتر  و  بود 
که  مدت هاست  طالبان  گزارش ها،  براساس  می گرفت. 
شهر  نزدیکی  در  نظامی  پایگاه  این  به  تا  می کنند  تالش 
وزیر  نخست  گیالنی،  رضا  یوسف  کنند.  حمله  مردان 

پاکستان این حمله انتحاری را محکوم کرده است.

ایران  در  ملی  اعتماد  حزب  خبری  پایگاه  نیوز،  سحام 
از  یکی  و  حزب  این  رهبر  کروبی،  مهدی  که  می گوید 
سران مخالفان دولت، از دیدار با اعضای خانواده خود منع 

شده است.
این وبسایت نوشته است: »صبح امروز )پنجشنبه( ماموران 
امنیتی که در برابر ساختمان منزل مسکونی مهدی کروبی 
حق  دلو   ۲۵ تا  که  کردند  اعالم  کروبی  فرزند  به  بودند، 

ورود به منزل پدری خود را ندارد.«
از  دیگر  یکی  موسوی،  میرحسین  همراه  به  کروبی  آقای 
رهبران معترضان در ایران، از دولت این کشور خواسته اند 
دلو   ۲۵ دوشنبه  روز  در  دهد  اجازه  آنها  هواداران  به  که 
برای اعالم همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه، »به 
ویژه قیام آزادی خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت 

استبدادی در این دو کشور«، راهپیمایی کنند.

به نوشته سحام نیوز، ماموران امنیتی گفته اند که تا آن روز، 
تنها همسر آقای کروبی اجازه رفت و آمد به خانه را دارد 
و حتا فرزندان و بستگان نزدیک او نمی توانند با او دیدار 

کنند.

آقای کروبی سه روز پیش در مصاحبه با روزنامه نیویارک 
تایمز گفته بود که روز ۲۵ دلو روزی »سرنوشت ساز« برای 

جنبش اعتراضی ایران، موسوم به »جنبش سبز« است.
او گفته بود که اگر حکومت به مخالفان اجازه راهپیمایی 

بدهد، »تظاهرات بزرگی« انجام خواهد شد.
سپاه  فرمانده  همدانی،  حسین  گذشته  چهارشنبه  روز  اما 
تهران گفت: »فتنه گران جنازه ای بیش نیستند و با هرگونه 

تحرک آنها به شدت برخورد می کنیم.«
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بود،  انقالب دلو ۵۷ در جریان  پیروزی  ایران راهپیمایی های دولتی سالگرد   روز جمعه در شرایطی که در شهرهای مختلف 
محمود احمدی نژاد در تهران از محقق شدن »خاورمیانه  جدید بدون حضور امریکا و اسراییل« در آینده نزدیک خبر داد و نیز 

وعده داد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش مشکل بیکاری در ایران به طور کامل ریشه کن شود.
محمود احمدی نژاد که در جمع راهپیمایان در میدان آزادی تهران سخن می گفت، خطاب به »دولت های سلطه گر« گفت که »به 
شما اطمینان می دهم علیرغم همه طراحی های پیچیده و شیطانی شما، به فضل الهی و ایستادگی ملت ها به زودی خاورمیانه جدید 
اما بدون امریکا و رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد و شما در آن خاورمیانه هیچ جایی نخواهند داشت.« وی اضافه کرد: »اگر 
می خواهید ملت ها باور کنند که صادق هستید در امور کشورهای منطقه از جمله مصر و تونس دخالت نکنید. اجازه دهید ملت ها 
تصمیم خود را بگیرند. رژیم صهیونیستی را که عامل جنایت است جمع کنید و منطقه را آزاد کنید.« رییس جمهور ایران با 
اشاره به وقایع اخیر مصر و جهان عرب، »انتخاب حاکمان، اعمال حاکمیت، اداره حکومت و اظهار نظر آزادانه در مورد مسایل 

کشور و جهانی« را حق مردم مصر و دیگر ملت های عرب خواند و از آنان خواست تا در راه تحقق این حق مجاهدت کنند. 

حمله انتحاری در پاکستان 
بیش از سی کشته داد

مهدی کروبی حبس خانگی شد

آگاهی برنامهء آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها 

موسسهء نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و دفتر شبکهء انترنیوز با همکاری 
مرکز مطالعات ارتباطات جهانی دانشکدهء ارتباطات اننبرگ دانشگاه پنسلوانیای آمریکا 
به منظور آشنائی هرچه بیشتر حقوقدانان به حقوق رسانه ها با معیارها  و پرنسیب های 
المللی و ترویج فرهنگ تخصص گرائی در عرصهء  موضوعات حقوقی  بین  ملی و 
رسانه ها   ، در نظر دارد تا برنامه های آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها را  برگذار 

نماید.
 این برنامه های آموزش حقوق رسانه ها سه هفته را در بر می گیرد که در هر ماه شامل 

یک کورس آموزشی یک هفته یی خواهد بود.
تاریخ برگذاری  برنامه های آموزشی:

o هفتهء اول   موضوعات  حقوقی رسانه ها ، قانون رسانه ها ...  1۷ الی ۲1 اپریل ۲011 
o هفتهء دوم : موضوعات مربوط  به مدیرت رسانه ها ...۲۲ الی ۲6  می  ۲011 

o هفتهء سوم :  موضوعات حقوقی  مربوط به  مخابرات/ارتباطات  ... ۲6  الی 30 جون -  ۲011
شرایط پذیرش:

1. داشتن دیپلوم لیسانس از دانشکده  های حقوق و یا شرعیات
۲. داشتن جواز وکالت دفاع 

3. سه سال تجربه کاری در قضایای جزائی ، مدنی در محاکم
4. آشنائی کامل از نظام حقوقی و قضائی افغانستان

۵. آشنائی مسلکی در بخش قانونگذاری و تقنین
6. توانائی تحلیل قوانین مربوط کار رسانه یی

۷. عالقمند رسانه ها  و دادخواهی برای آزادی رسانه ها
8. توانائی مساعدت حقوقی برای رسانه ها و خبرنگاران در وقت ضرورت

9. داشتن مهارت عالی در فن نویسندگی و برقراری ارتباطات
10.   برای کسانیکه عمأل در رسانه ها  به حیث مشاور حقوقی و یا و کیل مدافع کار میکنند  اولویت داده می شود.

تاریخ ختم  پذیرش درخواست متقاضیان :  ۲۵ فیبروری ۲011
متقاضیان محترم می توانند خلص سوانح خویش را به  ایمل  m.qasim@nai.org.af ارسال نمایند  و یا کاپی اسناد خود را در 

دفاتر ساحوی موسسه نی   در مزار و جالل آباد  که نشانی آن در پائین این ورق است تسلیم نمایند.
 برای معلومات بیشتر لطفا به این شماره تماس بگیرید: 0۷9983090۵ 

یاداشت: سه نفر اشتراک کننده گان ممتاز بعد از ختم  هفتهء سوم این برنامه  جهت اشتراک در کورس تابستانی رسانه ها و پالیسی 
رسانه  به دانشگاه  اکسفورد لندن کشور انگلستان  فرستاده خواهند شد.
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