
گفته  عامه  فوایه  و  مالداری  و  زراعت  وزرای 
برای  آینده  سال  انکشافی  بودجة  در  که  اند 
پروژه های بزرگ آنان، پول کافی اختصاص داده 

نشده است.
کنفرانس  چندین  طی  جهانی  جامعه  آن که  با 
بین المللی، ملیاردها دالر را برای سال های آینده 
حکومتی از کمبود بودجه شاکی اند... ادامه صفحه 6به افغانستان تعهد کرده اند، اما شماری از نهادهای 
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اين حقيقتي ست كهن كه در سياست بايد اغلب از دشمنان آموخت.
والديمير لنين
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت تحصیالت عالی:

چهار دانشگاه کابل برای ده 
روز تعطیل شدند

رییس جمهور کرزی با هیات کمیسیون دفاعی پارلمان بریتانیا به ریاست 
آقای جمیز آربوتنات رییس آن کمیسیون، دیدار کرد.

انجام شد، هر  ارگ  در  از ظهر روز یک شنبه  بعد  که  دیدار  این  در 
انتقال  صلح،  پروسه  افغانستان،  امنیتی  وضعیت  مورد  در  جانب  دو 
مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان و 

سرمایه گذاری بریتانیا در افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.  
انتقال  روند  کرزی  حامد  ریاست جمهوری،  خبرنامة  براساس 
مسوولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان 
قناعت بخش ارزیابی نموده گفت که...        ادامه صفحه 6

           ناجیه نوری
در هفت ماه گذشته، 70 مورد قتل  ناموسی و 38 مورد 
کودکان  را  آنان  قربانی  درصد   90 که  جنسی  تجاوز 
افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  در  می دهند،  تشکیل 

ثبت شده است.
کمیسیون حقوق بشر ضمن اینکه از افزایش قتل های 
علیه  می گوید، خشونت  می کند  نگرانی  ابراز  ناموسی 
یافته  افزایش  به سال گذشته 28 در صد  زنان نسبت 

است.
زنان  حمایوی  بخش  کمیشنر  صبحرنگ  ثریا  داکتر 

این  اظهار  با  بشر  حقوق  کمیسیون 
مطلب در مراسم تجلیل از روز جهانی 
منع خشونت علیه زنان که روز گذشته 
در کابل برگزار شده بود، گفت، بدبختانه 
طی هفت ماه گذشته خشونت های ثبت 
شده در کمیسیون حقوق بشر به 4000 

مورد می رسد.
سال  تمام  در  ما  حالیکه  در  افزود،  او 

ثبت  را  زنان  علیه  خشونت  مورد   3000 تنها  گذشته 
کرده بودیم که این ارقام واقعًا نگران کننده است.

بانو صبحرنگ کارهای صورت گرفته در راستای محو 
خشونت علیه زنان را درمان های موقت دانسته اضافه 
کرد، هر چند برای محو...       ادامه صفحه 6

تمجید کرزی از نقش 
نخست وزیر انگلیس

در بهبود روابط کابل و اسالم آباد

كمیسیون حقوق بشر:

90 درصدِ قربانیان تجاوزهای جنسی کودکان اند

داكتر سیما سمر: 

دست یابی به حقوق بشر کار ساده یی نیست

وزرای زراعت و فواید عامه:

بودجـة ما ناکافـی است

واقعۀ 
دانشگاه را 
چه بناميم؟
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در برگ ها

آجـندای
 مـلی

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید 

افغانستان کار ساده یی  به حقوق بشر در  که دستیابی 
نیست و کارمندان کمیسیون برای تامین این حقوق، با 

تهدیدها و چالش های خاصی مواجه هستند.
داکتر سیما سمر می گوید که محافظه کاران بخشی از 
در  بشر  حقوق  تامین  راستای  در  اساسی  چالش های 

افغانستان هستند.
جایزة  از  تجلیل  مناسبت  به  گذشته  روز  سمر  سیما 
صلحی که اخیراً او دریافت کرده در دفتر نماینده گی 
اتحادیة اروپا در کابل...        ادامه صفحه 6

صفحه 6

در درگیری های دانشگاه کابل غفلت نکرده ایم

در عملیات تصفیه یی نیروهای امنیتی

چندین طالب مسلح 
کشته و زخمی شدند

وزارت امور داخله می گوید که در نتیجة چند عملیات 
 4 از والیت های کشور، دست کم  در شماری  تصفیه یی 
آنان  طالب مسلح کشته، دو تن دیگر زخمی و 15 تن 

بازداشت شده اند.
براساس خبرنامة وزارت...          ادامه صفحه 6

نوربخش: وزارت تحصیالت 
عالی بارها اعالن کرده که 

دانشگاه ها جای سیاست کردن 
نیست؛ اما برخی وقت ها 

کوتاهی می شود و از احساسات 
پاک جوانان مان سوء استفاده 
صورت می گیرد که در دانشگاه 

کابل نیز چنین شد



در یکی دو سال پسین، ما شاهد یک سری 
مراسم  در  گاه گاهی  که  بوده ایم  حوادث 
خاص مذهبی رخ داده اند. این اتفاقات در 
گذشته ها در افغانستان سابقه نداشته و تازه 
در ُشرف شکل بخشیدن به موج تازه یی از 
میراث  گذشته  همانند  که  خشونت ها ست 
همسایه گاِن ما مي باشد. شاید نمونة برجستة 
آن انفجاری باشد که در مراسم عاشورای 
سال گذشته در زیارت ابوالفضل رخ داد و 
باعث مرگ 54 تن و زخمی شدن 1۶4 تن 

از هم میهناِن ما گردید.
اما ماجرای دیگر آن است که در عاشورای 
شیعةمان  دانشجویان  از  شماری  امسال، 
داشتند  تصمیم  کابل،  مرکزی  خوابگاه  در 
خوابگاه  این  پیش  روی  مسجد  در  که 
با  ولی  کنند،  برگزار  عزاداری  مراسم 
ما  سنی  دانشجویان  از  شماری  مخالفت 
اثر  در  مخالفت  این  که  می شوند  روبه رو 
یک  شدن  کشته  به  فیزیکی،  برخوردهای 
منتهي  دیگر  شماری  زخمی شدِن  و  تن 

می گردد.
همة این داستان این نیست؛ بل که آن گونه 
باید  را  قراین نشان می دهند، سر قصه  که 

در جاهای دیگر جست وجو کرد.
شمار زیادی از کارشناسان به این باور اند 
که رقابت های مذهبی موجود در افغانستان 
طي سال های گذشته، ریشه در برنامه های 
همسایه  سنِی  و  شیعه  عمدتًا  کشورهای 
دارد. گفته می شود که این رقابت در واقع 
سلفی  و  شیعی  مذهبی  استیالی  گسترش 

است که حامیاِن آن بیگانه گان هستند. 
بدون  کشوری  هیچ  که  است  بدیهی  اما 
وجود بستر و عوامل داخلی، چنین کاری 
نوع  هر  اگر  فرض  بر  نمی تواند.  کرده  را 
نیابتِی  جنگ های  برای  سرمایه گذاری 
نخست  باشد،  گرفته  صورت  مذهبی 
حلقات داخلی است که باید آن را تطبیق 

 کنند.
به عنوان نمونه اگر همین ماجرای دانشگاه 
است  معلوم  اکنون  همین  از  گردد،  دنبال 
فروخته شده  حلقاتی  قضیه  این  در  که 
دست داشته اند. گفته می شود که مخالفان 
دانشگاه  در  سوگواری  مراسم  برگزاری 
برخی  به  متعلق  که  اند  بوده  کسانی  کابل 
از  که  اند  کابل  در  سلفی  فعال  جریان  از 
قرار  شهروندان  انتقاد  مورد  پیش  مدت ها 
دارند؛ اما روشن نیست که حکومت چرا با 
وجود این همه، دست زیر االشه نشسته و 

همه را تماشا می کند.
که  می شود  دیده  بدین سو  دیرگاهی  از 
انجمن ها،  عنوان  زیر  گروهک هایی 
دانشگاه های خصوصی و... با برداشت های 
دست  اسالم  مبین  دین  از  ناروا  و  ناقص 
دینی  متون  از  به خوانش و صدور حکم، 
اجتماع  وضعیت  که  می زنند  مذهبی  و 
این  است.  کرده  خراب تر  را  افغانستان 
گروهک ها که معموالً آرای شان را از مسیر 
بروشورها، سایت های انترنتی و رادیوهای 
وضاحت  به  می دهند،  بازتاب  شخصی 
نشان می دهند که دچار قرائت های طالبانی 

از متون دینی هستند.
جالب آن جاست که نفوذ رو به افزایش آنان 
در میان قشر جوان، باعث شده است که در 
را  تیزی  و  تند  واکنش های  موارد  از  بسا 

هم نسبت به رویدادهای سیاسی و مذهبی 
نیز  کابل  دانشگاه  واقعة  که  بدهند  نشان 

می تواند جزو همین واکنش ها باشد.
از سوی دیگر، نقدی بر برخی از برادران 
شیعة ما نیز وارد است که در چنان شرایطي، 
سوگواری  قضیة  که  است  ضرورتي  چه 
بهانه به دست چهار دهشت افگن بدهد و 

منجر به جراحت بسیاری ها گردد. عقالنی 
خلِق  امکان  که  جایی  آن  تا  که  است  آن 
تنش نمی رود، مراسم عزاداري اجرا شود و 
زمانی که شرایط برخورد به میان می آید، از 

خیِر قضیه گذشته شود.
مذهبی  جنگ های  در  باید  را  دیگر  ریشة 
که چونان سنتی  کرد  پاکستان جست وجو 
از سال  های سال در آن کشور جریان دارد 
و میراث شوم آی.اس.آی است. بعید نیست 
که عمال آی.اس.آی با رخنه در احساسات 
پاک شماری از جوانان، سعی در راه اندازی 
هر  از  که  باشند  کرده  مذهبی  تنش های 

احتمال دیگری قوی تر می نماید.
حاال سر این کالف در هر جایی که باشد، 
این  اجرایی  ظرفیت  که  است  آن  مهم 
برنامه ها در میان جامعة افغانستان به وفور 
باعث شده که  وجود دارد و همین مساله 
برخی ها چنین رویدادهایی را جنگ مذهبی 
بخوانند؛ در حالی که قراین نشان می دهند 
مرزهای  از  بیرون  در  مشکل  این  ریشة 
افغانستان است و تنها حلقاتی در داخل آلة 

دست آنان قرار می گیرند.
اما تردیدی نیست که ما در سال های آینده 
بود؛  بیشتری روبه رو خواهیم  با مشکالت 
پسین  سال های  در  که  است  روشن  چون 
سرمایه های کالنی از سوی حلقات بیرونی 
در  حضورشان  دادِن  نشان  رنگین تر  برای 
افغانستان به مصرف خواهد رسید که این 
در  مذهبی  جنگ  یک  آغاز  می تواند  خود 

افغانستان باشد.
که  می رسد  نظر  به  مهم  خیلی  این رو،  از 
شود.  گرفته  برنامه هایی  چنین  جلو  باید 
دارد  سپاس گزاری  جای  هم  جا  همین  تا 
که  مذهبی  و  سیاسی  رهبران  عده  آن  از 
را  مردم  برخوردها  این  کردِن  نکوهش  با 
آگاه کرده اند و باز هم نیاز است که رهبران 
به  دست  پیش  از  بیش  سیاسی  و  مذهبی 
کار شده و از ادامة تنش ها جلوگیری کنند؛ 
مطابق  حکومت  می رفت  انتظار  که  کاری 
اما  می داد.  انجام  را  آن  مسوولیت هایش 
مسوولیتش  انجام  از  که  تنها  نه  حکومت 
است؛  افزوده  نیز  مشکل  به  که  برنیامده، 
چنان که در یک تصمیم گیری عجوالنه تمام 
دانشگاه های دولتی در پایتخت را تا ده روز 
آن  بِد  تبعات  به  که  بدون آن  کرده  تعطیل 
بحث  جای  این خود  و  باشد  کرده  توجه 
پایان  امتحانات  آستانة  در  چرا  که  دارد 

سمستر دانشجویان چنین می شود؟ 
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منوچهر

واقعة دانشگاه را چه بنامیم؟

 

عاشورا  روز  در  کابل  دانشگاه  در  خشونت ها  ایجاد  از  پس 
حکومت  گذاشت،  جاي  بر  نیز  زخمي  و  کشته  شماري  که 
افغانستان بر آن شد که دانشگاه هاي دولتي کشور را تا فروکش 

کردِن تبعات این ماجرا، به مدت ده روز تعطیل کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروهي از دانشجویان 
در  حسیني  عزادارِي  مراسم  راه ا ندازي  خواهان  که  شیعه 
مسجد دانشگاه کابل بودند، با مخالفت گروهي از دانشجویان 
سني مواجه شدند و سرانجام، نزاع هاي لفظِي آن ها منجر به 
تا  یافت  ادامه  شب  از  ساعت هایي  تا  که  شد  درگیري هایي 

این که پولیس به تخلیة دانشگاه پرداخت. 
آن چه در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، به ساده گي نزاع بین چند 
قوي  احتمال  باشد.  نمي تواند  عاشورا  قضیة  سر  بر  دانشجو 
مي رود که دست هاي پلیدي در ایجاد این نفاق و شقاق در میان 
دانشجویان ـ که بدون شک تبعاِت آن مي تواند دامن جامعه را 
هم بگیرد ـ دخیل باشد. زیرا از مدتي ست که تالش ها براي 
به نزاع افکندِن سني ها و شیعه ها در افغانستان جریان دارد و 
اما  انداخته مي شود؛  همه ساله حرکت هایي بدین منظور به راه 
خوش بختانه همواره شعور مردمِ ما باعث جلوگیري از ادامة 

