
رییس جمهور کرزی گفته است که امضای سند همکاری های 
امنیتی کابل- واشنگتن به خیر مردم افغانستان است.

قریب الوقوع اش  سفر  مورد  در  گذشته  روز  کرزی  آقای 
امریکا  با  ما حاضر هستیم  امریکا گفت:  متحدۀ  ایاالت  به 
خیر  به  را  آن  و  برسیم  توافق  به  امنیتی  قرارداد  مورد  در 
افغانستان می دانیم و آرزوی ما این است که دولت امریکا 

منفعت افغانستان را بپذیرد.
حامد کرزی افزود: ما با یک دید باز به امریکا می رویم و 
خواست های خود را با آن ها در میان می گذاریم، مهمترین 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اساسی  تقویت  ما  خواست 

شمول آموزش و تجهیز آن ها می باشد.
افغانستان  ملی  حاکمیت  آن ها  افزود:  کرزی  رییس جمهور 
افغانستان تنها منحیث  را به  تمام معنی احترام کنند، زیرا 
در  معامله  شامل  می تواند  ملی،  حاکمیت  دارای  کشوری 

بیرون از خاک خویش شود.
موجودیت  وجود  با  اگر  که  نمود  عالوه  کرزی  حامد 
این  کنیم  امضا  را  امنیتی  سند  کردن ها،  زندانی  و  زندان ها 

بدان معناست که ما به دست خود حاکمیت ملی خویش را 
به دیگران سپرده ایم و ملت افغانستان کسی را که به این کار 

دست بزند، نخواهد بخشید.
میان  امنیتی  سندهمکاری های  امضای  برسر  گفت وگوها 

کابل و واشنگتن آغاز گردیده است.
حکومت افغانستان پافشاری دارد، تاهنگامی که مسوولیت 
تمامی زندانیان و بازداشتگاه ها به حکومت افغانستان واگذار 
نشود، سند همکاری های امنیتی را به امضا نخواهند رساند.
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راه حفظ بزرگ منشي تنها اين است كه خود را به بذل و بخشش 
عادت دهيد. از وقت، پول، توجه و منابِع خود به ديگران ببخشيد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی خطاب به مقام های حکومت:

خود را مقصر ندانید، فساد کار دیگران است

اسداهلل خالد  از  امریکا،  اوباما، رییس جمهوری  باراک 
رییس امنیت ملی افغانستان، عیادت کرد.

سفارت افغانستان در لندن در نامه خبری که به رسانه ها 
فرستاده، نوشته است که آقای خالد در حال حاضر در 

بیمارستانی در امریکا بستری است.
اما بیمارستانی که آقای خالد در آن بستری است در این 

                                              ادامه صفحه 6خبرنامه مشخص نشده است....

به دلیل »عدم  نماینده گان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را  مجلس 
توازن« و »بی توجهی به طرح های زیربنایی« با اکثریت آرا رد 

کرده است.
مجموع این بودجه شامل حدود هفت میلیارد دالر می شود که 

بخش اعظم آن از کمک های جهانی تامین می شود.
نماینده گان مجلس گفته اند که طرح بودجه در کمیسیون های 
مختلف مجلس در روزهای گذشته بررسی شده و موارد زیادی 

در آن بوده که مورد قبول اعضای مجلس نبوده است.
فوزیه کوفی عضو مجلس گفت: »ما چهارصفحه دلیل برای رد، 
پیشنهاد و اعتراض )به طرح بودجه ۹۲( داریم که موجه هستند 

و فنی و کارشناسانه.«...
                                                      ادامه صفحه 6             

جمعیت           ناجیه نوری نصف  که  مي گوید  عامه  صحت  وزارت 
افغانستان مبتال به بیماري هاي روحي و رواني هستند 

که حدود نود درصد آنان را زنان تشیکل مي دهد.
بر اساس اظهارات مقام های این وزارت، حدود پنجاه 
جمله  از  و  جهان  فقیر  کشورهاي  کل  نفوس  درصد 

افغانستان، مبتال به مشکالت رواني اند.
داکتر بشیر سروري رییس بخش صحت رواني وزارت 
صحت  دست اندرکاران  کنفرانس  در  عامه  صحت 
رواني در پنج والیت شمالي افغانستان که روز گذشته 
در کابل برگزار شده بود، گفت که مطابق سرویی که در 
زمان حکومت طالبان و پس از آن انجام شده، نصف 

جمعیت کل کشور دچار مشکالت رواني هستند.

امتحاني عرضۀ  پرو ژه هاي  ما  داکتر سروري،  گفتۀ  به 
کشور  والیت  پنج  در  را  رواني  صحت  خدمات 
بغالن،  بدخشان،  والیت  شامل  که  کردیم  راه اندازي 

بلخ، کندز و تخار است.
دسترسي  جهت  والیات  در  مردم  افزود،  همچنان  او 
بودند،  با چالش هاي زیادي مواجه  به خدمات رواني 
سایر  با  را  رواني  صحت  خدمات  ارایه  ما  بنابراین 
خدمات ادغام کردیم تا مردم بتوانند در شفاخانه ها از 

ارایۀ این خدمات مستفید شوند.
درتمامي  پس  این  از  کرد،  تاکید  سروري  داکتر 
ارایه  صحي  خدمات  متذکره  والیات  شفاخانه هاي 
مي شود و مردم مي تواند از این خدمات استفاده کنند.

شفاخانه  یک  گذشته  در  گفت،  نشست  این  در  وي 

بیشترین  که  داشت  وجود  کابل  در  رواني  صحت 
بیماران آن را معتادان تشکیل مي دادند و تنها ۳0 بستر 

آن به بیماري هاي رواني اختصاص داده شده بود،...
                                            ادامه صفحه 6

باراک اوباما به عیادت 
اسداهلل خالد رفت

مجلس طرح بودجۀ سال 
۱۳۹۲ را رد کرد

وزارت صحت عامه:

بیش از 50 درصِد مردم افغانستان بیمار روانی  هستند
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صفحه 6 لودین: آن چه ما با خود کردیم، هیچ نابینا نکرد 
                             هم چو ما خود را کسی رسوا در این دنیا نکرد



نماینده گان حزب  با شرکت  پاریس  نشست 
اسالمی شاخۀ حکمتیار، طالبان، اپوزیسیون، 
جامعۀ مدنی و دولت در حالی به پایان رسید 
که اظهارات ضدونقیض در مورد آن تازه آغاز 
شده است. برخی ها این نشست را تنها گامی 
میان دولت،  غیررسمی  دیدارهای  در جهت 
گروه های سیاسی و مخالفان مسلح می دانند 
نشست هایي  چنین  از  که  اند  نظر  این  به  و 
نمی توان انتظار زیادی برای ایجاد یک تفاهم 
معتقد  دیگر  عده یي  اما  داشت.  بین االفغانی 
آینده  در  می تواند  کوچک  گامِ  این  که  اند 

نتایج مثمری در پی داشته باشد. 
حداقل  که  آن گونه  پاریس  نشست  اما 
می کردند،  ادعا  مسلح  مخالف  گروه های 
نبوده  هم  صلح  گفت وگوهای  با  بی رابطه 
پیش  اعالمیه،  یک  طي  طالبان  گروه  است. 
از آغاز نشست پاریس، ادعا کرده بود که این 
دیدگاه های  صرفًا  پاریس  نشست  در  گروه 
نیست  قرار  و  می کند  مطرح  را  خود 
گفت وگوهای صلح انجام شود. این در حالی 
است که برخی گزارش ها نشان می دهند که 
شهر  این  حاشیۀ  در  که  پاریس  نشست  در 
با  شرکت کننده  گروه های  بود،  شده  برگزار 
ضمن  و  نشسته اند  گفت وگو  به  یک دیگر 
را  پیش شرط هایي  خود،  دیدگاه های  بیان 
کرده اند؛  مطرح  گفت وگوها  ادامۀ  برای  هم 
هیچ  سیاسی،  لحاظ  به  که  پیش شرط هایي 
برای حل مشکالت  نو  کدام حاوی طرحی 

کشور پنداشته نمی شوند. 
مواضع  تقریبًا  که  طالبان  و  اسالمی  حزب 
خواهان  داده اند،  تبارز  خود  از  مشترک 
خروج  و  کشور  اساسی  قانون  در  تغییرات 
که  موضوعی  دو  نیروهای خارجی شده اند؛ 
این  وسیلۀ  به  گذشته  یازده سال  در  حداقل 
آن که  بدون  و  شده  مطرح  همواره  گروه ها 
در مورد زمینه های عملی آن ها فکر شود، بر 

آن ها تأکید رفته است.
اصلی  گروه  دو  اسالمی  حزب  و  طالبان   
شرکت  با  افغانستان  دولت  مسلح  مخالف 
خود  دیدگاه های  طرح  و  پاریس  درنشست 
نشان دادند که نه تنها گروه های انعطاف پذیر 
هم  کشور  واقعیت های  با  بل  نیستند، 
در  دهند.  نشان  سازگاری  سِر  نمی خواهند 
در  که  دادند  نشان  گروه ها  این  حال،  عین 

دارند  تناقض  کافی  اندازۀ  به  و عمل  حرف 
و از صداقت کم تری بهره برده اند. 

درهای  پشت  در  اسالمی  حزب  و  طالبان 
دیدار  کشور  دولتی  مقام های  برخی  با  بسته 
می کنند، اما در مالي عام جار می زنند که ما 
افغانستان  نماینده گان دولت  با  هیچ دیداری 
هیچ  متناقض  رفتارهای  این گونه  نداشته ایم. 
مشکلی را حل کرده نمی تواند، اما برخالف 
و  عمومی  اذهان  تشویش  سبب  می تواند 
در  جدید  سیاسی  روند  افتادِن  خطر  به 
که در حال حاضر هم  کشور شود؛ روندی 
شکننده گی های خاِص خود را دارد و هنوز 
به جریانی فراگیر و نهادینه شده تبدیل نشده 
و  اسالمی  حزب  نماینده گان  وقتی  است. 
اساسی  قانون  پذیرش  عدم  شعار  طالبان  یا 
مواضِع  در  را سر می دهند، واضح است که 
آوردن  خواهاِن  حاال  و  نیستند  صادق  خود 
که  تغییراتی  آن هم  هستند،  آن  در  تغییرات 
ماده های  و  بندها  کدام  در  نیست  مشخص 

قانون اساسی باید لحاظ شوند. 
در این شکي وجود ندارد که قانون اساسی 
آغاز  از  چون  دارد؛  نیاز  بازنگری  به  کشور 
تصویب با مداخالت برخی حلقات قدرت، 
شرایط  و  نیازها  به  که  درآمد  گونه یی  به 
قانون  این  بگوید.  پاسخ  نتوانست  جامعه 
و  ساختاری  مشکالت  با  حقوقی  لحاظ  از 
محتوایی روبه رو است و بازنگری در آن، یک 
اما فوریت ملی  باشد.  فوریت ملی می تواند 
اساسی  قانون  دیگر  بار  یک  که  معنا  این  به 
کشور به وسیلۀ نهادهای مشخص حقوقی و 
باصالحیت مورد بررسی قرار گیرد و موارد 
شود  بیرون  آن  از  مناقشه آمیز  یا  و  متناقض 
نماینده گان  با شرکت  تازه یی  آن گاه طرح  و 
مردم، جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی کشور 
در  می تواند  که  نهادی  به  و  شود  تدوین 
خصوص این تغییراْت تصمیم نهایی بگیرد، 
به  بنا  گروه  هر  این که  نه  و  شود  سپرده 
بخواهد  سلیقه یی خود  و  تمایالت شخصی 
در قانون اساسی خواهان وارد کردِن تغییرات 
شود؛ تغییراتی که مشخص نیست جامعه را 
پیامدهایي  به کدام سمت خواهد برد و چه 

