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کمک هشت میلیارد دالری امریکا 
برای اردوی ملی

خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   30 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047
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 30 حدود  جمعیت  با  کشوری  در  طالب 
میلیونی افغانستان زندگی می کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد: »بدون اغراق، به 
بزرگترین  افغانستان  فعلی  عقیده من، دولت 
جامعه  و  افغانستان  مردم  که  است  چالشی 
بین الملل، و دوستان ما با آن رو به رو هستند.«

که  کرد  متهم  را  کرزی  حامد  همچنین  او 
هدف اصلی اش تقویت قدرت خودش تا سال 
ریاست  انتخابات  که  سالی  می باشد؛   2014
تا  و  می شود  برگزار  افغانستان  در  جمهوری 
سال بعد آن قرار است حدود 100 هزار نیروی 

امریکایی از افغانستان خارج شوند. 
حامد  درخواست  همچنین  عبداهلل  داکتر 
کرزی برای برگزاری لویه جرگه را پیرامون 
سال  از  پس  امریکا  با  افغانستان  مناسبات 
2014 مشکوک دانست و  گفت که کرزی 
با این کار می خواهد پارلمان انتخابی را دور 
بزند. او در این باره افزود: »هدف او )کرزی( 
از این اقدام یک پیش زمینه است، تا در یک 
یا دو سال آینده دوباره همان لویه جرگه را 

برای تمدید مقام خود به کار بگیرد.« 
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معرفی کند.
رییس  کابینه ی  عضو   7 حاضر  حال  در 
جمهور را وزیران سرپرست تشکیل می دهند 
که برخالف بند 11، ماده ی 64 قانون اساسی 

به کار خود ادامه می دهند.
سال گذشته پس از رد چند مرحله ای نامزد 
مجلس  جمهور،  رییس  پیشنهادی  وزیران 
تصویب  به  را  ماده ای  سه  قانون  نمایندگان 
جمهور  رییس  آن  براساس  که  رساند 
عین  در  را  شده  رد  نامزدوزیران  نمی تواند 

پست برای بار دوم معرفی کند.
همچنین این قانون به وزیران سرپرست اجازه 
نمی دهد تا بیش از یک ماه به عنوان وزیران 

سرپرست ایفای وظیفه کند.
مجلس   این  گذشته ی  روز  نشست  در  اما 
نمایندگان برخالف اصول وظایف  اکثریت 
تصویب  سرپرستی ها  قانون  و  خود  داخلی 
وزیران  می تواند  جمهور  رییس  که  کردند 
ردشده را بار دیگر برای گرفتن رای اعتماد 

به این مجلس معرفی کند.  
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داکتر عبداهلل عبداهلل، رهبر ایتالف سیاسی »تغییر 
امید« در مورد گفتگو با طالبان هشدار داده و آن 
را برگشت به عقب توصیف کرده است. او در 
سفر به  ایاالت متحده امریکا گفت که مشکل 

واقعی رییس جمهور حامد کرزی می باشد.
آقای عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری 
این  باخت.  کرزی  حامد  به   ،2009 سال 
بود.  همراه  گسترده  تقلب  اتهام  با  انتخابات 
داکتر عبداهلل روز یک شنبه برای یک دیدار 
این  مقام های  با  تا  امریکا شد  وارد  ده روزه 
که  است  حالی  در  این  کند.  گفتگو  کشور 
مقام های امریکایی درباره نقش آینده امریکا 

در افغانستان برنامه ریزی می کنند.
 داکتر عبداهلل گفت که او از گفتگو با طالبان 
مساله  یک  عنوان  به  اما  می کند  حمایت 
می تواند  روند  این  که  کرد  تاکید  ضمنی 
در  بازیگران  تنها  به  را  شورشیان  و  کرزی 

افغانستان تبدیل کند.
او در این باره گفته است: »من با این منطق که 
در هر جنگی نیاز است که درب گفتگو باز 
باشد، هیچ مشکلی ندارم. اما همزمان با آن، 
پرش به نتیجه بدون درنظرداشت واقعیت ها، 
کردن  قربانی  به  که  می شود  شرایطی  سبب 
سال  چند  دستاوردهای  انداختن  خطر  به  و 

گذشته می انجامد.«
برداشتن  »چشم  مورد  در  همچنین  عبداهلل 
داد  هشدار  سیاسی«  روند  اصلی  بخش  از 
هزار جنگجوی   30 تا   25 فقط  و گفت که 

8 صبح، کابل: مجلس نمایندگان آماده است 
معرفی  بر  مبنی  جمهور   رییس  پیشنهاد  که 
وزیران سرپرست و رد شده حکومت به این 

مجلس را بپذیرد.
مجلس  گذشته ی  روز  تصمیم  بنیاد  بر 
گذشته  سال  که  وزیرانی  نامزد  نمایندگان 
نتوانسته اند رای اعتماد نمایندگان مجلس را 
ایفای  به عنوان سرپرست  به دست آورند و 
درعین  می تواند  باردیگر  می کند  وظیفه 
پست برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس 

معرفی شوند.
نمایندگان  بهزاد، معاون  دوم مجلس  احمد 
رییس  گفت  مجلس  این  فیصله ی  از  پیش 
جمهور در دیدار با هیات اداری این مجلس 
خواهان رفع موانع قانونی برای معرفی دوباره 
وزیران رد شده از جانب مجلس نمایندگان 
جمهور  رییس  وی  گفته ی  به  که  بود  شده 
نمی توانست مخالف ماده 76 اصول وظایف 
پست  عین  در  که  را  وزیرانی  نامزد  داخلی 
رای اعتماد  نگرفته بود باردیگر معرفی کند.
هر چند بربنیاد اصول وظایف داخلی مجلس 
اصول  این  در  تعدیل  هرگونه  نمایندگان 
پیشنهاد یک سوم اعضای مجلس و  نیازمند 
تصویب آن توسط دوسوم اعضا را دارد ولی 
وظایف  اصول  برخالف  مجلس  نمایندگان 
جمهور  رییس  به  علنی  رای گیری  با  خود 
اجازه دادند تا وزیران سرپرست و رد شده ی 
نمایندگان  مجلس  به  دیگر  بار  را  گذشته 

روز  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
والیت  بزرگان  با  دیدار  منظور  به  گذشته 
این  باشندگان  مشکالت  بررسی  و  نیمروز 
رفته  والیت  این  مرکز  زرنج  به  والیت، 

است.
اعالمیه ای  انتشار  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
کرزی  آقای  که  است  گفته  مورد  این  در 
مقامات  آن  در  که  بزرگی  گردهمایی  در 
داشتند،  حضور  نیز  والیت  این  محلی 

شرکت کرده است.
بزرگان  و  مقام ها  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
این والیت  ارتقای  نیمروز، خواستار  محلی 
به درجه دوم، اعمار بند کمال خان، تاسیس 

پیشرفت،  خواستار  من  از  که  خوشحالم  و 
بدون شک  افغانستان شدید.  عزت  و  ترقی 
ماست  مردم  تمام  ندای  پیشرفت کشور  که 
ترقی  و  صلح  به  کشورشان  می خواهند  که 
از اعالمیه دفتر ریاست  نقل  به  یابد.«  دست 
جمهوری، آقای کرزی افزوده که در مورد 
خواست های بزرگان محلی نیمروز در جمع 

اعضای کابینه تصمیم خواهند گرفت.
بزرگان  و  علما  از  جمهور  رییس  همچنین 

هوایی،  میدان  یک  احداث  دانشگاه،  یک 
قیر ریزی جاده های داخل شهر این والیت، 
افزایش  همچنین  و  آشامیدنی  آب  تهیه 

مراکز تعلیمی و درمانی شده اند.
این  شدن  مطرح  با  جمهور  رییس  اما 
سرزمین  ما  »کشور  است:  گفته  خواست ها 
تاریخی و پر از افتخاراتی است که به سختی 
بدست آمده است و امروز آرزوی ملت ما 
می باشد  دایمی  صلح  و  ترقی  به  دست یابی 

و  است که دختران  نیمروز خواسته  والیت 
تشویق  مکتب  به  رفتن  برای  را  پسران شان 

کنند.
ضمن  جمهور  رییس  گردهمایی،  این  در 
به  پایان دادن  برای  طالبان  از  درخواست 
و  ایران  همسایه  کشورهای  از  خشونت، 
آوردن  در  که  است  خواسته  نیز  پاکستان 
آقای  کنند.  همکاری  افغانستان  در  صلح 
و  ایران  »کشورهای  است:  گفته  کرزی 
پاکستان دوستان ما هستند که در همسایه گی 
از  لذا  می بریم  بسر  حیات  منطقه  یک  در  و 
آنها می خواهم تا در آوردن صلح و ثبات در 

افغانستان با ما همکاری کنند.«

جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، روز 
تاکنون  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
450 هزار میل اسلحه به سربازان اردوی ملی از 
کمک های ایاالت متحده امریکا توزیع شده است. 
شش  و  پنجاه  افزارها  جنگ  این  او،  گفته ی  به 
می افزاید:  دفاع  وزارت  سخنگوی  هستند.  نوع 
تفنگچه  از  مختلف النوع  اسلحه  نوع  »تاکنون 56 
برای  مختلف  توپ های  تا  گرفته  ملی متری  نه 
 450 به  تعدادشان  که  شده  توزیع  ملی  اردوی 
هزار و قیمت شان به 566 میلیون دالر می رسد. 
ملی  اردوی  برای  نقلیه  همچنین 45 هزار واسط 
پنج صد  و  میلیارد  سه  قیمت  به  که  شده  توزیع 

میلیون دالر خریداری شده است.«

داکتر عبداهلل:
دولت فعلی بزرگترین چالش است

پارلمان: 
وزرای رد شده دوباره می توانند معرفی شوند

رییس جمهور:
بند کمال خان اعمار می شود

عناوین 
مطالب امروز:

شاه واالگهر
 و لویه جرگه ی 

با  دوستی 
متحده ایاالت 

قانون  خالف  جمهور،  رییس 
تصمیم گیری های  برای  اساسی، 
لویه جرگه  تشکیل  گزینه ی  کالن 
برای خود محفوظ داشته است.  را 
از  این گزینه که به صورت سنتی 
چند  این  در  افغان  حاکمان  سوی 
دهه به کررات مورد استفاده قرار 
گرفته است، تفوق سیاسی روشنی 
به رییس جمهور می بخشد. در حال 
حاضر، از نظر رییس جمهور جایگاه 
فراتر  بسی  لویه جرگه  اعتبار  و 
است.  پارلمان  نهاد  از  ملی تر  و 
که  می گوید  ما  برای  رییس جمهور 
به خاطر  مناسب  نهاد  پارلمان  چون 
نیست، پس  ملی  تصمیم گیری های 
قشر های  از  مختلف  افراد  باید 
نمایندگان  که  کشور  گوناگون 
استند،  آنها  از  بخشی  نیز  پارلمان 
و تصمیم گیری  دور هم جمع شده 

نمایند.
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همه چیز در مورد...

وزیر صاحب...

8

6

ACKU



سابق  خارجه  وزیر  میلیبند،  دیوید 
دلیل  به  که  است  داده  هشدار  بریتانیا 
افزایش توجه به حوادث لیبیا و آسیای 
با  افغانستان  در  موجود  بحران  میانه، 

خطر فراموشی روبروست.
که  گفته  بی بی سی  به  میلیبند  آقای 
و  میانه  آسیای  حوادث  توجه  جلب 
شمال افریقا موضوع غیرقابل پیش  بینی 
»بسیار  که  گفت  او  اما  است،  نبوده 
مهم است تا اهمیت شرایط موجود در 

افغانستان را درک کنیم.«
راه  یافتن  برای  که  گفت  همچنین  او 
سربازان  خروج  از  قبل  سیاسی  حل 
به  افغانستان،  از  بریتانیایی  و  امریکایی 

تالش های بیشتری نیاز است.
آقای میلیبند خواستار مذاکره با طالبان 
برای پایان دادن به خشونت های جاری 

در افغانستان شد.
)در  نظامی  »عملیات  گفت:  او 
بدون یک  اما  دارد،  افغانستان( جریان 
حل  راه  بدون  سیاسی،  چارچوب 
نظامی(  )خروج  زمانبندی  به  سیاسی، 

در ادامه تالش ها به خاطر کاهش آلودگی 
هوا در کشور، اداره ملی حفاظت محیط 
طرح  باالی  را  کار  کشور  این  زیست 
کرده  آغاز  راستا  این  در  تازه ای  پروژه 

است.
متحد  ملل  سازمان  زیست  محیط  برنامه 
میلیون  پروژه حدود 5  این  اجرای  برای 
دالر را در اختیار اداره ملی حفاظت محیط 

زیست قرار داده است.
اداره  مقامات  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
می گویند  زیست  محیط  حفاظت  ملی 
که با تطبیق این برنامه نقاط آسیب پذیر 
کاهش  خصوص  در  و  شده  شناسایی 

آلودگی هوا اقداماتی صورت می گیرد.
پالیسی روابط  داکتر عباس بصیر معاون 
محیط  حفاظت  ملی  اداره  بین المللی 

یک  تا  است  نیاز  پاکستان،  شمول  به 
متحد  ملل  سازمان  سوی  از  میانجی 
معرفی شود. آقای میلیبند هدف از این 
کار را ایجاد یک راه حل سیاسی برای 

بحران موجود در افغانستان خواند.
او گفت: »حقیقت این است که طالبان 
غرب  قدرت های  موضع  می خواهند 
قدرت ها  این  که  زمانی  تا  و  بدانند  را 
ما  موضع  بریتانیا،  و  امریکا  رهبری  به 
خارجی  نظامیان  حضور  مورد  در  را 
افغانستان  در  سیاسی  راه حل های  و 
یک  واقعا  نمی توانیم  نکنند،  مشخص 
روند واقعی و جدی سیاسی را بوجود 

بیاوریم.«
آقای میلیبند خواستار اقدامات فوری در 
این زمینه شد و هشدار داد که هر اندازه 
سال ٢٠١٤ نزدیک تر می شود، قدرت 
غرب در افغانستان رو به کاهش می نهد.

امریکا رفته  به  قرار است  میلیبند  آقای 
انستتیوت تکنالوژی ماساچوست  و در 
برای  سیاسی  حل  راه  به  نیاز  مورد  در 

افغانستان سخنرانی کند.

سازمان ملل در افغانستان به رادیو آزادی 
آینده  در  تا  می شود  تالش  است،  گفته 
حفاظت  ملی  اداره  به  بیشتر  کمک های 

محیط زیست تخصیص داده شود.
به باور آقای مدقق، اداره محیط زیست 
سازمان ملل برنامه مشخصی برای آگاهی 
دهی مردم در جهت تغییر اقلیم و اثرات 
عنقریب  که  دارد  مردم  حیات  در  آن 

عملی خواهد شد.

دریای آمو 
منازل مسکونی را 

تهدید می کند
8صبح، تخار: در والیت تخار، نزدیک 
کنار  در  مسکونی  منزل  هزار  یک  به 
تهدید  با  آمو،  رود خانه ی  سواحل 
اداره ی  دارد.  قرار  آب خیزی  جدی 
تخار  با حوادث طبیعی در  مبارزه  ملی 
عدم  صورت  در  می دهد،  هشدار 
خانه،  رود  این  سواحل  تحکیم کاری 
تابستان،  و  بهار  ممکن آب خیزی های 
بار  به  را  سنگینی  خسارات  و  تلفات 

آورد.
با  براساس گزارش اداره ی ملی مبارزه 
مسکونی  منازل  تخار،  طبیعی  حوادث 
آباد،  اسالم  اوستا،  روستاهای حضرت 
ولسوالی  در  قشالق  جیده  طاهری ها، 
درقد و ینگی قلعه با تهدید شدید آب 
شده اند.  مواجه  آمو  خانه  رود  خیزی 
که  درصورتی  داد  هشدار  اداره  این 
آب خیزی بیشتر شود؛ ممکن نزدیک 
تهدید  زیر  که  مسکونی  منزل  هزار  به 

اند تخریب شود.
ملی  اداره  رییس  زنده،  عبدالرزاق 
مبارزه با حوادث طبیعی تخار می گوید: 
»در مسیر رودخانه آمو تا جای که من 
گزارش دارم در برخی از نقاط از مدت 
یک هفته به این سو ما مشکالت زیادی 
را از ناحیه آب خیزی متحمل شدیم.« 

از سوی دیگر مسووالن اداره ی زراعت 
می گویند  تخار  والیت  آبیاری  و 
در  سواحل  این  در  تحکیم کاری  که 
سال های گذشته بی نتیجه بوده و تمامی 
مناطق تحکیم شده دوباره تخریب شده 
تهدید  زیر  زراعتی  زیاد  زمین های  و 

رودخانه آمو قرارگرفته است. 
زراعت  ریاست  معاون  عبدالصبور، 
مورد  این  در  تخار  والیت  آبیاری  و 
نشده  انجام  درست  »کاری  می گوید: 
پول هایش  شد   تخریب  همه اش  بود. 
ریگ  بوری  چهار  شد،  میل  و  حیف 
جلسه  در  من  بود.  انداخته  دریا  در 
مزارشریف پیشنهاد کرده بودم که این 
مرا  حرف  اما  نمی دهد،  نتیجه  پروژه 

کسی نپذیرفت.«
رییس  اکبر،  سالم  محمد  انجنیر  اما   
معاون  ادعای  تخار  آبیاری  اداره ی 
می گوید،  رد کرده  را  زراعت  اداره ی 
هزینه این پروژه درست مصرف شده، 
اما خود پروژه اضطراری بوده و نتیجه 

مطلوب نداده است. 
هرچند به جز از رودخانه آمو سطح آب 
تا کنون در دیگر رودخانه های والیت 
ملی  اداره ی  اما  نیافته،  افزایش  تخار 
هشدارداده  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
در  سنگین  برف  بارش  دلیل  به  که 
ممکن  هوا  شدن  گرم  با  و  کوه ها  
و  تلفات  و  کرده  طغیان  رودخانه ها 
وی  بگذارند.  جا  به  سنگینی  خسارات 
به اجرا گذاشتن تدابیر جدی  خواستار 
و درخواست کمک از دولت افغانستان 

و نهادهای امداد رسان شده است.  

هشدار داکتر عبداهلل ...
ادامه از صفحه 1

)کرزی( او  »اگر  که  داد  هشدار  او 
به  کشور  مطمینا  بکند،  کاری  چنین 

یک جنجال بزرگ خواهد افتاد.«
»برای  افزود:  عبداهلل همچنین  داکتر 
او )حامد کرزی( بدون هیچ شکی، 
جهانی،  جامعه  اول  شماره  دشمن 
و  اپوزیسیون،  دو  شماره  دشمن  و 
آن ها  او  که  می باشند  طالبان  )بعد( 

را برادر خطاب می کند.«
ایاالت  که  گفت  عبداهلل  عبداهلل 
حلقه  به  تا  دارد  نیاز  متحده 
داخل  در  صداها  از  گسترده تری 
او  هرچند  کند،  گوش  افغانستان 
برای  تالش  هرگونه  با  که  گفت 
مخالفت  کرزی  کشیدن  پایین 

می کند.