آن شده است. 
در  حسیني  عزاداران  میان  در  گذشته  سال  انتحارِي  انفجار 
کابل، کالن ترین و نخستین حرکت شیعه ستیزانه به هدف ایجاد 
نزاع مذهبي در این کشور بود که بازهم به دلیل بیدارِي مردم 
تبر  براي  دسته یي  نتوانست  شیعةمان،  هم میهنان  به خصوص 
سنِي  و  شیعه  مردم  دل خراش،  رویداد  آن  در  گردد.  دشمنان 
امسال  خوش بختانه  دیدند.  بسیار  صدمات  دو  هر  کشور 
ـ  انتحاري  حملة  چندین  از  توانستند  کشور  امنیتي  نهادهاي 

تروریستي در مراکز عزادارِي شیعیان جلوگیري کنند. 
رویداد دانشگاه کابل نیز مي تواند نشأت گرفته از جریان هاي 
قبل خنثا گشته  از  زننده ترشان  اقدام هاي  که  باشد  افراطي یي 
است. زیرا برخي آگاهان به این باور اند که گروهي از فعاالن 
آي.اس.آي  استخباراتي  سازمان  توسط  که  دیني  به ظاهر 
حمایت مي شوند، در تحریک دانشجویان به هدف راه اندازي 

این حرکت در دانشگاه کابل دست داشته اند.
افغانستان  اساسِي  قانون  نیست که  این مسأله، شکي  کنار  در 
به  کشور  رسمي  مذاهب  از  یکي  عنوان  به  را  شیعه  مذهب 
رکن هاي  از  نیز  عاشورا  مراسم  برپاداري  و  شناخته  رسمیت 
اساسِي این مذهب به شمار مي رود و هیچ کس نمي تواند این 
حق را از شیعیاِن کشور سلب کند. اما با این هم، انتظار مي رود 
عزاداري هاي شان  برپایِي  در  شیعةمان  خردورزِ  هم میهناِن 
برخي نکته ها و ظرافت ها را مبتني بر واقعیت هاي جامعة کالِن 
افغانستان رعایت کنند تا با یاري یکدیگر، به سوي جامعه یي 

سرشار از آرامش و دوستي و پیشرفت رهنمون گردیم.
جنگ در دانشگاه به عنوان یک مرجع اکادمیک و انسان ساز 
از اعراب و توجیه  بهانة عقاید مذهبي، هیچ محلي  آن هم به 
ندارد. باید دانشجویان مسأله و موضوِع مورد اختالف شان را 
و  مي گرفتند  بحث  به  عالمانه  و  دوستانه  چتر،  یک  زیر  در 
نظریات شان را با استدالل هاي روشن مطرح مي ساختند و در 
تعصب  از  به دور  و  خردمحورانه  نتیجه گیرِي  یک  هم،  آخر 
فرهنِگ  با  کساني  موجودیِت  متأسفانه  اما  مي دادند.  صورت 
سیاسي  فعالیت هاي  برعالوة  پوچ  مغزهاي  و  غیردانشگاهي 
دست هاي پنهان و آشکارِ اجانب در محیط دانشگاه ها، همواره 
باعِث خلق خصومت شده  و  دیالوگ  مانِع فضاي دوستي و 

است. 
مناري  و  منبر  هر  از  که  است  کشور  دیني  علماي  بر  اکنون 
و  کنند  بلند  برادري  تکیه خانه یي، صداي  و  مسجد  هر  از  و 
از  جامعه  رهایي  بپردازند.  اسالمي  جامعة  در  روشن گري  به 
بند خرافات و آموزه هاي غلطي که طي سالیاِن سال به خورد 
مسلمان ها داده شده است، مي تواند در آینده یي نه چندان دور 
زمینة نابودي تمام خشونت هاي فرقه یي و مذهبي، و هم زیستِي 

کاماًل برادرانة سني ها و شیعه هاي افغانستان را مساعد سازد. 
جاِن گپ این که: سني ها و شیعه ها بدانند که دشمن در کمین 
نشسته و از هر اقدامِ ناسنجیدة آنان استفاده مي برد تا افغانستان 
به جنگ  ـ  آن   از  بدتر  پاکستان ـ و حتا  مانند عراق و  به  را 
هم  که  افراطي یي  گروهاي  فعالیت  چنان که  بکشاند.  مذهبي 
در میان سني و هم در میان شیعه ایجاد شده اند، به ساده گي 
مي تواند هیزمي رایگان براي این آتش افروزي ها باشد. از این 
رو، مقدم تر از هر مرجعي، حکومت مسوولیت دارد قاطعانه 
دانشگاه  در  آتش افروزي  سبب  که  جریان هایي  و  افراد  تمامِ 
کابل شده اند را پیدا و به پنجة قانون بسپارد و در این راستا، در 

حق هیچ شخص یا نهادي مرحمت و مصلحت نکند.

نزاع در دانشگاه کابل و 
مسوولیت  حكومت

حاال سر این کالف در هر جایی که 
باشد، مهم آن است که ظرفیت 
اجرایی این برنامه ها در میان جامعۀ 
افغانستان به وفور وجود دارد و همین 
مساله باعث شده که برخی ها چنین 
رویدادهایی را جنگ مذهبی بخوانند؛ 
در حالی که قراین نشان می دهند 
ریشۀ این مشکل در بیرون از مرزهای 
افغانستان است و تنها حلقاتی در 
داخل آلۀ دست آنان قرار می گیرند.
اما تردیدی نیست که ما در سال های 
آینده با مشکالت بیشتری روبه رو 
خواهیم بود؛ چون روشن است که در 
سال های پسین سرمایه های کالنی از 
سوی حلقات بیرونی برای رنگین تر 
نشان دادِن حضورشان در افغانستان 
به مصرف خواهد رسید که این خود 
می تواند آغاز یک جنگ مذهبی در 
افغانستان باشد



محمد  اخیر  تصمیم  به  مصری ها  اعتراضات  موج 
قضات مصر  بار  این  و  دارد  ادامه  مرسی هم چنان 
اعالم کردند که از روز یکشنبه دست به اعتصاب 
برگزاری  خواستار  نیز  مخالف  احزاب  و  می زنند 

تظاهرات میلیونی در روز سه شنبه شدند.
یکی  که  مصر  قضات  باشگاه  الجزیره،  گزارش  به 
محسوب  مصر  قضات  تشکل های  بزرگ ترین  از 
می شود با برگزاری نشستی فوری از تمامی اعضای 
روز  از  تا  خواست  مصر  سراسر  در  باشگاه  این 
یکشنبه در اعتراض به دستور اخیر محمد مرسی، 
از حضور در  کنند و  اعتصاب  رییس جمهور مصر 

محل کار خود اجتناب کنند.
نیز  مصر  در  دولت  مخالف  احزاب  و  گروه ها 
اعتراض  در  گسترده  تظاهراتی  برگزاری  خواستار 
به تصمیم مرسی، در روز سه شنبه شدند که احزاب 
مصر  و  مصری  آزادگان  جبهه  الوفد،  الدستور، 

دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان ۶ آوریل 
از گروه های عمده درخواست کننده برای برگزاری 

تظاهرات روز سه شنبه هستند.
که  نیز  مصر  اخوان المسلمین  حال  همین  در 
رییس جمهوری این کشور از میان این گروه انتخاب 
شده با صدور بیانیه ای از هواداران خود خواست تا 
به  مرسی  اخیر  دستورات  تایید  برای  امروز  عصر 

میدان التحریر قاهره بیایند.
این در حالی است که هنوز صدها تن از معترضان 
التحریر در وسط قاهره  به محمد مرسی در میدان 
بر  مبنی  خود  خواسته های  بر  و  کرده اند  تحصن 
انصراف رییس جمهوری مصر از دستوراتش تاکید 

دارند.
با  نیز  مصر  قضایی  عالی  شورای  دیگر  سوی  از 
بیانیه ای اعالم کرد: تصمیماتی که از سوی  صدور 
است  بی سابقه  شده  اتخاذ  کشور  رییس جمهوری 

و استقالل دستگاه قضایی و قضات کشور را زیر 
سوال می برد.

چنین  صدور  از  تاسف  ابراز  با  مذکور  شورای 
دستوری از سوی محمد مرسی از وی خواست تا 
هرچه سریع تر نسبت به لغو اوامر اخیر خود اقدام 

کند.
رییس جمهوری  از سوی  دستوراتی  پی صدور  در 
تا  مرسی  محمد  اختیارات  آن  موجب  به  که  مصر 
حدود زیادی افزایش می یابد و از اختیارات دستگاه 
اعتراضات گسترده ای  می کاهد،  این کشور  قضایی 
سراسر مصر را فرا گرفت که تاکنون در درگیری های 

ناشی از آن چندین تن زخمی شده اند.
از  نیز  بیش از 20 گروه فعال در زمینه حقوق بشر 

مرسی خواسته اند تا فرمانش را لغو کند.
که  نوشتند  سرگشاده  نامه ای  در  گروه ها  این 
قضایی  سیستم  به  مهلک  »ضربه ای  رییس جمهور 

مصر وارد کرده است.«
مصر،  دولت  مخالف  رهبران  از  البرادعی،  محمد 
این  لغو  زمان  تا  آرام  تظاهرات  برگزاری  خواهان 

فرمان شده است.
او گفته که تا وقتی این فرمان به قوت خود باقیست، 

هیچ مذاکره ای با مرسی انجام نخواهد شد.
پنجشنبه  روز  مرسی  محمد  که  فرمانی  براساس 
دادگاه ها  از جمله  نهادی،  گذشته صادر کرد، هیچ 
را  رییس جمهور  احکام  نمی توانند  مصر  قضات  و 

لغو کنند.
این فرمان، ممنوعیت انحالل شورای قانونی اساسی 
را نیز شامل می شود. اعضای این شورا هم اکنون در 

حال تنظیم پیش نویس قانون اساسی مصر هستند.
رییس جمهور مصر همچنین روز پنجشنبه دادستان 
عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را منصوب 
کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور 

کامل در اختیار خود گرفت.

نخست وزیر سوریه با اشاره به توانایی های نیروهای مسلح این کشور 
تاکید کرد: سوریه با جانفشانی نیروهای مسلح خود، به سوی یکسره 
کردن جنگ با تروریسم پیش می رود و در عین حال برای پذیرش 

هرگونه پیشنهاد جهت پایان دادن به خشونت ها آماده است.
وزیر  نخست  الحلقی،  وائل  سوریه،  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
سوریه در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردم این کشور تاکید 
کرد: سوریه با جانفشانی  نیروهای مسلح خود در حال یکسره کردن 
جنگ با تروریسم و پایان دادن به پدیده تروریسم در کشور است و 

درگیری با گروه های مسلح به پایان خود نزدیک می شود.
عین  در  تروریسم،  با  مقتدرانه  رویارویی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
حال دولت سوریه برای پذیرش هرگونه طرح داخلی، منطقه ای و 
گفت وگو  طریق  از  کشور  بحران  فصل  و  به حل  که  بین المللی  یا 
بیانجامد آماده است اما با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی اش 

مقابله می کند.
در همین حال محمد الشعار، وزیر داخله سوریه نیز در سخنانی در 
جمع تعدادی از فارغ التحصیالن دانشکده افسریه این کشور گفت: 
سوریه بسیار قوی تر از توطئه هایی است که تروریست های تکفیری 
و دشمنان توطئه چین برای کشور در نظر گرفته اند و به فضل اراده 
و وحدت ملی خود و نیز رهبری کشور، از وضعیت کنونی خارج 

خواهد شد.
با  با آن روبه روست  وی عنوان داشت: جنگی که هم اکنون سوریه 
قرار  هدف  برای  جهانی  صهیونیسم  و  اپریالیستی  کشورهای  نقشه 
دادن استقالل و حاکمیت سوریه به راه افتاده و دلیل آن نیز حمایت 
استعمارگران  دیگر  و  آمریکا  دیکته های  رد  و  مقاومت  از  سوریه 

است.
وزیر داخله سوریه افزود: آنچه که برای امریکا مهم است، حمایت 
از امنیت اسراییل و به یغما بردن نفت کشورهای عربی است و برای 
رسیدن به این خواست خود، از هیچ اقدامی از جمله دامن زدن به 

اختالفات منطقه ای و توطئه علیه دیگر کشورها ابایی ندارد.
وی با اشاره به تحوالت بهار عربی گفت: آنچه که آن را بهار عربی 
می نامند، در واقع چیزی جز پاییز فتنه نیست که برخی ها با مسلح 
کردن تروریست ها و مزدوران و با کمک مالی کشورهای منطقه ای 
سعی دارند سوریه را با استفاده از آن از نقش خود در جهان و منطقه 

دور سازند.
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آیا انقالب دیگری در مصر رخ 
می دهد؟

با گذشت سه روز از صدور حکم جنجالی محمد مرسی 
رییس  اختیارات  که  خودش  برای  مصر  جمهور  رییس 
جمهور را بی حد و حصر می کند بحران در این کشور 

تشدید می شود.
محمد  بین  این  در  یورونیوز  خبری  شبکه  گزارش  به 
به  مصر  در  مرسی  محمد  مشهور  مخالفان  از  البرادعی 
در  البرادعی  است.  شده  متهم  دولت  علیه  گری  توطئه 
حکم  مرسی  مادامیکه  کرد  اعالم  شبکه  این  با  مصاحبه 

خود را ملغی نکند هیچ مذاکره ای با نخواهیم داشت.
مدام  که  عربی  سی  بی  بی  خبری  شبکه  حال  درهمین 
این  از تحوالت مصر و غزه گزارش می دهد وضعیت 
کشور را به سمت بحرانی شدن پیشبینی کرد. این شبکه 
و  طرفداران  میان  مصر  در  جاری  بحران  داد:  گزارش 
مخالفان محمد مرسی رییس جمهور این کشور تشدید 

خواهد شد.
نیروهای  خبر  مرکزی  واحد  گزارش  به  دیگر  سوی  از 
ملی مصر در نشست خود در مقر حزب دموکراتیک و 
اجتماعی مصر با صدور بیانیه ای خواستار تشکیل جبهه 
ایجاد شده در کشور  برای مدیریت بحران  نجات مصر 

شدند.
السید  موسی،  البرادعی،عمرو  محمد  صباحی،  حمدین 
از اعضای اصلی  ابوالقار و جرج اسحاق  البدوی،محمد 
زمانی  تا  کرد  تاکید  کمیته هستند. حمدین صباحی  این 
هیچ  نشود  لغو  مرسی  اخیر  اساسی  قانون  اعالمیه  که 
گفتگویی با ریاست جمهوری مصر نخواهد شد. صباحی 
همچنین گفت تصمیمات جدید مرسی به فضای آزادی 

و حاکمیت قانون در مصر آسیب زده است.
ابوالفتوح مخالف مرسی است

همچنین  اخوان المسلمین خواستار برگزاری تظاهرات 
این  های  استان  تمامی  در  مرسی  محمد  از  حمایت  در 
کشور و برگزاری تظاهرات میلیونی در حمایت از وی 

در برابر کاخ ریاست جمهوری شده است.