در قبال خواهد داشت. 
تأمین  به  نیاز  افغانستان  حاضر  حال  در 
دارد  میهنی  و  ملی  امر  یک  عنوان  به  صلح 

مسایلی  سر  بر  سیاسی  چانه زنی های  نه  و 
حقوقی  و  قانونی  مجاری  از  می توانند  که 
آوازها در کشور  این گونه  حل وفصل شوند. 
بلند  حالی  در  مسلح  جناح های  سوی  از 
بی گناهِ  شهروند  ده ها  روز  هر  که  می شود 
کشور به وسیلۀ این گروه ها جان خود را از 
آن ها،  آتش افروزي  اثر  بر  و  مي دهند  دست 
بازسازی  فیض  از  کشور  مناطق  از  بسیاری 
این  واقعًا  اگر  مي شوند.  داشته  نگه  دور  به 
گروه ها خواهان قطع جنگ و تأمین صلح در 
کشور هستند، باید با واقع بینی شرایط کشور 
را ببینند و آن گاه دست از کشتار انسان های 

بی گناه بردارند. 
چند موضوع در سال های اخیر در کشور به 
کنار  از  آسانی  به  نمی توان  که  اثبات رسیده 
آن ها گذشت. یکي این که: دستاوردهای بیش 
کاستی هایش،  تمام  با  گذشته  دهۀ  یک  از 
حزب  یا  و  گروه  یک  فعالیت  های  نتیجۀ 
آن  کردِن  قانع  با  بتوان  که  نیست  کشور  در 
گروه و حزب، نسبت به این دستاوردها ابراز 
اسالمی  حزب  و  طالبان  نمود.  بی اعتنایی 
از  دیگر  گذشته  به  برگشت  که  بدانند  باید 
دولت  حتا  و  نیست  پذیرفتنی  مردم  سوی 
پذیرفته شدۀ  ارزش های  سر  بر  افغانستان 
جامعه، نمی تواند معاملۀ سیاسی انجام دهد. 
حقوق  و  کشور  اساسی  قانون  این که:  دوم 
از  قانون،  این  در  شهروندی  ضمانت شدۀ 
نگاه  با  نمی شود  که  است  مسایلی  جمله 
دیروزی نسبت به آن ها قضاوت کرد. طالبان 
و حزب اسالمی با نگاهِ گذشته گرا می خواهند 
یازده سال گذشته در  نسبت به آن چه که در 
از  و  کنند  قضاوت  گرفته،  نضج  افغانستان 
سکوی تمامیت خواهانه به مسایل و قضایای 
چه  و  بخواهیم  چه  افغانستان  ببینند.  جامعه 
نخواهیم، از این دوره گذشته و وارد فضای 
وجود  با  که  فضایی  است؛  شده  تازه یی 
مشکالت و موانع بر سر راه آن، از سوی مردم 
حمایت می شود. سوم این که: هرچند ممکن 
است برخی گروه ها فضای جدید سیاسی را 
منطبق با تفکرات و خواست های  خود نبینند، 
برای  تنهایی  به  خود  که  ندارند  حق  ولی 
که همواره  آن چه  کنند؛  تکلیف  تعیین  مردم 
نادیده  پاریس  نشست  مثل  نشست هایي  در 

گرفته می شود.    
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     احمد عمران

 

با آن که گفته شده بود نشست پاریس یک نشست رسمی 
اعضای  از  بودند که هر یک  اذعان کرده   نیست و طالبان 
شرکت کننده در آن نشست، از موضع شخصِی خود سخن 
نشست،  این  از  منتشرشده  گزارش های  اما  گفت؛  خواهد 
حاکي از آن است که نماینده گان طالبان و حزب اسالمی 
به  پیوستن  براي  را  گذشتۀ شان  پیش شرط های  پاریس  در 

پروسۀ صلح، دوباره مطرح کرده اند. 
از گذشته تا حال، مهم ترین پیش شرط های طالبان و حزب 
اساسی  قانون  تغییر  و  خارجی  نیروهای  خروج  اسالمی،  
پیش شرِط  تحقق  به  که  می شود  دیده  اکنون  است.  بوده 
نخست آنان، زمان چندانی باقي نمانده و با خروج نیروهای 
به  گروه ها  آن  آمدِن  برای  فضا   ،۲0۱4 سال  در  خارجی 
صحنه بازمی گردد. ولي پیش شرط دومی  هنوز جاي حرف 

دارد.
امارت  از  تا کنون کم تر  هرچند طالبان به صورت رسمی  
اسالمی، چیزي  نخواسته اند؛ اما اگر آنان بخواهند،  نظر به 
سه دلیل و قرینه به نظر مي رسد که این آماده گي در حکومت 
وجود دارد که با تغییر قانون اساسی، این پیش شرِط آن ها را 

نیز برآورده سازد:
نخست آن که آقای کرزی از مدت های زیادی بدین سو براي 
هرچند  می کند.  برنامه ریزی  حکومت  به  طالبان  کشاندِن 
علت ظاهری این برنامه، بازگشت صلح به کشور خوانده 
شده، اما دیده مي شود که خود آقای کرزی در این برنامه 
ذي نفع است. از آن جایی که حامد کرزی در قیدوبندهای 
قانونی گیر مانده و از پیامدهای انحصار قدرت به واسطۀ 
خودش می ترسد، راه چاره را در تغییر قانون اساسی می بیند 
که زمینۀ تغییر آن با برگشت طالبان و حزب اسالمی  میسر 
می گردد. از این جاست که زیر عنوان صلح، همواره برای 
برگشت طالبان و حزب اسالمی  چاره جویی می کند تا باشد 

مسیر تمدید قدرِت او ضمانت گردد.
دوم، نقش ایاالت متحده را نیز نباید فراموش کرد؛ چنان که 
از  پیوسته  خروجش،  برای  زمینه چینی  پی  در  کشور  آن 
پروسۀ کشاندن طالبان به نظام افغانستان، حمایت کرده و 
برای این که توجیهی برای جنگ یازده ساله اش در افغانستان 
داشته باشد، در برابر بسیاري از خواسته هاي طالبان تمکین 
کرده است و این مورد نیز )تغییر قانون اساسي( مي تواند 

مورد قبول این کشور قرار گیرد.
سوم، به نقش پاکستان هم باید اشاره گردد که آن کشور 
پس از فشارهای بسیار، سعی به همکاری ولو ظاهری براي 
تحقق گفت وگوهاي صلح ـ یا بهتر بگوییم: معامالت صلح 
را  رفته اش  دست  از  امتیازهای  وسیله  بدان  به  تا  دارد  ـ 

دوباره از ایاالت متحده به دست آورد.
با این وصف، آن چه در این میان سخت مظلوم واقع شده 
است؛ دموکراسی، حقوق بشر و سایر ارزش هایی ست که 
و  بود  افغانستان  جنگ  در  متحده  ایاالت  مبارزۀ  دستاویز 

به شدت مورد حمایت مردم رنج دیدۀ ما قرار گرفت. 
امروز  که  را  دموکراسی یی  و  اساسی  قانون  حال،  هر  در 
مردم افغانستان دارند، محصول سال ها مبارزات آن هاست. 
خالف آن  چه آقای کرزی و همراهانش تصور کرده اند، به 
این ساده گی ها نمی شود با این دستاورد ها قمار زد و همه را 

به خاطر منافع شخصی و گروهی، به یک داو باخت.
افغانستان  مبرم  نیازهای  از  یکی  که صلح  نیست  تردیدی 
چه  با  و  چه گونه  صلح  این  که  پرسید  باید  اما  است؛ 
آقای کرزی  که  را  پروسه یی  رویکردي صورت مي گیرد؟ 
زیر عنوان صلح روی دست گرفته، چیزی نیست جز یک 
از  تلخش  پایان  که  گروهي  و  شخصی  فاجعه بارِ  معاملۀ 

همین اکنون متصور است.
طالبان تا کنون به عنوان گروه مسلحی که مخالف نظام اند، 
در برابر مردم  جنگیده اند و مصایب زیادي را بر آن ها تحمیل 
کرده اند. اما اگر از این پس نیت صافی برای پایان این جنگ 
قانون  کنونی،  نظام  باید  از همه  نخست  دارند،  و دهشت 
اساسي و حقوق انساني و شهروندِي تعبیه در آن را بپذیرند 
و احترام بگزارند و سپس صادقانه در راه جبران آن چه تا 
ماهیت  صورت،  این  غیر  در  کنند.  تالش  کرده اند،  کنون 
افغانستان  مردم  براي  خواسته های شان  و  آن ها  خصمانۀ 
آشکار است و تالش ها و تمکین حکومت برای کشاندِن 
پذیرفتنی  هیچ وجه  به  قدرت،  به  اسالمی   و حزب  طالبان 
بار  یک  افغانستان  که  داد  نخواهند  اجازه  مردم  و  نیست 

دیگر به گذشتۀ سیاه و تاریِک خویش بازگردد.

بازگشت به گذشته پذیرفتنی نیست!

قانون اساسی كشور و حقوق ضمانت شدة شهروندی در آن، از جمله مسایلی است كه نمی شود با نگاه دیروزی نسبت 
به آن ها قضاوت كرد. طالبان و حزب اسالمی با نگاِه گذشته گرا می خواهند نسبت به آن چه كه در یازده سال گذشته 
در افغانستان نضج گرفته، قضاوت كنند و از سکوی تمامیت خواهانه به مسایل و قضایای جامعه ببینند. افغانستان چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، از این دوره گذشته و وارد فضای تازه یی شده است؛ فضایی كه با وجود مشکالت و موانع بر 

سر راه آن، از سوی مردم حمایت می شود. 

تناقض های آشکار در مواضع 
طالبان و حزب اسالمی



پست  تصدی  برای  را  کری  جان  سناتور  امریکا،  جمهوری  رییس 
وزارت خارجه این کشور معرفی کرد.

به  که  رسانه یی  نشست  در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
همین منظور برگزار شده بود، گفت »کل زندگی« کری وی را برای 
این مقام آماده کرده است و از وی به خاطر احترام و اطمینانی که در 

رهبران جهان ایجاد کرده قدردانی کرد.
در  دموکرات  کاندیدای حزب  عنوان  به  در سال ۲004  جان کری 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کرد اما با اختالف اندکی 
واگذار  امریکا  سابق  جمهور  رییس  بوش،  جورج  به  را  انتخابات 
کرد. وی در حال حاضر ریاست کمیته روابط خارجی مجلس سنای 

امریکا را بر عهده دارد.
که  انجام می شود  آن  از  این سمت پس  برای تصدی  معرفی کری 
سوزان رایس، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته از 

نامزدی برای این مقام اعالم انصراف کرد.
نقشی که در واکنش های رسانه یی وزارت خارجه  به خاطر  رایس 
امریکا نسبت به حمله مرگبار به کنسولگری این کشور در لیبیا ایفا 
قرار  انتقاد  مورد  خواهان  جمهوری  سوی  از  شدت  به  بود،  کرده 

گرفته بود.
اوباما که در محل کاخ سفید این خبر را اعالم کرد، گفت کری »لزوم 
پیوند زدن تمام عناصر قدرت امریکا« را درک می کند و به واسطه 

تجربه زیاد، »احتیاجی به آموزش ضمن کار ندارد.«
سرعت  به  کری  دارد  اطمینان  وی  افزود،  امریکا  جمهوری  رییس 

توسط مجلس سنای امریکا تائید خواهد شد.
هیالری کلینتون، وزیر خارجه فعلی امریکا که هنوز به خاطر ابتال 
به یک عارضه گوارشی و بیهوشی موقت در حال استراحت است، 
در این مراسم معرفی شرکت نداشت اما کلینتون با انتشار بیانیه ای 
امریکا  خارجه  وزارت  ریاست  برای  عالی«  »انتخاب  یک  را  کری 

توصیف کرد.
در بیانیه کلینتون آمده است: »او )سناتور کری( قادر است تا نقش 

رهبری امریکا در جهان را حفظ کند و بسط دهد.«
سناتور کری ۶۹ ساله نخستین عضو جدیدی است که اوباما از زمان 

انتخاب دوباره خود در ماه نوامبر به هیات دولتش می افزاید.
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دومین دور همه پرسی پیش نویس 
قانون اساسی مصر برگزار شد

قانون  پیش نویس  همه پرسی  دور  دومین  در  رأی گیری 
اساسی مصر برگزار شد.