وزرای...    ادامه از صفحه 1
هر چند این تصمیم نمایندگان با مخالفت 
شماری از نمایندگان قرار گرفت ولی  

اعتراض  آن ها به جای نرسید.
شماری  معترض  نمایند ه های  میان  در 
خواهان عملی شدن میکانیزم تعدیل در 
اصول وظایف داخلی بودند و برخی نیز 
نسبت به معرفی چهره های رد شده ی 

گذشته حساسیت نشان دادند.
این درحالی است که ناظران و نمایندگان 
جلسه های  در  جمعی  رسانه های 
مجلس نمایندگان می گویند نمایندگان  
تصمیم   قانون  مخالف  و  عجوالنه 
می گیرند وگاهی هم از تصمیم های شان 

ابراز پشیمانی می کنند.

به سال ٢٠١٤ نزدیک می شویم، بدون 
این  باشد؛  معلوم  پایان  نقطه  اینکه 

خطرناک است.«
نظامی  حضور  پایان  برای  ناتو  سران 
و  کرده اند  زمانبندی  افغانستان  در 
تمامی  گیری،  تصمیم  این  براساس 
مسوولیت های امنیتی افغانستان تا پایان 
سپرده  داخلی  نیروهای  به   ٢٠١٤ سال 

می شود.
برای  که  کرد  پیشنهاد  میلیبند  آقای 
درگیر،  جناح های  تمامی  با  گفتگو 
و  گروه ها،  سایر  و  طالبان  شمول  به 
همسایه  کشورهای  با  گفتگو  برای  نیز 

خبرنگاران  به  چهارشنبه  روز  زیست، 
راستای  در  شده  یاد  پروژه  که  گفت 
کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در 

کشور نیز کمک می کند.
به  پروژه  این  می گوید،  نصیر  آقای 
ونهادهای  وزارت ها  از  برخی  همکاری 
ذیربط تطبیق می شود تا در کوتاه مدت 
افغانستان  سراسر  در  پذیر  آسیب  نقاط 

تثبیت و عوامل آن شناسایی گردد.
عملی  کار  دیگر  ماه  چند  تا  است  قرار 

باالی این پروژه آغاز شود.
محیط  برنامه  مسووالن  حال  همین  در 
زیست سازمان ملل متحد می گویند که در 
قسمت ارتقای ظرفیت اداره ملی حفاظت 

محیط زیست نیز همکاری می کنند.
عبدالولی مدقق معاون برنامه محیط زیست 

میلیبند در مورد فراموشی بحران افغانستان هشدار داد

کمک سازمان ملل برای بهبود وضعیت محیط زیست
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افغانستان 
بازهم  فراموش خواهد شد؟

اوج گیری  با  سیاسی،  امور  آگاهان  از  خیلی 
قیام های خاورمیانه و شمال افریقا و به خصوص 
لیبیا، احتمال این را که ممکن است عطف توجه 
جامعه ی جهانی به سوی خاورمیانه و افریقا و 
پرداختن به آنها افغانستان را غیرعمده سازد و 
کشورهای ذی دخل را ناگزیر از یک فراموشی 
عمدی سازد، بعید نمی  دانستند و نمی دانند. اما 
در این میان هشدار مقامات بریتانیایی در این 
مورد از اهمیت خاصی برخوردار است. دیوید 
میلیبند وزیر خارجه سابق انگلیس با برشمردن 
را  پیش آمدی  چنین  است  ممکن  که  عواملی 
و  افغانستان  اهمیت  بر  تکیه  با  شود  موجب 
برای  بخشیدن  شدت  آن،  در  موجود  شرایط 
از خروج سربازان  قبل  راه حل سیاسی  یافتن 
امریکایی و بریتانیایی از افغانستان را پیشنهاد 
برای  طالبان  با  مذاکره  خواستار  و  می نماید 
پایان دادن به خشونت های جاری در افغانستان 
البته وی بی خبر هم نیست که چنین  می شود. 
جریان  بدین سو  وقت  خیلی  از  تالش هایی 
سریع  کافی  اندازه ی  به  احتماال  ولی  دارد 
در  نظامی  عملیات  که:  است  گفته  وی  نیست. 
افغانستان جریان دارد اما بدون یک چهارچوب 
زمان بندی  به  راه حل سیاسی،  بدون  سیاسی، 
و  می شویم  نزدیک   )2014 در  نظامی  )خروج 
این خیلی خطرناک است. آقای میلیبند می گوید 
که: برای گفتگو با تمامی جناح های درگیر، به 
نیز  و  افغان  و سایر گروه های  طالبان  شمول 
شمول  به  همسایه  کشورهای  با  گفتگو  برای 
سوی  از  میانجی  یک  تا  است  نیاز  پاکستان، 
سازمان ملل متحد معرفی شود. وی خواستار 
اقدامات فوری در این زمینه شد و هشدار داد که 
هر اندازه که به 2014 نزدیک می شویم قدرت 
غرب در افغانستان رو به کاهش می نهد. دراین 
افغانستان  کردن  فراموش  که  نیست  تردیدی 
نه  و  طالبان  به دست  آن  افتادن  نتیجه  در  و 
مردم  برای  پاکستان،  نظامیان  بلکه  طالبان 
شوم  دوره ی  خطرات  و  خاطرات  افغانستان 
نظر  به  اما  تداعی می کند،  را  این گروه  امارت 
همان  ایشان،  پیشنهادی  راه حل  که  می رسد 
از  توافق جامعه ی جهانی  با  را ظاهرا  پروسه 
نو آغاز می کند، بی آن که هیچ یک از مشکالت 
را حل کند. البته وی گفته است که این اقدامات، 
که  گرفت  خواهد  صورت  پیش شرط  این  با 
طالبان تضمین کنند که افغانستان بار دیگر به 
پناهگاهی برای القاعده تبدیل نخواهد شد. این که 
طالبان بر مردم افغانستان، بر زنان افغانستان، 
بر  می دارند،  روا  چه  افغانستان  معارف  بر 
حقوق بشر و روند موجود در افغانستان چه 
است  این  مهم  نیست.  مطرح  ظاهرا  می کنند، 
شود.  تضمین  خارجی  کشورهای  امنیت  که 
آیا می توان قبول کرد که غوغا و هیاهوی ده 
سال اخیر، مصرف ها و قربانی ها همه و همه 
به خاطر آن بود که طالبان فراری تحت حمایت 
و سرپرستی پاکستان، با عزت و وجهه و فارغ 
از هر دغدغه ای بر مسند امارت تکیه زنند و بر 
ریش همه ی جهان بخندند و از مردم افغانستان 
که آنها را و شریعت خودساخته و آی اس آی 
اما  گیرند!  انتقام  نپذیرفتند،  را  پرداخته ی شان 
تضمین طالبان را چه کسی باور می کند؟! حتما 
آنهایی که طالبان را ساختند و چون گرگ های 

هار، برجان مردم ما رها کردند.

زنگ اول


براساس گزارش جدیدی که برای ملل 
مناطق  در  حمالت  شده،  تهیه  متحد 
در  کار  سودان،  تا  افغانستان  از  جنگی 
وظیفه ای  به  را  بخش های کمک رسانی 
گزارش  است.  کرده  تبدیل  خطرناک 
بشری،  کمک های  که  است  افزوده 

سیاسی و نظامی گردیده است.
بخش  برای  که  جدیدی  تحقیق  در 
متحد  ملل  سازمان  بشری  کمک های 
ده  در  که  است  شده  گفته  یافته،  انجام 
به صورت اوسط هر سال  سال گذشته، 
حدود صد کارمند امدادی کشته شده اند. 
همچنان در چهار سال گذشته، هر سال 

٤٠ کارمند امدادی ربوده شده اند. 
اداره  ریاست  قبال  که  ایگلند،  جان 
هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل 
را به عهده داشت، گفت از سال ٢٠٠5 به 
این سو، ١8٠ حمله جدی علیه کارمندان 
افغانستان صورت  در  امدادی  موسسات 
هفت  کشتار  شمول  به  است؛  گرفته 
در  متحد  ملل  سازمان  خارجی  کارمند 
مزار شریف که در اول اپریل سال روان 
به قتل  توسط تظاهرکنندگان خشمگین 

رسیدند. 
به گفته او، حدود ١5٠ حمله در سودان 
و صد حمله نیز در سومالیا علیه کارمندان 
براساس  است.  گرفته  صورت  امدادی 
افغانستان  برعالوه  ایگلند،  گفته های 
پاکستان،  عراق،  سریالنکا،  سودان،  و 
مناطق  و  کانگو  دموکراتیک  جمهوری 
برای  بدی«  به »جاهای  فلسطینی  اشغالی 

کار در بخش امدادی تبدیل شده اند. 
پژوهشگران  از  یکی  که  ایگلند  آقای 
متحد  ملل  سازمان  برای  تحقیق  این 
منازعه  حال  در  مناطق  در  گفت  است، 
می کنند  تالش  شورشیان  و  حکومت ها 
که  کنند  نفوذ  امدادی  کارمندان  آن  بر 
خطر  به  را  خود  اعتبار  و  شهرت  اغلبا 

بوده، در خدمت هیچ گروه 
به  اما  نباشد،  حکومتی  یا 
پاسخ  مردم  بشری  نیازهای 

بگوید. 
»انستیتوت  رییس  به گفته   
امور  برای  نارویژی 
وجود  با  بین المللی«، 
»جایی  فزاینده  خطرات 
که  نیست  زمین  روی  در 
به  نباید  امدادی  کارمندان 
نتوانند  یا  و  بروند  آن جا 

بروند.«
مصوونیت  بخش  از  ستار،  گریگ 
وجود  با  گفت  متحد  ملل  امنیت  و 
»نگرانی های قابل توجه« در پی سه حمله 
جدی در هجده ماه گذشته، ملل متحد 

در افغانستان می ماند. 
دشواری  »محیط  افزود:  ستار  گریگ 
ارایه  برای  را  راه هایی  باید  ما  است... 
خدمات سازمان ملل متحد در افغانستان 

پیدا کنیم. این چالش برانگیز است.« 

می اندازند و کمک های مالی طرف های 
منازعه را می پذیرند. 

جان ایگلند که اکنون ریاست »انستیتوت 
نارویژی برای امور بین المللی« را به عهده 
امدادی  گروه های  »برخی  افزود:  دارد، 
کارهای غیرعادی انجام می دهند که بر 

همه تاثیر می گذارد.«
و  »نظامی  سازی  از  شکایت  با  ایگلند   
سیاسی سازی ماموریت های بشردوستانه« 
گفت حکومت ها تالش می کنند ساحه 
مناطق  به  را  امدادی  گروه های  فعالیت 

تحت کنترول شان محدود کنند. 
از  نظامیان  ایگلند،  جان  گفته  به 
وسیله ای  عنوان  به  بشری  کمک های 
برای به دست آوردن »دل و دماغ« مردم 
استفاده می کنند. هرچند ایگلند از کشور 
خاصی نام نبرد، اما ایاالت متحده امریکا 
آوردن  دست  به  تاکتیک  که  آنچه  از 
»دل و دماغ« مردم در عراق و افغانستان 
خوانده می شود، تحت انتقاد قرار داشته 

است. 
سیاسی شدن  که  افزود  همچنان  او 
به  دسترسی  »هم  بشری  کمک های 
قربانیان منازعه را و هم امنیت کارمندان 
امدادی را به خطر مواجه ساخته است.« 
کمک های  هدف  که  گفت  ایگلند 
مستقل  و  بی طرف  که  است  این  بشری 

حمالت و مداخالت کمک های بشری را تهدید می کنند

ACKU



 8صبح، کندز: پولیس کندز 16 ماین و 4 دستگاه رهبری 
کندز  شرکت  باغ  روستای  از  را  جاده ای  کنار  ماین های 

دریافت و یک ماین گذار را بازداشت کرد.
جنرال سمیع اهلل قطره، فرمانده پولیس کندز در پیوند به این 
از  اسحاق، پس  فرزند محمد  احمد شاه  رویداد گفت که 
این که 16 ماین و 4 دستگاه رهبری ماین ها را از کسی دیگر 
دریافت کرده بود و آن را برای گذاشتن در جاده ی گل تپه 

انتقال می داد، توسط پولیس بازداشت شد.
او گفت: »ماین گذار بازداشت شده، دستیار قاری انور یکی 
از فرماندهان فراری طالبان می باشد که اینک در پاکستان 
فرماندهی  طالبان،  صف  شکستن  از  پیش  و  می برد  سر  به 

یک تن از فرماندهان طالبان در والیت سرپل، با 6٠تن از 
افراد تحت امرش به روند صلح پیوست.

مل پاسوال اسداهلل شیرزاد قوماندان امنیه سرپل، به آژانس 
خبری پژواک گفته که عظیم یکی از فرماندهان طالبان با 
مرکز والیت  مربوط  شیرم ها  منطقه  از  مسلح خود  نفر   6٠

سرپل، با دولت یکجا شده است.
وی افزود که این گروه، 6٠ میل سالح خفیفه و ثقیله خود 

را نیز به قوماندانی امنیه این والیت سپرده اند.
قوماندان امنیه سرپل اظهار داشت که با دست کشیدن این 

بخشی از طالبان در روستاهای گل تپه را 
به دوش داشت.«

بازداشت  ماین گذار  خروتی،  شاه  احمد 
برای  را  ماین ها  این  وی  که  گفت  شده 
می برده  فیروز کندزی(  )ب��رادر  ن��وروز 

است.
کشاورز  و  نیمه کار  که  گفت  خروتی 
زمین های قاری انور است و او فرمان داده 

است که این ماین ها را به نوروز ببرد.
تروریسم  با  مبارزه  مدیر  زمری،  عبداهلل 
 16 دریافت  با  که  گفت  کندز  پولیس  فرماندهی 
از 16 رویداد  ماین،  4 دستگاه رهبری  با  ماین همراه 
خونباری که قرار بود در جاده های عمومی باغ شرکت 

و بخش هایی از کندز رخ بدهد، جلوگیری شد.
مدیر مبارزه با تروریسم فرماندهی پولیس کندز افزود 
پاکستان  کشور  ساخت  دریافت شده  ماین های  که 
روز  ده  جریان  در  کندز  پولیس  گفت  او  می باشند. 
گذشته، 4 تروریست، یک فرمانده قاتل ملیشه و یک 
صدها  همین گونه  و  کرده  بازداشت  را  دزدان  گروه 

ماین دیگر را دریافت و یا خنثا ساخته است.


منطقه  در  امنیت  دولت،  با  مسلحانه  مخالفت  از  افراد 
شیرم ها که شامل ٥٠ قریه می شود، بهبود خواهد یافت.

شیرزاد افزود که قوماندان عظیم، از یک سال بدینسو 
در منطقه شیرم های این والیت، بر ضد دولت فعالیت 

داشت.
نتیجه  در  والی��ت،  این  از  دیگر  خبر  یک  براساس 
عملیات نیروهای داخلی و آیساف در ولسوالی صیاد، 
هشت تن از افراد طالبان کشته و مقر اصلی فرماندهی 
آمده  امنیتی  نیروهای  تصرف  به  طالبان  نهاد  نام  والی 
مقر  که  می گوید  سرپل  والیت  امنیه  قوماندان  است. 
اصلی مالنادر والی نام نهاد طالبان برای این والیت در 
توسط  سه شنبه  روز  شام  صیاد،  ولسوالی  الملک  قریه 

نیروهای امنیتی تصرف شد.
وی افزود که در این عملیات مشترک نیروهای داخلی 
مال  سرکردگی  به  طالبان  از  تن  هشت  آیساف،  و 
اسداهلل و مال شیر محمد کشته شده و مقداری سالح، 
امنیتی  نیروهای  به دست  نیز  انفجاری  مواد  و  مهمات 

افتاده است.


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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آغاز شد و هر روز در این جنگ ها تعدادی از مردم 
بیشتر  و  بیشتر  بین می رفتند و آتش کینه ها  از  ملکی 
تقریبا  جنگ  که  روز ها  از  یکی  در  می رفت.  شده 
به دنبال  برادرم  به سایر روز ها کمتر شده بود،  نسبت 
کدام کاری بیرون رفت، اما جسد آغشته به خون او 
را برای مان آوردند. او زمانی که در ساحه داراالمان 
در اثر اصابت راکت به شهادت رسید، فقط 23 سال 
آن  از  بعد  بود.  نموده  سپری  را  زندگی اش  بهار  از 
حادثه مادرم دچار اختالل روحی شدید شد و همیشه 
نتوانستیم  هرگز  ما  می نمایند.  یاد  را  پدرم  برادرانم، 
او  زیرا  نماییم  فراموش  را  او  دادن  از دست  غم  که 
مشکل  بسیار  جوان  دادن  دست  از  غم  و  بود  جوان 
است. به عامالن آن رویداد همیشه نفرین می فرستم، 
به خصوص زمانی که برادرم در نظرم مجسم می شود. 
نمی توانم،  بخشیده  را  جنایت کاران  هیچ گاهی  من 
قتل  یک  موضوع  نیستند.  بخشش  قابل  آنها  زیرا 
جنایات  به  نیز  دیگر  قضیه  صد ها  نیست،  قتل  دو  و 
آنان مربوط می شود، که باید جنایت کاران پاسخگو 

باشند.«



تلخ ترین  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
با چنین کلماتی  لحظات زندگی خواهری است که 
ما  »فامیل  می دارد:  بیان  ما  برای  را  خود  سرگذشت 
کسی  به  ضمن  در  و  بود  متدین  فامیل های  از  یکی 
مجاهدین،  با  نه  و  دولت  با  نه  نداشتیم،  کاری 
پاشید.  هم  از  ما  زندگی  شیرازه  قضا  بر  دست  اما 
از  بعد  برادرم  بود  مانده  پدرم  از  که  زمین  مقداری 
اوایل  درهمان  و  رسانید  فروش  به  پدرم  شهادت 
انقالب به کشور پاکستان هجرت نمود و مدت ها با 
با  را  بدبختی در ملک مردم، زندگی  تمام سختی و 
که  داشت  آرزو  همیشه  و  نمود  سپری  زیاد  مشقات 
را در  زندگی  و  باشد  دوباره روزی در کشور خود 
این که رژیم  تا  ببرد.  پیش  کنار سایر هموطنان خود 
زمام  مجاهدین  حکومت  و  پاشید  هم  از  کمونیستی 
امور را به دست گرفت. برادرم از طریق رسانه ها این 
خبر را شنید. او که تشنه دیدار وطن و وطنداران بود، 
می نماید  جور  و  جمع  را  زندگی  بساط  پاکستان  از 
سخت  سال های  از  بعد  و  می شود  کشور  رهسپار  و 
هجرت دوباره به خاطر اجل  اش برگشت. هنوز مدتی 
میان گروهی  جنگ های  که  بود  نشده  آنها  آمدن  از 

جسد خون 
آلودش 

را برای ما 
آوردند

برادرم از طریق رسانه ها این خبر 
را شنید. او که تشنه دیدار وطن 
و وطنداران بود، از پاکستان بساط 
زندگی را جمع و جور می نماید و 
از  بعد  و  رهسپار کشور می شود 
دوباره  هجرت  سخت  سال های 
هنوز  برگشت.  اجل  اش  خاطر  به 
مدتی از آمدن آنها نشده بود که 
جنگ های میان گروهی آغاز شد و 
تعدادی  جنگ ها  این  در  روز  هر 
می رفتند  بین  از  ملکی  مردم  از 
بیشتر  و  بیشتر  کینه ها  آتش  و 

شده می رفت. 