در این بین عبدالمنعم ابوالفتوح یکی از مهم ترین حامیان 
ارتباطی  حلقه  توانست  می  که  سیاسی  اسالمی  جریان 
تظاهرات  از  باشد،  مدنی  نیروهای  و  اسالمگرایان  میان 

معترضان در میدان التحریر حمایت کرده است.
محمد البرادعی به توطیه علیه رییس جمهو متهم شد

محمدالبرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و دو تن از سیاستمدارن دیگر مصر به توطئه علیه 

رییس جمهوری مصر متهم شدند.
محمد  علیه  شکایتی  در  مصر  وکالی  از  صدیق  حامد 
بدوی  سید  مصر،  اساسی  قانون  حزب  رییس  البرادعی 
نامزد مستقل دور  رییس حزب وفد و حمدین صباحی 
اول انتخابات ریاست جمهوری مصر این سه نفر را متهم 
علیه  توطئه  در  سعی  خارجی  عوامل  کمک  با  که  کرد 

رییس جمهوری کشور دارند.
در این شکایت این سه نفر متهم شده اند که با هماهنگی 
و برنامه ریزی در حال ایجاد تنش در داخل کشور هستند 
به گونه ای که در ابتدا از مجمع موسسان قانون اساسی) 
مجمع تدوین قانون اساسی ( کشور خارج شدند و برخی 
از افراد دیگر را هم از این مجمع خارج کردند تا زمینه 
رابرای براندازی نظام سیاسی کشور فراهم کنند و انقالب 
25 ژانویه را به شکست بکشانند. در ادامه این شکایت 
وفد  حزب  مقر  در  مشکوک  های  نشست  برگزاری  از 
به النه جاسوسی رژیم  این حزب  مقر  داده شد و  خبر 

صهیونیستی تشبیه شده است.
این شکایت خواستار صدور قراری علیه متهمان شد که 

بر اساس آن نتوانند از کشور خارج شوند.
به گزارش پایگاه خبری البشیر، محمد البرادعی در تازه 
ترین انتقاد از محمد مرسی از برخورد خشن با معترضان 
در  و  کرد  انتقاد  مصر  مناطق  از  برخی  در  منتقدان  و 
امروز  که  آنچه  نوشت: »  توئیتر  در  اش  صفحه شخصی 
در سرکوب معترضان شاهدیم اقدامی زشت و نامناسب 

است که نقاب از چهره برخی مسئوالن می زداید«.

وحشیانه  را  پولیس  اقدام  وی 
اقدامات  این  افزود:»  و  خواند 
سرکوبگر  نظام  دهد  می  نشان 
در  همچنان  مبارک  حسنی 
سالمت کامل به سر می برد و 

بر کشور حاکم است«.
شرط البرادعی برای مذاکره

در همین حال، محمد البرادعی  
گفت تا زمانی که محمد مرسی 
کشور  این  جمهور  رییس 
خود   » دیکتاتوری   « اعالمیه 
با  گفتگویی  هیچ  نکند  لغو  را 
وی انجام نخواهد شد زیرا این 

اعالمیه به مرسی قدرت های فرعونی می دهد .
که  مرسی  اعالمیه  این  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
افزایش اختیارات وی را در  روز پنجشنبه منتشر شد و 
پی دارد، خشم شدید مخالفان مرسی را به دنبال داشته 

است.
 ، مخالف  های  شخصیت  با  مذاکرات  از  پس  البرادعی 
افزود وقتی یک  با رویترز و اسوشیتدپرس  در مصاحبه 
انجام  اقدامات را  دیکتاتور ظالمانه ترین و زشت ترین 
می دهد و سپس می گوید بیایید تا اختالف ها را حل 

کنیم ، دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی ماند .
البرادعی که انتظار می رود به هماهنگ کننده یک جبهه 
اعالمیه  کرد  تصریح  شود  تبدیل  ملی  رهایی  مخالف 
با  را  دموکراسی  جهت  در  انتقال  متزلزل  روند  مرسی 
» چرخه  یک  کردن  متوقف  برای  و  کرد  روبرو  مشکل 

خشونت « اقداماتی نیاز است که باید انجام شود.
مرسی تغییر موضع نمی دهد

گزارش  ان  ان  سی  تلویزیونی  شبکه  دیگر  سوی  از 
داد:هیچ تغییری در مواضع محمد مرسی رییس جمهوری 
مصر مشاهده نمی شود و اقدام وی در برکناری دادستان 
کل این کشور با مخالفت گسترده احزاب مخالف دولت 

همراه بوده است.
سی ان ان گزارش داد: فرمانهای اخیر مرسی نظام قضایی 
را تحت تاثیر قرار داده و برکناری دادستان کل این کشور 
خواهان  کشور  این  قضایی  عالی  شورای  تا  شد  سبب 
ای  بیانیه  انتشار  با  و  شود  اضطراری  جلسه  برگزاری 
قضایی  نظام  استقالل  به  حمله  را  مرسی  اخیر  اقدامات 
مصر بنامد.در این حال اتحادیه قضات مصر که خود را 
نماینده بخشی از قضات این کشور می نامند با دعوت 
از دادستان کل مصر که روز سه شنبه برکنار شد وی را 
در اقدامی نمادین بار دیگر به عنوان دادستان کل مصر 

معرفی کردند.

نخست وزیر سوریه:
کار تروریست ها را یکسره 

خواهیم کرد

www.mandegardaily.com

محمود عباس: اعتصاب قضات مصر
ارتقای موقعیت فلسطین در سازمان 
ملل آخرین شانس برای صلح است

رییس  تشکیالت خودگردان فلسطین 
به  فلسطین  موقعیت  ارتقای  گفت: 
در  غیرعضو«  »کشور  یک  عنوان 
برای  شانس  آخرین  ملل  سازمان 

ایجاد صلح است.
شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
تشکیالت  رییس   عباس،  محمود 
دانشجویانی  به  فلسطین  خودگردان 
باختری و  کرانه  مرکز  آنها در  با  که 
مقر تشکیالت خودگردان دیدار کرد، 
گفت: طرف فلسطینی آماده است تا 
به یک کشور  به محض مبدل شدن 

غیرعضو در سازمان ملل پای میز مذاکره بازگردد.
وی افزود: احتماال این اقدام آخرین شانس برای ایجاد صلح در خاورمیانه قبل از 

دیر شدن است.
با وجود مخالفت امریکا درخصوص ارتقای موقعیت فلسطین، عباس گفت:  هیچ 

چیز مانع ما برای مبدل شدن به یک کشور غیرعضو در سازمان ملل نمی شود.
وی متعهد شد تا درخواست فلسطین را در 29 نوامبر به سازمان ملل ارایه کند.

محمود عباس امید داشت تا باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به تعهداتش در سال 
2009 در قبال راه حل دو کشوری عمل کند و مخالفتش را نسبت به شهرک سازی 

در مناطق فلسطینی اعالم کند.
مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین در سال 2010 میالدی به علت اختالف نظر 
درخصوص فعالیت های شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری متوقف شد. کرانه 
باختری جایی است که فلسطینی ها آرزو دارند تا کشورشان را همراه با نوار غزه در 

این منطقه بنا کنند.
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          احمد ولی مسعود

من اگر این همه نسبت به مسایل کشور حساسیت 
دارم، برای این است که چون اغلب شهروندان 
ایمنی،  و  امنیت  احساس  آرزوی  ملت  این 
معیشت  حداقل  از  مردم  برخورداری  آرزوی 
آبرومندانه برای گذران زنده گی، آرزوی تحقق 
این سرزمین  از  آنانی که در دفاع  اندیشه های 
جان های خود را فدا نمودند، آرزوی سربلندی 
آنان  فعال  مشارکت  و  مردم  کلیة  سعادت  و 
استقرار  در توسعة همه جانبة کشور و آرزوی 
همة  برای  را  مستمر  آرامش  و  ثبات  و  صلح 
سرزمین  این  فرزندان  که  شب هایي  و  روزها 
را دارم. امروز حق این مردم نیست که در اثر 
بازهم  سیاست،  و  قدرت  بازی  کشمکش های 
قربانی بدهند و سرنوشتی ماتم بار داشته باشند. 
فرساینده  داخلی  مناقشات  در  که  در کشوری 
و اشغال شبکه های تندرو و تروریستی درگیر 
می زند،  دست وپا  مزمن  فساد  میان  در  است، 
مواد مخدر چون موریانه تمام تار و پودش را 
می جود و با ده ها بحران دیگر دست به گریبان 
 – دولت  پروسة  تحقق  و  ثبات  آوردن  است، 
ملت سازی و نظام سازی نه تنها به یک عزم ملی 
و هم بسته گی فراگیر ضرورت دارد، که جامعه 
جهانی را به پای بندی تعهدات اولیة آنان، ملزم 
می سازد. راه اندازی یک پروسة جدی و مستمر 
و شفاف با حضور و اشتراک فعال نماینده  گان 
ملت و شخصیت های آگاه، دلسوز و متعهد و 
نیروهای مطرح و نخبه گان و حمایت صادقانة 
منطقه  قدرت های  به خصوص  جهانی  جامعة 
خودی  جمعی  تصمیم گیری  مکانیسم  یک  از 
می تواند به یک صلح پایدار برسد. در این گونه 
پروسه است که مردم در متن و بطن آن قرار 

می گیرند.
با جلوگیری از فرصت طلبی های افراد سودجو 
و با حاکم شدن جو آرامش و عقالنیت سیاسی، 
با حضور سیاست شناسان، مدیران، متخصصان 
متعهد  نیروهای  پشتیبانی  و  نخبه گان،  سایر  و 
و فداکار امنیتی در کنار یک حکومت وحدت 
ملی با ساختار و قاعدة وسیع ضمن گسترش 
مشارکت مردم در سیاست و بازسازی، پس زمینه 
و بستر الزم برای پیاده شدِن طرح های عملی 
و اجرایی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و 
این صورت،  غیر  در  می آید.  فراهم  اجتماعی 
تجزیه،  هول ناِک  تهدیدهای  به  افغانستان 
و  افراط گرایی  طالبانیزیشن،  انارشی،  جنگ، 
ده ها مصیبت دیگر برای مردم افغانستان، منطقه 

و جهان دچار خواهد گردید.
حل  و  قدرت  معضل  حل  بدون  تالشی  هر 
خیر  نیت  و  ملی  عزم  با  چون  ملی،  مسایل 
همراه نیست؛ قطعًا نمی تواند اعتماد ملی به بار 
فقط  نماید؛  کسب  مردمی  مشروعیت  و  آورد 
به  و  می باشد  انرژی  و  سرمایه  وقت،  اتالف 
تنش ها و بحران ها میدان بیشتری می دهد. چه 
به ظاهر هم که  انکارش کنیم؛  بپذیریم و چه 
دموکراسی  چهارراه  یک  در  افغانستان  شده، 
قرار گرفته است. در آغاز این نبشته نیز گفته 
حقوق  انتخابات،  چون  مقوله هایی  که  بودیم 

از  و...  بیان  حق  دموکراسی،  شهروندی، 
تغییرات اجتماعی  با  ارزش هایی اند که یک جا 
چند دهة اخیر، افغانستان را وارد فصل جدید 
جدید،  تعریف  با  باید  و  گردانید  سیاسی اش 
نماید  گذار  سیاسی  جدید  فصل  به  افغانستان 
و این گذار از انحصار نیروهایي که در تالِش 
حاکمیت  به  رسیدن  تا  گذشته اند،  به  رجعت 
داوطلبانه  مدنی،  ارزش های  به  استوار  و  ملی 

نخواهد بود.
تجربة  سال  همه  این  طی  جهانی  جامعة 
به  شاید  افغانستان  در  حضورشان  طوالنی 
از  افغانستان  در  که  باشند  رسیده  نتیجه  این 
فکری  کمپ  دو  حداقل  تیوریک،  نقطه نظر 
بسته اند  صف  هم  مقابل  در  مختلف  سیاسی 
مختلف،  نیروی  دو  این  می نمایند.  مبارزه  و 
جهان بینی،  دیدگاه ها،  ارزشی،  عرصه های  در 
روش، اندیشه و بسا از عرصه های دیگر با هم 

تفاوت ها و اختالفات عمیق دارند. 
نیروهایی که همواره تالش داشته اند افغانستان 
را به گذشته ها رجعت دهند، هر تحول و پدیده 
را بر اساس دیدگاه های مشخص و اجنداهای 
سیاسی و افکار سنتِی خودشان می سنجند و در 
بیشتر  موضع گیری های شان،  و  سیاست گذاری 
وکمتر  می برند  استفاده  سیاسی  کهنة  ابزار  از 
می باشند،  سیاست  در  نو  پدیده های  به  معتقد 

با  طالبانی  نیروهای  با  صلح  پروسة  از  حتا 
سیاست دلجویی از این نیروها دقیقًا در راستای 
اهداف خودشان و سرکوب و به حاشیه راندِن 

حریفان سیاسی و فکری استفاده می نمایند.
در جانب مقابل، نیروهایی از نظر تیوریک با هم 
فکر مشترک دارند، این کمپ به تعریف جدید 
دیدگاه های  و  ارزش های جدید  به  افغانستان، 
روش  انسانی،  حقوق  مؤلفه های  و  امروزی 
معتقد  اجتماعی  عدالت  پدیدة  و  دموکراسی 

می باشند.
جهانی  جامعة  دیدگاه ها،  این  نظرداشت  در  با 
در  افغانستان  مردم  به  تعهدات شان  بر  می باید 
پایبند باشند. در صورت  امر دموکراتیزه شدن 
ناکامی این پروسه، دیکتاتوری حتا اگر از نوع 
افراط گرایی  یا  و  استبداد  باشد،  آن هم  کاذب 
پُر  را  آن  خالِی  جای  هرج ومرج،  هم  یا  و 
در  دموکراسی  دهة  ناکام  تجربة  کرد.  خواهد 
اسبق  پادشاه  محمدظاهرشاه،  سلطنت  زمان 
افغانستان، و پیامدهای بعد از آن، نمونة خوبی 

می تواند باشد.
جامعة جهانی از دیالوگ و تفاهم بین االفغانی 
ادامة  و  نماید  حمایت  کامل  شفافیت  در 
حمایت های اقتصادی جهان، تفاهم و همگرایی 
ملی  حاکمیت  از  حمایت  منطقه،  کشورهای 
شناسایی  آن،  با  توأم  و  افغانستان  استقالل  و 
پذیرفتن  و  صلح  منطقة  حیث  به  افغانستان 
موارد  جمله  از  افغانستان،  موقعیت  چنین 
نقش  و  مسوولیت ها  امتداد  در  حیاتی  و  مهم 
مثبت جامعة جهانی در راستای بیرون رفت از 
معضالت کشور و ایجاد صلح پایدار می باشد.