تنظیم و ارایه این پیش نویس در هفته های اخیر زمینه ساز 
بروز ناآرامی در مناطق مختلف مصر بوده است.

قانون  پیش نویس  از  مصر  ربیس جمهور  مرسی،  محمد 
اساسی جدید حمایت می کند، ولی مخالفانش می گویند 
که پیش نویس ارایه شده بیشتر اسالمگرایانه است و باید 

بازبینی و اصالح شود.
هستند،  اسالمگرایان  از  بیشتر  که  مرسی  آقای  حامیان 
می گویند که قانون اساسی جدید ایجاد و حفظ ثبات و 

دموکراسی در مصر را به دنبال دارد.
در یکی از آخرین درگیری های مرتبط با پیش نویس قانون 
اساسی مصر، روز جمعه گروه های مخالف و موافق این 

پیش نویس در شهر اسکندریه کلیک درگیر شدند.
اولین دور همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر روز 
از ۲۷ والیت  شنبه گذشته )۱۵ دسامبر( در ۱0 والیت 

مصر کلیک برگزار شد.
در دور دوم همه پرسی نیز روز گذشته ساکنان ۱۷ والیت 

باقی مانده رأی دادند.
گزارش شده است که در دور اول رأی گیری تنها کمی 

بیش از ۳0 درصد واجدان شرایط رأی داده اند.
همچنین داده های غیررسمی نشان می دهد که حدود ۵۶ 

درصد رأی دهندگان در دور اول همه پرسی، به پیش نویس 
قانون اساسی رأی مثبت )آری( داده اند.

شرکت  همه پرسی  در  گذشته  روز  که  مناطقی  ساکنان 
از  و  هستند  اسالمگرا  محافظه کاران  از  بیشتر  می کنند 
حامیان اخوان المسلمین، از گروه های اسالمگرای حامی 
انتظار  دلیل  همین  به  می روند.  شمار  به  مرسی  آقای 
همه پرسی  دوم  دور  در  رأی دهندگان  بیشتر  که  می رود 

موافقت  اعالم  مصر  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  با 
کنند.

در صورتی که پیش نویس قانون اساسی تایید و تصویب 
برگزار  ماه  سه  مدت  در  مصر  پارلمانی  انتخابات  شود، 

خواهد شد.
روز  از  بعد  همه پرسی  رسمی  نتیجه  که  می رود  انتظار 

دوشنبه و رسیده گی به شکایات احتمالی اعالم شود.

جان کری وزیر خارجۀ 
امریکا می شود

آلوده گی هوا در ایران 
ساالنه 45 هزارتن را می کشد
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عفو بني امللل ارتش پاکستان را 
ناقض حقوق بشر معرفي کرد

اردوغان:نخست وزیر ایتالیا استعفا داد
 دولت عراق مناینده اقلیت است

نخست وزیر ایتالیا پس از ۱۳ ماه، استعفای خود 
را به رییس جمهوری این کشور تقدیم کرد و با 
این کار راه  را برای برگزاری احتمالی انتخابات 

در ماه فبروری سال آتی میالدی باز کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریو مونتی که 
کمیسیونر سابق اروپا محسوب می شد، یک سال 
قبل به عنوان نخست وزیر ایتالیا منصوب شد تا 

این کشور را از بحران اقتصادی خارج کند.
نیز  ایتالیا  جمهوری  رییس  ناپولیتانو،  جورجیو 
منحل  را  پارلمان  آینده  روز  چند  در  احتماال 
می کند و پیشتر نیز اعالم کرده بود که احتماال 

زمان برگزاری انتخابات، ۲4 فبروری سال ۲0۱۳ میالدی است.
وی در یک اقدام غیر منتظره اعالم کرد که با رهبران تمام احزاب سیاسی اصلی روز شنبه 
رایزنی می کند تا در مورد گام های بعدی به بحث بپردازد. همچنین مونتی به فعالیت خود 

به عنوان نخست وزیر به صورت موقت ادامه می دهد.
رهبران اروپایی چون آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و حوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون 
اروپا نیز خواستار تداوم اصالحات اقتصادی مونتی شده اند اما دو حزب اصلی ایتالیا اعالم 

کرده اند که مونتی باید از این مورد خود را بیرون بکشد.
نامه استعفای خود را در جریان یک نشست در کاخ ریاست جمهوری تقدیم  مونتی که 
ناپولیتانو کرده بود، عدم حمایت حزب »مردم آزادی خواه« ایتالیا از دولت در پارلمان و 
است. کرده  اعالم  استعفایش  دلیل  را  ایتالیا  سابق  وزیر  نخست  برلوسکنی،  سیلویو  فشار 

برلوسکنی پس از استعفای مونتی گفت: امروز تجربه دولت تکنوکرات به پایان رسید.
همچنین براساس یک نظرسنجی که هفته گذشته صورت گرفت، مشخص شد که ۶۱ درصد 

مردم ایتالیا نمی خواهند مونتی به کار خود ادامه دهد.
نخست  دوره  اتمام  به  ماه  چند  تنها  که  گرفت  صورت  زمانی  درست  مونتی  استعفای 

وزیری اش باقی مانده بود.
ماه  اوایل  پارلمان  را در  برلوسکنی  آزادی خواه«  »مردم  میانه  مونتی حمایت حزب راست 

جاری از دست داد.
با  تعطیالت کریسمس  آستانه  در  ایتالیایی ها  که  مونتی در حالی صورت گرفت  استعفای 

مشکالت اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

شبه نظامیان  با  برخورد  در  را  پاکستان  ارتش  بین الملل  عفو  سازمان 
مستقر در مناطق قبیله نشین واقع در شمال غرب این کشور، به نقض 

گسترده حقوق بشر متهم کرده است.
این گروه حقوق بشري که مقر آن در لندن واقع شده در گزارشي در 
همین خصوص تصریح کرد، ارتش پاکستان مرتبًا مردم را بدون اتهام 
بازداشت و شکنجه مي کند و یا با آنان در طول بازداشت بدرفتاري 

مي کند.
برخي از بازداشت شدگان از این مراحل جان سالم به در نمي برند و 
اجساد آنان به اقوامشان تحویل داده مي شود و یا این که اجساد آنان در 

نقاط دورافتاده اي در مناطق قبیله نشین پاکستان انداخته مي شود.
بازداشت شدگاني که زنده آزاد مي شوند نیز باز با مشکالتي مواجه 
هستند. به عنوان مثال تهدید مي شوند در صورتي که در مورد دوران 
این مدت به صورت علني  آنان در  با  بازداشت خود و نحوه رفتار 
و رسمي صحبت کنند، خانواده آنان با عواقب جدي مواجه خواهند 

شد.
بیانیه یي  این درحالي است که ارتش پاکستان با رد این گزارش در 
اعالم کرده است که این گزارش، »مجموعه یي از دروغ ها« و بخشي 
تبلیغاتي شومي است که علیه پاکستان و نیروهاي مسلح  از »برنامه 

آن« ترتیب داده شده است.

نخست وزیر ترکیه با متهم کردن همتای عراقی خود به طایفه گرایی گفت: المالکی 
با برخورداری از حمایت ها و کمک های ویژه، یک دولت شیعه در عراق به وجود 

آورده و احتمال کشاندن عراق به جنگ داخلی را افزایش داده است.
به گزارش الجزیره، رجیب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در سخنانی نوری 

به  را  خود  عراقی  همتای  المالکی، 
طایفه گرایی و کشاندن عراق به سوی 
متهم کرد و  جنگ داخلی و طایفه یی 
ملت  تمامی  منافع  تا  از وی خواست 

عراق را مد نظر داشته باشد.
امریکا  به  زودی  به  من  گفت:  وی 
سوریه  مورد  در  تنها  نه  تا  می روم 
نیز  بلکه در خصوص تحوالت عراق 
چرا  کنم  مذاکره  واشنگتن  مقامات  با 
که ما نگرانیم عراق به سوریه ای دیگر 

تبدیل شود.
سنی،  عراق  در  داد:  ادامه  اردوغان 
هم  با  ترکمان  و  کرد  عرب،  شیعه، 

زندگی می کنند و این گوناگونی طایفه یی در عراق باید مد نظر گرفته شود.
نخست وزیر ترکیه گفت: در عراق شیعیان معتدل و تندرو وجود دارند و در صورتی 
که همانند گذشته شیعیان معتدل بتوانند کشور را اداره کنند مشکلی پیش نخواهد 

آمد و دولت مرکزی نیز نمی تواند اقدامات کنونی خود را انجام دهد.
دولت  می دانید  که  همانگونه  گفت:  مالکی  اخیر  تصمیمات  به  اشاره  با  اردوغان 
مرکزی عراق هم اکنون دولت اقلیت است و اگر برخی حمایت ها و کمک های ویژه 
نبود این دولت هم اکنون در جایگاه کنونی اش قرار نداشت. حمایت ها از المالکی 
به این دلیل است که وی یک دولت شیعی تشکیل داده است اما ما امیدواریم عراق 
دچار دو دستگی نشود و وحدت آن حفظ گردد.اردوغان پیشتر نیز نخست وزیر 
عراق را به تالش برای کشاندن عراق به جنگ داخلی متهم کرده بود که این امر با 

واکنش شدید مقامات بغداد مواجه شده بود.
در مقابل نوری المالکی نیز اردوغان را به قربانی کردن ملت ترکیه برای رسیدن به 

خواسته های خود در عرصه جهانی و بلند پروازی هایش متهم کرده بود.

        

طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا 
ساالنه »یک میلیون ۳00 هزار نفر« قربانی در سرتاسر 

جهان می گیرد.
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  ستاد  رئیس  گفته  به 
شهرداری تهران، هر سال 4۵ هزار نفر در ایران بر اثر 

آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
محمدهادی حیدرزاده، ۳0 خردادماه، با اظهار این  که 
ساالنه »یک میلیون و ۶۵0 هزار تن آالینده« وارد هوای 
تهران می شود گفت: »ساالنه 4۵ هزار نفر در کشور بر 

اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.«
سرطان  انجمن  ساالنه  همایش  هشتمین  در  که  وی 
که  افزود  همچنین  ادامه  در  می کرد،  سخنرانی  ایران 
مرتبط  نوعی  به  نیز  ایران  در  سرطان ها  درصد«   ۷0«

زیست  محیط  با 
انسانی  مسائل  و 

است.
برآوردهای  طبق 
بهداشت  سازمان 
آلودگی   جهانی، 
»یک  ساالنه  هوا 
جهان  سرتاسر  در  قربانی  نفر«  هزار   ۳00 و  میلیون 
این سازمان، »حدود  اخیر  اظهارات  بر  بنا  و  می گیرد 
۶۵ درصد« مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در 

قاره آسیا رخ می دهد.
ایام  به ویژه در  ایران سال هاست که  آلودگی هوا در 
به  را  مختلف  شهرهای  و  می رسد  اوج  به  زمستان 

تعطیلی می کشاند.
در مورد اخیر، اواسط آذرماه با باالرفتن شدت آلودگی 
شدند،  تعطیل  تهران  جمله  از  ایران،  شهر  چند  هوا، 
اگرچه پس از آن مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای 
در  تأثیری  تهران  تعطیلی های  که  کرد  اعالم  تهران 

بهبود وضعیت هوا نداشته است.