پولیس کندز از وقوع  16 انفجار جلوگیری کرد

شصت تن از افراد طالبان در سرپل به دولت پیوستند


ACKU
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پیمان  مورد  در  تصمیم گیری  برای  لویه جرگه  تشکیل 
استراتژیک امریکا و افغانستان از سوی رییس جمهور خالف 
قانون اساسی کشور است، اما کرزی با آگاهی از این موضوع، 
لویه جرگه را تایید و دایر می نماید. زیرا، برای به کرسی نشاندن 

تصمیمات خود، به شدت به آن نیاز دارد.
ترکیب  و  تشکیل  مورد  در  اساسی  قانون  که  این  به  توجه  با 
ولی  بوده  ناموجه  مذکور  اقدام  دارد،  صراحت  اساسی  قانون 
بازی  افغانستان  در  دیگر  سیاستمداران  و  کرزی  حامد  برای 
بیرون از قاعده و قانون، عرف دایمی است. فقط نگاه کنید که 
در این دو روز چند نفر از سیاستمداران به اصطالح اپوزیسیون 
دست به اعتراض نسبت به تشکیل لویه جرگه ی جدید زده اند. 
به خوبی می توان یک توافق غیررسمی میان سیاستمداران افغان 
برسر دور زدن قانون را مشاهده کرد. گویا همه به این اصطالح 

باور دارند: »هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد!«
به عنوان یک ناظر، حرکت سیاسی رییس دولت دارای چند 

معنا ی روشن است:
برای  اساسی،  قانون  خالف  جمهور،  رییس  ـ  یک 
برای  را  لویه جرگه  تشکیل  گزینه ی  کالن  تصمیم گیری های 
از  به صورت سنتی  این گزینه که  است.  داشته  خود محفوظ 
سوی حاکمان افغان در این چند دهه به کررات مورد استفاده 
جمهور  رییس  به  روشنی  سیاسی  تفوق  است،  گرفته  قرار 
و  جایگاه  جمهور  رییس  نظر  از  حاضر،  حال  در  می بخشد. 
است.  پارلمان  نهاد  از  ملی تر  و  فراتر  بسی  لویه جرگه  اعتبار 
رییس جمهور برای ما می گوید که چون پارلمان نهاد مناسب 
به خاطر تصمیم گیری های ملی نیست، پس باید افراد مختلف از 
قشر های گوناگون کشور که نمایندگان پارلمان نیز بخشی از 

آنها استند، دور هم جمع شده و تصمیم گیری نمایند.
بدون شک، برای همه ضرورت تشکیل لویه جرگه ی جدید در 
موجودیت پارلمان جدا زیر سوال است ولی به صورت سنتی 
در ذهن طبقه ی حاکمه هیچ نهادی در افغانستان تمثیل واقعی 
از اراده ی مردم به جز لویه جرگه کرده نمی تواند. همین که در 
قانون اساسی لویه جرگه مظهر اراده ی ملی مردم تعریف شده 
است، به خوبی جایگاه این نهاد سنتی را برجسته می سازد. بر 

این اساس پارلمان نمی تواند جای لویه جرگه را بگیرد.
برای حامد کرزی به عنوان کسی که خود را زعیم پشتون هایی 
نهاد  حفظ  می داند،  می جنگند،  او  علیه  آنها  مهم  بخش  که 
اساس  بر  زیرا،  است.  قومی  و  هویتی  مساله  یک  لویه جرگه 
افغان  حاکمان  برای  پشتون  قبایل  عنعنه های  رایج،  تصور 
مدرنی  نهاد  هیچ  است.  بوده  چیزی  هر  از  مقدم تر  همواره 
تحت الشعاع  را  کشور  در  مسلط  سیاسی  عنعنه های  نمی تواند 
قرار دهد؛ این توافق و اذعان غیررسمی طبقه ی حاکمه در چند 

دهه ی گذشته بوده است.
ابزار  و  غیردموکراتیک  نهاد  یک  لویه جرگه  شک،  بدون 
دست رییس جمهور است. به جز نمایندگان پارلمان و اعضای 
شورا های والیتی، بقیه شرکت کنندگان لویه جرگه را چه کسی 
انتخاب می نماید؟ آقای حامد کرزی؟ آقای فاروق وردک؟ 
آقای کریم خرم؟ من به عنوان یک شهروند کابلی، می خواهم 

پاکستان  و  امریکا  گفتگوی  از  بین المللی  رسانه های 
و  مقابله  راستای  در  امنیتی  همکاری های  مورد  در 
است  آمده  خبر  در  داده اند.  خبر  تروریزم  با  مبارزه 
متحده  ایاالت  استخباراتی  و  امنیتی  مقامات  که 
و  امنیتی  همکاری های  راستای  در  پاکستان،  و 
این  انتشار  می کند.  گفتگو  یکدیگر  با  استخباراتی 
منفعت برداری  در  پاکستان  که  می دهد  نشان  خبر 
را  خود  مهارت های  به خوبی  امریکا  با  همکاری  از 
به کار می گیرد. زیرا همکاری بین پاکستان و ایاالت 
متحده در عرصه مبارزه با تروریزم همواره به گونه ای 
تقویت  راستای  تعهداتی در  سازماندهی می شود که 
نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان توسط ایاالت 

متحده امریکا مورد توجه  قرار می گیرد.
دولت  با  که  است  داده  خبر  امریکا  متحده  ایاالت 
تعداد  چه  که  می کند  گفتگو  باره  این  در  پاکستان 
از ماموران استخباراتی ایاالت متحده و منصب داران 
عملیات خاص، برای کمک در مبارزه علیه شورشیان 
میکانیزم  وقتی  شوند.  مستقر  پاکستان  در  افراطی 
متحده  ایاالت  بین  استخباراتی  و  امنیتی  همکاری 
برای  را  منافعی  طبعا  پاکستان،  از  سوال  با  امریکا  و 

پاکستان به همراه دارد.
که  است  این  می توان گفت  این خصوص  در  آنچه 
از  است  توانسته  افغانستان  همسایه  به عنوان  پاکستان 
امتیازات  از  و  کرده  استفاده  امریکا  با  خوب  روابط 
در  می آورد  بدست  ناحیه  این  از  که  مالی  و  پولی 
عرصه تثبیت جایگاه سیاسی خود در منطقه و جهان 
افغانستان  در  که  حالیست  در  این  می جوید.  سود 
بخصوص  خارجی  کشورهای  با  روابط  به  نسبت 

برخورد  نگرانی  و  تردید  با  امریکا  متحده  ایاالت 
می شود.

روز  چند  سخنرانی ای که  در  کرزی  جمهور  رییس 
امضای  درخواست  که  کرد  اعالم  داد،  انجام  پیش 
ایاالت  و  افغانستان  بین  همکاری  استراتیژیک  سند 
دولت  به  امریکایی  مقامات  سوی  از  امریکا  متحده 
مورد  افغانستان  دولت  سوی  از  و  رسیده  افغانستان 
بررسی قرارگرفته است. آقای کرزی همچنین گفت 
خواسته های  تا  می کند  کوشش  افغانستان  دولت  که 
افغانستان  بین  همکاری  سند  در  بایستی  که  را  خود 
در  تا  کند  منسجم  را  شود  گرفته  نظر  در  امریکا  و 

موافقت نامه استراتیژیک مورد تصریح قرار گیرد.
در این میان بحث در مورد ایجاد پایگاه دایمی امریکا 
آن  مورد  در  سند  این  در  احتماال  که  افغانستان  در 
بحث های  از  یکی  به  گرفت،  خواهد  بحث صورت 
آن  دلیل  است.  گردیده  تبدیل  افغانستان  در  پیچیده 
هم این است که برخی از تحلیلگران گمان می کنند 
همکاری  سند  در  موضوعی  چنین  درج  که 
منجر  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  بین 

بپرسم که نماینده ی من در لویه جرگه چه کسی است؟
تعیین  برای  جمهور  رییس  که  کنیم  باور  اگر  است  احمقانه 
نمایندگان  می کند.  برگزار  را  انتخاباتی  لویه جرگه  اعضای 
اساس  بر  و  غیردموکراتیک  نمایندگان  لویه جرگه  انتصابی 
لویه جرگه پس  این  واقعی  ارزش  استند.  منافع رییس جمهور 
است  آن  غیردموکراتیک  قدرت  در  آن  ارزش  چیست؟  در 
غیردموکراتیک  نهاد  همین  از  استفاده  با  جمهور  رییس  و 

تصمیمات سیاسی دلخواه خود را اخذ می نماید.
سیاسی  حاکمان  ذهن  در  لویه جرگه  جایگاه  که  زمانی  دوم، 
از آنها پرسید که پس  باید  پارلمان است،  از جایگاه  ما فراتر 
نهاد پارلمان از چه وجاهت ملی ای برخوردار است؟ حکومت 
افغانستان برخالف تمام کشور های دنیا، در پارلمان صالحیت 
پارلمان های دنیا  تمام  تصمیم گیری ملی را نمی بیند. چون در 
با  استراتژیک  قراردادهای  عقد  مانند  بزرگی  تصمیم های 
قضیه  افغانستان  در  ولی  می شود.  گرفته  خارجی،  کشور های 

برعکس است.
منعکس  را  کشور  حاکمان  سیاسی  ارزش های  خوبی  به  این 
می کند، حاکمانی که حکومت مرکزی خودمحور و زورگوی 
و قانون شکن را بر یک دموکراسی پارلمانی ترجیح می دهند. 
بدون شک، بر اساس هیچ تعریف سیاسی ای، پارلمان نهاد فاقد 
صالحیت ملی نمی باشد و در واقعیت، این لویه جرگه است که 
به خاطر نمایندگان انتصابی تیم ارگ ریاست جمهوری فاقد 

وجاهت ملی است. 
می داند  ملی  زعیم  را  خود  جمهور  رییس  که  است  واضح 
آن  اعضای  از  بخشی  که  است  پارلمانی  از  برتر  شان اش  که 
جمهور،  رییس  تصور  در  بوده اند.  دفترش  دایمی  معاش خور 
همچون  سیاستمداران کشور  و  نهادها  ملی«،  زعیم  عنوان  »به 
اقماری دور ذات واالی همایونی اش در گردش اند. نهاد هایی 
نمایندگی ملی را کرده  او فاسداند، کوچک اند و  از نظر  که 
جمهور  رییس  واقعی  ارزش های  این  من  نظر  به  نمی توانند. 
با شاهان و زعمای مقتدر  است. رییس جمهوری که خود را 
افغان مقایسه می نماید بدون این که به جز زدن سخنان بزرگ 
را  ملی  زعیم  و  شاه  هیچ  کاریزمای  و  اقتدار  عامیانه،  لهجه  با 

داشته باشد.
سوم، در نهایت باید گفت که آقای کرزی لویه جرگه را علیه 
بردن  سوال  زیر  لویه جرگه  تشکیل  می برد.  کار  به  پارلمان 
سیاسی  تصمیمات  به  نمایندگان  کردن  تابع  و  است  پارلمان 
تامین  را  حکومت  منافع  معموال  که  انتصابی ای  نمایندگان 

می کنند. 
بین  شدید  سیاسی  رقابت  که  نیست  این  منکر  کسی 
جمهور  رییس  با  پارلمان  در  سیاسی  مختلف  فراکسیون های 
نمی شود،  مراعات  قاعده ای  هیچ  بازی،  این  در  دارد.  وجود 
افغانستان مثل کشتی  با گوریل ها. سیاست  به مصداق شطرنج 
صورت  به  را  حریف  قانونی  و  قاعده  هیچ  بی  که  است  کج 
کرزی  آقای  گاه  بزن.  زمین  به  تحقیرکننده ای  و  بی رحمانه 
نمایندگان را به زمین می خواباند و گاه آنها رییس جمهور را.

افغانستان  بر  امریکا  متحده  ایاالت  کامل  استیالی  به 
از  شماری  و  تحلیلگران  بیشتر  اینکه  با  می گردد. 
منفعت آمیز بودن  به  خود  ارزیابی های  در  دولتمردان 
این موضوع تاکید کرده اند، اما دیده می شود که در 
صورت  صریحی  بسیار  اظهارات  نیز  آن  با  مخالفت 

می گیرد.
علیرغم  پاکستان  می شود  دیده  که  حالیست  در  این 
ایاالت  با  روابطش  در  که  پیچیدگی هایی  از  برخی 
سعی  می آید،  به وجود  هر ازگاهی  امریکا  متحده 
مناسب  استفاده  کشور  این  با  روابط  از  تا  می کند 
کند. چنانچه در رابطه با بررسی همکاری های ایاالت 
متحده و پاکستان، خبرگزاری اسوشتید پرس به نقل 
امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  تونر  مارک  از 
می خواهد  امریکا  حکومت  که  است  داده  گزارش 
برنامه همکاری در عرصه های امنیتی و استخباراتی با 
پاکستانی  مقامات  با  و  دهد  ادامه  را  پاکستان  دولت 
درباره ی کمیت و کیفیت عملیاتی که برای حکومت 

پاکستان قابل پذیرش باشد، گفتگو می کند.
این خبر از سوی اسوشتیدپرس پس از آن منتشر شده 
پاکستان  و  امریکا  استخباراتی  اداره های  رهبران  که 
روز دوشنبه در واشنگتن با یکدیگر دیدار و گفتگو 
مقامات  مذاکرات  اجندای  مورد  در  اینکه  با  کردند. 
منتشر  رسانه ها  در  چیزی  کشور  دو  استخباراتی 
در  که  باورند  این  به  سیاسی  کارشناسان  اما  نشده، 
این مذاکرات نیز سطح همکاری و چشم انداز توسعه 
همکاری های امنیتی ایاالت متحده امریکا با پاکستان 

مورد بحث قرار گرفته است.
جالب این است که تالش از سوی ایاالت متحده برای 

پاکستان  با  استخباراتی  و  امنیتی  همکاری های  ایجاد 
در حالی صورت می گیرد یا به عبارت دیگر، مقامات 
سیاسی پاکستان، مذاکره روی همکاری های امنیتی و 
استخباراتی با ایاالت متحده را در حالی مورد بحث 
تیراندازی  از  پس  و  اواخر  این  در  که  می دهند  قرار 
در  پاکستانی  دو  به  امریکا  استخباراتی  مامور  یک 
منفی  ذهنیت  شد،  آنان  مرگ  به  منجر  که  الهور 
علیرغم  که  می شود  دیده  اما  است.  آمده  به وجود 
این ذهنیت، دولت پاکستان بدون تاثیرپذیری از این 
ذهنیت، سعی می کند تا روابط استخباراتی با امریکا را 
مورد مطالعه قراردهد و از این طریق به امتیازاتی که 

می تواند بدست آورد، دسترسی پیدا کند.
این در حالیست که در چهار ماه اخیر و پس از آنکه 
یک همکار امنیتی اداره ی استخبارات ایاالت متحدهء 
را  دونفر  میالدی  جاری  سال  جنوری  ماه  در  امریکا 
و  امریکا  روابط  کشت،  گلوله  ضرب  به  الهور  در 
ایاالت متحده تحت تاثیر قرار گرفت. اما اکنون سران 
دو کشور می خواهند با مطالعه روی همکاری های دو 

کشور، زاویه ی جدیدی را در این زمینه باز کنند.