دولت های غیرملی و وابسته قطعًا باعث ناکامی 
کشور بوده، چنان که حکومت یازده سالة آقای 
و  جهانی  فرصت های  همة  وجود  با  کرزی 
مثال  برجسته ترین  داخلی،  مناسب  زمینه های 
آن می باشد که باید از آن عبرت گرفت و نقشة 

بعد از 2014 را ریخت.
گسترده  نگرانی های   ،2014 شدن  نزدیک  با 
برای  امروز  همین  از  باید  که  می گیرد  اوج 
آن زمان  بحران آلود  فضای  نمودِن  مهار 
افکار  زیرا  شود؛  انجام  الزم  آماده گی های 
به طرف  رفتن  در  دارد.  نیاز  زمان  به  عمومی 
اساس  بر  باید  ما  مشخِص  استراتژی    ،2014
رهبری  به  سیاسی  مسوولیت های  آرام  انتقال 
تا  باشد  فعلی  رهبری  از  غیر  آینده،  انتخابی 

سیاست  اساس  بر  را  جمعی  رهبری  بتواند 
مردم گرایانه سازمان دهد و بحران شدید اعتماد 

را مهار نماید.
ایجاد  افغانستان،  نجات  برای  گزینه   یگانه 
پهلوی  در  که  کشور  در  ثبات  و  پایدار  صلح 
موفقیت افغانستان به حیث یک کشور معظم، 
منطقه  کشورهای  مشروع  منافع  موازنة  باعث 
بخشیدن  پایان  و  همسایه گان  به خصوص 
جهانی  جامعة  امنیتی  شدید  نگرانی های  به 
ملی  دولت  استقرار  و  تشکیل  شد،  خواهد 
دولتی  می باشد؛  قدرت  افقی  ساختارهای  با 
در صحنة  را  مردم  واقعِی  مشارکت  بتواند  که 
سیاست، تضمین نموده و سرنوشت یک ملت 
را از دست تنها شخص و جمع کوچک ذی نفع 
و بازی اشخاص، به نهادهای سیاسی و مدنی 
و  انسانی  سیاسی  ارزش های  و  دهد  انتقال 
متداول جهاِن امروز را در سیاست گذاری های 
خود بگنجاند و عقالنیت سیاسی را در راستای 

منافع همه گانی حاکم نماید.

موضع گیری نرم امیر حزب اسالمی افغانستان و اهمیت سایر موضوعات ظاهراً از 
تشنج میان حزب و جمعیت اسالمی کاست و حادثه آهسته آهسته تحت شعاع قرار 
گرفت؛ اما خبر اعدام سیدجمال مانند انفجار آتش فشان، خاک و دود و آتش را به 

فضای جهاد پراکنده ساخت.
نگارنده در آخرین روز سال 1989 در دفتر کارم مشغول ترتیب و تنظیم نمودِن 
نوارهایم بودم و تصمیم داشتم تا هرچه زودتر کارم را تمام کرده، دفتر را ترک 
و به طرف منزل بروم؛ زیرا هوا سرد و برق نواحی دفترم قطع شده بود و چون 
هوا تاریک و چند خبرنگار غربی که در یک حویلی مشترک باهم بودیم، هریک 
مرخصی سال نو عیسوی رفته بودند، دفتر برایم خسته کن شده بود. از طرف دیگر، 
اکثر کارکنان رادیو بی بی سی و صدای امریکا که من همکار آن ها بودم نیز در لندن 
و واشنگتن پشت میزهای کارشان حاضر نبودند و برنامه های رادیویی شان را قبال 
تهیه کرده، تنها خالی گاهي کوتاه برای مهم ترین خبِر روز داشتند و اگر خبر بسیار 
مهمي برای شان نمی داشتم، مزاحم شان نمی شدم؛ چرا که یک یا دو نفري که در 

دفتر بودند، وقت کافی برای ترتیب مصاحبه و گزارشات غیرخبری نداشتند.
که  دوستانم  از  یکی  برداشتم،  را  گوشی  که  زمانی  درآمد،  به صدا  تلیفون  زنگ 
از  بود،  مرزی چترال  در شهرک  موسسه  آن  نمایندة  و  بازسازی  موسسة  کارمند 
اعدام سیدجمال برایم اطالع داده گفت: امروز این خبر به شکل آوازه در چترال 

بخش شده است.
تلیفون را گذاشته، باعجله به طرف دفتر سیاسی جمعیت اسالمی افغانستان روانه 
شدم. بخت با من یاری کرد که در دفتر سیاسی پروفیسور برهان الدین ربانی با یک 
دیپلمات غربی مقیم پاکستان دیدار داشت و هنوز چند دقیقه به شروع مذاکرات 
ریاست  داخل  نیز  نگارنده  غربی،  دیپلمات  با  هم زمان  که  بود  مانده  باقی  آن ها 
سیاسی شدم. اگرچه داکتر نجیب اهلل لفرایی، وزیر اطالعات و فرهنگ در حکومت 
ربانی  برهان الدین  پروفیسور  ولی  شوم،  مالقات  مزاحم  که  نمی خواست  موقت، 
از دیپلمات غربی وقت خواست و در حالی که همه ایستاده بودند، رویش را به 
طرف من کرده، با محبت فراوان پرسید که چه می خواهم. من گفتم: »همین حاال 
برایم اطالع رسید که سیدجمال اعدام شده است. آیا این حقیقت دارد؟« پروفیسور 
ربانی عمیقًا به من نگاه کرد، بعد از مکثي کوتاه گفت: »بلی، این خبر حقیقت دارد، 
ولی نمی توانم درباره اش توضیحات بیشتر بدهم؛ زیرا به این شخص وقت مالقات 
داده ام. تو باید منتظر باشی.« از پروفیسور ربانی و داکتر لفرایی تشکر کردم و از 

دیپلمات غربی معذرت خواسته، از اتاق خارج شدم.
هرچه  باید  هیچ صورت!  به  نه،  باشم؟  آن ها  مالقات  ختم  منتظر  می توانستم  آیا 
زودتر به دفتر برگردم؛ زیرا هوا تاریک شده بود و برای ارسال خبر وقت کافی 
نداشتم. اما برای دریافت نظر حزب اسالمی، باید با یکی از مقامات آن گروه تماس 
می گرفتم. از دفتر سیاسی جمعیت سرراست روانة دفتر سیاسی حزب اسالمی شدم، 
خوش بختانه مقامات بلندپایة حزب اسالمی از جمله آقای عبدالکریم مهاجرزاد، 
معاون سیاسی حزب اسالمی، در دفترش بود و به مجرد این که محافظ اسم مرا 
برایش گفت، او لطف فراوان کرده مرا داخل اتاق خواست. در دفتر سیاسی چند 
بلندپایة حزب اسالمی نشسته بودند و زمانی که نگارنده، موضوع اعدام سیدجمال 
را پرسیدم، مهاجرزاد آهی عمیق کشید و گفت: »شاید انجنیر صاحب حکمتیار که 
همین حاال در اسالم آباد تشریف دارند، در این باره اظهارنظر کنند و ما باید منتظر 

ایشان باشیم«.
یحیی  زدم.  زنگ  مسعود  احمدشاه  برادر  مسعود«  »یحیی  به  و  برگشتم  دفتر  به 
داده  رخ  حادثه یي  چه  که  بگویم  من  یا  داری  پرسش  »تو  گفت:  برایم  مسعود 
است؟« من گفتم: »نه، اول من می خواهم راجع به اعدام سیدجمال برایم توضیح 
دهید.«  او خندیده گفت: »من هم به همین خاطر برایت تلیفون کرده بودم. قصه از 
این قرار است که امرزو پیام آمرصاحب برایم رسیده و در آن از اعدام سیدجمال 

خبر داده است.«
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      در جست وجوی راه حل!

آجـندای مـلی
ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایداردر افغانستان

بخش بیست وپنجم و پایاني

در مسـیر پیروزی
حامد علمی

بخش شصتم



          محمد امین باقری
اندیشیدن دربارة سیاست و قدرت سیاسی و ارایة راهکارهای 
شمار  به  سیاسی  نظریه پردازی  آن ها،  برای  عملی  و  علمی 
باب سیاست و چه گونه گی و چرایِی  می آید. زمانی که در 
واقعیات آن و ارتباط میان اجزای سیاست حکم یا بیانی را 

صادر کنیم، در واقع نوعی نظریه پردازی سیاسی کرده ایم. 
و  سیاسی  عملکردهای  زمینة  و  بستر  سیاسی،  نظریة 
عینی  و  عملی  شیوه های  و  جامعه  عمومِی  سیاست های 
می سازد.  فراهم  جامعه  در  را  قوانین  و  سیاست ها  ساختن 
جهات  نظری،  مبانی  و  چارچوب  یک  ایجاد  با  که  چرا 
شدن  عملی  برای  را  سیاسی  اندیشه های  عینی  و  مکتوب 
نشان می دهد. اندیشة سیاسی و نظریة سیاسی را می توان در 
گروه ها و طبقه های مختلف جای داد. یکی از معروف ترین 
این طبقه بندی عبارت است از: نظریة سیاسِی سیستماتیک و 

نظریة سیاسی تجربی. 
  نظریۀ سیاسی سیستماتیک 

در  می شود.  خوانده  نیز  سیاسی  نظریه پردازِی  مقوله،  این 
نظامدار  به صورت  سیاست،  اجزای  و  عوامل  رویکرد  این 
و مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق تأثیرات 
اندیشمندان  می گردد.  مشخص  آن ها  میان  روابط  و  متقابل 
فلسفة  و  سیستماتیک  سیاسی  نظریة  میان  سیاست  علم 
سیاسی تمایز قایل هستند. نظریه پردازان سیاسی سیستماتیک 
تحلیل  و  تجزیه  مطالعة مسایل سیاسی می پردازند.  به  فقط 
سیاسی  فالسفه  توجه  مورد  که  کلی  پرسش هایی  به  آن ها 
حقیقت  باب  در  پرسش هایی  مثاًل  نمی شود.  مربوط  است، 
است  مسایلی  از  در جامعه  آن  کاربرد  و  فلسفة سیاست  و 

که از پرداختن به آن غافل مانده اند. کسانی چون آلکساندر 
همیلتن، جیمز مدیسون و جان جی در زمرة نظریه پردازان 
اساسی که مورد  قرار می گیرند. مسالة  سیاسی سیستماتیک 
دادن  نظم  برای  قانونی  تنظیم  چه گونه گی  بود،  آن ها  توجه 
به جامعه و مفید واقع گشتن برای مردم بود. عالوه بر آن 
نیکال ماکیاولی، نظریه پرداز و متفکر دوران رنسانس ایتالیا نیز 
در همین زمره قرار دارد. ماکیاولی به شیوه های به کارگیری 

قدرت سیاسی و ساختن یک دولت نیرومند پرداخته بود. 
  نظریۀ سیاسی تجربی 

قرار  استفاده  مورد  می توانند  بهتر  زمانی  سیاسی  نظریه های 
گیرند که بتوانند با نوعی رفتار و باورهای سیاسی عینی و 
واقعی منطبق باشند. برخی از نظریه پردازان سیاسی تجربی، 
بنیان مطالعات خود را بر داده های کمی استوار کرده اند. به 
همین دلیل، بسیاری از اندیشمندان علم سیاست قرن بیستم 
سیاست  علم  جوهر  و  ذات  را  نظریه یی  غربی،  جوامع  در 
این  با  باشد.  استوار  کمی  داده های  بر  اساسًا  که  می دانند 
کمی  داده های  بر  اساسش  و  بنیان  که  نظریه یی  اوصاف، 

استوار باشد، نظریه یی سیاسی تجربی است. 
این نظریه پردازان، چنین ادعا می کنند که مطالعات آن ها به 
فیزیک  اندیشمندان  مطالعات  که  است  علمی  اندازه  همان 
علمی می باشد. در حالی که روش مطالعه و تحقیق این دو 
اجتماعی،  و  انسانی  علوم  که  از هم جدا هستند. چرا  علم 
به  که  داراست  را  خود  به  منحصر  علمی  روش  و  شیوه 
به دور  اگر مسایل  متفاوت است و  علوم تجربی و طبیعی 
از این روش مورد مطالعه قرار گیرد، نمی تواند راه کارها و 

راه حل های مسایل و مشکالت را بیان سازد. 