هشدارآمیز  بر  بارها  ایران  در  زیست  محیط  حامیان 
بودن شرایط آلودگی هوای ایران و لزوم به کارگیری 
تأکید  آن  با  مقابله  برای  بلندمدت  استراتژی  یک 

کرده اند.
آقای حیدرزاده نیز ۳0 آذرماه در این خصوص گفت: 
»با وجود زیان بخش بودن آالینده های محیطی، متأسفاه 
این  به  نسبت  مسئوالن  و  مردم  در  نتوانستیم  هنوز 

موضوع حساسیت ایجاد کنیم.«
کنترل  شرکت  مدیرکل  آذرماه  اواخر  حال  عین  در 
کیفیت هوای تهران گفته بود بر اساس استانداردهای 
که  است  آن  از  آلوده تر  بسیار   تهران  هوای  جدید، 
از  استفاده  اجازه  بهداشت  وزارت  و  می شود  اعالم 

استاندارد های جدید را نمی دهد.
یوسف رشیدی روز سه شنبه، ۲۸ آذرماه، با اظهار این  
که »اگر بر مبنای استاندارد جدید میزان آلودگی هوای 
تهران اعالم شود تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم 
بر  که  بود  افزوده  افزایش چشگیری خواهد داشت«، 
همین اساس،  در سال ۹0 هوای تهران ۳۲0 روز در 

شرایط ناسالم بوده است.



سال چهارم y شمارة نه صدو شصت و یکم y یک شنبه 03دی/جدی y 1391 23 دسمبر 42012

           حامد علمی
به  شورا  این  اصلی  مبتکر  اگرچه 
قوماندان  ولی  نیست،  معلوم  درستی 
برجسته یي مانند ضابط حلیم خیرخواه 
آن  بنیان گذاران  از  یکی  می توان  را 
شورا نام برد. خیرخواه همان فرمانده 
اوایل  در  که  بود  مجاهدین  جوان 
نوامبر سال ۱۹۸۲ با مهارت زیاد یکی 
از مشاورین برجستۀ اتحاد شوروی در 
وزارت معادن و صنایع حکومت کابل 
به نام اوکریوک را از داخل شهر کابل 
ربود و در همان سال هنگام حمله بر 
هدف  عقب  از  کابل،  شهر  باالحصار 
گلولۀ اشخاص ناشناس قرار گرفت و 

کشته شد. )4(
ابتکار  به  سروبی،  ولسوالی  شورای 
محمد انور جگدلک فرمانده جمعیت 
اسالمی افغانستان و محمدعلم از محاذ 
شورای  و  افغانستان،  اسالمی  ملی 

مولوی  نظر  زیر  ده سبز  ولسوالی 
انقالب  حرکت  فرمانده  شفیع اهلل 
اسالمی افغانستان، از همان شوراهایی 
هستند که زمان پیدایش شان به اوایل 

دهۀ هشتاد میالدي می رسد. 
شیوۀ  بر  شوراها  این  تشکیل  اگرچه 
تغییرات  طرفین،  استراتژی  و  جنگی 
بس  ثمرات  و  ساخت  وارد  عمده 
مجاهدین  جبهات  به  سودمند 
ثمرۀ  شوراها  این  همۀ  ولی  بخشید؛ 
شوراهای  از  بسا  چه  نداشت،  مثبت 
برخاسته،  رقابت  به  هم  با  فرماندهان 
جبهۀ جدیدی ایجاد و یک قطب دیگر 
تشکیل  را  سومی  متخاصم  گروه  و 
شورای  می توان  مثال  گونۀ  به  دادند. 
قوماندانانی را نام برد که قرار بود در 
اواخر تابستان سال ۱۹۸۳ در ولسوالی 

پغمان والیت کابل تشکیل شود.
چند تن از قوماندانان مشهور جهادی 
در ولسوالی پغمان با تقلید از شورایی 
هم  دور  زمان،  آن  جبهات  ساختن 

نشسته، طرح شورای فرماندهان پغمان 
را ریختند. قوماندانان بعد از جلسات 
متعدد، تصمیم گرفتند تا قرارگاه واحد 
و استراتژی جنگی متحد را طرح ریزی 

کنند. 
فرماندهان ارشد در این ولسوالی گمان 
از موانع عمده در راه  بردند که یکی 
موجودیت  واحد،  جبهۀ  یک  تشکیل 
و  کوچک  گروه های  و  قوماندانان 
به هیچ نوع  بی بندوبار است که مقید 

نظم و آرایش نظامی نمی باشند.
قوماندانان پغمان به این نظر شدند تا 
هرچه زودتر گروه های کوچک مسلح 
از آن ها بخواهند  یا  برده و  بین  از  را 
که به جبهات بزرگ بپیوندند. در نظر 
آن ها، از بین بردن گروه های کوچک، 
تلقی  پاافتاده  یي  پیِش  و  سهل  کار 
به  تا  گرفتند  تصمیم  بنابران،  می شد. 
خلع سالح عمومِی گروه های کوچک 

اقدام کنند. مبتکرین اتحاد قوماندانان، 
عمومِی  سالح  خلع  و  صادر  فرمان 
گروه های کوچک را آغاز کردند. )۵(

براي  را  عظیمي  مصیبت  دستور  این 
آن منطقه و حتا والیات اطراف به بار 
آورد، به گونه یي که قوماندانان کوچک 
به ولسوالی های اطراف فرار کرده، از 
داشتند،  در عقب  که  عظیمي  جبهات 
کمک خواستند و از قوماندانان برجستۀ 

تنظیِم خویش طالب کمک شدند.
بر  بنا  اطراف  جبهات  و  قوماندانان 
روابط دوستانۀ شخصی و تنظیمی، به 
جنگ  و  شتافتند  متحدین شان  کمک 
آن جا  در  گروهی  و  تنظیمی  عظیم 
مجاهدین  و  قوماندانان  و  گرفت  در 
آن  اطراِف  و  ولسوالی  این  بی شمارِ 
افروخته  خود  که  جنگی  آتش  در 
بودند، سوختند و دامنۀ کشت وکشتار 
کردن ها،  و خلع سالح  انتقام گیری  و 
سال ها ادامه یافت که بسا از فرماندهان 

ارشد مجاهدین یکی پی دیگر قربانِی 
اشتباه عظیم خویش گردیدند.

و  رفت  سر  هم  این که  دردآورتر 
و  مستحکم  دژ  این  و  سنگر،  هم 
به دست  افغانستان  جهاد  افتخارآفریِن 
کابل  حکومت  و  شوروی  نیروهای 
سقوط کرد و تا آخرین روز حکومت 
نتوانستند  مجاهدین  نجیب اهلل،  داکتر 

مراکزشان را دوباره به دست بیاورند.
کوچک،  جبهات  سالح  خلع  اقدام 
ضربۀ مهلکي به چریک های مرکز که 
پغمان  و  چهاردهی  ولسوالی های  در 
سکونت داشتند، وارد کرد؛ زیرا پغمان 
و چهاردهی پناهگاه مطمیِن چریک ها 
که  تجربه یي  به  نظر  آن ها  و  بود 
اندوخته بودند، شهر کابل را بر اساس 
موقعیت جغرافیایی والیت کابل، بیشتر 
از سمت غرب ضربه پذیر می پنداشتند. 
نابودی  و  فرار  و  سالح  خلع  بنابران 
فعالیت های  کمر  کوچک،  گروه های 

شهری مجاهدین را شکستاند. 

شورای نظار
به  نظر  قوماندانان،  شوراهای  تشکیل 
و  اقتصادی  سیاسی،  نظامی،  شرایط 
هشتاد  دهۀ  اوایل  همان  از  اجتماعی 
میالدي در بین قوماندانان ولسوالی ها 
شده  دیده  مختلف  والیات  حتا  و 
به آن عظمت  نظار  اما شورای  است. 
و ابعادي که تشکیل شد، در نوع خود 
بی نظیر بود و تاسیس شورای نظار را 
درخشان  نقطه یي  جرات،  با  می توان 
در تاریخ جهاد ملت قهرمان افغانستان 
شمرد و این اقدام قوماندانان را یکی 
فداکاری  ایثار،  نمونه های  بهترین  از 
و  دین  راه  در  ملت  یک  همکارِی  و 

وطن شان خواند.
اگرچه راجع به پیدایش شورای نظار 
آن  پرخم وپیچ  مسیر  و  تکامل  سیر  و 
در سال های جهاد برحق ملت مسلمان 
افغانستان، ضرورت به تهیۀ یک کتاب 
مختصر  به صورت  ولی  است؛  قطور 
می توان گفت که بعد از حمالت پی در 
پی نیروهای شوروی و حکومت کابل 
نیروهای  گرفتِن  قرار  محاصره  در  و 
و  آن ها  طرف  از  مسعود  احمدشاه 
حزب  خصوصًا  جهادی اش  مخالفین 
اسالمی افغانستان، سوختن خرمن ها و 
از بین رفتن مزارع در سراسر آن دره 
و تلفات اهالی و مواشی، وی مجبور 
گردید تا با نیروهای شوروی آتش بس 
با  مسعود  آتش بس  اگرچه  نماید. 
ایجاد  زیادی  سروصدای  شوروی ها 
کرد و تنظیم ها و صاحب نظران نظرات 
یک  با  می توان  ولی  دادند،  گوناگون 
این که  آن  و  کرد  موافقت  کاماًل  نظر 
پنجشیر  درۀ  در  جهاد  بقای  آتش بس 
آرام  مسعود  زیرا  نمود؛  تضمین  را 
ننشست و دست به ابتکارات سیاسی 
و نظامی زد و یک جا شدِن قوماندانان 
را  مشترک  نظامی  فعالیت های  و 
مطرح  والیات  سایر  فرماندهان  با 

ساخت.

نفس كشیدن ضداضطراب
اگر احساس اضطراب دارید، مثاًل در ترافیِک شدید گیر افتاده اید و سر 
وقت به قرار مالقات مهم خودتان نخواهید رسید، می توانید از شیوۀ 
تنفس خودتان برای آرام سازی جسم و روح تان استفاده کنید. شما در 
این حالت باید از شیوۀ تنفسی »استراحت و بازدم« استفاده کنید. در 
این حالت شما باید تنفس های عمیقی داشته باشید به گونه یي که با دم 
شما )که از طریق بینی و نه دهان انجام می شود( قفسۀ سینه و شکم 
شما جلو بیاید، سپس تنفس خود را نگه می دارید و دوباره بازدمِ خود 
را با فشار بیرون می دهید. در مطالعه یي که در سانفرانسیسکو انجام 
گرفت، ۲0نفر داوطلب، این نوع از تنفس را یاد گرفتند. در  کل این 
افراد تعداد تنفس خود را به ۵ یا ۶ بار در دقیقه کاهش دادند، پس 
از چند دورۀ یک دقیقه یِي تنفس این چنینی، تمام آن ها احساس کاهش 
اضطراب داشتند و تپش قلب و نفس تنگی آن ها برطرف شده بود. البته 
باشید،  دقیقه داشته  تنفس در  نمی توانید فقط ۵  اگر احساس کردید 
می توانید تعداد تنفس تان را بیشتر کنید، اما توجه کنید که تا می توانید 

باید نفس های عمیق بکشید و نفس تان را نگه دارید.