 احساناهللدولتمرادی

 واصفقندهاری

شاه واالگهر
 و لویه جرگه ی دوستی 

با ایاالت متحده

پاکستان و مهارت
 در نفع بری از همکاری 

با امریکا

ACKU
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 شاكر مهريار

 ظفرشاه رويی

تاريخ 11 مارچ زمين لرزه و سونامي مرگباری در جاپان  به 
شد.  نفر  هزار   30 حدود  مرگ  سبب  كه  پيوست  وقوع  به 
 320 از  بيش  را  حادثه  اين  از  ناشي  خسارت  جاپان  دولت 
انر ژي  مركز  از همه،  مهم تر  است.  اعالم كرده  دالر  ميليارد 
از  و  ديد  به شدت آسيب  نيز  فوكوشيما  در  هسته اي جاپان 
راديواكتيو  تشعشعات  شد.  فضا  وارد  راديواكتيو  مواد  آن 
در  اروپا  و  امريكا، چين  متحده  اياالت  تا كورياي جنوبي، 
مواد غذايي، هوا و آب كشف شد. دولت جاپان، 11 آپريل، 
تهديد جدي  و مورد  تخليه شوند  بايد  را كه  مناطقي  شعاع 
قرار دارند كه قبال 20 كيلومتر اعالم كرده بود، 40 كيلومتر 
اعالم كرد. تا پيش از 12 آپريل، ميزان خطر در فوكوشيما 5 
گفته شده بود، در حالي كه ميزان تهديد در چرنوبيل كه در 
سال 1986 رخداد و بزگ ترين فاجعه هسته اي غيرنظامي در 
تاريخ بشر است، 7 بود.  اما در صبحگاه 12 آپريل مقامات 
چرنوبيل  اندازه ی  به  را  فوكوشيما  در  خطر  ميزان  جاپاني، 
اعالم كردند. به دنبال آن، اقتصاد آسيب ديده ی جاپان، وارد 
مرحله جديدی از شوك شد، حتا بازار محصوالت جاپان در 

آمريكا و اروپا، فرداي آن روز سقوط كرد. 
تالش  جاپان  وزير  نخست  كان،  نايوتو  آقاي  آن،  دنبال  به 
كرد تا مساله را طوري ديگر جلوه داده، نگراني هاي عمومي 
كار  اين  براي  كند.  جلب  را  مردم  اعتماد  داده،  كاهش  را 
نزديك  ثبات  به  كم كم  فوكوشيما  نيروگاه  كه  كرد  اعالم 
تا  خواست  )تيپكو(،  توكيو  برق  شركت  از  و  مي شود 
پايان بدهد. در همان  بر اساس يك تقسيم اوقات  فاجعه را 
يك  در  جاپان،  كابينه  ارشد  وزير  آدانو،  كيو  دوباره  روز، 
باال  خبر  كه  داشت  اظهار  و  شد  ظاهر  مطبوعاتي  كنفرانس 
نيروگاه  در  جديد  خرابي  از  حكايت  هشدار،  درجه  رفتن 
ندارد، بلكه تحليل و ارزيابي اطالعات گذشته است كه حاال 
نشان مي دهد درجه هشدار در فوكوشيما بر اساس معيارهاي 
با  وي  است.  داشته  قرار  خود  حد  باالترين  در  بين المللي 
عصبانيت تمام اين شايعه را كه زن و  بچه اش به خاطر افزايش 
تشعشعات به خارج رفته اند، رد كرد. اما بازهم براي قناعت 
مسوول  شيميزو،  ماساتاكا  باالخره،  نبود.  كافي  اين  مردم 
تيپكو، به خاطر اين كه خبر از باالترين هشدار با معيارهاي 
بين المللي داده بودند كه بر اساس آن فاجعه ی فوكوشيما در 
سطح فاجعه ی چرنوبيل قرار مي گرفت، براي بار دوم از مردم 
معذرت خواهي كرد و خبر باالترين حد هشدار در فوكوشيما 
را »پس گرفت«. شركت تيپكو، يك بار در اواخر ماه مارچ، 
قرار  جاپان  دولت  انتقاد  مورد  نادرست  اطالعات  خاطر  به 

گرفته و از مردم معذرت خواهي كرده بود. 
مثل  اشخاصی  كه   است  رفته  باال  حالي  در  هشدار  ميزان 
سازمان  هسته ای  انرژی  آژانس  كل  دبير  اچاوری،  لوييس 
همكاری و توسعه اقتصادی در پاريس، در مصاحبه خود با 
يورونيوز گفته بود كه سانحه فوكوشيما با چرنوبيل متفاوت 
ملل  سازمان  كه  چرنوبيل  احادثه  اثر  كه  باشد  ما  ياد  است. 
آن را وحشتناك ترين فاجعه اتومي اعالم كرد، بيش از 50 
اين  و  كرد  نشت  آكتيو  راديو  تشعشعات  كيوری  ميليون 
مقدار معادل 500 بمب اتومی از نوعی است كه آمريكا بعد 

كرد كه خودش نيز يك روز پس از حادثه به صورت ناقص 
مطلع شده بود و يكي از جدي ترين عوامل سقوط شوروي 

سابق را فاجعه چرونوبيل قلمداد كرد. 
3- در شرايط حاضر يك اسطوره ي غلط در كشورهايی مثل 
جاپاني ها  يا  و  جاپان  دولت  گويا  كه  دارد  وجود  افغانستان 
آن قدر از نظر تكنالوژي پيشرفته اند كه مي توانند به سادگي 
فاجعه ی فوكوشيما را كنترول كنند. در حالي كه هيچ دليلي 
به  جاپاني ها  كه  ندارد  وجود  عيني  فاكت  هيچ گونه  يا  و 
سادگي بتوانند اين فاجعه ی را مهار كند. هيچ اطالع دقيقي 
كه قدرت كنترول را قطع كند، وجود ندارد. بنابراين، ايمان 
نسبت به آن يك خرافه است. ولي اين كه معتقد باشيم كه 
بي پايه  سخن  يك  نيز  ندارد،  وجود  كنترول  امكان  واقعا، 
است. پس هيچ چيزي تاكنون مشخص و قابل اعتماد نيست. 
پايگاه هاي مهم رسانه اي دنيا و دولت هاي بزرگ كمتر   -4
به اين فاجعه بزرگ و مرگبار توجه كرده اند. در حالي كه 
به شدت  را  فاجعه ی چرنوبيل  غربي،  دولت هاي  و  رسانه ها 
بدهند كه بالك شوروي  نشان  تا  دادند  قرار  تحت پوشش 
بر توجه  يعني عالوه  نيست.  فاجعه هسته اي  به كنترول  قادر 
مي ماليدند.  خاك  به  نيز  را  حريف  پوز  فاجعه،  وسعت  به 
بي مانند در كره زمين  فاجعه  نبايد يك  اين است كه  مساله 

با سكوت و پنهان كاري اتفاق بيافتد. 
به  اين است كه ميزان خطر احتمالي فوكوشيما  5- واقعيت 
مراتب باالتر از چرنوبيل پيش بيني مي شود. سوال اين است 
كه اگر در نهايت امر جاپان قادر به مهار فاجعه ی فوكوشيما 
به  پاسخ  بود؟  خواهد  چقدر  فاجعه  اين  هزينه ی  نشود، 
نيروگاه  كه  باشيم  داشته  ياد  به  اما  است،  دشوار  سوال  اين 
چرنوبيل تنها 180 تن سوخت در خود داشت، در حالي كه 
مصرف شده  و  تازه  سوخت  تن   1760 فوكوشيما  نيروگاه 
باشد  نداشته  قطعي وجود  اطمينان  اين  وقتي  دارد.  در خود 
جلوگيری  فوكوشيما  نيروگاه  انفجار  از  مي تواند  جاپان  كه 

كند، مسلم است كه ميزان تهديد فوكوشيما به مراتب بيشتر 
از چرنوبيل خواهد بود. بازهم تكرار  می كنم كه تشعشعات 
ناشي از چرنوبيل معادل 500 بمب اتومي دانسته مي شود كه 
كرد.  استفاده  هيروشيما  در  امريكا  دوم  جهاني  جنگ  در 
كه  متعقداند  نيز  ميروناو   ناتاليا  مثل  هسته اي  كارشناسان 
چرنوبيل  از  بزرگ تر  فوكوشيما  فاجعه  انفجار،  صورت  در 

خواهد بود.  
پس آيا به راستي فاجعه ی فوكوشيما در سكوت رخ خواهد 
جاپان  دولت  واقعا  كه  دارد  هم چنان وجود  ترس  اين  داد؟ 
از ارايه اطالعات خودداري كند و جهانيان نيز به آن توجه 
الزم را نشان ندهند و قرن بيست و يك شاهد يك فاجعه ی 
روز  دو  طي  در  كه  است  حالي  در  اين  باشد.  ديگر  اتومي 
اعتماد شده و اصال كسي  غيرقابل  به شدت  اخير، وضعيت 
زمان  در  شد.  خواهد  چه  و  است  چه  واقعيت  كه  نمي داند 
پنهان كاري  و  سكوت  با  چرنوبيل  فاجعه  سابق،  شوروي 
از  پس  سابق،  شوروي  دولت  شد.  همراه  دولت،  سوي  از 
فشارها و افشاگري هاي غربي ها و به خصوص ديپلومات هاي 
برخالف  چندسطري،  بيانيه  يك  به  نهايت  در  سويدني، 
بيانات و شعارهاي انقالبي معمول بالك كمونيستي، به قرار 

زير بسنده كرد:
است.  افتاده  اتفاق  چرنوبيل  هسته ای  مجتمع  در  »حادثه ای 
يكی از راكتورهای اتومی صدمه ديده است. اقدامات الزم 
به قربانيان  برای از بين بردن اثرات حادثه انجام شده است. 
تعيين شده  است. يك كميسيون دولتی  حادثه كمك شده 

است.«
به  انفجار شهر چرنوبيل  اين  بر اساس  بود كه  اين در حالي 
شهر ارواح در تاريخ بدل شد و ميزان تلفات بر اساس آمار 
تاثيرات آن هنوز وجود  و  اعالم شد  نفر  صلح سبز 93000 

دارد. 
دنياي ما، دنياي نگراني ها است. دنياي سرگرداني و بي نهايت 
چرنوبيل  قربانيان  ندارند.  نهايت  نيز  فاجعه  و  سانحه  است. 
غيرقابل  و  بزرگ  حرف  خيلي  دنيا،  نهايت  كه  مي دانند 
با مرگ دارد. حاال هم  دركی نيست. خويشاوندي نزديك 
است  حيات  و  زندگي  تا  است.  مطرح  فوكوشيما  فاجعه ی 
با  ندارم كه  باور  بود. من  نيز خواهد  اتومي  فاجعه ی  اتوم و 
نيرو و سالح  اتوم و  از  توجه به چرنوبيل و فوكوشيما، بشر 
هسته اي بگذرد. به اين دليل، وقتي از فاجعه ی اتومي سخن 
گفته مي شود، اصال مساله ی زندگي و حيات مطرح مي شود. 
اتوم  با  نهايت  در  حيات  سرنوشت  كه  نيست  مشخص  ولي 
گره خورده است و يا با چيزهاي بسيار ديگر؟ شايد آن هايي 
كه اتوم را ملك مطلق خود مي دانند و به آن مي نازند و به 
صورت خستگي ناپذير براي دست يافتن به آن تالش دارند، 
بهتر از ديگران به اين سوال پاسخ بدهند. هيچ كسي آخر دنيا 
برسد،  آخر  به  دنيايش  كه  لحظه اي  هرآن  ولي  نمي داند  را 
شايد درك كند كه نهايت همان است. براي همين است كه 
افغانستان هم در ميان باشگاه هاي اتومي قرار دارد و بايستي 
بي مالل مساله ی چرنوبيل و فوكوشيما و نهايت دنيا را طرح 

كنيم. 

از جنگ جهاني دوم بر هيروشيما فروريخت. 
فاجعه ی فوكوشيما چه  ماهيت  اين است كه  اما حاال سوال 
است؟ آيا سانحه فوكوشيما با فاجعه چرنوبيل متفاوت است 
يا نه؟ آيا قابل كنترول است يا خير؟ فعاليت جاپاني ها تا چه 
حد موثر بوده و تا كجا براي كنترول فاجعه به پيش رفته اند؟ 
تاثيرات  دامنه  است؟  چگونه  فاجعه  اين  به  جهانيان  نگاه 
فوكوشيما به چه اندازه است؟ اين ها سواالتي اند كه تاكنون 
تا  براي آدم هاي عادي مثل من، سخت است  ندارند.  پاسخ 
پاسخ سواالت باال را بدانند و يا اطالعات الزم در زمينه داشته 

باشند؛ اما چند نكته زير قابل مكث اند:
1- تاكنون هيچ اطالع دقيقي در سطح رسانه ها از فاجعه ی 
نشان  كيفي  و  كمي  لحاظ  به  كه  ندارد  وجود  فوكوشيما 
بدهد در فوكوشيما چه مي گذرد. ممكن اين اطالعات ميان 
اما  باشد،  داشته  وجود  امنيتي  سازمان هاي  يا  و  ديپلومات ها 
اين است كه  نيست. جديدترين خبر  به صورت عام مطرح 
چرنوبيل  هم سنگ  را  فوكوشيما  جاپان،  مقامات  سه شنبه 
اعالم كردند و سپس آن را فوري تكذيب و سوتفاهم تفسير 
پس  را  هشدار  ميزان  باالترين  خبر  تيپكو  مسوول  و  كردند 

گرفت.  
2- مي توان نسبت به معلوماتي كه دولت جاپان به شهروندانش 
بحران  بر  عالوه  جاپان  دولت  چون  كرد.  شك  مي دهد، 
سونامي و فوكوشيما با نگراني تمام مردم جاپان مواجه است، 
خواهد  پنهان كاري  به  دست  جمعي،  آرامش  براي  بنابراين 
اتحاد  داشت.  تجربه وجود  عين  نيز  فاجعه چرنوبيل  در  زد. 
شوروي سابق از ارايه اطالعات خودداري مي كرد.  فاجعه ی 
چرنوبيل در شرايطي رخ داد كه شوروي سابق تمام روز از 
پذيرفتن اين كه يك حادثه غيرعادي اتومي رخ داده است، 
خودداري كرد. تا اين كه پس از افشاي رسانه ها و مقامات 
آمريكايي و سويدني، گورباچف آن را پذيرفت و رسما افشا 
كرد. بعد از بيست سال، گورباچف طي يك مقاله يادآوري 

اياالت متحده امريكا  مقام های وزارت دفاع می گويند كه 
و  ميليارد  هفت  ملی  اردوی  تمويل  و  تجهيز  برای  تاكنون 
هفت صد ميليون دالر به دولت افغانستان كمك كرده است. 
به گفته ی مقام های اين وزارت، اين تجهيزات شامل سالح 

و مهمات و وسايط نقليه است.
جنرال ظاهر عظيمی، سخنگوی وزارت دفاع، روز گذشته 
ميل  هزار   450 تاكنون  كه  گفت  خبری  نشست  يك  در 
اسلحه به سربازان اردوی ملی از كمك های اياالت متحده 

بال  شش  و  پنجاه  افزود  دفاع  وزارت  سخنگوی  همچنين 
برای  تاكنون  نيز   »17-Mi« و   »27A-30« نوع  از  هواپيما 
اردوی ملی به ارزش يك ميليارد دالر خريداری شده است. 
ملی  اردوی  تمويل  افزود كه روند تجهيز و  آقای عظيمی 
به خوبی به پيش می رود و نيروهای امنيتی كامال آمادگی 
واليات  تمام  امنيت  تامين  مسووليت   2014 سال  تا  دارند 
خاص  طور  به  ملی  »اردوی  گفت:  او  گيرند.  عهده  به  را 
و نيروهای امنيتی كشور به طور عام، هر روز آمادگی شان 
برای گرفتن مسووليت تامين امنيت بيشتر می شود و ما آماده 
به  مسووليت ها  انتقال  روند  معين شده  تاريخ  در  كه  هستيم 

نيروهای افغان را آغاز كنيم.«
براساس توافقی كه ميان دولت افغانستان و مقام های ناتو در 
ليسبون صورت گرفت،  نوامبر سال گذشته در  ماه  نشست 
نيروهای  از  امنيتی  مسووليت های  انتقال  روند  است  قرار 
آينده  سرطان  ماه  از  داخلی،  امنيتی  نيروهای  به  بين المللی 
آغاز شود و تا سال 2014 به پايان برسد. با آغاز روند انتقال 
مسووليت های امنيتی، حضور نيروهای بين المللی در كشور 
تا سال 2014 كمتر خواهد شد. براساس برنامه ای كه رييس 
امنيت  تامين  مسووليت  است  قرار  كرده،  اعالن  جمهور 
واليت های كابل، پنجشير و باميان و شهرهای مزارشريف، 
داخلی  نيروهای  به  بعد  به  سرطان  ماه  از  مهترالم  و  هرات 

واگذار شود.
با اين حال، مقام های وزارت دفاع تاكيد می كنند كه »هيچ 
آغاز  برای  داخلی  امنيتی  نيروهای  روی  پيش  چالشی« 
عظيمی  ظاهر  جنرال  ندارد.  وجود  مسووليت  انتقال  روند 
ملی  اردوی  نيروهای  اندازه ای كه ظرفيت  هر  به  می گويد 
بيشتر شود، دامنه مسووليت ها نيز توسعه می يابد. اما او تاكيد 
كرد: »انتقال برگشت ناپذير است و در سال 2014 به پايان 
می رسد. البته نواقص و مشكالتی ما در قسمت قدرت آتش 
و قوای هوايی داريم كه در توافقاتی كه ما با جامعه جهانی 

داريم تا سال 2014 اين مشكالت هم مرفوع می شود.«

انتقال  روند  آغاز  زمان  شدن  نزديك  با  گرچند 
پايين  به دليل  كارشناسان  از  برخی  امنيتی،  مسووليت های 
پس  اوضاع  شدن  خراب  از  امنيتی  نيروهای  ظرفيت  بودن 
از خروج نظاميان بين المللی از كشور ابراز نگرانی كرده اند، 
انتقال  روند  شدن  تكميل  با  كه  می گويد  دفاع  وزارت  اما 
مسووليت، نيروهای بين المللی در افغانستان حضور خواهند 
شدن  تكميل  با  عظيمی،  ظاهر  جنرال  گفته ی  به  داشت. 
انتقال مسووليت، نيروهای بين المللی در كشور نقش  روند 
»سال 2014  آقای عظيمی گفت:  داشت.  حمايتی خواهند 
در  خارجی ها  حضور  پايان  است،  مسووليت  انتقال  پايان 
افغانستان نيست. اما نقش شان از نقش فزيكی عوض شده و 
به نقش حمايتی در قرارگاه های خود می مانند كه در مورد 
افغانستان تصميم گرفته خواهد  نيز توسط مردم  ادامه آنان 

شد.«
در همين حال سخنگوی وزارت دفاع از تغييرات مهم در 
به  تغييرات  اين  می گويد  داده  خبر  وزارت  اين  پست های 
منظور اصالحات صورت گرفته است. براساس تقرری های 
جديد در وزارت دفاع، دگرجنرال همايون فوزی به صفت 
محب اهلل  استراتيژی،  و  پاليسی  امور  در  دفاع  وزير  معاون 
لوژيستيك،  و  تكنالوژی  تامينات  امور  معاون در  عنوان  به 
پرسونل  امور  معاون در بخش  به عنوان  بازمحمد جوهری 
امور  بخش  در  معاون  عنوان  به  عزيزالرحمان  تعليمات،  و 
احتياط و گلزرك زدران به صفت مشاور نظامی وزير دفاع 
تعيين شده اند. در مجموع در چهل و هفت پست وزارت 

دفاع اخيرا تغييراتی رونما شده است.
همچنين آقای عظيمی گفت كه در جريان يك ماه اخير، 
و 35  ماين  توانسته اند كه 850 حلقه  ملی  اردوی  نيروهای 
واسكت انتحاری را كشف و از بين ببرند. او افزود كه 118 
بسته مواد انفجاری نيز توسط اردوی ملی كشف و همچنين 
طی درگيری ها با طالبان، در طول يك ماه گذشته نزديك 

به سی و پنج تن از نيروهای اردوی ملی كشته شده اند.