در  با سخت گیری  تجربی،  سیاسی  نظریة 
از  واقعی  و  عینی  کمی،  داده های  مورد 
بسیاری از جنبه های فلسفة سیاست غافل 
مانده است. چرا که آنان با مدعی بی طرفی 
و  تجزیه  در  ارزش ها  ندادن  دخالت  و 
تحلیل خود، توجه چندانی به موضوعات 
اما  نمی کنند.  سیاسی  گستردة  زنده گی 
و  تجزیه  و  نوشته ها  اجتماعی،  علوم  در 
و  ارزش ها  با  ارتباط  در  همه  تحلیل ها 

باورهای عمومی مردم هستند. 
اگرچه نظریه پردازان سیاسی، دیدی انتقادی 
نسبت به نظریة سیاسی تجربی دارند، اما 
دقت  به  که  زمانی  نظریه پردازی  نوع  این 
می تواند  شود،  قاعده مند  و  شده  تنظیم 
سیاسی  رفتارهای  از  افراد  بهتر  درک  به 
گفت  می توان  به طور خالصه  کند.  کمک 
نظریة سیاسی تجربی می توانست به دقت 
ارزش های  و  واقعیات  به  دادن  و دخالت 
بر  حاکم  غیرتجربی  و  ملموس  غیرقابل 
خود  موفقیت  راه های  بشری،  اجتماعات 

را به دست آورد. 

را  حصار«  در  »آزادی  پارادوکسیکال  معنای  که  نیز  فروغ 
درک کرده است، می گوید: 

چون جنینی پیر با زهدان به جنگ 
می درد دیوار زهدان را به چنگ 

زنده اما حسرت زادن در او 
مرده اما میل جان دادن در او 

برون آمدن از زهدان صورت و جسم، رهایی از آن مِن کهنه 
و همیشه گی است که نگاه شاعر را به جذابیت های ظاهری 

خیره کرده بود. 
شاعر در این سیر، سر از گریبان صورت درمی آورد و خود، 
معنی برجسته یی می شود که حتا برای خودش شگفت انگیز 

است: 
تا کی افسردن؟ دمی از فکر خود وارسته باش 

سر برون آر از گریبان، معنی برجسته باش 
تغییر  الفاظ و واژه ها  باطن  از رسوخ کردن در  شاعر پس 
می کند و آن مِن ناشناخته و جادویی و همیشه زندانی اش، 
پوستة من قدیمی و گستاخ او را می درد و آن گاه با چشمان 
پوست  است،  شکافنده  و  مشتاق  و  تیز  که  تازه گشوده یی 
انداختن دوبارة واقعیت را در اوج حیرت و ناباوری تماشا 
می کند؛ اما آن چه در آن سوی هستی می بیند، حضور ترسناک 
نیستی است که در صور هستی، پنهان شده است. شاعر در 
پی این دریافت، صدای پای نیستی را به وضوح می شنود 
و زنده بودن بر لبة تیغ را عمیقًا درک می کند و در کشاکش 
از  ژرف تر  اندوهی  و  تنهایی  میزبان  نوظهور،  تزاحم  این 
همیشه می شود. نبرد درونی شاعر، پس از رویارویی او با 
خویشتِن خویش و جدایی از مِن مأنوسش، شدت می گیرد 
و در همة وجوه حیاتش ساری و جاری می شود. در طی 
این روند، احساساتی که پیش تر فقط، در سطح، تجربه شده 
بودند، عمیق می شوند و به همة لحظه هایش تسری می یابند، 

احساساتی هم چون غم و تنهایی. 
  غم و تنهایِی شاعر؛ شدیدترین شکِل بودن 

شاعر، با فاصله گرفتن از سطح شعر و زنده گی در اعماق 
حیات غوطه ور می شود و خود را در جهان پهناور اندوه، 

تنها می یابد. 
اندوه، اگرچه انواع و اقسام ندارد، با وجود این گسترده گی 
با آدم ها یک سان  و عمق و شدت و ضعف آن در نسبت 
اصلی  منشأ  کردن  فراموش  علت  به  آدم ها  اغلب  نیست. 
واهی  علت های  معلول  را  کهن  و  ماورایی  این حس  غم، 
می پندارند و معموالً در پایین ترین مراتب اندوه در نوسان 
اندوه را تجربه کنند؛ زیرا  اند و نمی خواهند مراتب باالتر 

غم و ناامنی را هم سان می انگارند و دایمًا در جست وجوی 
امنیت پایدار و گریختن از اندوه اند؛ اما عافیتی نیست که 

آفتی در آن نباشد و بیدل می گوید: 
عافیت می طلبی منتظر آفت باش 

سر بالین طلبان تحفة دار است این جا 
زیرا می داند که: 

یک ذره زین بساط ندارد سراغ امن 
باید چو ابر بر سر عالم گریستن 

جهان، جهان آفت است و عافیت را در عجز و تسلیم و 
لزوم  به  بیدل  متعدد  اشاره های  یافت.  می توان  شکسته گی 
عجز،  چرای  و  بی چون  قبول  و  افتاده گی  و  بودن  سایه 
سایه  و  خاکساری  در  فقط  که  است  حقیقت  این  نشانگر 
بودن است که می توان به راحت و آرامش رسید و از بال 

آسوده بود: 
راحت از وضع سایه کسب کنید 

پهلوی عجز، بستر دگر است 
و می گوید: 

کس مانع جوالن ره عجز نگردد 
نتوان قدم سایه به شمشیر بردن 

پس شاعر آغوش خود را به روی غم می گشاید و فروتنانه 
با این احساس ادب پرور همراه می شود. 

گفتنی است که دو واژة تنهایی و انزوا هرچند به یک دیگر 
شباهت دارند، اما اشارتگر معنای واحدی نیستند. تنهایی، 
نمود مبهمی از فردیت و یگانه گی درونی انسان است، اما 
معنای  به  و  دارد  اشاره  آدم ها  فیزیکِی  کناره گیری  به  انزوا 
گوشه نشینی و دور بودن از جمع و مردم گریزی است. انزوا یا 
عزلت، علل متعددی دارد و معموالً ناشی از سرخورده گی و 
بی اعتمادی و شکست و افسرده گی است که در هر صورت، 
واکنشی نابه هنجار و غیرعقالنی شمرده می شود. در صورتی 
انسان  بالندة  ادراک  و  فرارونده  خودآگاهی  از  تنهایی  که 
و نزدیک شدِن او به جوهر پنهاِن زنده گی ناشی می شود. 
عزلت یا انزوا، موجب رسوایی است و آنانی که خود را از 
مردم پنهان می کنند، در حقیقت، خود را آشکارا در مقابل 

دید و قضاوت مردم گذاشته اند. بیدل می گوید: 
عزلت آیینه دار رسوایی است 

این نهان، آشکارا ماند 
پس شاعر، عزلت گزین و منزوی نیست، تنهاست و با اندوه 
و تنهایی خود به میان آدم ها می رود و با تغافل و تجاهل تن 

به ارتباط می سپارد. 
تنهایی در جمع، شخصیت دوگانة شاعر و دیالکتیک انزوا 

نشات  دوگانه اش  شخصیت  از  که  شاعر  دوگانة  رفتار 
می گیرد، واکنشی برخاسته از آگاهی و اشراف باطنی او به 
قضاوت های عجوالنه و ناآگاهانة آدم ها و نیز مصوون ماندن 
از آفت کنجکاوی های مشکل ساز آن هاست. شاعر چه در 
خلوت و چه در جلوت، چه در خواب و چه در بیداری، 
درگیر مبارزه یی حیاتی و نفس گیر است، اما خویشتن دارِی 
او اجازه نمی دهد تاریخ و اندوه و زخم های به جا مانده از 

این نبرد، در رفتار و اعمالش نمود یابد. بیدل می گوید: 
بیدل اگرچه نیست جهان جای خنده لیک 

نتوان به پیش مردم بی غم گریستن 
و می گوید: 

از این بی دانشان، جان بردنی هست 
اگر اندک تجاهل می توان کرد 

رازهای خویش  از  نمی تواند  و  اوست  خود  شاعر،  محرم 
با کسی سخن گوید. و  از آن چه که می داند و می بیند،  و 
اشاره می کند  انسان غافل  به  بیاوریم...  ایمان  نیز در  فروغ 

و می گوید: 
چه گونه می شود به آن کسی که می رود این سان 

صبور، سنگین، سرگردان 
فرمان ایست داد؟ 

چه گونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست؟ 
او هیچ وقت زنده نبوده است؟ 

و بیدل می گوید: 
امروز کسی محرم فریاد کسی نیست 

دلکوب خودم چون جرس از هرزه خروشی 
آن کس  زیرا  ندارد؛  معنایی  شاعران،  مشرب  در  گفت وگو 
ساحت  به  قدم  و  می شود  خاموش  رسید،  آگاهی  به  که 

حرف های ناگفته می گذارد، یعنی ساحت سکوت: 
چون به آگاهی رسیدی، گفت وگوها محو گیر 
گشت چون منزل نمایان ماند از نالش جرس 

و فروغ می گوید: 
سکوت چیست ای یگانه ترین یار؟ 

سکوت چیست به جز حرف های ناگفته؟ 
من از گفتن می مانم اما زبان گنجشکان 

زبان زنده گی جمله های جاری جشن طبیعت است 
به  انزوا«  »دیالکتیک  نام  به  موجزی  نوشتار  در  اکتاویوپاز 
آتش بحث حکیمانه یی دامن می زند که جالب و قابل تأمل 
که  وامی دارد  را  خود  حساس  و  جدی  مخاطبان  و  است 
بی تفاوت از کنار چنین موضوعاتی عبور نکنند و ژرف تر 
بیاندیشند. پاز می نویسد: »زنده گی کردن، یعنی گسستن از 

آن چه بوده ایم به منظور پیوستن به آن چه در آینده یی مرموز 
خواهیم بود. تنهایی، ژرف ترین واقعیت در سرنوشت آدمی 
است. انسان تنها موجودی است که می داند تنهاست و تنها 
از  آمیزه یی  انسان  را می جوید.  موجودی است که دیگری 
غم غربت و بازجستِن روزگار وصل است؛ بنابراین هنگامی 
که متوجه وجود خویش است، متوجه فقدان دیگری، یعنی 

متوجه تنهایی خویش هم هست.« 
انسان،  مقدر  تنهایی  از  آگاهی  ارزش  بر  اگرچه  اکتاویوپاز 
نوعی  را  مردم گریزی  معنای  به  انزوا  اما  می کند،  تأکید 
بیماری خطرناک می داند و می نویسد: »انسان منزوی، بیمار 
است، شاخة خشکی است که باید بریده و سوخته گردد؛ 
به  بیمار شود، کل جامعه  اجزای جامعه  از  یکی  اگر  زیرا 

خطر خواهد افتاد.« 
یا  انزوا  از  را  تنهایی  تنهایی،  باطنی  معنای  به  توجه  با  پاز 
جمعی،  کار  عصر  »در  می نویسد:  و  می کند  متمایز  عزلت 
آوازهای جمعی، خوش گذرانی های جمعی، انسان بیش از 

همیشه تنهاست.« 
دیالکتیک انزوا به این معناست که آدمی فطرتًا طالب انزوا 
به  بازگشت  و  جمعیت  نافرجام  هیاهوی  از  کناره گیری  و 
خلوت و سکوت و تنهایی پیش از تولد است و در عین 
به هر آن چه که  به علت وابسته گی ذهنی و عاطفی  حال، 
در طول زنده گی انباشته و در جهت حفظ و تداوم وضع 
موجود، از انزوا می گریزد، چون نمی تواند در زیر این بار 

سنگین و سهمگین تاب بیاورد. 
آدم ها اگرچه فردیت خود را در غوغای غافالنة جمع گم 
ظلمت  از  برآمده  ناامنِی  و  غربت  از  هم چنان  اما  می کنند، 
انزوا وحشت دارند و نمی دانند که همة واکنش های آنان، 
ناشی از وحشت آنان است و حتا پناه بردن به عیش و نوش 
و مهمانی های پر زرق و برق نیز قادر نیست وحشت آدم ها 
را که سپندوار بر آتش دنیا می رقصند، آرام و رام کند؛ زیرا 
بریزد.  فرو  آوار  است  ممکن  لحظه  هر  که  می دانند  همه 

فروغ می گوید: 
ما در تمام مهمانی های قصر نور 

از وحشت آوار می لرزیم 
و بیدل می گوید: 

نیست جز رقص سپند آیینه دار وجد خلق 
لیک بیدل کیست تا فهمد که دنیا آتش است؟ 

و با آگاهی از وحشتکدة عالم می گوید: 
جای آرام به وحشتکدة عالم نیست 

ذره یی نیست که سرگرم هوای رم نیست 

5سال چهارم y شمارة نه صد و چهل و دوم y دو شنبه 06 آذر/قوس y 1391 26 نوامبر 2012 www.mandegardaily.com

درنگی در ساحت 
باطنیِ شعـر و 

بخش زنده گی
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سعید یوسف نیا

طبقه بندی اندیشۀ سیاسی
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وزارت تحصیالت عالی:

چهار دانشگاه کابل برای ده روز تعطیل شدند

90 درصد قربانیان تجاوزهای...
 خشونت علیه زنان کارهای زیادی صورت گرفته، اما 
این اقدامات موقتی بوده و خشونت ریشه یابی نشده و 

شاید به همین دلیل خشونت ها افزایش یافته است.
به گفتة او، فروش دختران، مصارف گزاف عروسی ، 
بد دادن و ده ها مورد دیگر، ازعوامل افزایش خشونت 
به  ما  موارد  این  اصالح  برای  که  است  زنان  علیه 
نیاز  رسانه ها  خصوص  به  و  ارگان ها  تمام  همکاری 

جدی داریم.
در این مراسم داکتر حسن بانو غضنفر وزیر وزارت 
امور زنان گفت، مبارزه بر ضد خشوت علیه زنان تنها 

وظیفة وزارت امور زنان نیست؛ بل سایر ارگان ها باید 
این وزارت را در این راستا کمک و همکاری کند.