تمرین نفس كشیدن برای موفقیت
یکی از شیوه های آرام سازی و تمرکز که می تواند باعث باال رفتِن دقت 
و گرفتِن نتیجۀ بهتر در امتحانات و مسایل کاری شود، استفاده از شیوۀ 
تنفس »مراقبت و تمرکز« است. در این نوع از تنفس شما می توانید با 
انجام تمرینات تنفسی به آرامش روحی، تمرکز و دقت بیشتر و حال 

بهتر برسید. راه انجام این تنفس ها هم این گونه است:
-۱ تنفس سریع و عمیق توامان

برای انجام این نوع از تنفس کاماًل صاف بایستید. سپس دهان تان را 
ببندید و سریع دم و بازدم کنید. بعد از ۱0 بار تنفس سریع، یک دم را 
تا آن جایی که می توانید عمیق انجام دهید و سپس نفس تان را برای ۲ 
ثانیه یا بیشتر حبس کنید، خیلی آرام بازدم کنید، بعد از ۵ یا ۶ تنفس 
عادی دوباره یک دوره تنفسِی سریع با یک تنفس عمیق داشته باشید. 

برای سه تا پنج دوره این نوع تنفس ها را انجام دهید.
-۲ سعی کنید برای ۶ ثانیه عمل دم را انجام دهید. سپس بازدمِ خودتان 
را هم تا حدود ۶ ثانیه ادامه دهید، اما اگر دیدید نمی توانید ۶ ثانیه دم 
داشته باشید تا می توانید زمان دمِ خود را طوالنی کنید و سپس همین 
کار را با بازدم انجام دهید. این کار را با چند تنفس عادی ادامه دهید 
و سپس دوباره تنفس و بازدم طوالنی داشته باشید. این کار را طی ۵ 

دقیقه انجام دهید.
-۳ تنفس متناوب

بنشینید، راحت بنشینید و چشمان تان را ببندید. با یک انگشت دست 
چپ، سمت راست بینِی خود را ببندید و با سمت چپ بینی نفس 
بکشید، برای یک دقیقه این کار را بکنید و سپس با انگشتی از دست 
راست، سمت چپ بینی خود را ببندید و این بار هم با سمت راست 
یک دقیقه نفس بکشید. این کار را برای ۶ دقیقه انجام دهید و هرقدر 

می توانید، دم و بازدم های عمیق تری داشته باشید.
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بخش هفتادونهــم

بخش دوم و پایاني

در مسـیر پیروزی

بهتر نفس بكشید تا بهتر 
زنده گی كنید!



اورفیسم 
اورفیسم یک سبک نقاشی انتزاعی فرانسوی بود که 
برجسته گی  که  سبکی  گردید؛  منشعب  کوبیسم  از 
مهم آن، هارمونی های رنگی بود. اصطالح اورفیسم، 
مأخوذ از نام اورفه )Orphe( شاعر و موسیقی دان 
وسیلۀ  به   ۱۹۱۳ در  بار  نخستین  یونان،  اساطیری 
توصیف  برای  فرانسوی،  نورپرداز  شاعر  آپولینر، 
ویژه گی های تخیلی و رازآمیزی به کار رفت که وی 
تابلوهای غیربازنمای روبر دولونه مشاهده کرده  در 
بود. این سبک نقاشی در پی آن بود که با بهره گیری 
انتزاعی،  ناب  فرم  یک  در  نور  و  رنگ  تعامل  از 
فرانک  آورد.  پدید  موسیقی  برای  بصری  همتایی 
دیگر  از  لژه  فرنان  و   )Frank Kupka( کوپکا 

نقاشان برجستۀ اورفیست به شمار می آیند. 

باوهاوس 
یک  ساختمان(،  خانۀ  یعنی  آلمانی  )به  باوهاوس 
بر  که  بود  آلمانی  طراحی  و  معماری  آموزشگاه 
عظیمی  تأثیر  گرافیک  و  صنعتی  طراحی  معماری، 
بر جای گذاشت. این آموزشگاه را والتر گروپیوس، 
یک معمار آلمانی در ۱۹۱۹ در وایمار تأسیس کرد. 
باوهاوس که از ادغام یک آکادمی هنرهای زیبا و یک 
آموزشگاه هنرها و پیشه ها شکل گرفت، نظریه های 
و  نوزدهم  قرن  انگلیسی  طراح  موریس،  ویلیام 
جنبش »هنرها و پیشه ها« را به عنوان اصول بنیادین 
هنر  پاسخ گویی  بر  که  نظریه هایی  شد؛  پذیرا  خود 
تمایزی  هیچ  و  می کردند  تأکید  اجتماع  نیازهای  به 
نبودند.  قایل  مهارت های عملی  و  زیبا  هنرهای  بین 
آزمون  از  هم  بتواند  باید  خوب  طراحی  می گفتند 
معیارهای  از  هم  و  بگذرد  زیباشناختی  معیارهای 

مهندسی. 
باوهاوس، با توجه به هدف خود، صنف هایی را در 
زمینۀ صنایع دستی، چاپ، طراحی تجاری و صنعتی 
کرد.  برقرار  معماری  و  نقاشی  نیز مجسمه سازی،  و 
ویژه گی سبک باوهاوس که بعدها به سبک بین الملل 
معروف شد، حذف تزیینات و نماهای پرتجمل و نیز 
هنری  مالحظات  و  کارکرد  بین  هماهنگی  بر  تأکید 
از  مجموعه یی  به   ۱۹۲۵ در  باوهاوس  بود.  فنی  و 
ساختمان های مستطیل شکل بتون و شیشه در دسایو 
به  توجه  با  گروپیوس،  وسیلۀ  به  که  یافت  انتقال 
فلسفۀ این مدرسه، طراحی شده بود. با وجود آن که 
تأکید این مدرسه بر معماری و طراحی بود، استادان 
اولیۀ آن اغلب نقاش بودند که از آن میان کاندینسکی 
در  وان  میس   ۱۹۳0 در  اند.  ذکر  درخور  کله  پل  و 
آن  و  گرفت  عهده  به  را  باوهاوس  مدیریت  روهه 
را در ۱۹۳۲ به برلین منتقل کرد. دیدگاه ها و اصول 
تعطیل  نازی ها  وسیلۀ  به   ۱۹۳۳ در  که  مدرسه  این 
گردید، در سراسر جهان شناخته شد و در کشورهای 
زیادی مورد پذیرش قرار گرفت. بسیاری از استادان 
ایاالت  از تعطیلی این مدرسه در آلمان، به  آن، بعد 
ـ  موهوی  جمله،  آن  از  که  کردند  مهاجرت  متحده 
نادی، نقاش و طراح مجار در ۱۹۳۷ باوهاوس جدید 
را در شیکاگو تأسیس کرد. اکثر مدارس معماری و 
ساختمان های کشورهای مختلف جهان از برنامه های 
به  دهه  چند  طول  در  و  پذیرفتند  تأثیر  مدرسه  این 
عنوان مهم ترین نماد معماری مدرن به شمار می آمد. 

پریمیتیویسم )بدوی گری( 
و  تاریخ  در  مختلفی  معانی  به  بدوی  هنر  اصطالح 
نقد هنرها به کار رفته است. هنر بدوی، به وسیع ترین 
بزرگ  تمدن های  از  جدا  جوامع  هنر  به  آن،  مفهوم 
هنر  مثال،  گونۀ  به  می شود،  اطالق  شرقی  و  غربی 
امریکایی پیشا ـ کلمبیایی از جمله مصداق های هنر 
بدوی است، هرچند که بخش بزرگی از آن به وسیلۀ 
انسان های بسیار فرهیخته ساخته شده است. اصطالح 
هنر بدوی، همچنین زمانی در مورد نقاشی های ماقبل 
رنسانس، به خصوص نقاشی های ایتالیایی و هلندی 

بسیار  اکنون  کاربرد  این  ولی  می رفت،  کار  به  نیز 
مفهوم  به  بدوی گری،  اصطالح  است.  شده  محدود 
بومیان  هنر  تأثیرگذاری  به  مدرن،  هنر  در  خاص 
افریقایی، استرالیایی، امریکایی و هنر عامۀ غربی بر 
و...  گوگن  پیکاسو،  کرشنر،  همچون  مدرن  نقاشان 

اطالق می شود. 

پاپ آرت )هنر همه گانی( 
پاپ آرت، یکی از جنبش های هنر بصری دهه های 
۱۹۵0 و ۱۹۶0، اساسًا در انگلستان و ایاالت متحده 
از  آرت  پاپ  سوژه های  و  تصاویر  گرفت.  بنیان 
فرهنگ همه گانی برگرفته می شد. برخی از هنرمندان 
کنسرو،  قطی های  نوشابه،  قطی های  از  شیوه  این 
و  خیابانی  تابلوهای  مصور،  فکاهی پردازی های 
و  تکه چسبانی ها  نقاشی ها،  در  مشابه  چیزهای 
و  می کردند  شبیه سازی  خود  مجسمه سازی های 
مواد  می بردند.  کار  به  را  آن ها  خود  دیگر،  برخی 
صنایع جدید مانند پالستیک، فوم و رنگ آکریلیک 
اغلب مورد استفاده آنها قرار می گرفت. پاپ آرت که 
یکی از مهم ترین جنبش های هنری قرن بیستم بود، نه 
تنها بر هنرمندان پس از خود تأثیر گذاشت، بلکه به 
طور گسترده یی بر طرح های تبلیغاتی، گرافیک و مد 
اثرگذار بود. پاپ آرت در واقع به عنوان واکنشی در 
برابر اکسپرسیونیسم انتزاعی دهه های ۱۹40 و ۱۹۵0 

پیدایش یافت. 

پست امپرسیونیسم 
این اصطالح دربارۀ گرایش های مختلفی در نقاشی، 
به  یا  امپرسیونیسم  ادامۀ  در  که  فرانسه  در  ویژه  به 
عنوان واکنشی در برابر آن، در فاصلۀ زمانی حدود 
است.  رفته  کار  به  داشت،  وجود   ۱۹0۵ تا   ۱۸۸0
و  نقاش  فرای،  راجر  بار  نخستین  را  اصطالح  این 
منتقد انگلیسی )۱۸۶۶ ۱۹۳4( در عنوان نمایشگاهی 
گالری های  در   )۱۹۱۱ و   ۱۹۱0( در  که  برد  کار  به 
نمایشگاه  را  آن  فرای  و  شد  برپا  لندن  در  گرافتن 
مانه و پست امپرسیونیست ها نامید. در این نمایشگاه 
عمدتًا آثار سزان، گوگن و ونگوگ که سه شخصیت 
محوری پست امپرسیونیسم به شمار می آیند، به نمایش 
گذاشته شد. پست امپرسیونیست ها به گونه های کاماًل 
متفاوتی از یکدیگر در برابر ناتورالیسم بازتابیده در 
کار امپرسیونیست ها و تأثیرگیری های لحظه یی آن ها 
و  سورا  مثال  برای  دادند.  نشان  واکنش  طبیعت  از 
رنگ  علمی تر  هرچه  تحلیل  بر  نیوامپرسیونیست ها 
تأکید کردند؛ سزان که می خواست »از امپرسیونیسم 
بسازد«  موزه ها  هنر  پایدار همچون  و  استوار  چیزی 
از »خطای  بود، گوگن  دل مشغول ساختار تصویری 
کارکرد  بتواند  تا  می کرد  احتراز  ناتورالیسم«  شنیع 
نمادین رنگ و خط را کشف کند و ونگوک سرچشمه 

و منبع الهام اصلی اکسپرسیونیسم بود. 