افزارها  اين جنگ  او،  به گفته ی  توزيع شده است.  امريكا 
پنجاه و شش نوع هستند. سخنگوی وزارت دفاع می افزايد: 
»تاكنون 56 نوع اسلحه مختلف النوع از تفنگچه نه ملی متری 
شده  توزيع  ملی  اردوی  برای  مختلف  توپ های  تا  گرفته 
كه تعدادشان به 450 هزار و قيمت شان به 566 ميليون دالر 
ملی  اردوی  برای  نقليه  واسط  هزار   45 همچنين  می رسد. 
دالر  ميليون  پنج صد  ميليارد و  قيمت سه  به  توزيع شده كه 

خريداری شده است.«

چرنوبيل، فوكوشيما
و نهايت دنيا 

كمک هشت ميليارد دالری امريکا
 برای اردوی ملی
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نمی تواند  که  معارف  وزارت  خود  شاید  ج: 
مکاتب  اختیار  در  را  امکانات  اندازه کافی  به 
بگذارد و یا معاش معلمان را بپردازد، مکتب ها 
را می سوزاند تا بتواند صرفه جویی در مصارف 
داشته باشد و یا هم شاید معارف که نمی تواند 
اول  را  مکاتب  کند،  مصرف  را  خود  بودجه 
می سوزاند و بعد دوباره آباد می کند تا معلوم 
شود بودجه ساالنه خود را کامال مصرف کرده 

است. 
د: احتمال دارد که صاحبان مکاتب خصوصی 
مکاتب دولتی را می سوزانند تا تعداد شاگردان 

مکاتب خصوصی بیشتر شود. 
2: در بخش دیگر گفته های غامض و پیچیده 
که  این  عوض  به  او  که  آمد  وزیر  جناب 
ساعت تیری  و  میله  برود  دیگر  عده ای  مانند 
برای صلح  می رود  نیزه بازی،  و  اسب دوانی  و 

در کشور خود تالش می کند و این کار بدی 
نیست. از آن جایی که این گفته ها زیاد پیچیده 
بود و چندمعنا را می رساند نگارنده هم خیلی 
وزیر  جناب  گفته های  شود  معلوم  تا  زد  زور 

چه معنی دارد. 
الف: شاید منظور جناب وزیر این بود که همه 
دیگران مانند وزیران و رییسان و مدیران دیگر 
اسب سواری  و  رفتن  میله  جز  ندارند  کاری 
و  بودنه جنگی  و  )سگ جنگی  و  نیزه بازی  و 

قوچ جنگی را هم ما اضافه می کنیم( 
هستند  وطن پرست  زیاد  چون  ایشان  ولی 

می روند که به کشور صلح بیاورند. 
وزیرصاحب  منظور  که  دارد  احتمال  ب: 
زیاد  صلح  آوردن  برای  که  است  بوده  این 
و  شورای صلح  ساختن  و  پاش  و  ریخت  هم 
ضرورت  جهان  آنجای  و  این جا  در  مذاکره 

این احتمال هم است که جناب 
وزیر می خواسته بگوید که او 

توان پیش بردن چندین کار را 
دارد و حتا مساله مهمی مانند 

آوردن صلح برایش مانند لحظات 
بی کاری است. پس بهتر است 

به جای استخدام این همه وزیر 
و رییس و مدیر و غیره همه 

کار ها را به جناب وردک بدهند. 
همه کار ها را به راحتی انجام 

می دهد.

نیست، فقط کافی است جناب وزیر ساعات 
و  خروس جنگی  جای  به  را  خود  بی کاری 
صلح  بدهد.  اختصاص  صلح  به  نیزه جنگی 
تشریف  کشور  به  خود  پای  به  خودش 

می آورد. 
وزیر  جناب  که  است  هم  احتمال  این  ج: 
بردن  پیش  توان  او  که  بگوید  می خواسته 
چندین کار را دارد و حتا مساله مهمی مانند 
آوردن صلح برایش مانند لحظات بی کاری 
این  استخدام  به جای  است  بهتر  پس  است. 
همه وزیر و رییس و مدیر و غیره همه کار ها 
را به جناب وردک بدهند. همه کار ها را به 

راحتی انجام می دهد. 
بوده  این  وردک  جناب  منظور  اصال  د: 
و  رفتن  میله  و  نیزه بازی  و  اسب دوانی  که 
کار های دیگر خوب نیست و باید همه تالش 

کنند که مثل وی بروند و صلح را بیاورند. 
بخشی  در  معارف  وزیرصاحب  جناب   :3
از گفتار حکیمانه اش گفت که معارف چه 
از  انسان  که  می خواهد  معارف  می خواهد؟ 
گفته  این  بشناسد.  را  خدا  معارف،  طریق 

بسیار مغلق چند موضوع را می رساند. 
الف: این که اگر کسی در معارف نباشد نعوذ 
باهلل خدا را نمی شناسد. یعنی هرچه بی سواد 

در کشور است خدا را نمی شناسد. 
ب: این که خداشناسی فقط از طریق معارف 
به رهبری جناب وردک صاحب امکان دارد. 
را  مکاتب  که  کسانی  این که  یعنی  ج: 
اهل  خداشناسی  جلو  اصل  در  می سوزانند 

معارف را می گیرند. 
د: شاید منظور وزیرصاحب چیزی بوده که 
ما هم نمی دانیم و تنها خدا می داند که وزیر 

صاحب چه می گوید. 
وزیرصاحب  حکیمانه  گفتار  آخرین   :4
معارف این بود که وقتی از وی پرسیده شد 
مکاتب دست کی  پرده سوزاندن  پشت  که 
است، آهی کشید و گفت که کاش قدرت 
می داشت که پیدا می کرد که کی مکاتب را 
می سوزاند و وقتی پرسیدند که کی مکتب ها 

را می سوزاند گفت من نمی دانم. 
این نظرات پرمعنا چند گزینه دارد. 

دست  از  وردک  جناب  دل  الف: 
به  که  است  پردرد  چنان  مکتب سوزان ها 
آه  به  شروع  مساله  این  شدن  مطرح  محض 

کشیدن می کند. 
بیشتر  می خواهد  وزیرصاحب  دل  اصال  ب: 
از این قدرت داشته باشد تا معلوم کند کی 
به  نحوی  به  یعنی  می سوزاند.  را  مکتب ها 
رییس جمهور تمایل خود را برای به دست 
وزارت  داخله،   وزارت  تصدی  گرفتن 
کردن  معلوم  برای  ملی  امنیت  و  دفاع 
مکتب سوزان ها افاده کرده است تا در پهلوی 
360 وظیفه دیگر، این ها را هم داشته باشد.  

کی  نمی فهمد  وزیرصاحب  اصال  ج: 
خوب  را  این  ولی  می سوزاند  را  مکتب 
نمی سوزانند.  را  مکتب  طالبان  که  می داند 
را  مکتب نسوزان  ها  تنها  وزیرصاحب  بنا 

می شناسد نی مکتب سوزان ها را. 
خوب این بود بخشی از معناسازی گفته های 
پیچیده جناب وزیرصاحب معارف، هرچند 
وزیر  جناب  گفته های  که  فکریم  این  به  ما 
دارد  را  این  از  گسترده تر  معنا های  معارف 
اطراف شان  نکته دانان  و  خودشان  تنها  که 
درک  آن  از  چیزی  نفهم ها  ما  و  می دانند 

نمی کنیم.


در  وردک  فاروق  جناب  پیش  شب  چند 
داخلی  شبکه  با یک  که  اختصاصی  مصاحبه 
به غایت حکیمانه  ارشادات  افادات و  داشتند، 
از  داشتند.  کشور  مورد  در  دلسوزانه  و 
این  بزرگ  دانشمندان  خاصیت  آن جایی که 
است که در گفتارشان خیلی فربه و تیوریک 
بنابراین فهم این گونه گفتار  صحبت می کنند 
از سطح و سویه بعضی ها بلند است. همچنانی 

که حضرت بیدل می گویند 
معنی بلند من فهم تند می خواهد 

سیر فکرم آسان نیست کوهم و کوتل دارم. 
وزیر  وردک  فاروق  جناب  گفتار  یقینا 
محترم معارف کشور هم از این دست گفتار 
خیلی ها  کله  به  که  بود  فیلسوفانه  و  حکیمانه 
مسایل  وردک  جناب  که  بس  از  نرفت؛  فرو 
غامض و پیچیده ی تیوریکی را مطرح کردند. 
از  که  می کنیم  اعتراف  هم  ما  را  این  البته 
گفتار ایشان ما هم چندان علم خود را آورده 
نتوانستیم ولی توانستیم چند گزینه نزدیک به 
کنیم  تهیه  را  ایشان  پرگهر  گفته های  معنای 
و  مساعی  تشریک  با  می خواهیم  چون  و 
همکاری جمعی به منظور اصلی شان پی ببریم، 
معنا های  با  را  گفته های شان  بخش های  این 
با  تا  می سازیم  یک جا  شما  با  آن  احتمالی 

همکاری هم به این معانی راه پیدا کنیم. 
وردک  فاروق  جناب  گفتار  پیچیده ترین   :1
در  را  مکتب ها  طالبان  گفت  که  بود  آنجا 
که  گفت  حتا  و  نمی سوزانند  افغانستان 
سخنگویان طالبان که هر از گاهی می گویند 
سخنگوی  اصال  سوزانده اند،  را  مکتب  فالن 
طالبان نیستند. در این گفته پرمعنی چند گزینه 

مختلف نهفته است و احتمال دارد که یکی از 
آنها درست باشد. 

معارف  وزیر  گفته  به  که  آنجایی  از  الف: 
و  نمی سوزانند  را  مکاتب  طالبان  صاحب، 
گروه مخالف دیگری هم نیست که مکاتب را 
بسوزانند، پس احتمال دارد که خود مکاتب 
اثر  در  شاید  می زنند.  خودسوزی  به  دست 
کرده  اعمال  مکاتب  بر  معارف  که  خشونتی 
خشونت  همه  این  تحمل  نتوانسته اند  مکاتب 
را داشته باشند و دست به خودسوزی زده اند. 
ب: احتمال دارد خارجی هایی که این مکاتب 
باشند.  سوزانده  را  آن  دوباره  ساخته اند  را 
همین  به  نساخته اند  درست  را  مکتب ها  حتما 
خاطر برای آن که در نزد مردم بی آبرو نشوند 
مساله  گندگی  تا  می سوزانند  را  مکتب ها 

بیرون نشود. 

وزیرصاحبنمیداندکیطنز ـ آژند
مکتبهارامیسوزاند!

 شهروندستان

گروپکمپنیای
بهنامدولت

تیزهوش،  امیدوار و  با کیف های مخصوص در دست، سبک بار و  می آیند 
قبال  سر،  در  طویل  نقشه های  و  فکر ها  و  لب  بر  ملیح  لبخندی  شیک، 
پایتخت  هماهنگی های ضروری صورت گرفته است. کسانی در کابل، در 
برای  را  الزم  آماد گی های  سرگردان،  ارواح  شهر  در  سرگشتگی  و  جنون 
ورود باشکوه ایشان گرفته اند. باالخره دیدارها و گفتگو های پیاپی با »البی« ها 
و دالالن سیاسی نتیجه داده است. آقای »ایکس« باالخره تصمیم گرفته است 
یا دعوت شده است یا وادار شده است که برای خدمت به خلق، توده، مردم؟! 
طوالنی  مسیر  افغانستان!  جهان«،  بدهضم  »معده ی  به  برود  بحران  مرکز  به 
اروپا-افغانستان، امریکا ـ افغانستان در طیاره ای مجهز، کوتاه به نظر می رسد. 
برمی گردد.  به وطن  بیش،  اندکی کم و  یا  از 30 سال،  »ایکس« پس  آقای 
حاال شرایط خیلی فرق کرده است. بخش اعظم آن »آب ها« از آسیاب افتاده 
و  ناهمگون  طبقه ای  نیست.  دیگر کسی  اصال  نیست.  به کسی  است. کسی 
تشویش  دارند. جای  در دست  را  قدرت  هم،  با  در حال جدال  و  متناقض 
نیست. حداقل برای آقای»ایکس« هیچ مشکل امنیتی وجود نخواهد داشت. 
و کاری  آینده  به سمت  ایشان  است.  بی مورد  اوالد ها  مادر  نگرانی های  نه! 
مشخص می روند. می روند تا عضو »گروپ کمپنی ای به نام دولت شوند« قبل 
از آمدن، آقای »ایکس« همه ی محاسبات را کرده است. این که چقدر سهام 
این کمپنی را از آن خود کرده می تواند و چه سیاستی باید پیش بگیرد و با 
شرکا چگونه رفتار کند. البته که کاری دشوار است. اما دیگر کسی نیست تا 
آقای »ایکس« را با انگ های سابق خطاب کند. انگ هایی که حتا در همان 
روزهای تند و خشم آلود جوانی هم به آن ها باور نداشت و نمی دانست که به 
درستی چه معنی دارند. دیگر کسی اورا کمونیست، اخوانی، ستمی، خلقی، 
پرچمی، فدایی و... خطاب نخواهد کرد. شرکا در این کمپنی، همدیگر را 
صاحب، داکترصاحب، مولوی صاحب، جناب، استاد و... خطاب می کنند. 
اکنون، چیز دیگری  به فراموشی سپرده شده است. در  نیافته  گذشته تحقق 
جریان دارد که می طلبد تا در مورد گذشته حرفی به میان نیاید. حتا اگر کشته 
باشی و بسیار هم کشته باشی یا نان همان خلق یا مردم یا توده را هم دزدیده 

باشی. خلق و توده یا مردمی که نان نداشتند.
آقای »ایکس« با استقبال گرم مواجه می شود. رفقای سابق که در داخل مانده 
بودند و فشار جنگ و فقر وهراس مرگ مچاله شان کرده است، با قیافه های 
کج و معوج، دندان های فروریخته، چین های فراوان بر پیشانی، حیران و گیج 
بیگانه  باهم  به دیدار آقای »ایکس« می آیند. چقدر  با احتیاط  و سرخورده، 
شکست خورده،  تیوری های  شده،  مسخره  آرمان های  سابق!  رفقای  شده اند 
و  غیور  ماهی گیری  دیگری  آن  تاجر،  دیگری  است،  شده  عارف  یکی 
چندتایی هم دیوانه و مرد خانواده شده اند. اما این ها مخاطب آقای »ایکس« 
نیستند. به زودی »البی« های داخلی از راه می رسند و طرح های چندمنظوره 
دیگر  تجربیات  از  است  مجبور  »ایکس«  آقای  می شود.  گرفته  روی دست 
هم مسلکانش که حاال از سهامداران مطرح این کمپنی هستند، استفاده کند. 
و  کمپنی  و  وضعیت  علیه  آتشین  نوشته ی  چند  انتقادآمیز،  سخنرانی  چند 
مدیرانش، چند میزگرد تلویزیونی و بی شمار دیدار های پنهان با خارجی ها، 
دونر ها و افراد بانفوذ. به زودی آقای »ایکس« متوجه می شود که هیچ راهی 
به جز استفاده از کاریزمای قومی ندارد. زمانه عوض شده است. دست بوسی 
و تملق گویی بزرگان قوم که شرم ندارد. در این سرزمین به این می گویند 
سیاست واقعی )ریال پولیتیک( اگر افاقه نکرد، کار به اعالم پشتیبانی آشکار 
هم می کشد. اگر بازهم نشد، سراغ واقعات تاریخی فراموش شده می رود، 
اعدام  و  زندانیان  لیلی،  دشت  کابل،  غرب  کشتار  افشار،  »واقعه ی  ماجرای 
شده های پل چرخی، بمباردمان مناطق مسکونی و...« کم کم مدیران کمپنی 
نمی توان  اما  آشناست.  برای شان  راهبرد  این  هرچند  می شوند.  متوجه خطر 
بی تفاوت از کنار آن گذشت. دونرها، افکارعامه، رسانه ها، رقبای مغرض و 
همسایگان از این انتقادات استقبال خواهند کرد، باید تا وضعیت بدتر نشده 
فکری کرد. آقای »ایکس« که به وسیله »البی« های داخلی متوجه شده است 
که کمپنی مشغول بررسی او است، فرصت را غنیمت شمرده و درجلساتی 
پی هم و فشرده به ابراز فضل و دانش خویش می پردازد. این فرصتی مناسب 
است برای ارایه ی تیوری های وارداتی تازه و عجیب. آقای »ایکس« در مورد 
مشکل کمبود آب در آینده ی جهان داد سخن می دهد و از وضعیت اقلیت ها 

در جهان پست مدرن می گوید و خردابزاری را تقبیح می کند.
به کرسی ای شایسته در  این سطر عوض شد، آقای »ایکس«  به سرعتی که 
کمپنی تکیه زده است. و اینجا مرحله ای تازه آغاز می شود. که همه ی ما آن 
را می دانیم و آن را زندگی می کنیم. و به سختی و تحمل رنج فراوان آن را 

زندگی می کنیم.


 مسعود حسن زاده

ACKU



    `

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

»محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل در 
چهار سال گذشته بیش از 2000 پرونده را در دست 

داشته است.«
او می افزاید: »ما نباید همیشه از زور استفاده کنیم، 
یا مردم را گرفتار کنیم و به زندان بیندازیم. ما باید 

کشت بدیل برای دهقان ها داشته باشیم.«
ما گرفتار  باید  را  نفر  احدیار می گوید: »چند  آقای 
باقی  افغانستان  در  هیچ کس  شاید  کنیم؟  زندانی  و 

نماند. همه در زندان خواهند بود.«
مخدر  مواد  جرایم  به  رسیدگی  محکمه  قاضی  این 
خشخاش  وقتی  غالبا  فقیر  های  »دهقان  می گوید: 
پول  خ��ارج��ی  قاچاقبران  ک��ه  کنند  م��ی  کشت 
پیش پرداخت به آن ها می دهند، و یا توسط طالبان 

ترسانده می شوند.« 
جای گزین  کشت  تنها   « احدیار:  آقای  باور  به   
سردخانه  به  نیاز  ها  آن  نیست.  کافی  دهقانان  برای 
های صنعتی دارند تا میوه ها و سبزیجات خودرا در 
به ترانسپورت  نیاز  آن ذخیره کنند. آن ها همچنین 

دوامدار برای حمل و نقل محصول شان دارند «. 
خدمات صحی

بند اول ماده 52 قانون اساسی کشور  بر مفاد  مبتنی 
کشور  شهروندان  ب��رای  صحی  خدمات  ارای��ه ی 
تا  است  شده  دانسته  مکلف  دولت  و  بوده  رایگان 
سراسر  در  هموطنان  برای  را  مساوی  فرصت های 
را  نماید. ولی آنچه  فراهم  این خصوص  کشور در 
که عمال در این مورد متوجه بوده و عینا در سطح 
جدی  مشکالت  هنوز  بدون شک  داری��م  کشور 
افراد  بر کمبود  و عالوه  داشته  زمینه وجود  این  در 
هم  مشکالتی  کل،  در  صحی  تجربه  با  و  مسلکی 
به  در سطح کشور  مراکز صحی  تعداد  زمینه ی  در 

خصوص در مناطق دور افتاده  وجود دارد.

اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  گ��زارش  آخرین 
سال  در  که  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
وضعیت  به  رابطه  در  بود  رسیده  نشر  به  گذشته 

عمومی صحی نوشته است:
مصاحبه  درص��د   62.4 مجموعا  افغانستان  »در 
صحي  خدمات  به  ساحوي  نظارت  شوندگان 
دارند  دسترسي  خصوصي(  و  موسسات  )دولتي، 
به  شوندگان  مصاحبه  از  درص��د   37.6 ح��دود  و 
موسسات  یا  )دولتي  صحي  خدمات  از  نوع  هیچ 
درصد   7.4 حدود  ندارند.  دسترسي  خصوصي(  یا 
صحي  خدمات  که  گفته اند  شوندگان  مصاحبه 
و  نیست  موجود  فامیل شان  براي  موسسه  یا  دولتي 
حدود 30.2 درصد آنها گفته اند که خدمات صحي 
زیادي  فاصله  نیست.  میسر  براي شان  خصوصي 
و  خراب  کیفیت  دسترسي(،  )مشکل  صحي  مراکز 
تجهیزات، کیفیت و ظرفیت پایین کارمندان صحي 
از مهمترین مشکالت در دسترسي به خدمات صحی 

تلقي می شود.«
در بخش دیگری این گزارش می نویسد: 

می دهد  نشان  کمیسیون  ساحوي  نظارت  »یافته هاي 
اظهار  شوندگان  مصاحبه  درص��د   50 ح��دود  که 
طفل شان  آخرین  تولد  وق��ت  در  که  نموده اند 
صرف  و  نمودند  کمک  دوستان شان  و  وابستگان 
15.4 درصد آنها داکتر یا پرستار و حدود 14 درصد 
را کمک کنندگان در وقت  دایه آموزش دیده  آنها 
تولد آخرین طفل شان بر شمرده اند. کمبود کارمندان 
صحي به ویژه کارمندان صحي زن و افزایش ناامني 
از چالش هاي دیگر دسترسي به حق صحت شمرده 
تعداد  شدن  مسدود  باعث  فزاینده  امني  نا  می شود. 
قابل مالحظه اي از مراکز صحي در مناطق ناامن شده 
است و در نتیجه تعداد کثیري از مردم از خدمات و 

تسهیالت صحي محروم شده اند.«
نشان  کشور  عامه  صحت  وزارت  گ��زارش ه��ای 
در  جاری  سال  قوس  ماه   10 تاریخ  در  که  می دهد 
مبتال  ایدز  بیماری  به  که  کسانی  از  نفر   636 حدود 
وزارت  این  توسط  کشور  سطح  در  است  گردیده 
ثبت گردیده اند این در حالی است که مقامات این 
این  به  مبتالیان  تعداد  که  می کنند  تاکید  وزارت 
به  تاکنون  که  است  آن  از  بیشتر  مراتب  به  بیماری 

ثبت رسیده اند.
به گفته خانم ثریا دلیل سرپرست وزارت امور صحی 
کشور، »سطح پوشش واکسن اطفال در سال گذشته 
میالدي 80 درصد بود. به این معنا که مراکز صحي 
و  اطفال  واکسین  کشور  والیات  و  مرکز  سطح  در 
واکسین تیتانوس را براي خانم ها عرضه می کنند. با 
این وجود هم در برخي مناطق سطح پوشش واکسین 

50 درصد بوده است.«
نهادهاي  درص��د   30 »هنوز  دلیل،  خانم  گفته  به 
نیروي بشري و  به دلیل نداشتن  افغانستان  صحي در 
به خصوص نداشتن کارمندان صحي زن، نمي توانند 

خدمات الزم صحي را ارایه کنند.« 
مطبوعات  کنفرانس  در  که  دیگری  گزارشی  در 
سازمان  و  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  مشترکی 
جهانی صحت که به تاریخ دوم ماه میزان سال جاری 
سرپرست  گردید،  نشر  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
وزارت صحت عامه گفت: »علیرغم بهبود وضعیت 
اطفال  مرگ و میر  ارقام  اخیر،  سال  چند  در  صحی 
افغانستان  در  جهان  کشور  هر  به  نسبت  م��ادران  و 
از  »تالش های جدی  دلیل گفت:  است. خانم  بیشتر 
این  عامه آغاز شده است که  سوی وزارت صحت 
مشکالت تا حدودی کاهش یابد. نگرانی ما از مرگ 

و میر اطفال و مادران بسیار می باشد.« 
مساله ی عدم کنترول دقیق از وضعیت کیفی دواها و 
عدم کنترول دقیق از ارایه ی خدمات صحی توسط 
شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی، با توجه به نرخ 
مردم،  اقتصادی  و ظرفیت ضعیف  مراکز  این  باالی 
زمینه ی  در  می توان  که  است  دیگری  مشکالت  از 

ارایه ی خدمات صحی در سطح کشور بر شمرد. 
ادامه دارد



جسمي  تنبیه  مورد  در  اطفال  والدین  از  یکي 
اطفال در مکتب چنین نظري را بیان مي دارد: 

»پسرم در صنف سوم درس مي خواند، در شروع 
سال تعلیمي بسیار با عالقمندي خاص به مکتب 
مي رفت، اما پس از چند مدت در وقت رفتن به 

مکتب گریان مي کرد و هیچ خوش نبود که 
به مکتب برود. از پسرم پرسیدم که چرا هر 
صبح در وقت رفتن به مکتب گریان مي کني 
صداي  به  بروي؟  مکتب  به  نداري  عالقه  و 
گریه آمیز برایم گفت: »معلم صاحب هر روز 
مرا لت مي کند.« گاهی مي گوید »زیاد گپ 
را نخواندي«، گاهي  نزن«، مي گوید »درس 
مي گوید »کار خانگي تان درست نیست.« او 

روزي مرا لت کرد و از چوکي افتادم.
را  فرزندان خود  مادر که  به حیث یک  من 
به منظور آموختن درس به مکتب مي فرستم، 
خشونت  و  اذیت  بدون  فرزندم  دارم  آرزو 
درس بخواند. هیچ گاه اطفال از راه خشونت 
اساس،  برهمین  بیاموزند.  درس  نمي توانند 
مخالف  شاگردان  برابر  در  خشونت  با  من 

هستم.
نمي توانند  درست  به گونه  مکتب  شاگردان  اگر 
درس را بیاموزند یا درس معلم را خوب گرفته 
نمي توانند، الزم است که از او درمورد مشکلش 
کنند.  لت وکوب  را  او  این که  نه  شود  پرسیده 

داشته  راه حل  مشکل ها،  این گونه  بسیاري  شاید 
به  جسمي  تنبیه  سایر  و  لت وکوب  اما  باشند 
اطفال و  این که  نیست، جز  نظرم راه حل اساسي 
دلسرد  خواندن  درس  و  مکتب  از  را  شاگردان 
طفل  آینده  باالي  بدون شک،  این امر  که  کند، 

تاثیرات بدي را برجا مي گذارد.«
شهرکابل، 10 عقرب 1388/ 13 نوامبر 200۹

۳- ۹ تاثیرات تنبیه جسمي بر اطفال مکتب
3- ۹-1 اطفال تنبیه شده

اطفال  بر  تنبیه جسمي  در کل،  است که  طبیعي 
در  که  تنبیهي  به خصوص  دارد،  منفي  تاثیر 
تطبیق  مکتب  اطفال  یا  ش��اگ��ردان  بر  مکتب 
دارد.  آن ها  بر  را  منفي  بسیار  تاثیرات  مي شود، 
هم  روش ها  این گونه  که  است  ی��ادآوري  قابل 
از  باالي شماري  هم  و  تنبیه شده  که  اطفالي  بر 
جدول  می گذارد.  تاثیر  نشده  تنبیه  که  اطفالي 
تنبیه شده  اطفال  بر  منفي  تاثیرات  آمار  پایین، 

تحت پوشش تحقیق را نشان مي دهد: 
ادامه دارد
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راه طوالنی رشد و توسعه ی 
عدالت اجتماعی در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال در مکتب هاي 
 افغانستان  1388

_______________________  قسمت بیستم ___________________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی افغانستان با رویکرد 

تحليل فصل دوم  قانون اساسی

مصداق دوم
 حق شهروندی آزادی بیان یکی دیگر و یکی از پرجنجال ترین آزادی هایی است که 
در زندگی انسان ها جاری است. این حق شکننده و درعین حال قوی، از تعرض مصوون 
یا  نوشته، تصویر  به وسیله ی گفتار،  را  افغانستانی حق دارد فکر خود  یعنی هر  است.1 
احکام  به  مطابق  و  نماید.  اظهار  اساسي  قانون  مندرج  احکام  رعایت  با  دیگر،  وسایل 
بپردازد. احکام مربوط  به مقامات دولتي،  قبلي آن  ارایه ی  بدون  نشر،  به طبع و  قانون، 
قانون  ارتباط جمعي توسط  تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل  به مطابع، رادیو و 

تنظیم مي گردد.2 
تحلیل ماده ی ۳4 قانون اساسی افغانستان

ماده ی 34 قانون اساسی دو قید دارد. قید اول »رعایت احکام مندرج این قانون اساسی« 
و قید دوم »تنظیم توسط قانون.« این قیود می گویند که آزادی بیان نیز مانند اصل آزادی 
مقید به قید است. این قیود اعالم می کند که آزادی بیان دارای قالب قراردادی است. قید 
اول احکام مندرج در قانون اساسی است و قید دوم قانون رسانه های جمعی افغانستان. 
گاه ممکن است این سوال ها مطرح شود که ناقض حق شهروندی آزادی بیان در جامعه 
افغانستانی کیست؟ و آیا آزادی بیان از سوی چه کس یا نهادی در مخاطره واقع می شود؟ 
آن چیزی که از ماده ی 34 قانون اساسی بر می آید این است که آزادی بیان از تعرض 
مصوون می باشد. خواه مصوونیت در برابر تعرض دولت باشد یا سایر اشخاص حقوقی یا 
اشخاص حقیقی. از ماده ی مذکور استنباط می شود اگر چنانچه حق آزادی بیان از سوی 
اشخاص صاحب نفوذی در مخاطره قرار بگیرد، آنجا مصداق نقض حق آزادی بیان واقع 
شده است. یعنی هیچ کسی یا هیچ نهادی حق ندارد که آزادی بیان شهروندان افغانستان 
سلب کننده  افغانستان،  شهروندان  بیان  آزادی  سلب  صورت  در  افکنند.  مخاطره  به  را 
مجرم می باشد. اما قانون اساسی تمام بارهای سنگین پیامدهای کیفری و مصادیق و موارد 
سلبی و ثبوتی مصوونیت و نقض حق آزادی بیان را به دوش مفسرین حقوق اساسی و 
متخصصان علم حقوق گذاشته است.  اما قید »بدون ارایه ی قبلي آن به مقامات دولتي« 
می رساند که طرف اصلی حق آزادی بیان حکومت افغانستان قرار دارد. مگر از منطوق 
ماده استفاده کنیم و بگوییم که به طور مطلق آزادی بیان از تعرض هر شخص حقیقی 
و حقوقی زورآور و نهادهای حکومتی مصوون است. یعنی مصونیت را به معنای وسیع 
کلمه بگیریم. با این شیوه اگر شخص حقیقی که از پشتوانه های مردمی برخوردار است 
از  با استفاده  تاثیر قرار می دهد  نیز تحت  قانون و حکومت را  و حتا مواردی است که 
ابزارهای مردمی حق آزادی بیان را به مخاطره بیندازد یا سلب کند، نیز مشمول حقوق 
کیفری می باشد. اما متبادر به ذهن از سلب کننده ی حق آزادی بیان دولت است. مصادیق 

تعرض به حریم آزادی بیان، عبارتند از سانسور، زندان و محاکمه.
علت قید اطالق آزادی بیان

از یک طرف هر انسانی حق دارد تا آزادانه عقیده اش را بیان کند. اما ممکن است همین 
آزادی از سوی خود شهروندان مخدوش شود. به بیان دیگر ممکن است در پناه آزادی 
بیان اعمالی از سوی شهروندان تبارز پیدا کند که با اصل آزادی در تباین باشد. گاهی 
بیان بر کرامت جامعه ای خدشه وارد می کند. یعنی اگر حق شهروندی آزادی  آزادی 
بیان علی االطالق باشد، ممکن است که با توسل به اصل آزادی بیان حرمت شکنی گردد.

پی نوشت ها:
1- قانون جزای افغانستان، ج3، ماده ي3۹4

2- همان، ج3، ماده ي 3۹8
3- همان، ج3، ماده ي 3۹5
4- همان، ج3، ماده ي 3۹6

5- همان، بند2، ج3، ماده3۹۹
6- قانون جزای افغانستان، بند1، ج3، ماده3۹۹

7- همان، بند1، ماده400
8- همان، بند2، ماده400

۹- قانون جزای افغانستان، بند3، ماده400
10- قانون اساسی افغانستان، ماده7
11- قانون جزای افغانستان، ماده27

12- اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ی 3
13- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ی6

بند4،  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  14- میثاق 
ماده ی6

بند5،  ملل متحد،  سازمان  عمومی  مجمع  سیاسی،  مدنی-  حقوق  بین المللی  میثاق   -15
ماده ی6

16- اعالمیه ی اسالمي حقوق  بشر، مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 15 اسد 136۹ 
شمسي، اجالس وزراي امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمي، قاهره، ماده ی2

17- قانون اساسی افغانستان، ماده ی24
18- قانون اساسی افغانستان، ماده ی24

1۹-  دانشنامه آزاد ویکی پدیا
20- قانون اساسی افغانستان، ماده ی 37

ادامه دارد


_____________ علی پیام _____________
______________ قسمت یازدهم ______________

 )سوره اسرا آیه 70(

اسالم دینی است که در آن به کرامت انسانی توجه خاصی صورت گرفته است. 

چنانچه خداوند )ج( در قرآن کریم می فرماید: و ما فرزندان آدم را کرامت بخشيدیم.

 : ع. برهانقسمت پنجم

جدول آمار تاثیرات تنبیه جسمي بر اطفال زیر پوشش در مکتب ها
درصدي جواب ها
18 درصد در مقابل تنبیه دهنده عقده مند شدم

3 درصد به شکل منظم به مکتب نمي روم
17 درصد احساس کوچکي و کمي مي کنم
38 درصد احساس ترس مي کنم

1 درصد با اطفال ٌخردتر از خود برخورد خشونت آمیز مي کنم
3 درصد چند روز از درس محروم شدم
6 درصد در مقابل مضمون معلم تنبیه دهنده کم عالقه شدم
6 درصد و کینه  احساس  نموده،  جسمي  تنبیه  را  من  که  کساني   از 

انتقام جویي دارم
4 درصد براي و  مي زنند  مي شوم/ریشخند  اذیت  همصنفانم  طرف   از 

من طعنه مي دهد
1 درصد  همیشه با دیگران رفتار خشن مي کنم تا خودم مورد خشونت

قرار نگیرم
3 درصد سایر موارد

100 درصد مجموع

ACKU



 پرسش: در مورد مساله  تاثیرپذیری چه؟ آیا از گروه های 
قبلی الهام گرفته اید؟ 

نداشتیم.  اطالع  هم  زیاد  قبلی  گروه های  از  هرچند  بله، 
از  یکی  می کنند  مصاحبه  ما  همراه  که  کسانی   اکثر 
سواالت شان این است که شما اولین گروه راک هستید؟ 
ما هم می  گفتیم نه! ما می  گوییم کسانی که در سال های 
70  در افغانستان موسیقی کار می  کردند می شود آن ها را 

هم راک گفت. چون راک یک ژانر کالن است. 
ما فقط در سبک  خودمان اولین هستیم. 

و  مورد آن سال  ها  در  معلومات کافی  واقعا  اما   پرسش: 
موسیقی هایی که مد شده بود وجود ندارد.

و تاثیر چندانی بر کار شما نداشته است؟ 
اگر از این نگاه سوال می  کنید که آیا ما از آن کار ها الهام 

گرفته باشیم، نه! آن گونه نبوده است. 
من می  توانم بگویم که تاثیری نداشته است، به این دلیل 
که ما اصال در آن مورد معلومات نداریم. اگر معلومات 

می  داشتیم شاید تاثیر می  داشت. 
می  سازی  که  شعرهایی  مورد  در  سلیمان!   پرسش: 
ومحتوایی را که در کارهایت است بگو. مثل ترانه های 
»می توانی پرواز کنی«، » می خواهم بگریزم« که در آلبوم 
دارند؟  محتوایی  چه  بیشتر  آهنگ ها  است،  شما  اول 
به  آیا  و  اجتماعی   مسایل  به  راجع  هستند،   عاشقانه 
مسایل سیاسی هم می  پردازید؟ چه حال و هوایی دارند 

تصنیف ها؟ 
سلیمان:

خوب، معموال تصنیف هایی که ساخته می  شود برگرفته 
پیوسته است.  به وقوع  برایم  اتفاق هایی است که  از  شده 
هر چیزی را که می  بینم از آن من می  توانم الهام بگیرم. 
بعضی چیزهایی هست که مستقیم گفته نمی شود یا شاید 
مستقیم  گفتن  با  شاید  یا  نباشد.  خوب  گفتنش  مستقیم 

بعضی حرف  ها مشکالتی ایجاد شود. 
تلویزیون  یک  وقتی  مثال  که  بود  این  منظورم   پرسش: 
که  آهنگی  می  کند  پخش  را  دریا  فرهاد  از  آهنگی 
این  مثال  یا  است  عاشقانه  آهنگ  این  بگوییم  می  توانیم 
آهنگ یک آهنگ وطنی است. یا آهنگی بود که مسایل 
اجتماعی را انعکاس می  دهد. در کابل دریمز چی هست؟ 

سلیمان:
اگر امروز عاشق باشم می  گویم که امروز آهنگ عاشقانه 
می  سازم. یا اگر حس دیگری داشته باشم مثال اگر حادثه 
ناگواری را بشنوم کوشش می  کنم که درباره آن آهنگ 
خود  موسیقی  در  می  کنم  کوشش  حداقل  یا   بسازم. 