او افزود، فقر وبی سوادی یکی از علل خشونت علیه 
زنان در جامعة افغانستان است و زمانی که گفته می شود 
خشونت ریشه در بی سوادی دارد، همه متوجه وزارت 
معارف و تحصیالت عالی می شوند؛ پس برای کاهش 
و محو خشونت علیه زنان ما نیاز به همکاری وزارت 

خانه های مختلف و بودجه داریم.
در کاهش و محو  را  دین  علمای  نقش  بانو غضنفر، 
خشونت علیه زنان بسیار مفید دانسته اضافه کرد، ما 
وزارت حج و  با  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  برای 
ارتباط و همکاری داریم، زیرا  اوقاف و عالمان دین 

نقش آنان در کاهش خشونت بسیار موثر است.
به گفتة وزیر امور زنان، در کشوری مانند آلمان ساالنه 
بیش از 20 هزار خشونت علیه زنان ثبت می شود؛ اما 
در افغانستان چون به دالیل مختلف خشونت ها ثبت 
نمی شود، شاید ساالنه حدود 5000 خشونت گزارش 

شود که آمار دقیقی نیست.
مسلکی  معین  یوسف حلیم  مراسم،  این  در  همچنان 
کاهش  برای  عدلیه  وزارت  گفت،  عدلیه  وزارت 
عهده  بر  را  اساسی  وظیفة  زنان چهار  علیه  خشونت 

گرفته است.
تدویر  زنان،  حقوق  از  جامعه  کردن  آگاه  افزود،  او 
سیمینارها و ورکشاپ ها برای آگاهی مردم از حقوق 

رسانیدن  جزا  به  و  زنان  شرعی  حقوق  تامین  زنان، 
وزارت  که  اند  مواردی  زنان،  حقوق  نقض  مرتکبین 

عدلیه روی آن کار می کند.
 25 نوامبر مصادف است با روز جهانی محو خشونت 
علیه زنان که همه ساله در تمام کشورهای دنیا از آن 
تجلیل به عمل آمده و نهادهای مسوول برای کاهش 
خشونت علیه زنان راه کارهایی را پیشنهاد و به اجرا 

می گذارند.
صورت  تجلیل  حالی  در  افغانستان  در  روز  این  از   
زبان  و  سر  جنسی،  تجاوزات  آمارهای  که  می گیرد 
بریدن، سوزاندن و محکمة صحرایی زنان در محالت 

مختلف کشور تکان دهنده و رو به افزایش است.

بودجة ما ناکافی...
مسووالن وزارت های فواید عامه و زراعت و مالداری 
 1392 سال  انکشافی  پالن های  و  برنامه ها  ارایه  برای 

خویش به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند.
از  که  مالداری  و  زراعت  وزیر  رحیمی  آصف  محمد 
رویدست گرفتن پروژه های بزرگ در بخش زراعت در 
سال آینده سخن می زد، بودجة اختصاص داده شده به 

این وزارت را در سال 1392 ناکافی خواند.
او گفت: سوال اینجاست که تا چه حد در بودجة سال 
است،  شده  داده  پاسخ  وزارت  اولویت های  به   1392
تا اندازة پاسخ داده شده اما مطابق توقع ما نیست؛ در 
مجلس شورای وزرا زمانی که بودجه مورد بحث قرار 

می گرفت دو وزارت خانه به بودجة که برای شان در 
نظر گرفته شده بود، قناعت نکردند.«

وزیر زراعت و مالداری ایجاد سرد خانه های استندرد، 
توزیع  سیستم  جنگالت،  تحقیقاتی،  فارم های  احیای 
تخم های بزری، مجادله علیه آفات نباتی و سیستم های 

آبیاری را از برنامه های عمدة آن وزارت عنوان کرد.
عالوة  بر  سنا،  مجلس  یکشنة  روز  عمومی  جلسة  در 
عامه  فواید  و  دهات  انکشاف  وزرای  زراعت،  وزیر 
 1392 سال  در  شان  برنامه های  طرح  تشریح  به  نیز 

پرداختند.
نجیب اهلل اوژن وزیر فواید عامه از روی دست گرفتن 
ساختن  بخش  در   1392 سال  در  بزرگ  پروژه های 
شاهراه  خصوص  به  شاهراه ها  و  حلقه یی  سرک های 

سالنگ معلومات داد.
اما وزیر فواید عامه به تایید گفته های وزیر زراعت و 
این  تطبیق  برای  که  بودجة  با  نیز  مالداری گفت: وی 

پروژه ها تخصیص داده شده است، قناعت ندارد.
صاحب  وزیر  که  همانطوری  گفت:  عامه  فواید  وزیر 
زراعت گفتند، ما دو وزارت خانه بودیم که با بودجة 
داده شده از سوی وزارت مالیه قناعت نداشتیم و یکی 
از پروژه هایی که طرح کردیم پروژه حلقه یی کابل است 
که  جدید  بودجه  در  مالیه  وزارت  هستیم  امیدوار  که 
اصالحات در آن می آید در نظر بگیرد و برای ما بودجه 
الزم را بدهد که در طول زمستان بخش تدارکاتی را 
تکمیل کرده و در ماه حمل کار سرک حلقه یی را آغاز 

بکنیم.«

انتقادها در حالی صورت می گیرد که بیشتر از ادارات 
از ۶0 درصد  بیشتر  نتوانستند  حکومتی در سال روان 

بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند.
وزیر مالیه حدود سه هفته قبل طرح بودجه مالی سال 
1392 را جهت تصویب به شورای ملی افغانستان ارایه 

کرد.
گفته می شود که مجموع عمومی بودجه ملی سال آینده 
بودجه  آن  ملیارد   170 که  است  افغانی  ملیارد   3۶۶

انکشافی و بقیه آن بودجه عادی را تشکیل می دهد.
بودجه  مالیه، در  مقام های وزارت  اساس معلومات  به 
سال 1392 پنجاه درصد افزایش نسبت به سال گذشته 

به میان آمده است.

          ماندگار

به دنبال درگیری های مذهبی در خوابگاه دانشگاه کابل، 
مقام ها در وزارت تحصیالت عالی می گویند که چهار 

دانشگاه کابل را برای ده روز تعطیل کرده اند.
درگیری میان برخی از دانشجویان هنگامی بروز کرد که 
شماری از آن ها می خواستند مراسم عزاداری عاشورا را 
در مسجد خوابگاه دانشگاه برگزار کنند که با مخالفت 

تعدادی از دانشجویان دیگر مواجه گردیدند.
تحصیالت  وزارت  سخنگوی  نوربخش  عظیم  محمد 
در  دانشجویان  میان  درگیری  در  که  می گوید  عالی 
یک  و  اند  شده  زخمی  تن   12 دانشگاه،  خوابگاه 

دانشجوی دیگر، جان خود را از دست داده است.
برای  که  گفت  ماندگار  روزنامة  به  نوربخش  آقای 

ده  برای  را  دانشگاه  درگیری، چهار  این  به  رسیده گی 
روز تعطیل کرده اند.

مدت  این  در  می کنیم  تالش  شدت  به  ما  افزود:  او 
عامالن این رویداد را شناسایی کنیم.

این در حالی است که پیشتر رییس دانشگاه کابل در 
با برخی رسانه ها گفته بود که دانشگاه های  گفت وگو 
سخنگوی  اما  است؛  شده  تعطیل  ماه  سه  برای  کابل 
وزارت تحصیالت عالی این مساله را رد کرده می گوید 
که دانشگاه های کابل برای ده روز تعطیل شده و پس 
تصمیم  دانشجویان  درس  ادامة  زمینة  در  روز،  ده  از 

گرفته خواهد شد.
تحصیالت  وزارت  که  گفت  نوربخش  عظیم  محمد 
عالی بارها اعالن کرده که دانشگاه ها جای سیاست کردن 
نیست؛ اما برخی وقت ها کوتاهی می شود و از احساسات 

پاک جوانان مان سوء استفاده صورت می گیرد که در 
دانشگاه کابل نیز چنین شد.

او افزود: نهادهای اکادمیک نباید آدرسی برای بی ثباتی 
و ناامنی کشور باشند؛ تالش بزرگان کشور همیشه این 
و  نگه دارند  دور  به  سیاست  از  را  دانشگاه ها  که  بوده 

اکادمیک بسازند.
در حالی که برخی دانشجویان وزارت تحصیالت عالی 
و مسووالن دانشگاه کابل را به بی کفایتی در جلوگیری 
سخنگوی  اما  می کنند،  متهم  خونین  رویداد  این  از 
وزارت تحصیالت عالی با رد این اتهامات می گوید که 
آن ها در خصوص این مساله هیچ گونه غفلتی نداشته اند 

و لحظه به لحظه، مراقب اوضاع بوده اند.
آقای نوربخش تصریح کرد: »در همکاری با نهادهای 
امنیتی از آغاز تا پایان مراقب اوضاع بوده ایم؛ هیچ گونه 

غفلتی از جانب وزارت تحصیالت عالی در این زمینه، 
صورت نگرفته است.«

سخنگوی وزارت تحصیالت عالی پیرامون دالیل این 
درگیری چیزی نگفت.

کابل گفته  پولیس  آمر جنایی  اما جنرال محمد ظاهر، 
این  چگونگی  و  عوامل  درباره  هنوز  تحقیقات  است 

درگیری ادامه دارد. 
در پی درگیری بین دانشجویان، نیروهای پولیس وارد 
خوابگاه شدند و تمام دانشجویان را از خوابگاه بیرون 
از  شماری  و  ملی  امنیت  رییس  داخله،  وزیر  کردند. 
حل  و  میانجیگری  منظور  به  نیز  مردم  نماینده گان 

اختالفات به محل حادثه رفتند.
دانشگاه های کابل در حالی تعطیل می شود که دانشجویان 

برای امتحانات پایان سمستر، آماده گی می گرفتند.
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تمجید کرزی از نقش...
 باید برای پایان موفقانه انتقال مسوولیت های امنیتی 
جهانی صورت  جامعه  جانب  از  بیشتری  همکاری 
افغانستان و جامعه  گیرد، زیرا این روند به منفعت 

جهانی می باشد. 

آقای کرزی خاطر نشان کرد که اگر جامعه جهانی به 
حمایت های خویش از افغانستان به طور متداوم ادامه 
دهد و کمک های آنان از طریق حکومت افغانستان 
به مصرف برسد، بدون شک افغانستان فردای بهتر 

از امروز خواهد داشت.

نقش  از  اینکه  ضمن  دیدار  این  در  کرزی  حامد 
میان  اخیر  انکشافات  در  بریتانیا  نخست وزیر 
افغانستان و پاکستان تمجید به عمل آورد، سفر اخیر 
پاکستان  به  را  صلح  عالی  شورای  هیات  و  رییس 
از زندانیان  از رهایی شماری  ارزیابی کرد و  مثبت 

استقبال  بنابر درخواست شورای عالی صلح  طالب 
نمود.

پارلمان  دفاعی  کمیسیون  هیات  و  رییس  مقابل  در 
به  کشور  آن  بیشتر  همکاری های  ادامه  بر  بریتانیا 

افغانستان اطمینان دادند.

دست یابی به حقوق بشر...
 سخنرانی کرد.

در این مراسم، ویگاداس اوشاتسکس نمایندة ویژه اتحادیه اروپا در کابل، 
حضور  مدنی  نهاد های  و  ملی  شورای  اعضای  از  برخی  کابل،  شهردار 

داشتند. 
اخیراً، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نسبت به سال های گذشته 

افزایش یافته است.
تجاوز جنسی، قتل، لت و کوب زنان و اختطاف از موارد نقض حقوق 
بشر در افغانستان است که در شش ماه گذشته نگرانی های گسترده یی را 

بدنبال داشته است.
در  بشر  حقوق  تامین  و  خشونت  محو  برای  که  است  گفته  سمر  بانو 

افغانستان، راهی طوالنی در پیش است.
    خانم سمر تاکید کرد که کارمندان کمیسیون با تهدید و خطرات مواجه 

بوده و به گفته او این چالش ها در آینده نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
هرچند که سمر تایید کرد که فشارهای بر سر کار کمیسیون وجود دارد، 

اما او اعالم که این فشارها نیروی بیشتر به کارمندان کمیسیون می دهد.
سیما سمر در حالی از موارد نقض حقوق بشر در کشور اظهار نگرانی کرد 
که در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان، یک خانم در والیت بدخشان 
از سوی  زن  این  که  از سوی همسرش کشته شد. گزارش ها حاکیست 

شوهرش مورد شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شده است.

در درگیری های دانشگاه کابل غفلت نکرده ایم

موجود  خشونت های  از  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه 
علیه زنان در کشور نگران است.

حکومت  از  افغانستان،  در  اروپا  اتحادیة  نمایندة 
از  جلوگیری  برای  تا  خواست  کرزی  رییس جمهور 

این خشونت ها، اقدامات جدی نمایند.
به باور اتحادیة اروپا، اگر حکومت افغانستان به هدف 
محو خشونت علیه زنان در این کشور، قوانین جدی 
کاهش  حدی  تا  پدیده  این  ممکن  نماید،  وضع  را 

یابد.
برای  اتحادیه  این  نماینده  اوساکاس  ویکاداس 
نگران  را  زنان  علیه  موجود  افغانستان، خشونت های 
کشورهای  با  مقایسه  در  که  گفت  و  خوانده  کننده 
با این مشکل دست و پنجه  افغان بیشتر  دیگر، زنان 

نرم می کنند.
او به روز یکشنبه در نشستی که به هدف تقدیر از سیما 

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمسیون  رییس  سمر 
حکومت  که  کرد  تاکید  بود،  شده  تدویر  کابل  در 
افغانستان باید برای محو خشونت علیه زنان اقدامات 
جدی نماید. او گفت: "با وجود تالش های حکومت 
و جامعة مدنی شما، هنوزهم سر زمین افغانستان برای 
در  می شود.  پنداشته  امن  نا  محل  یک  زنان  زنده گی 
این کشور هنوزهم، زنان و دخترها شکار خشونت ها 
می شوند. برای محو این پدیده نیاز است که شورای 

ملی این کشور قانونی را تصویب نماید."
در  زنان  زنده گی  وضعیت  خصوص  در  نگرانی ها 
اساس  به  که  می شوند  مطرح  حالی  در  افغانستان 
موارد  بشر،  حقوق  مستقل  کمسیون  معلومات 
خشونت ها در افغانستان افزایش چشم گیر داشته اند.