كالژ )تکه چسبانی( 
روزنامه ها  بریدۀ  عکس ها،  آن  در  که  اسلوبی 
گاه  صاف،  سطحی  بر  را  مناسب  اشیا  دیگر  و 
حرکت های  با  اغلب  و  می چسباندند  نقاشی  بوم 
از  گروه  اولین  کوبیست ها  می آمیزند.  َدرهم  قلم 
مانند  حقیقی  اشیای  که  بودند  حرفه یی  هنرمندان 
چسباندند  تابلوهای شان  بر  را  روزنامه ها  تکه های 
هم  و  واقعی  شی  )هم  دوگانه  کارکردی  آنها  به  و 
کالژ  از  فوتوریست ها  بخشیدند.  تصویری(  عنصر 
کردند  استفاده  ایدیولوژیک  و  اجتماعی  نیات  برای 
آن  از  خود  آنارشیستی  غایات  برای  داداییست ها  و 
بر  کارهای شان  در  که  سوریالیست ها  گرفتند.  بهره 
هم جواری نقش مایه های نامربوط و ناهم خوان تأکید 
می کردند، اسلوب تکه چسبانی را نیز به کار گرفتند.

 منبع: آفتاب

هومن داوودی

می گویند تا درد و رنجی در کار نباشد، اثر هنری 
هفتاد  دهۀ  اساس،  همین  بر  نمی گیرد.  شکل  هم 
شکوفایی  کم سابقۀ  اوج های  از  یکی  به  میالدی 
نبرد حماسی بشر،  تبدیل شد. آخرین  سینماگران 
یعنی جنگ جهانی دوم، حدودا۳0ً سال بود که به 
پایان رسیده بود. دیگر دشمنی که بشود رو در رو با 
او جنگید و قهرمانی و غرور آفرید، وجود نداشت. 
اما  می کردند،  آشتی  به  تظاهر  متخاصم  طرف  دو 
غافل گیر  تا  بودند  خود  سر  پشت  مراقب  همه 
نشوند. در چنین شرایطی، کارگردان های نامداری 
چون مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپوال، 
برایان دی پالما، استیون اسپیلبرگ و جرج لوکاس 
با  را  فیلم های خود  کردند و شاخص ترین  ظهور 
تکیه بر همین دوران مهیِب پس از جنگ ساختند. 
زمانه،  روح  بر  تکیه  با  دقیقًا  هم  فریدکین  ویلیام 
فرانسوی«  »رابط  را ساخت.  ماندگار خود  اثر  دو 
نظر  از  که  هستند  فیلم هایی  دو  هر  »جن گیر«  و 
آن چه  اما  هستند  کم نقص  سینمایی  ارزش های 
باعث شده به این درجه از اعتبار در تاریخ سینما 
برسند، عرضه شدن شان در زمان و مکان مناسب 
به  انسان ها  میل  بیانگر  فرانسوی«  »رابط  است. 
رابطه یی  بود؛  یکدیگر  با  صمیمانه  ارتباط  داشتن 
بزرگ  تناقض  یک  به  سرد  جنگ  دوران  در  که 
تبدیل شده بود: از طرفی با برداشته شدن مرزها و 
جهان وطن شدن بسیاری از انسان های کرۀ زمین 
و  می نمود  ناپذیر  اجتناب  ارتباط  و  آشنایی  این 
به  ابرقدرت ها  تالقی  مبهم  خطر  دیگر،  طرف  از 
واسطه جنگ سرد، اجازۀ غرق شدن در یک رابطۀ 
عاشقانه و صمیمانه را نمی داد. همین مضمون، در 
»جن گیر« هم ادامه یافت و خطر موهوم دشمنی که 
از پشت می خواهد ضربه بزند و صورتش نمایان 
نیست، به شکل شیطانی درآمد که کالبد یک دختر 
»جن گیر«  البته  است.  کرده  تسخیر  را  نوجوان 
بُعدی دیگر از روح زمانه را هم در خود داشت. 
جنگ جهانی دوم، آخرین آوردگاه عظیم و علنی 

فرقه های متخاصم مسیحی بود. 
و  پروتستان ها  اوانجلیست ها،  چون  فرقه هایی 
کاتولیک های اصیل آیین که در طول تاریخ در حال 

مبارزه بوده اند و هستند، در »جن گیر« نمود روشنی 
را  پروتستان  نازی های  که  ها  کاتولیک  یافته اند. 
نشان  خودی  »جن گیر«  با  حاال  داده اند،  شکست 
را  پروتستان ها  از  متنفر  تماشاگران  و  می دهند 
خرافه پرستی  و  صلیب  کشیش،  کلیسا،  به  دوباره 

فرا می خوانند. 
پروتستان های لوتِری هیچ گونه سرسپرده گی به پاپ 
بودند کشیش ها قدرت ماورایی  نداشتند و معتقد 
ندارند و خدای هر شخص خاص خود اوست. با 
آن که مذهب پروتستان نسبت به کاتولیک دیدگاه 
های مترقی  تری داشت، چون با ملی گرایی آلمانی و 
نازیسم آمیخته شده بود، پروتستان های کالِونیست 
های  کاتولیک  و  بی طرف  کشورهای  امریکایی، 
کردند.  پیدا  آن  به  نسبت  ناخودآگاه  نفرتی  ُرمی، 
بر  پایۀ همین کشمکش های مذهبی،  بر  »جن گیر« 
قدرت نجات بخشی پاپ، کشیش ها و کلیسا دوباره 
تأکید کرد و دل های تماشاگران دل زده از نازی ها 

را به دست آورد. 
و  قدرت  و  هستند  التین  به  فیلم  وردهای  تمام 
به شدت  فیلم  در  کاتولیسیسم  و  صلیب  تقدس 

فریدکین،  سینمایی  کارنامۀ  در  است.  پررنگ 
روح  با  دقیقی  تطابق  چنین  که  دیگری  فیلم های 

زمانۀشان داشته باشند، یافت نمی شود. 
چنددهه یی  تأخیرهایی  با  انگار  او  اخیِر  فیلم های 
متاخر،  نمونه های  از  یکی  شده اند.  ساخته 
لی  تامی  و  تورو  دل  بنیسیو  بازی  با  »شکارشده« 
جونز است. فیلم، یک »رمبو«ی به تمام معناست 
است.  شده  ساخته  تأخیر  ۲۵سال  حدود  با  که 
شخصیت لی جونز هم دقیقًا همان پولیس جدی 
اما  )اندرو دیویس( است.  فراری  و حقیقت جوی 
همه  از  مهم تر  و  ها  شنیده  و  ها  دیده  از  آن چه 
فریدکین  فیلم  آخرین  کنجکاوی برانگیز  آنونس 
برمی آید، حکایت دیگری است. »جو قاتل« دربارۀ 
برادر جوان و  یک خانواده )شامل یک خواهر و 
مالی  مشکالت  از  فرار  برای  که  است  پدرشان( 
تصمیم  شده،  تحمیل  دوش شان  بر  که  سنگینی 
می گیرند مادر خانواده را سربه نیست کنند تا با پول 
بیمۀ عمر او به زنده گی شان سر و سامانی بدهند. 
آن ها برای این کار به سراغی پولیسی به نام جو )با 
بازی متیو مک کاناهی( می روند که کارش کشتن 
آدم ها در ازای پول است. جو برای خودش مافیایی 
خشونتی  و  بی رحمی  نوع  هیچ  از  و  زده  هم  به 
قتل،  نقشۀ  ریزد:  می  هم  به  نقشه ها  اما  ندارد.  ابا 
وارد حریم  جایش، جو  به  و  نیست  موفقیت آمیز 
با  رابطه عاشقانه یی  و  خصوصی خانواده می شود 

دختر جوان خانواده برقرار می کند. 
همان طور که از این خط داستانی برمی آید، ظاهرا 
فیلم های سه دهۀ  از  بیشتر  این بار فریدکین بسیار 
گذشته اش به حال وهوای زمانه نزدیک شده است. 
و  امریکایی  خانواده های  در  عاطفی  بحران های 
یکی  با  تنها  که  فرزندانی  نام  به  بزرگی  معضل 
قاتل«  »جو  در  می کنند،  زنده گی  شان  والدین  از 
نمود پیدا کرده است. عشق های نافرجام و دور از 
روان  به  جبران ناپذیری  لطمه های  که  دوراندیشی 
از  دیگر  یکی  هم  می زنند  جوان ها  و  نوجوان ها 

مضمون های پُررنگ فیلم است. 
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 مجلس طرح بودجۀ...
همچنین شکریه بارکزی گفت: »نزدیک به ۸۶ میلیون دالر 
شورای  داراالنشای  دفتر،  ریاست  محافظت،  مصرف  تنها 
برای  همه  تقریبًا  که  است  شده(  داده  )اختصاص  وزیران 

رییس جمهوری و معاونانش کار می کنند.«
تحت  هم  دیگر  دالر  میلیون   ۵۸۲ بارکزی،  خانم  گفته  به 
عنوان کد »متفرقه و احتیاط« در نظر گرفته شده که صالحیت 

مصرف آن هم به دست رییس جمهوری است.
این عضو مجلس انتقاد کرد که مجموع کل بودجه قوه مقننه 
دالر  میلیون  با ۳۱  قوه قضائیه  بودجه  دالر و  میلیون  با ۳۳ 
بودجه  بدون  ریاست جمهوری  دفتر  بودجه  تنها  اندازه  به 

مربوط به کد متفرقه و احتیاط نیست.
مردم  »برای  طرحی  چنین  که  کرد  تاکید  بارکزی  خانم 

افغانستان قابل قبول نیست«.
به  این که  بر  او همچنین گفت که در طرح بودجه عالوه 
توسعه اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی توجهی نشده، تقسیم 
بودجه در سطح والیات هم به صورت »سلیقه ای و نامتوازن« 

در نظر گرفته شده است.
بودجه ملی سال ۱۳۹۱ هم دو بار به دلیل »نامتوازن بودن« 
آن رد شده بود و در نهایت هم طرح این بودجه در جلسه 

پرتنش مجلس تصویب شد.
و  جنجالی  مسایل  از  مختلف،  سطوح  در  توازن  موضوع 
بحث انگیز در طرح بودجه در چند سال گذشته بوده است. 
تاکید دارند که توازن هم در بخشهای  نماینده گان مجلس 

مختلف دولتی و هم در سطح والیات در نظر گرفته شود.
اعضای مجلس در اجالس روز شنبه تاکید کردند که آن ها 
داد که  بودجه رای خواهند  پیشنهادی  به طرح  تنها زمانی 
گرفته  نظر  در  بودجه  طرح  در  آنها  پیشنهادی  اصالحات 

شود.
اما وحیداهلل توحیدی سخنگوی وزارت مالیه گفته است تا 
انتقادها و پیشنهادهای نماینده گان را به صورت  زمانی که 
نظر  اظهار  مورد  این  در  نکرده،  دریافته  رسمی  و  کتبی 

نمی کند.
یازده  نماینده گان  مجلس  اعضای  که  است  حالی  در  این 
در  بودجه  نکردن  مصرف  و  کاری  کم  به  را  وزارتخانه 
سال ۱۳۹0 متهم کرده و تصمیم به استیضاح مسئوالن این 

وزارتخانه ها گرفته اند.
حامد  کابینه  عضو  یازده  این  استیضاح  جلسه  است  قرار 

کرزی روز چهارشنبه آینده برگزار شود.
که  گرفته شد  تصمیم  در یک جلسه مجلس  هفته گذشته 
رای گیری در باره قناعت بخش بودن یا قناعت بخش نبودن 

توضیحات وزیران به صورت محرمانه برگزار شود.
وزیران  توضیحات  نبودن  قناعت  به  نماینده گان  بیشتر  اگر 
رای دهند، موضوع سلب اعتماد از آنها را بررسی می کنند 
و رایگیری مجدد در باره رد یا تایید صالحیت آن ها برگزار 

می شود.