مقداری به آن بپردازم. 
موضوعاتی  چه  به  نظر  این  از  بیشتر  اول  البوم   پرسش: 

پرداخته است؟ 
هست.  آن  در  چیز  همه  که  دارد  خوبی  یک  اول  البوم 
و  شرایط  تجربه  وطن  به  وبازگشت  مهاجرت  از  بعد 
دیدن  بود.  تاثیرگذار  ما  بر  زیادی  حد  تا  تازه  وضعیت 
چیزهای خوب و چیزهای بد. یا شنیدن قصه های خوب 
و قصه های بد، شدیدا بر ما تاثیر گذاشت. فقط کوشش 

کردیم که آن ها را عاجل در موسیقی پیاده کنیم. 
 پرسش: مجتبا! شما در جامعه با دو گروه مخاطبین  طرف 
یا شنونده هایی هستند فقط  هستید، یک گروه مخاطبین 
آیا  که  کنند  تفکیک  نمی خواهند  و  می  شنوند  را  شما 
کارتان خوب است یا بد ولی گروه دیگر اهالی موسیقی 
هستند. برخورد این ها با کابل دریمز چگونه بوده است؟

مجتبا:
به هر حال شنونده های عام را کنار می  گذاریم و بر روی 
این  اساسی  بحث  می کنیم.  بحث  داخل  موزیسین های 
تصمیم گیری  احساس  مبنای  بر  اینجا  متاسفانه  که  است 
می کنند. مثال این که نوازنده »کابل دریمز« با فالن خوانند 
رابطه اش چه طور است؟  اگر خوب باشد طبیعتا سبک ما 
را هم پسندیده اند. اگه خوب نباشد نمی پسندند. از روی 
قضاوت  و  می  گیرند  تصمیم  احساسی  و  عاطفی  روابط 
اگر  ولی  نیست.  معیار  موسیقی  خود  یعنی  می  کنند. 
نقد می  کنند آن هم  به   گوشه گیری کنیم طبیعتا شروع 
از نوع منفی اش. البته ما رابطه خوبی داریم با هنرمندان و 
همه شان برای ما قابل احترام هستند. ولی متاسفانه در این 

مورد موسیقی معیار نیست. 

این طرف  از  را که  بخواهی چند جمله ای  اگر   پرسش: 
می  گویی؟  چه  بگویی،  ما  برای  شنیده ای   طرف  آن  و 
 مثال کسانی که اهل موسیقی سنتی هستند چگونه حرف 

می  زنند درباره کابل دریمز؟ 
مجتبا:

معموال آن ها از دیدگاه خودشان نقد می  کنند و به خاطر 
این که  حیات موسیقی خودشان به خطر نیافتد، از دید 
نباید  »ما  که:  این  مثال  می  کنند.  تعریف  را  ما  کار  خود 
موسیقی بیگانه را رشد دهیم.« این تعریف عمده کسانی 
است که با موسیقی سنتی آشنا هستند و یا کار می  کنند. 

 پرسش: و جواب شما چیست؟ 
مجتبا:

من جوابی برای این مساله ندارم، سعی می  کنم خاموش 
گونه  این  برای  بگذاریم  وقت  بخواهیم  اگر  باشم چون 
حرف  ها یا در برابر نقدهایی که می  کنند، حاال  این چیزی 
که هستیم، نمی شدیم. حاال شما با کابل دریمز صحبت 
می  کردید.  صحبت  دیگر  گروه  یک  با  نمی کردید. 
اگر  و  می  گذاریم  وقت  کمتر  کار ها  طور  این  برای  ما 

بخواهیم بگذاریم هم وقتش را نداریم. 
تمرین کرد، کجا   پرسش: سهراب!  کابل دریمز کجا ها 
بیشتر  کجا  و  شدند  ثبت  کجا  شدند،  ساخته  آهنگ ها 
اجرا کردید؟ می خواهم فضا هایی را پیدا کنم که بیشتر 
تلویزیون  ها  در  چون  دارد  حضور  آنها  در  دریمز  کابل 
نیستید.  در محافلی که معموال گروه های موسیقی شرکت 

می کنند شما نیستید؛  کجا می  شود شما را پیدا کرد؟ 
اصال  ما  اول  مرحله  کردیم،  سپری  را  مرحله  چند  ما 
بسیار  بود.  ما  خود  بین  تمرین  فقط  نداشتیم.  اجرایی  
جالب است کسانی که این مصاحبه را می  خوانند بفهمند 
آدرس   نمی شود  می  کنیم؟  خب،  تمرین  کجا ها   در  ما 
داد، زمانی بود که در یک استدیو تمرین می  کردیم و در 
همان جا برای بار اول اقدام به ثبت کردیم. معموال چون 
استدیو بسیار مصروف  بود ما صبح بسیار وقت می  آمدیم. 
و تا ساعت ده یا یازده تمرین می  کردیم.  اتاق بسیار خرد 
بود. بعدا تغییرات آ مد، به جایی دیگر نقل مکان کردیم. 
برنامه های  از  بعضی  در  اوایل  در  هم  اجرا  درمورد 
خصوصی اجرا می  کردیم. در بعضی از دفاتر در بعضی 
از خانه  ها و بیشتر مخاطبین خارجی ها بودند چون آن ها 
بیشتر آشنایی داشتند و برای آن ها جالب تر بود. بعد از آن 

ابتدا  بود.  از کشور  برنامه در خارج  چند 
در یک فستیوال در سال 2009 در کشور 
هند شرکت کردیم. آن فستیوال هر ساله 
است که سال های بعدی گروه های دیگر 

از اینجا رفتند. 
ما  خود  که  گرفتیم  تصمیم  آن  از  بعد 
شمار  برای  اول  بار  برای  را  برنامه  یک 
زیاد مخاطبین داخلی برگذار کنیم. برای 
ما عکس العمل مردم در برابر موسیقی ما 
به  شکل  همان  به  برنامه  بود.  مهم  بسیار 
زبان انگلیسی و سبک راک اجرا شد. و 
این اولین برنامه ما در یکی از پوهنتون های 
شخصی بود که خود ما آن را برنامه ریزی 
این  از  قبل  یادم می آید که  بودیم.  کرده 
که روی استیج برویم همه مشوش بودیم 

و فکر می  کردیم که شاید 5 دقیقه بیشتر ادامه داده نتوانیم. 
یا این که اصال با اجرای اولین نوت مردم خوش شان نیاید 
و... اما  خوشبختانه که با استقبال خوب روبرو شدیم و 
بعد از شنیدن کنسرت ما مردم عالقه مند این سبک شدند. 

و بعد از آن همین طور برنامه های ما  ادامه پیدا کرد. 
تلویزیون  ها  در  باید  که  آن چنان  هنوز  شما  اما   پرسش: 

دیده نمی شوید. 
سهراب:

را  کارهای مان  انترنت  طریق  از  زیادتر  ما  اوایل  در 
پخش می  کردیم که تا حال هم هست. ما مثل هر گروه 
زیرزمینی دیگر برنامه های خود را از طریق انترنت پخش 
هستند  کشور  از  خارج  در  که  افغان هایی  می  کردیم. 
تلویزیون  ها  این که در  دادند.  نشان  را  عالقه مندی خود 
بودیم  معتقد  که  بود  ما  استراتژی  دلیل  به  بیشتر  نبودیم 
شویم.  ظاهر  تلویزیون  ها  در  ابتدا  همان  از  نیست  نیازی 
خیلی زود به وسیله ی رسانه های بین المللی تحت پوشش 
به  ما  که  این  جای  به  شدیم.  مطرح  و  گرفتیم  قرار 
ما  به  تلویزیون  ها  بگذارید که  کنیم  مراجعه  تلویزیون  ها 
مراجعه کنند. اما اولین اجرای تلویزیونی ما در تلویزیون 
آریانا بود. البته بعد از این برنامه ما این است که بعضی 
کلیپ های تصویری راکه درست کرده ایم، در دسترس 

رسانه  ها قرار دهیم. 
 پرسش: مجتبا! سهراب از کلمه گروه زیرزمینی استفاده 
کرد. این کلمه بیشتر در ایران معمول است. اما چرا در 
مورد  در  را  اصطالح  این  می  شود  چگونه  و  افغانستان 

افغانستان استفاده کرد؟ 
من  البته  زمین.  قلب  در  شدنش  نهفته  دارد  زیبایی  یک 
نمی دانم که چه تعریفی از آن در دنیا شده است. چون 
در ایران یک سری محدودیت های قانونی می  باشد، مثال 
آزار  را  مردم  موسیقی   این  سروصدای  چون  این که 
می  دهد به خاطر همین دلیل در زیرزمین کار می کردند. 

ایران رشد کرد.  این شکل در  به   زیرزمینی  و موسیقی 
موسیقی که ما هم کار می  کنیم واقعا از زیرزمینی شروع 

شد.
 پرسش: یعنی با کدام محدودیتی روبرو شده اید؟ 

مجتبا:
اوایل  در  داشتیم،  محدودیت  اما  نیست  جدی  خیلی 
شاید  طبعا  و  می  خوانند.  خارجی  این  ها  که  می  گفتند 
حق هم داشتند. موسیقی راک، گیتار، صدای گرانج، یا 

دستوریشن برای آن ها یک چیز نو بود. 
طرز  از  برگرفته  موسیقی  سبک های  معموال   پرسش: 
طرز  کدام  از  برگرفته  دریمز  کابل  هستند،  زندگی 
رباب  این  می  نوازد.  رباب  کسی  است؟  مثال  زندگی 
با  دریمز  کابل  نسبت  است  زندگی اش  طرز  از  برگرفته 

سبک زندگی مردم چیست؟ 
مجتبا:

اکثرا  اوایل  در  هم  خارجی  رسانه  های  برای  این  گفتن 
در  راک  گروه  یک  می  گفتند  وقتی  مثال  بود  جالب 
افغانستان به وجود آمده است، برای شان بسیار هیجان انگیز 
بود، و می پرسیدند شما در افغانستان راک کار می  کنید؟ 

منظور آن ها این بود که شما که موسیقی راک می  خوانید 
پس سبک زندگی راک را هم پیش می  برید، چیزی که 
در افغانستان امکان ندارد، چون جامعه ما اصال هیچ نوع 
آن  اصال  ندارد،  زندگی  طرز  آن  با  نزدیکی  و  شباهت 
این که طرز  ندارد. دوم  این جا وجود  در  طرز زندگی 
از سبک  ما  افغان دیگر است.  ما مثل هر جوان  زندگی 
راک فقط موسیقی آن را کار می  کنیم. این تفکیک را 
بسیاری نمی کنند. ما اگر موسیقی راک را کار می  کنیم، 
فکر  را.  آن  زندگی  نه  می  کنیم  کار  را  موزیک  فقط 
می  کنم هر شخص برای خودش یک الیف استایل دارد. 
 پرسش: این را به این دلیل پرسیدم که در مورد اعضای 
گروه های موزیک راک حرف و حدیث های عجیب و 
غریبی گفته می  شود. می  گویند افراطی اهل مواد مخدر 
دارد،  اطراف شان وجود  پورنوگرافی در  هستند، مسایل 

شخصیت های بسیار عجیب و غریبی دارند.
مجتبا:

به نظر من این مساله ارتباطی به راک و پاپ ندارد چون 
ممکن است همین چیزهایی که شما گفتید در موسیقی 
پاپ هم وجود داشته باشد، در جوامع غربی این را ارتباط 

باید  انحرافات جنسی »راکر«،  به مواد مخدر و  می دهند 
بسیار زیاد عجیب و غریب باشد، شخصیت بسیار جالب 
داشته باشند و یکی از چیزهای دیگر هم که بسیار زیاد 
مهم است باید برخالف نورم های عادی جامعه برخورد 

کنند. و درآخر هم باید خودکشی نمایند. 
اما بسیار زیاد گروه هایی هستند که نه مواد مخدر استفاده 

می  کنند و به سبک خود کار می  کنند. 
یک  ما  هدف  کرد،  غافل گیر  بسیار  را  من  شما  سوال 
ما  کار  عمق  در  که  چیزی  است.  فرهنگ سازی  نوع 
راک  مثال  است.  فرهنگ سازی  نوع  یک  دارد  وجود 
می  شود.  اجرا  هم  الکلی  مشروبات  یا  و  دخانیات  بدون 
چون در همین سبک خودمان به گفته دوستان عزیز ما، 
طبیعتا ما می  شویم یک نوع الگو برای آینده. پس طبیعتا 

می  خواهیم شخصیت های خوبی باشیم. 
خبرهایی  رسانه  و  انترنت  در  وقتی  سهراب!   پرسش: 
به  می  کنیم  دنبال  را  است  راک  موزیک  به  مربوط  که 
استثنای خبرهایی که مربوط به شما است، فقط  یک خبر 
وجود دارد. سایت بی بی سی 5 یا 6 ماه قبل خبر داد که 
نیروهای ناتو و امریکایی در هلمند، به خاطر عذاب دادن 
می   استفاده  راک  موزیک  از  خود  مخالفین  و  زندانیان 
را  تا 40 کیلومتر صدا  اسپیکرهایی که  به وسیله ی  کنند. 
می کنند.  نشر  »هیوی متال«  و  راک  موزیک  می  رساند، 
خطر  احساس  می  شنوی  را  خبر  این  وقتی  خودت 
یک  به  می  شود  تبدیل  راک  موزیک  چون  نمی کنی، 

نماد جنگ؟ 
نوع  هیچ  ما  مردم  چون  می  کند.  تاثیر  طبعا  سهراب! 
اولین  می  شنوند  که  وقتی  ندارند.  سبک  این  با  آشنایی 
چیزی را که در مورد موسیقی راک می  شوند این است 
که از آن به حیث یک سالح استفاده شده است به خاطر 
مغشوش ساختن  ذهن مردم. و باز مثال چند وقت بعد از 
آن می شنوندکه اولین گروه راک در افغانستان شروع به 

کارکرد. 
است؟ یعنی  چی  دریمز  کابل  بعدی  برنامه های   پرسش: 
ادامه همان استراتژی معرفی از بیرون به داخل کشور، آیا 

این استراتژی ادامه دارد همچنان؟
مجتبا:

خوب طبیعتا آن  هدفی که ما داشتیم شکل خودش را 
یافته است. حاال یک پالن کاری یک ساله داریم. روی 
یک آلبوم به زبان دری کار می  کنیم و دیگر کنسرت های 
یک سری  گذاشتن  والیات.  و  کابل  شهر  در  متعدد 
معلومات کامل و جامع در اختیار مردم در مورد گروه. 
که  نوجوانان  و  نونهاالن  برای  موسیقی  آموزش  برنامه 
خودم آن بخش  ها را به کمک دوستان پیش می  برم. و به 
کسانی که به موسیقی راک عالقه دارند کمک می  کنم 
برنامه های  خیلی  و  برسند.  خواسته های شان  به  زودتر 

دیگر که تا هنوز در حال طراحی آن هستیم.
 پرسش: سلیمان! از گوشه و کنار در کابل شنیده می  شود 
که گروه های دیگری هم هستند که راک کار می  کنند؟ 
چه  نشنیده ایم.  چیزی   آن ها  از  هنوز  ما  که   هرچند 

اطالعاتی در این مورد داری؟ 
»دستریک  نام  به  می  شناسیم  ما  که  گروهی  یک 
دیگر  گروه  یک  و  می  زنند  متال  که  است  سندروین« 
در لیسه موزیک به وجود آمده است به نام »وایت پیج« 
یک  و  هستند  مجتبا جان  شاگردان  گروه شان  اعضای  و 
نام  این گروه  ها یک جا  با  از آن  نباید  گروه  دیگر که  
گرفت گروه مورچه  ها است. گروهی که از همان اول با 
یک آلبوم معرفی شد. ولی گروه مورچه  ها بسیار سبک 

و شیوه ی خاصی دارد. 
برای  زیادی  آینده چانس  در  می  کنید  فکر   پرسش: چه 

راک وجود دارد در افغانستان؟ 
صددرصد امکانش هست. پیشتر گفتیم که ما نخواستیم 
گرفتیم  عهده  به  را  ترس  یا  و  ریسک  ما  باشیم.  اولین 
که برای آن ها زمینه آماده شود. فکر می  کنیم که کابل 
من  است.  کرده  هموار  دیگر  کسان  برای  را  راه  دریمز 
مطمین هستم که آ ینده موسیقی مدرن افغانستان کامال در 

یک انقالب قرار دارد. 
 پرسش: اما مجتبا! نواختن و کار کردن موسیقی راک نیاز 
به نوازنده دارد،  نمی شود موزیک را با کامپیوتر ساخت. 
افغانستان  در  نوازنده  این قدر  آیا  است.  نوازنده  به  نیاز 

وجود دارد و آیا در این سبک نواخته می  توانند؟
مجتبا:

داریم.  زیادی  نوازنده های  حاضر  حال  در  من  گمان  به 
نوازنده هایی بودند که تا دیروز مثال درام کار می  کرده اند 
ولی وقتی که وارد افغانستان شده اند و دیدند که »درامی« 
به درد نمی خورد، سراغ  وسایل  اینجا کار می  کنند  که 
الکترونیکی رفته اند. فعال ما از لحاظ خواننده  هم کمبود 
نداریم چیزی که ما کمبود داریم یک مدیریت درست 
است. مدیریتی که بتواند به وضعیت نظم بدهد. یک نفر 
باید این  ها را منسجم کند و یک هدف واحد  یا ارگان 
شاهد  بگیرد  صورت  درست  مدیریت  اگر  باشد.  داشته 

ایجاد گروه های بیشتر خواهیم بود. 
این  در  موسیقی  قسمت  در  آموزشی  نظام   خوشبختانه 
چند سال اخیر بسیار تغییر کرده است،  استادانی از خارج 

کشور آمده اند. ولی این محدود به مرکز است. 
نام برد،   پرسش: سهراب! جدا از گروه هایی که سلیمان 
 کسانی دیگر هم تالش کردند که راک بخوانند، منظورم 
آنچه که از بعضی افراد در رسانه  ها به نام راک نشر شد. 
البته من نمی خواهم در مورد کار دیگران قضاوت بکنم، 
قضاوت  که  که کسی  باشد  طبیعی  مقدارش  شاید یک 
می  کند مورد قضاوت قرار می  گیرد. در مورد چیزهایی 
است،  شده  زده  دامن  رسانه  ها  توسط  راک  نام  به  که 

 این  ها چه قدر راک  هستند و به چه راهی می  روند؟ 
سهراب:

اول این که یکی از کارهایی که بسیار زیاد در اول در 
فرهاد  آهنگ  شد،  مطرح  راک  موزیک  نام  رسانه هابه 
همراه  آهنگ  آن  و  بود  آهنگ  فقط یک  که  بود  دریا 
مشهور  کمپوزیتر   و  شاعر  و  نوازنده  و   خواننده  یک 
آهنگ  یک  که  گفت  می  شود  بود.  شده  اجرا  آلمانی 
راک بود با تلفیقی از موسیقی افغانی است. این آهنگ 
براساس یک سیکل ساده ی راک ساخته شده است. یعنی 
یک کار تلفیقی بود. در مورد کارهای دیگر اصال به نظر 

من ارزش این را ندارد که آدم در موردش حرف بزند.
صرف  افغانستان  در  خواننده  ها  است  معمول   پرسش: 
یک  می خوانند،  میهنی  آهنگ  یک  سبک شان  از  نظر 
برای مادر می  خوانند، یک آهنگ برای جنگ.  آهنگ 
در دستور کار شما چنین چیزی وجود دارد؟  آیا زمانی 

کابل دریمز هم وطنی خواهد خواند؟ 
سلیمان:

صددرصد،  اگر حسش بیاید می   خوانیم 
 پرسش: و گپ آخر؟ 

گرچه کابل دریمز از نصیحت کردن خوشش نمی آید. 
اما انتظار دارم که مردم دیدشان نسبت به موسیقی راک 
هم  با  واقعا  چون  نباشد  شیطانی  موسیقی  یک  منحیث 
موسیقی  درباره  را  خود  معلومات  ابتدا  هستند،  متفاوت 

راک زیاد کنند و بعد انتقاد کنند.