مورد خشونت  هزار  چهار  از  بیش  که  می  شود  گفته 
علیه زنان در کمسیون حقوق بشر ثبت شده است.

در عملیات تصفیه یی...
 امور داخله، این عملیات ها از سوی پولیس ملی به 
امنیت ملی، در  همکاری نیروهای ارتش و ماموران 

والیات کابل، هلمند و پکتیا راه اندازی شده است.
عملیات ها،  این  نتیجة  در  خبرنامه،  این  براساس 
مقداری سالح و مهمات نیز به دست نظامیان افغان 

افتاده است.
کاپیسا  والیت  امنیتی  مسووالن  حال،  همین  در 
عملیات  اندازی  راه   اتهام  به  تن  یک  بازداشت  از 
خبر  والیت  این  اول  ولسوالی حصة  در  تروریستی 

داده اند.
به گفتة آنان، از نزد این فرد، یک فایر مرمی )بی ام 

یک( نیز به دست آمده است.
    با تکمیل شدن روند انتقال مسوولیت های امنیتی 
راه اندازی  افغان،  نظامیان  به  خارجی  نیروهای  از 
امنیتی  ارگان های  سوی  از  تصفیه یی  عملیات های 

کشور افزایش یافته است.
اند که  از بزرگترین عملیات هایی  بلک هود و نوید 
برای سرکوب کردن مخالفان مسلح دولت از سوی 
وزارت های دفاع ملی و امور داخله راه اندازی شده 

اند.

اتحادیة اروپا:

افغـانستان مکان ناامـن برای 
زنان است



رییس دفتر رییس جمهور کرزی گفته است که حضور 
10 سالة نظامیان خارجی در افغانستان سودی در پی 

نداشته است.
استریت  وال  روزنامه  با  مصاحبه  در  عبدالکریم خرم 
ژورنال در خصوص حضور تعدادی از نظامیان خارجی 
پس از سال 2014 میالدی در افغانستان گفته است: در 
حالی 150 هزار نظامی خارجی در 10 سال گذشته در 
افغانستان موفق نبوده اند، چه گونه 30 هزار تن از این 

نیروها پس از سال 2014 موفق خواهند شد؟
وی گفته است که افغانستان و منطقه نسبت به 10 سال 

گذشته شاید افزایش افراط گرایی بوده است.
حامد  دفتر  رییس  خرم  عبدالکریم  اظهارات  پی  در 
در  خارجی  نیروهای  ناکامی  خصوص  در  کرزی 
اعالم  اظهارات  این  به  واکنش  در  ایساف  افغانستان، 

کرد که نیروهای خارجی در افغانستان ناکام نبوده اند.
تلویزیون  با  گفتوگو  در  ایساف  سخنگوی  کونترکنز 
از  افغانستان  در  گرایی  افراط  تضعیف  که  گفت  دستاوردهای نیروهای خارجی در این کشور است.یک 

درصد  پنج  فقط  طالبان  زمان  در  کرد:  تصریح  وی 
در  اما  داشتند  دسترسی  بهداشتی  امکانات  به  مردم 
حال حاضر 85 درصد شهروندان این کشور به مراکز 

بهداشتی دسترسی دارند.
این در حالی است که وی هیچ اشاره ای به مصیبت های 
پرشمار مردم افغانستان در طول حضور خود در این 

کشور  نکرد.
از  به احتمال ماندن تعداد بسیاری  همچنین کونترکنز 
نیروهای خارجی در افغانستان پس از 2014 واکنشی 

نشان نداد.

           عبدالغفار اخالص سیغانی 

برای تحقق شفافیت در انتخابات و اِعمال آزاد حق رای 
و موثر بودن آن، توجه به اصول ذیل ضروری است.
ـ اصل فاصلۀ زمانی یا دوره های معین انتخاباتی:

دورة  یک  انتخابات  برای  کشورها  همة  در  امروزه 
مشخِص چندساله در نظر گرفته می شود تا مردم بتوانند 
در مورد گزینش های خود در صورت لزوم دید تجدید 
برای  نیز  افغانستان  اساسی  قانون   ۶1 مادة  کنند.  نظر 
نموده  حکم  را  پنج ساله  دورة  یک  ریاست جمهوری 

است.
ـ اصل تساوی آراء:

براي هر شخص فقط یک حق رای در انتخابات باید 
لحاظ شود. اگرچه قانون اساسی افغانستان به این مورد 
به  مربوط  مواد  محتوای  از  ولی  است،  نداشته  اشاره 
اصول  را یک  آراء  تساوی  که  دیده می شود  انتخابات 

مهم و حتمی تلقی شده است.
اصل آزادی:

یعنی این که افراد به طور آزاد انتخاب شوند و انتخاب 
کنند و زمینة اجبار و به وجود آوردن محدودیت ها از 
بین برود که مواد مختلف قانون اساسِی ما نیز بر این 

مورد تأکید کرده است.
آزادی در انتخابات از دو جهت قابل دید است:

اعمال  نوع  هیچ  رای گیرینده  یا  رای دهنده  برای  1ـ 
فشار، اجبار، محدودیت و تحمیلی از سوی هیچ کس 
وجود  متنفذین  و  حکومت ها  سوی  از  به خصوص 

نداشته باشد.
برگزاری  مسوول  ادارات  به ویژه  و  حکومت ها  2ـ 
برای  که  کنند  عمل  طوری  باید  انتخابات، 
مساوی  فرصت  انتخاب شونده گان  و  انتخاب کننده گان 

فراهم کنند.

انتخابات  برگزاری  زمینة  انتخابات:  در  اصل عمومیت 
بتوانند  همة شهروندان  و  مساعد شود  عمومی  به طور 
در انتخابات اشتراک کرده و از حق رای خود استفاده 

کنند.
از  می تواند  اصل  این  رعایت  که  رای:  بودن  سری 
اساسی  قانون  و  نماید  جلوگیری  آینده  تهدیدات 
این  در  انتخابات  به  مربوط  مباحث  در  هم  افغانستان 

مورد تاکید داشته است.
اصل مستقیم بودن آراء: به این معنی که رای دهنده گان 
هم  یا  ریاست جمهوری  در  را  خود  نظر  مورد  نامزد 
نوع  هیچ  و  نمایند  انتخاب  واسطه  بدون  ملی  شورای 

فشار باالی آن ها نباشد.
حال می بینیم که این اصول الاقل در دو دور انتخابات 
رعایت  اگر  و   است  رعایت شده  اندازه  به چه  قبلی 

نشده است از طرف کی ها نقض شده است.
دوره  افغانستان  اساسی  قانون   ۶1 ماده  حالیکه  در   -
بینی  پیش  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  را  معین 

صریحًا  ماده  این  اما  است  کرده 
ریاست  انتخابات  دور  دومین  در 
جمهور  ریس  توسط  جمهوری 
دوم  دور  انتخابات  و  شد  نقض 
به تعویق انداخته شد. و در اعالن 
نتایج همین دور انتخابات ریاست 
جمهوری شما عماًل نقض صریح 

قانون اساسی را شاهد هستید.
-  در اصل آزادی تجربه به نشان  
حکومت  مداخله  زمینه  که  داد 
موجودیت  عدم  و  انتخابات  در 
کمیسیون  در  کامل  استقالل 
انتخابات از مباحث دیگری است 
که در انتخابات های گذشته آنچه 

که شایسته ملت قهرمان افغانستان بود تحقق نیافت.
در  متأسفانه  هم  انتخابات  در  عمومیت  اصل  در   -
حکومت  که  بودیم  شاهد  ما  قبلی  انتخابات  دور  دو 
زمینه  تا  نتوانستند  ما  امنیتی  های  نهاد  به خصوص  و 
دسترسی و اشتراک سراسری ملت ما را د رانتخابات 
درانتخابات  ما  مردم  از  بخش  یک  و  سازند  مساعد 
اشتراک کرده نتوانستند و یا هم اگر اشتراک کردند با 
تهدیدات جدی امنیتی مواجه بودند که این موضوع هم 
به شفافیت انتخابات لطمه وارد کرد.و در همین دوره 
در  انتخابات  باید  افغانستان  اساسی  قانون  به  نظر  هم 
اول جوزای سال پنجم آغاز گردد ولی برگزاری آن در 
شانزدهم حمل مانع دسترسی عموم مردم به انتخابات 

میگردد.
اینکه مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه رای   -
خود رااستفاده کنند برمیگرددبه تصمیم ملت افغانستان 
به  سیاسی  کالن  های  ببازی  شدن  بایددرداخل  ما  که 

برنامه های سیاسی توجه داشته باشیم نه به فرد.

نكاتي چند پیرامون انتخابات
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کانکور در بدخشان 
راه اندازی شد

تدابیر ریاضت اقتصادی در ایتالیا

ده ها هزارتن 
را به جاده ها کشاند

د ښځو وضعیت په اړه ګڼې اندېښنې شتون لري

تامین امنیت فرودگاه هرات...
 زیر نظر اینها چک ]کنترل و بررسی[ شود، ما پروازهای خارجی خواهیم 
داشت و دیگر همشهریان ما برای رفتن به هند و دبی مجبور نخواهند بود 

به کابل بروند.«
تا اکنون ده تن از جوانان افغان پس از آموزش های الزم، از سوی اولیو 
گروپ استخدام شده اند و ده ها تن دیگر نیز که در آینده به کار گماشته 

می شوند، شهروندان افغان خواهند بود.
محمد سیر ولی، از کارمندان اولیو گروپ می گوید: »ما تا شش ماه آینده 
50 نفر دیگر نیز استخدام خواهیم کرد. همه از اهالی هرات خواهند بود و 

افراد تحصیلکرده و با تجربه.«
فواد یکی از این مسافران می گوید: »وقتی اینجا سیستم امنیتی را دیدیم، 
بسیار زیاد خوشحال شدیم. کنترل و دقت خوب بود. هرچه این خدمات 

بیشتر می شود ما خوشحال می شویم این به نفع مسافران است.
این مسوولیت مشابهی را در فرودگاه های کابل و  از  اولیو، پیش  شرکت 

قندهار نیز به عهده داشته است.
و  فرودگاه هرات  کار عملی گسترش  نزدیک  آینده  در  که  است  نظر  در 
هزینه حدود  با  افغانستان  هوایی  باربری  فرودگاه  بزرگترین  به  آن  تبدیل 

150 میلیون دالر به کمک ایتالیا شروع شود.
فرودگاه هرات در فاصله کمی با شهرک صنعتی هرات موقعیت دارد.

مبادالت  میزان  افزایش  امکان  پروژه،  این  یافتن  پایان  با  می رود  انتظار 
اقتصادی افغانستان با دیگر کشور ها به صورت قابل مالحظه یی افزایش 

یابد.

حقونو  بشري  د  اتحادیې،  اروپایې  ملتونو،  ملګرو 
په  حکومت  افغان  او  ټولنې  مدني  ادارې،  خپلواک 
په  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  افغانستان کې د ښځو 

اړه اندېښنې په ډاګه کړې.
ملګرو ملتونو د ښځو د نړیوالې ورځې په  مناسبت 
په خپره شوې خبر پاڼه کې له افغان مشرانو غږ کړی 
مخنيوي  د  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  ښځو  د  چې 

لپاره ګامونه پورته کړي.
ښځو  د  کې  افغانستان  په  ټولنې  اروپایي  همدارنګه 

په وړاندې موجوده تاوتریخوالی د اندیښنې وړ بللی 
او له افغان حکومت او نورو اړونده ارګانونو نه یې په 
دې برخه کې د ال هلو ځلو او جدي کار غوښتنه کړې 

ده.
ټولنې  مدني  او  کمېسيون  خپلواک  حقونو  بشري  د 
وړاندې  پر  ښځو  د  کې  افغانستان  په  چې  ویلي، 
کې  مياشتو  شپږو  تېرو  په  کال  روان  د  تاوتریخوالی 

زیات شوی دی.
ښودلې  اندېښنه  جدي  اړه  دې  په  کمېسيون  دغه 

او ویلي یې دي، چې ډېرې پېښې د ناموس په نامه 
کېږي.

د بشري حقونو دخپلواک کمېسيون یوې چارواکې 
ثریا صبحرنګ ازادۍ راډیو ته ویلي، چې په تېرو څو 
مياشتو کې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې 

ناموسي قتلونه زیات شوې دي.
خو د ښځو چارو وزیرې ویلي، تر هغې چې د ښځو 
منځه  له  ګوته  په  المونه  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر 
الړ نه شي، نو د ښځو پر وړاندې به تاوتریخوالی دوام 

ولري.
د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون د معلوماتو له 
وړاندې  په  افغانستان کې د ښځو  په  مخې سږ کال 

تاوتریخوالې په سلو کې اته ویشت زیات شوې دی.
بيلو  بيال  په  نړۍ  د  وایي،  سازمان  ملتونو  ملګرو  د 
چلند،  بد  د  ورځ  هره  ښځې  مليونونه  کې  هيوادونو 
سپکاوي، تيري او حتی قتل په څير زور زیاتي سره 

مخامخ دي.
یاد سازمان په خپله اعالميه کې ویلي، چې په ډیرو 
حق  خپل  د  چې  کوالی،  شي  نه  ښځې  کې  مواردو 

څخه د دفاع لپاره غږ پورته کړي.
وړاندې  پر  ښځو  د  راهيسې  کلونو  څو  تېرو  له 
یوې  د  وړاندې  پر  حکومت  افغان  د  تاوتریخوالی 

پراخېدونکې پدیدې په توګه پرته ده.

www.mandegardaily.com

بیش از چهار هزار متقاضی کانکور در والیت بدخشان در امتحان کانکور 
اشتراک کردند.