بیش از 50 درصد...
بیماران  براي  شفاخانه  دراین  اکنون  اما خوشبختانه   

رواني نیز امکانات صحي خوب فراهم شده است.
تمویل  که  آلمان  سفارت  نماینده  کنفرانس  این  در 
کنندۀ این برنامه است گفت، کشور آلمان ۹0 میلیون 
خدمات  ارایۀ  و  شفاخانه ها  ساخت  جهت  را  یورو 

صحي به افغانستان کمک کرده است.
او همچنان اضافه کرد، ما مصمم هستیم که در بخش 
افغانستان  عامه  صحت  وزارت  با  رواني  صحت 
ادامه  همچنان  را  همکاري  این  و  کنیم  همکاري 

بدهیم.
از  تن  یک  و  شناس  روان  قدیس  داکترفرشته 
شرکت کننده گان این کنفرانس گفت، زماني که حرف 

میان مي آید،  به  بیماري هاي رواني  یا  از مشکالت و 
دیوانه  یعني  رواني  مشکالت  که  مي کنند  فکر  همه 

بودن، درحالیکه این طور نیست.
بانو قدیس افزود، مردم افغانستان با پشت سرگذاشتن 
سه دهه جنگ و تحمل مشکالت فراوان، با مشکالت 
اند، اما چون وزارت صحت  روحي و رواني مواجه 
دست به کار شده و صحت رواني را جزو برنامه  هاي 
این وزارت ساخته است، بنابراین چنین اقدامي کمک 
مشکالت  چنین  دچار  کساني که  براي  موثر  بسیار 

هستند، خواهد کرد.
او تاکید کرد، اگر سطح آگاهي مردم باال برود و اگر 
گیرد،  صورت  مکاتب  و  دانشگاه ها  در  آگاهي  این 

بسیار موثر و مفید واقع خواهد شد. 
خدمات  ارایۀ  تطبیق  داشت،  اظهار  قدیس  داکتر 

صحت رواني در پنج والیت به صورت آزمایشي بود 
که نتایج بسیار خوبي به دست آمد، بنابراین تصمیم 
گرفته شده که این برنامه در سایر والیت کشور نیز 

گسترش داده شود.
به  مبتال  افراد  رقم   ۲0۲0 سال  تا  که  مي شود  گفته 
یافت  خواهد  افزایش  جهان  در  رواني  بیماري هاي 
را  جهان  میر  و  مرگ  مولفۀ  چهارمین  افسرده گي  و 

تشکیل خواهد داد.
گفتني است که  بیماریهای روانی به دالیل مختلف و 
متعددی در افراد ایجاد مي شود، اما بیشتر روانشناسان، 
افراد  زنده گی  نوع  را  بیماری  این  شیوع  عامل 

مي دانند.

کشورهای  فساد،  با  مبارزه  جهانی  روز  در  کرزی  رییس جمهور 
و  افراد  به  قراردادها  سپردن  طریق  از  که  کرد  متهم  را  خارجی 

شرکت ها، سبب گسترش فساد کالن شده اند.
آقای کرزی روز گذشته در محفلی که به مناسب روز جهانی مبارزه 
با فساد در کابل برگزار شده بود، گفت که فساد کالن در افغانستان 

مربوط به خارجی ها می شود.
با فساد درحالی تجلیل  بین المللی مبارزه  از روز  افغانستان  دولت 
افغانستان  بین الملل،  شفافیت  سازمان  بررسی  براساس  که  می کند 

هنوز هم فاسدترین کشور در سطح جهان است.
این  در  سخنرانی اش  در  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
محفل یک بار دیگر کشورهای کمک کننده حکومت اش را متهم 
کرد که از طریق قرارداد با افراد و شرکت ها منجر به گسترش فساد 
می شوند. او خطاب با حاضران نشست گفت: »برادران و خواهران 

عزیز، خود را )در فساد( مقصر ندانید، این فساد دیگران است«.
کرزی گفت که فساد در افغانستان دو منبع کاماًل واضح دارد. او 
افزود: »یکی ناتوانی و ضعف های اداره و دولت ماست، در قوانین، 
مقررات و اجراآت و همچنان در تماس مردم با دولت. بخش دوم، 

فساد آمده و تشویق شده از سوی خارجی ها در افغانستان است«.
به  نیز  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  که  کرد  تاکید  کرزی  حامد 
تالش هایی از دو جهت نیازمند است، اما این تالش ها زمانی نتیجه 
افغانستان محو گردد. کرزی  در  فساد  بزرگ«  »عوامل  که  می دهد 
رییس جمهور جدید  وقتی  در سال ۲0۱4  که  است  مطمین  گفت 
انتخاب شود و اکثر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، 
ایجاد کرده  اینجا  در  آنها  »قراردادها، تشکیالت و ساختارهایی که 

نیز کاهش می یابند، و این به خیر  اند و منبع بزرگ فساد هستند 
افغانستان است«.

مانند  فساد  با  مبارزه  برای  اقدام هایی  افغانستان  در  گفت  کرزی 
او  است.  شده  گرفته  دست  روی  مقررات  و  قوانین  ساده سازی 
همچنان تاکید کرد که یکی از اقدام ها برای مبارزه با فساد، مصونیت 

کاری ماموران ملکی و نظامی افغانستان است.
حامد کرزی گفت که مامورین باید از طریق اصول به کار گماشته 
را  بخش ها  این  در  کامیابی«  »نشانه  هنوز  که  افزود  اما  شوند، 
نمی بیند. کرزی گفت: »هنوز هم ما زیادتر به روابط وابسته هستیم 
تا به ضوابط. اصالح اداره، مصونیت مامور، بستگی کامل به اجرایی 

کردن ضوابط دارد«.
مجلس  این  در  اداری  فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  لودین  عزیزاهلل 
گفت که این اداره در سال گذشته حدود ۱۶0 قضیۀ فساد اداری را 

به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده است.
وی ناکارآمدی سیستم مبارزه با فساد اداری، وجود ادارات موازی 
با دستگاه مبارزه با فساد اداری، عدم تطبیق قانون باالی همه به طور 
نبودن  کافی  مجرمان،  محاکمه  برای  سیاسی  ارادۀ  یکسان، ضعف 
سیستم  نبود  و  دولتی  کارمندان  برای  مادی  امتیازات  و  معاشات 
مجازات و مکافات را از جملۀ مشکالت این اداره در امر مبارزه با 

فساد اداری عنوان کرد.
وی افزود: »هیچ یک از چند صد قضیه یی را که ما شناسایی و به 
مراکز مربوطه ارجاع کردیم، بررسی نشده، آیا هیچ یک از ارگان های 
عدلی و قضایی قابلیت رسیده گی به این قضایا را نداشته، آیا هیچ 
نداشته  را  متهمین  محاکمۀ  برای  کافی  دالیل  قضایا  این  از  یک 

است؟«
وی اظهار داشت که کار ثبت دارایی های مقامات دولتی در مرکز به 
پایان رسیده و در پنج والیت دیگر نیز آغاز شده که در نتیجۀ آن 

دارایی پنج هزار مقام دولتی ثبت شده است.
او گفت که همچنان پروندۀ سوء استفاده از قرارداد البسۀ وزارت 
دفاع نیز بررسی شده و در اعالن مجدد آن ۷۸0 میلیون افغانی به 

نفع دولت تمام شده است.
رییس جمهور کرزی نیز تأکید می ورزد فساد اداری و کشت مواد 
مخدر که دو شرط مهم جامعۀ جهانی برای دوام کمک ها بعد از 
به اوج خود رسیده  سال ۲0۱4 گفته شده است، در حال حاضر 

است.
در حالی که رییس جمهوری در این همایش تأکید کرد که بخش 
اصلی فساد »از ما نیست«، رییس مبارزه با فساد اداری سخنان خود 

را با این شعر به پایان برد:
»آنچه ما با خود کردیم، هیچ نابینا نکرد / همچو ما خود را کسی 

رسوا در این دنیا نکرد«.
این در حالی است که تحلیلگران از نبود اراده سیاسی در مبارزه با 
فساد سخن می گویند. اداره مبارزه با فساد اداری در گذشته برخی 
اعضای کابینه حکومت افغانستان را به دست داشتن در فساد متهم 

کرده است، اما هیچ اقدامی علیه آنها صورت نگرفته است.
پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد در سال ۲00۳، 
نهم دسمبر به عنوان روز بین المللی فساد تعیین گردید و هر سال 
از این روز تجلیل می شود. اما اداره عالی مبارزه با فساد افغانستان 

روز شنبه از این روز تجلیل کرد.
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کرزی خطاب به مقام های حکومت:

خود را مقصر ندانید، فساد کار دیگران است

باراک اوباما به عیادت اسداهلل خالد...
در نامه خبری سفارت افغانستان در لندن آمده است 
خالد،  آقای  بهبود  به  رو  روند  از  اوباما  »باراک  که 
ابراز خرسندی کرد و گفت امیدوار است آقای خالد 

هرچه زودتر بهبود یابد و به افغانستان بازگردد.«
در این نامه خبری همچنین آمده است که آقای اوباما 
به آقای خالد اطمینان داد که پزشکان معالج او تمامی 
توان خود را برای مداوای آقای خالد به کار خواهند 
بست و جریان مداوای آقای خالد را مستقیما دنبال 

خواهد کرد.

اسداهلل خالد، رییس امنیت ملی افغانستان، در ششم 
اداره  به  مربوط  مهمانخانه های  از  یکی  در  دسامبر 
قرار  انتحاری  حمله  هدف  افغانستان  ملی  امنیت 

گرفت.
افغانستان اعالم کردند که این فرد  امنیتی  مقام های 
خود را حامل پیام صلح از سوی طالبان معرفی کرده 

بود.
در  روز  چند  برای  حادثه  این  از  پس  خالد  آقای 
برای  بعداً  و  گرفت  قرار  مداوا  تحت  افغانستان 

مداوای بیشتر به امریکا منتقل شد.

رسانه ها  در  افغانستان  ملی  امنیت  رییس  به  حمله 
بازتاب گسترده یی داشت و شماری از منتقدان دولت 
امنیتی در  افغانستان آن را بی توجهی این نهاد مهم 

پیشگیری از حمالت تروریستی عنوان کردند.
مواد  مهاجم،  که  کردند  اعالم  امنیتی  مقام های  اما 

منفجره را در داخل بدن خود جاسازی کرده بود.
پاکستان  کویته  در  حمله  این  گفت  کرزی،  آقای 
طراحی شده بود و مشابه به ترور استاد برهان الدین 
ربانی رییس جمهوری پیشین و رییس شورای عالی 

صلح افغانستان بود.