همه چیز در مورد
گروه راک

کابل
رویاهای

بخش دوم و پایانی
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آيا دخالت نظامی در لیبیا 
پايان کار ناتو خواهد بود؟ 

روزنامه »واشنگتن پست« در مطلبی به دخالت نظامی ناتو 
در حوادث ليبيا پرداخته و در آغاز آن، يک مورد شرم آور 
از تبليغات دولت ليبيا برای محکوم کردن دخالت نظامی 

ناتو در آن کشور را مورد اشاره قرار می دهد.
ليبيا گروهی از خبرنگاران  هفته گذشته يک مقام دولت 
غربی را برای نشان دادن »تلفات غيرنظامی بر اثر حمالت 
هوايی ناتو« به ديدار از يک شفاخانه می برد. خبرنگاران 
نيز به خوبی  فريب اين تبليغات را نخورده و مقام دولتی 
اين نکته را می دانست. او که به شدت از روش احمقانه 
تبليغات به خشم آمده بود فرياد می زند: »اين ها حتا خون 

واقعی انسان هم نيستند.«
جالبی  گزارش های  انتشار  برای  شد  بهانه ای  حادثه  اين 
انداختن  دست  از  غربی  خبرنگاران  روزنامه.  چند  در 
ديکتاتورهای خارجی که سعی دارند ما را فريب بدهند 
کردن  برمال  و  کنجکاوی  حس  اين  ولی  می برند.  لذت 
تا چه حد در مورد رهبران  حيله گری های دولت ها را ما 

کشورهای خودمان به کار می گيريم؟ 
در  قالبی  خون های  با  نمی توان  را  موضوع  اين  چند  هر 
شفاخانه شهر طرابلس مقايسه کرد ولی فکر نمی کنيد وقتی 
که رهبران غربی کارزار نظامی در ليبيا را »عمليات ناتو« 

توصيف می کنند آنها تمام حقيقت را به ما نمی گويند.
روزنامه واشنگتن پست ياد آوری می کند که در سازمان 
طرح  يا  و  گيری  رای  گيری،  تصميم  بحث،  هيچ  ناتو 
عملياتی مشترکی برای اين عمليات صورت نگرفته است.

ناتو، اين سازمان  طبق اساسنامه پيمان آتالنتيک شمالی- 
به خطر  عضو  يک کشور  مرزهای  که  مواردی  در  فقط 

بيافتند وارد عمليات می شود.

به  تروريستی  حمالت  بهانه  به  آغاز  در  افغانستان  جنگ 
امريکا آغاز شد و سپس به عنوان جنگی عليه يک دشمن 
است.  متفاوت  کامال  ليبيا  نمونه  اما  يافت.  ادامه  مشترک 
در اين مورد نه حمله ای از سوی ليبيا و نيروهای حامی و 
وابسته به آن کشور روی داده، نه دشمن مشترکی وجود 
دارد و اکنون به نظر می رسد که در ميان اعضای ناتو در 

اين خصوص توافقی نيست.
ناتو، آلمان و ترکيه، با دخالت اين  دو کشور مهم عضو 
عمليات  اين  در  مشارکت  از  و  مخالفند  ليبيا  در  سازمان 
اين  کوچکتر  اعضای  از  ديگری  تعداد  کرده اند.  امتناع 
سازمان در خفا مخالفت خود را بروز داده و غير از ارسال 
بسته های مواد غذايی، مشارکت ديگری در اين عمليات 

ندارند.
دبيرکل ناتو در روزهای اخير به پايتخت های کشورهای 
کرده  هواپيما  تقاضای  و  کرده  سفر  اروپايی  کوچکتر 

است. وی برای چندمين بار پاسخ منفی دريافت کرد.

اشاره  سويدن  مثل  کشورهايی  نمونه  به  پست  واشنگتن 
کرده که پارلمان آن کشور برای اولين بار پس از 40 سال 
اعزام هواپيمای جنگی به يک عمليات خارجی را تصويب 
از  حفاظت  در  فقط  سويدن  هواپيماهای  اما  است.  کرده 
به اهداف زمينی  محدوده ممنوعه پرواز شرکت کرده و 
ديگر  ليبيا  ارتش  اينکه  به  توجه  با  نخواهند کرد.  شليک 
نيروی  برای  ماموريتی  چنين  ندارد  اختيار  در  هواپيمايی 

هوايی سويدن چندان دشوار نخواهد بود.
اين  وارد  مشابهی  شروط  با  نيز  هالند  ارتش  هواپيماهای 
فقط  دارند  اجازه  نروژی  هواپيماهای  شده اند.  عمليات 

کنند.  حمله  ليبيا  هوايی  پايگاه های  به 
صد  کنون  تا  ايتاليا  ارتش  هواپيماهای 
ماموريت انجام داده ولی حتا يک گلوله 

هم شليک نکرده اند.
که  می افزايد  سپس  روزنامه  اين 
است.  امريکا  نمونه  مورد،  عجيب ترين 
اين کشور به شکلی عمل کرده که گويا 
رييس  ندارد.  عضويت  ناتو  سازمان  در 
جمهور امريکا با صراحت اعالم کرد که 
مسووليت و فرماندهی عمليات ليبيا اکنون 
در دست ناتو است و به زبانی ديگر ارتش 
حضور  عمليات  اين  در  ديگر  امريکا 

نخواهد داشت.
اول  هفته  از  غير  امريکايی  هواپيماهای 
نداشتند  پروازی  ليبيا  در  ديگر  عمليات، 
همواره  چون  است  عجيب  کامال  اين  و 
نظامی  پيمان  يک  ناتو  که  می شد  تصور 
امريکا  دست  در  آن  رهبری  که  است 

است.
در  نظامی  دخالت  که  است  اين  حقيقت 
بين  مشترک  عمليات  يک  آغاز  از  ليبيا 
از  يک  هيچ  ولی  بوده  بريتانيا  و  فرانسه 
نمی خواهند مسووليت آن  اين دو کشور 
به  نمی توانند  حال  عين  در  و  بپذيرند  را 

ديگری کامال اتکا کنند.
امريکا  خروج  که  دارد  اعتراض  فرانسه 
بريتانيا  و  است  کرده  گستاخ  را  قذافی  عمليات،  اين  از 
سابق  مستعمره  عاج،  ساحل  در  جنگ  که  است  نگران 
فرانسه، ممکن است تمرکز آن کشور روی عمليات ليبيا 
را کاهش دهد. ضعف همکاری بين اين دو کشور جای 
تعجب ندارد. فرانسه و بريتانيا از زمان بحران کانال سويز 
در سال 1956 تا کنون عمليات نظامی مشترکی نداشتند و 

آن مورد نيز به نتيجه فاجعه باری ختم شد.
اين  اگر  که  می کند  يادآوری  پايان  در  پست  واشنگتن 
شود  فلج  فرانسه  و  بريتانيا  بين  نظامی  همکاری  از  مورد 
نمی تواند جايگزين  اروپا  در  ديگری  نظامی  قدرت  هيچ 

آن شود.
ندارد و  اروپا حتا يک سياست خارجی منسجم و واحد 
سال ها بحث و رايزنی برای خلق يک بازوی کارآمد برای 
جايی  به  اروپا  امنيتی  و  دفاعی  امور  و  خارجی  سياست 

نرسيده است.
اگر فرانسه و بريتانيا ديگر هواپيما، پول و يا عالقه کافی 
برای ادامه اين عمليات نداشته باشند ديگر اثری از عمليات 
ناتو  سازمان  اين  صورت  آن  در  ماند.  نخواهد  باقی  ليبيا 
خواهد  دوش  بر  را  شکست  اين  مسووليت  بار  که  است 

کشيد.
به  بيشتر  ليبيا  برای عمليات  ناتو  از عنوان سازمان  استفاده 
يک داستان می ماند ولی صدمه شديد به اعتبار اين سازمان 
تلخ  حقيقت  يک  به  است  ممکن  ليبيا  عمليات  خاطر  به 

بدل شود.
منبع: فردا

مبادالت تجاری میان ايران و 
اتريش در سال ۲۰۱۰ پنج برابر شد   

عليه  تحريم ها   2010 سال  در  اروپا  اتحاديه  که  حالی  در 
مبادالت تجاری  است،  تشديد کرده  را  اسالمی  جمهوری 
گذشته  سال  در  ايران  اسالمی  جمهوری  و  اتريش  ميان 
مواد  واردات  ميزان  و  داشته  توجهی  قابل  افزايش  ميالدی 

نفتی از ايران بيش از پنج برابر افزايش يافته است.
روزنامه اتريشی »دی پرسه« در گزارشی با استناد به تازه ترين 
آمارهای اعالم شده از سوی اداره آمار اتريش اعالم کرد، 
ميزان واردات اين کشور از ايران در سال 2010 ميالدی در 
افزايش  به 400 درصد  نزديک  از آن  پيش  با سال  مقايسه 

داشته است.
همچنين ميزان صادرات شرکت های اتريشی به ايران نيز در 
همين مدت شش مميز دو دهم درصد افزايش را شاهد بوده 

است.
از  نفتی  مواد  نفت خام و ساير  ميزان واردات  ميان  اين  در 
ايران در سال 2010 در مقايسه با سال 2009 ميالدی بيش از 

500 درصد افزايش داشته است.
افزايش مبادالت تجاری اتريش با جمهوری اسالمی ايران 
در حالی صورت گرفته است، که شورای امنيت سازمان ملل 
متحد در سال گذشته ميالدی تحريم ها عليه ايران را تشديد 
کرده و از اين کشور خواسته است به فعاليت های حساس 
هسته ای خود که قابليت کاربرد در ساخت جنگ افزارهای 

هسته ای را نيز دارد، پايان بخشد.
اتحاديه  تحريم ها، کشورهای عضو  اين  بر  همچنين عالوه 
اسالمی  جمهوری  عليه  جداگانه ای  تحريم های  نيز  اروپا 
وضع کرده اند که دامنه آن به مراتب فراگيرتر از تحريم های 

شورای امنيت است.
به دنبال تشديد تحريم های شورای امنيت واعمال تحريم های 
جداگانه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسالمی ايران، بسياری 
از شرکت  ها و بانک های بزرگ اروپايی روابط تجاری خود 

را با ايران قطع کرده و يا از سطح اين روابط کاسته  اند.
با اين حال بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار 
اتريش در سال 2010 ميالدی، شرکت نفت اين کشور 672 
هزار تن نفت خام از ايران وارد کرده و در اين سال حدود 
هشت درصد از نفت مورد نياز عمده ترين پااليشگاه شرکت 

نفت اتريش از ايران وارد شده است.
با  اتريش  نفت  پوسوالد، سخنگوی شرکت  سون  همچنين 
ايران در اتريش از  افزايش برای نفت  به  تاييد تقاضای رو 
حضور اين شرکت به عنوان تنها شرکت بزرگ اروپايی در 
در  است  قرار  که  تهران،  نفت  بين المللی صنعت  نمايشگاه 

اواخر ماه آپريل برگزار شود، خبر داده است.
خورشيدی  گذشته  سال  دلو  ماه  اوايل  در  است،  گفتنی 
از  که  بود  کرده  منتشر  را  اسنادی  ويکی ليکس  سايت 
همکاری گسترده شرکت های اتريشی با جمهوری اسالمی 
ايران در زمينه تامين جنگ افزار و فن آوری پيشرفته حکايت 
داشت. پيشتر شرکت اتريشی اشتايرمنليشر 800 قبضه از اين 
برای  امريکا  مخالفت  وجود  با  را  دوربين دار  تفنگ های 
اختيار  در  مخدر  مواد  قاچاقچيان  با  مبارزه  در  استفاده 

جمهوری اسالمی قرار داده بود.
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حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع 
مصر، بازداشت شد 

 

  
روزه   ۱۵« بازداشت  از  چهارشنبه  روز  مصر  دولتی  تلویزیون 
حسنی مبارک برای انجام تحقیقات« خبر داد. در همین حال 
عال و جمال مبارک، دو پسر او، برای طی کردن دوره بازداشت 
در  مبارک  آقای  می شود  گفته  شده اند.  منتقل  قاهره  به  خود 

زمان بازداشت نیز در شرم الشیخ خواهد ماند.
بر این کشور حکومت کرده بود  دیکتاتور مصر که ۳۰ سال 
و  تظاهرات  دنبال  به  میالدی  جاری  سال  فبروی   ۱۱ روز  در 
اعتراضات گسترده مردم مصر سرنگون شد و به نوعی تبعید در 

شهر شرم الشیخ در کنار دریای احمر رفت.
را  او  پسر  دو  و  مبارک  حسنی  بازداشت  رویترز  خبرگزاری 
تازه  اعتراضات  کردن  ساکت  در جهت  است  دانسته  اقدامی 
مردم مصر و پایان دادن به این سوی ظن که حاکمان نظامی 

این کشور از فرمانده سابق خود حمایت می کنند.
هفته  از سقوط رییس جمهور مصر،  اندی  و  ماه  از یک  پس 
اعتراضات  صحنه  به  دیگر  بار  قاهره  تحریر  میدان  گذشته 
حتا  و  خشونت  به  که  اعتراضاتی  شد،  تبدیل  مردم  گسترده 

مرگ یک صد تن نیز انجامید.
خبرگزاری  گزارش  به  که  تجمعات  این  در  معترض  مردم 
ادامه  شرم الشیخ  در  محدود،  شکل  به  هرچند  هنوز،  رویترز 

دارد خواستار »محاکمه دزد« هستند.
روز  مصر  سارنوال  لوی  مصر،  دولتی  تلویزیون  گزارش  به 
بازجویی  و  »پرسش  برای  را  مبارک  آقای  گذشته  یک شنبه 
سرمایه های  اختالس  طور  همین  و  معترضان  کشتار  مورد  در 

عمومی کشور« احضار کرده است.
صدها زن شاهراه اصلی ساحلی 

سوریه را مسدود کردند
ساحلی  اصلی  بزرگ راه  سوریه،  در  کودک  و  زن  صدها   
خود  خویشاوندان  بازداشت  به  اعتراض  در  را  کشور  این  در 

مسدود کرده اند.
گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که زنان سوری، پرچم 

سفید و شاخه های زیتون در دست داشتند.
این بزرگ راه، سوریه را به ترکیه وصل می کند.

شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند که زنان و 
کودکان سوری شعار »ما تحقیر نمی شویم« را سر می دادند.

بیشتر این افراد از شهرک ساحلی بیضا بودند.
از  افراد،  این  که  است  گفته  سوریه  بشر  حقوق  مرکز 

تظاهرکنندگان بندر بانیاس نیز حمایت کرده اند.
نیز  نفر  نفر کشته و ده ها  از ده  بیش  بانیاس،  در درگیری های 

زخمی شده اند.
ده ها نفر از افراد این منطقه طی روزهای اخیر به علت شرکت 
افراد خواهان  این  بازداشت شده اند.  تظاهرات ضد دولتی  در 

آزادی های بیشتر و آزادی زندانیان سیاسی شده اند.
هجوم  بیضا  ساحلی  شهرک  به  سه شنبه  روز  امنیتی  نیروهای 
گسترده  بازداشت  به  خانه،  به  خانه  بازرسی های  در  و  بردند 

مردان پرداختند.
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 رشته هاي جديد:

روان شناسي عمومي 
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 امتيازات:

60تخفيف براي خانم ها % 
50تخفيف براي آقايان % 
 رايگانمشاوره تحصيلي و روان شناختي 
 كورس هاي رايگان زبان انگليسي و

 كامپيوتر

 ... و 

 مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته 

سرك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه.، مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  
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هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، از کشورهای 
عرب خواسته است که در حین گذار به سوی دموکراسی 

به سرنوشت انقالب ایران دچار نشوند.
یک  را  اسالمی  جمهوری  واشنگتن،  در  نطقی  طی  او 
است:  گفته  و  کرده  توصیف  مهم«  هشداردهنده  »روایت 
استبداد  یک  با   ۱۹۷۹ )انقالب(  دموکراتیک  »آرمان های 

جدید بی رحم برانداخته شد.«
ایاالت  ساالنه  اجالس  در  را  این سخنان  کلینتون  هیالری 

متحده و جهان اسالم بیان کرد.
او محمود احمدی نژاد را به »ریاکاری« متهم کرد و گفت 
لیبیا  در  خشونت ها  که  حالی  در  ایران  جمهور  رییس  که 
و کشورهای دیگر را محکوم می کند، نیروهای امنیتی در 
تهران مردم را دستگیر می کنند و در مواردی معترضان را 

کشته اند.
وزیر امور خارجه امریکا همچنین حکومت ایران را متهم 

کرد که به طور مستمر سیاست خشونت در خارج 
و استبداد در داخل کشور را دنبال کرده است.

رد  را  مواضعی  چنین  بارها  ایرانی  مقام های 
کرده اند.

کشورهای  مردم  اسالمی«  »بیداری  ویژه  به  آنها 
علیه  گسترده  اعتراض های  عامل  را  خاورمیانه 
امریکا  و هم پیمان  از دولت های دوست  بسیاری 

دانسته اند.
در  ضددولتی  اعتراضات  همچنین  ایران  دولت 
تالش  از  بخشی  را  ایران،  متحد  کشور  سوریه، 

»جریان  حامی  دولت  یک  از  گرفتن  انتقام  برای  غرب 
مقاومت« دانسته است.

موضع گیری های  نیز  پیشتر  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
مقام های ایرانی در حمایت از معترضان در کشورهای عرب 

را »اوج تزویر« جمهوری اسالمی توصیف کرده بود.

سپاه  نفوذ  تحت  عمدتا  ایران  که  بود  گفته  مصر  در  او 
به حکومتی  شدن  تبدیل  حال  در  و  گرفته  قرار  پاسداران 

نظامی است.
هیالری کلینتون انقالب ایران را انقالبی ربوده شده خوانده 
و خواهان آن شده بود که مردم کشورهای عرب از جمله 

مصر و تونس از آن »درس عبرت« بگیرند.

کلینتون از کشورهای عربی خواست که به سرنوشت ایران دچار نشوند
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