امسال امتحان کانکور در این والیت از یک حوزه که مشمول ده ولسوالی 
سرحدی می باشد، در ولسوالی بهارک آغاز گردید.

هیئت  رأس  در  که  تخنیک  پولی  دانشگاه  استاد  اهلل  حفیظ  سید  پوهنیار 
اعزامی قرار داشت، گفت که امتحان کانکور بدخشان با شفافیت تمام و 

بدون هیچ گونه مشکل امنیتی برگزار شده است.
مشمول  اداری  واحد   28 مجموع  در  بدخشان  والیت  که  است  گفتنی 

ولسوالی ها و مرکز والیت دارد.
کانکور  امتحان  در  نفر  از هشت هزار  بیش  این والیت  در  سال گذشته  

اشتراک داشتند.
گفتنی است که برگزاری آزمون کانکور از چندی بدین سو در شماری از 

والیات کشور آغاز شده است.

به  اعتراض  در  ایتالیا  کارگران در سراسر  دانشجویان و  از  تن  ده ها هزار 
تدابیر ریاضت اقتصادی تعیین شده از سوی دولت نخست وزیر این کشور 

دست به تظاهرات زدند.
دولت ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در راستای مهار مشکالت اقتصادی 

یکسری تدابیر سختگیرانه اقتصادی را تعیین کرده است.
انجام  ایتالیا در حالی  اقتصادی از سوی دولت  اعمال این تدابیر ریاضت 
بیشتر  به حمایت های  کرده اند  اعالم  دانشگاه ها  و  مدارس  که  است  شده 

نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از معترضان در این تظاهرات گفت: 
تدابیر  نیست.  ما  نماینده   دولت  این  بجنگیم.  حقوق مان  برای  است  الزم 

ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه ها به طور کامل غیردموکراتیک هستند.
حامیان یکی از گروه های راست گرا نیز در پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند 

و اعضای این گروه فریاد می زدند: "مونتی، کناره گیری کن".
یکی دیگر از معترضان در این تظاهرات گفت: دولت فعلی در حال نابود 

کردن سیستم های دفاع اجتماعی است.
به دنبال برگزاری این تظاهرات ها، نیروهای پلیس نیز برای جلوگیری از 
بروز خشونت وارد عمل شدند. در شهرهای ناپل، فلورانس و کاتانیا نیز 

تظاهرات هایی برگزار شود.
و  تظاهرکنندگان  میان  بروز خشونت  از  گزارشی  که  است  در حالی  این 

پلیس مخابره نشده است.

خرم:

حضور ده  سالة خارجی ها سودی در پی 
نداشت
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کودکان کوچه محمد را »محمد دیوانه« صدا می کنند. به او 
می خندند و او را ریشخند می کنند. محمد برای آن ها جواب 
دیگری ندارد، جز این که بگوید شما دیوانه هستید. چنین 

طرز برخورد با معلوالن ذهنی در افغانستان عام است. 
محمد، یک جوان افغان دچار معلولیت روانی است. او از 
آزار و اذیت کودکان و جوانان در کوچه شکایت دارد: »مرا 

کودکان دیوانه می گویند، خیلی تکلیف دارم«.
مادر محمد می گوید که پسرش در دو سالگی دچار چنین 
مریضی شده است. داکتران به پدر و مادر محمد گفته اند 
در صورتی که پول زیاد داشته باشند، می توانند پسرشان را 

تداوی کنند.
او  تکلیفی که پسرش دارد  به خاطر  مادر محمد می گوید 
را به مکتب نفرستاده و پولی در اختیار ندارد که پسرش را 
نبرده ایم. وقتی  به داکتر  او را  نداشتیم،  تداوی کند: »پیسه 

پیسه نباشد نمی شود«.
زن  پسرشان  برای  نمی خواهند  می گوید  محمد  خانواده 
تشکیل  به  قادر  پسرشان  که  باورند  این  به  آن ها  بگیرند. 
را  محمد  گاهی  آنها  نیست.  آن  معیشت  تامین  و  خانواده 
از حویلی  راه می اندازد،  دلیل سروصدایی که در خانه  به 

بیرون می کنند.
  سو استفاده از بیماران روانی

به گزارش دویچه وله، همسایه  ها و هم کوچگی های محمد 
از بیماری او سو استفاده کرده و از او کار می کشند. میرویس 
او را  تنها  نه  که هم کوچگی محمد است، می گوید مردم 
تحقیر می کنند بلکه در بسا موارد صبح تا شام او را وادار به 
کارهای سنگین می کنند و در آخر روز برایش پول نا چیزی 
می دهند. او افزود: »بعضی ها سر او کار می کنند و در آخر 
روز برایش 15 یا ده افغانی داده اند. این چشم دید خودم 
است«. این در حالی است که یک کارگر عادی حداقل در 

برابر کار یک روز 400 افغانی می گیرد.
پسرها  به  نسبت  دارند،  ذهنی  معلولیت  که  دخترانی  اما 
شرایط نگران کننده تری دارند. فرشته، دختری که معلولیت 
شفاخانه  به  مراجعه  با  که  است  امید  این  به  دارد  روانی 

صحت روانی، بهبود یابد.
مرض  این  به  کودکی  از  دخترش  می گوید  فرشته  مادر 
مبتال بوده و حاال که صنف پنجم مکتب را نیز تمام کرده، 

تکلیفش نسبت به گذشته حادتر شده است.
را  او  همصنفانش  که  گرفت  زمانی شدت  فرشته  مریضی 
دیوانه خطاب کرده و آزار و اذیت در مکتب و اجتماع را 
بر او بیشتر کردند. خانواده فرشته چند بار او را نزد داکتر و 
مال برده و برای او دوا و تعویذ گرفته اند، اما این تالش ها 

نتیجه یی در پی نداشته اند.

مادر فرشته می گوید: »پیش یک مال بردم. مال برایش کتاب 
آرام شود.  اعصابش  که  تعویذی می دهم  کرد و گفت  باز 

وقتی تعویذ را دادم حالتش بدتر شد«.
با آن که دخترش خواستگار داشت،  مادر فرشته می گوید 
او  است.  نکرده  نامزاد  را  او  اش  مریضی  دلیل  به  ولی 
می گوید بودن فرشته در خانه مشکل خلق می کند و راضی 
است تا دخترش در شفاخانه بیماری های روانی، »مرستون« 

نگهداری شود.
  یگانه مرکز تداوی بیماران روانی

تداوی  برای  مرکز  یگانه  کابل  در  روانی  شفاخانه صحت 
بیماران روانی است. این شفاخانه حکومتی است و خدمات 
آن رایگان می باشد. در این مکان ده ها مریض روانی بستری 

هستند.
داکتر سیما یکی از داکتران معالج در این شفاخانه می گوید 
اندازه یی  تا  مریضانی که تکلیف خفیف و متوسط دارند 
قابل تداوی هستند؛ اما مریضان شدید قابل تداوی نیستند: 
»شکل شدید این مرض هرگز نمی توانند به مکتب بروند 
یاد  توانند چیزی  با مشکل می  و شکل خفیف و متوسط 

بگیرند«.
هیچ  غیردولتی  سازمان های  و  حکومت  می گوید  سیما 
برنامه یی برای تداوی اشخاص دارای عقب ماندگی ذهنی 
و  نمی شوند  بستر  شفاخانه  این  در  روانی  بیماران  ندارد. 
مریضان  این  والدین  به  را  تداوی  شیوه های  فقط  داکتران 
دارای مریضی  توصیه می کنند. در حال حاضر کسانی که 
اداره »سره میاشت« نگهداری  از سوی  روانی حاد هستند 
می شوند. این اداره مریضان مرد را در هرات و مریضان زن 

را در کابل نگهداری می کند.
در همین حال، بخش حمایت از معلوالن کمیسیون مستقل 
غیردولتی  سازمان های  و  حکومت  می گوید  بشر  حقوق 
ذهنی  معلوالن  توانبخشی  برای  خاصی  مراکز  و  برنامه ها 

ندارند.
حقوق  از  »حمایت  بخش  مسوول  ساپی،  اسعد  محمد 
اشخاص دارای معلولیت« در کمیسیون مستقل حقوق بشر 
برای  مشخصی  برنامه  حاضر  حال  در  می گوید  افغانستان 

توانبخشی معلوالن ذهنی وجود ندارد.
نیز  ذهنی  معلوالن  به  تا  دارد  می گوید تالش ها جریان  او 
مانند معلوالن جسمی، معاش در نظر گرفته شود و در قانون 
برخوردار  بیشتری  امتیازهای  از  مریضانی  چنین  معلوالن 

شوند.

بیماران روانی به کجا پناه برند؟!

اعالمیة اتحادیة ملی ژورنالیستان افغانستان به مناسبت 
روز جهانی مبارزه علیه مصونیت خشونت با خبرنگاران

بیست و دوم نوامبر برابر با دوم قوس،روز جهانی 
مبارزه علیه مصونیت خشونت در برابر خبرنگاران 

نام گرفته است.
نهاد  و  ها  رسانه  اندرکاران  دست  خبرنگاران، 
این  از  جهان  سراسر  در  خبرنگاری  صنفی  های 
قضایای  که  را  هایی  و حکومت  کرده  تجلیل  روز 
خشونت علیه خبرنگاران را مورد پیگرد قانونی قرار 

نمی دهند،انتقاد می کنند.
هاست.  حکومت  این  از  یکی  افغانستان  حکموت 
حاکمیت  سرنگونی  از  پس  سال  یازده  از  بیش  در 
و  خبرنگاران  علیه  خشونت  قضیة  ها  طالبان،صد 
دست اندرکاران رسانه ها در افغانستان اتفاق افتاده 
که از این میان حتا یک مورد هم،از سوی حکومت 
مورد بررسی قرار نگرفته و عاملین آن به پنجة قانون 

سپرده نشده اند.

در این مدت حدود بیست تن از خبرنگاران افغان، 
جان های شان را از دست داده اند. تعدادی از این 
رسیده  قتل  به  دهی  گزارش  جریان  در  خبرنگاران 
و  گرفته  قرار  هدف  عمداً  دیگر،  شماری  اما  اند؛ 

کشته شده اند.
به  بیان،  آزادی  مدافع  های  نهاد  که  این  وجود  با 
تکرار  به  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة  ویژه 
از حکومت خواسته است تا این قضایا مورد پیگرد 
جدی قرار گرفته وعاملین آن شناسایی شده و قانون 
مقامات  گوش  شود،  گذاشته  اجرا  به  شان  باالی 
حکومتی اصاًل بدهکار نبوده و به این در خواست 

ها هیچ گونه پاسخی داده نشده است.
که  حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة 
باقی  مانند  را  خبرنگاران  مصونیت  و  امنیت  تامین 
شهروندان کشور، از مسؤولیت های اصلی حکومت 

می داند، یکبار دیگر از نهاد های مسؤول حکومت 
می خواهد تا دوسیه های موارد خشونت و به ویژه 
بررسی  مورد  جداً  را  خبرنگاران  قتل  های  دوسیه 
این  از  بیش  تا  ندهند  اجازه  همچنان  و  داده  قرار 
به  یا  گرفته  قرار  خشونت  مورد  افغان  خبرنگاران 

صورت هدفمند، به قتل برسند.
پیوستة  و  جدی  همصدایی  که  داریم  باور  ما 
های  نهاد  ها،  رسانه  اندرکاران  خبرنگاران،دست 
می  مدنی  جامعة  های  نهاد  و  خبرنگاری  صنفی 
در  تا  سازد  وارد  حکومت  بر  را  الزم  فشار  تواند، 
و  خبرنگاران  علیه  خشونت  از  جلوگیری  زمینة 
مبارزه علیه مصونیت خشونت بر خبرنگاران،دست 

به عمل بزند.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژرونالیستان افغانستان

تامین امنیت فرودگاه هرات
به یک شرکت 

بین المللی سپرده شد

برای نخستین بار، امور امنیتی فرودگاه غیرنظامی هرات، به 
یک شرکت خارجی بین المللی سپرده شده است.

اولیو گروپ، که مقر آن در دبی است، مسوولیت کنترل و 
بازرسی امنیتی مسافران، بار و هواپیماهای غیرنظامی را در 

این فرودگاه به عهده گرفته است.
کارمندان  تمامی  که  اند  شده  متعهد  شرکت  این  مقامات 
استخدام  هرات  اهالی  از  و  افغانستان  داخل  از  را  خود 

خواهند کرد.
فرودگاه بین المللی هرات از نظر فنی، امکانات الزم برای 
هرات  مقامات  اما  دارد،  را  خارجی  پروازهای  اجرای 
معیار های  مطابق  امنیتی  الزم  اعتبار  کسب  که  می گویند 
اولیو،  شرکت  ورود  با  اکنون  که  است  چیزی  بین المللی 

تحقق یافته است.
و  رفت  پرواز   30 تا   25 شاهد  روزانه  هرات  فرودگاه 

برگشت غیرنظامی است.
افغانستان است و  این یکی از مزدحم ترین فرودگاه ها در 

بیشترین پرواز های داخلی بعد از فردوگاه کابل را دارد.
هرات  نظامی  غیر  فرودگاه  مسوول  اعظمی،  اعظم  محمد 
می گوید: »اینها )اولیو گروپ( شناخته شده هستند. وقتی 
که طیاره )هواپیما( و بار و مسافر...         ادامه صفحه 7

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

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