د پاریس غونډه...
د نوموړي په خبره، په دې غونډه کې اسالمي ګوند هم 
له طالبانو سره په دې برخه کې همنظری ځکه و، چې 
په وار وار کابل ته راغلل خو کومه پایله یې ورنه کړه او 
د  وایي، چې  ناراضه ول. ښاغلی مژده  ترېنه  هغوی هم 

دې لړۍ نورې غونډې به هم وشي خو مهمه هغه به یې 
سره  تر  مشرۍ  په  ملتونو  ملګرو  د  کې  ترکمنستان  په 
کېږي، چې د طالبانو استازي به هم په کې برخه واخلي. 
او  دی  کې  قطر  په  دفتر  سیاسي  طالبانو  د  وویل،  هغه 
ټولې خبرې د هماغه دفتر له لوري تر سره کېږي نو په 

دې غونډه کې به هم د دې دفتر غړي ګډون وکړي.

سره  طالبانو  له  امریکا  چې  هغې  تر  وایي،  مژده  وحید 
نو  او یوې موافقې ته سره ونه رسېږي  خبرې ونه کړي 
د سولې رسمي خبرې نشي تر سره کېدای. هغه وایي، 
داسې ډېرې غونډې به وشي، نظرونه به روښانه شي خو 
رسمي  سولې  د  کړي  ونه  خبرې  طالبان  او  امریکا  چې 

خبرې نه شي کېدای.

مورد تجاوز قرار...
از صابره پرسیده شده، زمانی که در حضور صدها 

تن شالق زده می شد به چه فکر می کرد؟
مرا  که  بود  دشت  یک  »آنجا  گفت:  پاسخ  در  وی 
بردند در آنجا نفر بسیار زیاد بود، مالها و شاگردان 
مکتب بودند، که تقریبًا ۲000 نفر می شدند. وقتی که 
شالق می  زد تا یک ده شالق احساس درد می کردم 

اما بعداً برایم عادی شد و مرا ۱0۱ شالق زدند.«
هر چند اکنون صابره در امن و بدور از چشم مردم 
محل زنده گی می کند، اما او از امنیت جان فامیل 

اش در هراس است.
وی می گوید که طالبان به پدرش اخطار داده اند که 

اگر صابره را برای شان تسلیم نکند، او را به قتل 
می رسانند.

در همین حال، صابره از بی عدالتی ها در مورد قضیه 
خودش و رهایی پسری که به گفته وی بر او تجاوز 

کرده، سخن می زند.
نهاد  و  ملی  شورای  از حکومت،  جوان  دختر  این 
های حقوق بشر انتقاد کرده می گوید که در قسمت 
از  من  اند:  کرده  اختیار  او خاموشی  قضیه  بررسی 
دولت تقاضا دارم که من را کمک کند تا حق ام را 
بدست آورم. واقعًا در حق من ظلم شد چون آن کار 
به رضایت من نبود. اما نمی فهمم که سرنوشت من 
چه خواهد شد، حقوق بشر، پارلمان همه خاموش 

نشسته اند هیچ در مورد قضیه من گپ نمی زنند.«

کمیسیون  در  زنان  بخش  معاون  امرخیل  عادله  اما 
گفت:  آزادی  رادیو  به  به  بشر  حقوق  مستقل 
را  این موضوع  مطالبه  نام  »اعضای خانواده صابره 
این موضوع را در  بر ما وقت بدهید که  دارند که 
وقتی  اینست  ما  هدف  فقط  کنیم.  می  حل  جرگه 
که صابره را ما در خانه امن تسلیم کردیم به دلیل 
ما می  این خاطر  به  اینکه احساس خطر می کرد، 
خواهیم ابتدا وی در یکجا امن باشد تا اینکه بتوانیم 
ما از طریق مصالحه و میانجیگری این موضوع را 
حل کنیم. در صورتیکه از این طریق موفق نشدیم 
آن  قانونی  از مجرا  را  قضیه  این  می توانید  باز شما 

تعقیب نماید.«
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کمک های سازمان ملل به بیجاشده گان غزنی

به غارت برده می شود

یادواره های سربازان کشته شدة آلمانی 
در افغانستان تخریب می شوند

استخبارات پاكستان و افغانستان پروندۀ 
حمله بر اسداهلل خالد را بررسی می كنند

امریکا  در  منتشره  گزارش  تازه ترین 
حمله   ۳۳۳ امریکا  که  است  داده  نشان 
با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
میالدی  جاری  سال  در  افغانستان  در 
این  تمام حمالت  از  بیش  که  داد  انجام 
سال  هشت  در  پاکستان  در  هواپیماها 

گذشته محسوب می شود.
این آمارها که توسط نیروی هوایی امریکا 
منتشر شده و در وبالگ »اتاق خطر« نیز 
انتشار یافته نشان می دهد که تنها در سال 
از  استفاده  با  حمله   ۳۳۳ میالدی   ۲0۱۲
هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان 

صورت گرفته است.
تعداد حمالت در سال ۲0۱۱، ۲۹4 مورد 
بوده  مورد   ۲۷۸ آن  از  پیش  سال  در  و 

است.
همچنین این میزان در سال جاری میالدی 
بسیار بیشتر از حمالت هواپیماهای بدون 
نشین  قبیله  مناطق  علیه  امریکا  سرنشین 
پاکستان در هشت سال گذشته محسوب 

می شود که ۳۳۸ مورد بوده است.
حمالت  این  تمام  گزارش  این  براساس 
درست  افغانستان  در  جاری  سال  در 

نیروهای  که  گرفتند  صورت  زمانی 
تا حضور خود  امریکایی تالش می کنند 

را در افغانستان کاهش دهند.
نیروی هوایی  براساس گزارش  همچنین 
امریکا، در هر ماه در سال ۲0۱۲ میالدی 
هوایی  حمله   ۳۳ میانگین  صورت  به 
صورت می گرفت در حالیکه میانگین این 

حمالت در سال قبل از آن ۲4/۵ بود.
در اوایل ماه جاری، کنگره امریکا در یک 
جلسه غیر علنی کم سابقه در خصوص 
استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین 
بررسی  به  جمعی  کشتار  وسایل  بعنوان 
خواستار  سفید  کاخ  از  و  پرداخت 
این  از  استفاده  روند  آشکارسازی 

هواپیماها شد.

هافینگتون  خبری  پایگاه  گزارش  به  بنا 
پست، یکی از سیاستمداران دموکرات که 
نمایندگان  ریاست کمیته قضایی مجلس 
سفید  کاخ  از  دارد  برعهده  را  امریکا 
به  مربوط  مبهم  موارد  تمام  تا  خواست 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
اقدامات  این  تمام  البته  سازد.  آشکار  را 

تاکنون مسکوت و معلق مانده اند.
در  خلبانان  توسط  که  هواپیماها  این 
سازمان  توسط  و  امریکا  در  پایگاه هایی 
اطالعات امریکا )سیا( هدایت می شوند، 
زیر  که  سربازانی  به  برای کمک  معموال 
مورد  هستند  دشمن  توپخانه ای  آتش 
سازمان  همچنین  می گیرند.  قرار  استفاده 
عملیات  در  هواپیماها  این  از  نیز  سیا 
ویژه برای نابودی و از میان بردن اهداف 

خاص نیز استفاده می کند.
حالیکه  در  نوشت،  نیز  گاردین  روزنامه 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در 
هوک  سندی  مدرسه  کشتار  خصوص 
ایالت کنتیکت ابراز تاسف کرد. اما هیچ 
حرفی تاکنون در خصوص کودکانی که 
در حمالت این هواپیماها کشته می شوند 

به زبان نیاورده است.
این روزنامه در ادامه می نویسد: اوباما به 
که  راهی  اما  نمی کشد.  را  کودکان  عمد 
آن  از  هواپیماها  این  از  استفاده  برای  او 
این  شدن  کشته  باعث  می کند  استفاده 

کودکان می شود.

با  پاکستان  استخباراتی  مقامات 
سفر قریب الوقوع به کابل، موضوع 
ترور رییس امنیت ملی افغانستان 

را مورد بررسی قرار می دهند.
پاکستان  و  افغانستان  مقامات 
خود  مشترک  تحقیقات  به زودی 
را درباره ترور اسداهلل خالد آغاز 

می کنند.
خالد، اخیراً در حمله انتحاری یک 
شورشی طالبان که خود را میانجی 
روند صلح افغانستان معرفی کرده 

بود به شدت زخمی شد.
پس از این حمله، دولت افغانستان 
به طور تلویحی پاکستان را مسوول 

موضوع  این  که  دانست  حمله  این 
باعث به وجود آمدن تنش در روابط 

دو کشور شد.
در  طرف  دو  مقامات  حال،  این  با 
نشست اخیر در انقره توافق کردند تا 
این موضوع را به طور مشترک مورد 

تحقیق و بررسی قرار دهند.
متشکل  کارگروهی  اساس،  برهمین 
از مقامات مربوطه از دولت افغانستان 
و پاکستان برای پیگیری این موضوع 

تشکیل شد.
روزنامه  با  گفت وگو  در  آگاه  منابع 
که  کردند  اعالم  پاکستان  »تریبون« 
مقامات  از  مرکب  تیمی  به زودی 
به  کمک  برای  پاکستان  اطالعاتی 

تحقیقات عازم کابل می شود.
کرزی  حامد  منبع،  این  گفته  به 
نشست  در  افغانستان  رییس جمهور 
انقره تصریح کرد که این حمله کار 
ایجاد  خواهان  که  است  عواملی 

افغانستان  صلح  روند  در  اختالل 
هستند.

جامعه  اینکه  به  اشاره  با  منبع  این 
نقش  از  بار  اولین  برای  جهانی 
صلح  روند  پیشبرد  در  پاکستان 
افغانستان تجلیل کرده، تصریح کرد: 
زمان وقوع این حادثه به وضوح نشان 
می دهد که نیروهای خاصی درصدد 
کارشکنی و مختل کردن این پروسه 

هستند.

عملیات های یک سالة هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در افغانستان؛

بیشتر از کل عملیات های 8 ساله در پاکستان 
مردم از حق تلفی ها در توزیع کمک های زمستانی 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمشنری 

پناهنده گان در غزنی شاکی اند.
خواهان  سازمان  این  پایه  بلند  مقام های  از  آنان 

رسیده گی به شکایت شان هستند.
که  است  روز  چند  کمک ها  این  توزیع  آغاز  با 
به صورت پیهم ده ها نفر از شهروندان غزنی در 
مقابل ادارۀ مهاجرین و عودت کننده گان والیت 
آنان  مورد  در  که  می گویند  نموده،  تجمع  غزنی 
حق تلفی صورت گرفته است و در توزیع کمک 

شفافیت وجود ندارد.
پایۀ مؤسسۀ یو ان اچ سی  بلند  از مقام های  آنان 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  »کمشنری  آر 
مشکل  این  به  رسیده گی  خواهان  پناهند ه گان« 

هستند.
به گزارش بست باستان، محمد صادق یکی از این 
تلفی  حق  به  را  غزنی  مهاجرین  ادارۀ  معترضان، 

متهم می سازد.
بهار  در  فرقه یی  اثر جنگ های  از  که  او می گوید 

امسال همراه چند خانوادۀ دیگر از کویته پاکستان 
مهاجر شده است و فعاًل در خانه های کرایی در 

شهر غزنی زنده گی می کند.
او گفت: »ریاست مهاجرین غزنی حق ما را تلف 
کرده است. من در تاریخ دوم اسد همین سال به 
ریاست مهاجرین غزنی مراجعه کردم. کاپی های 
اسناد مهاجرت سه خانواده را که نان آورشان در 
کویته شهید شده اند به این ریاست تحویل دادم. 
به من گفته شد که در زمان توزیع کمک مراجعه 
کنید، اما چند روز که مراجعه کردیم جز ریشخند 

زدن و گپ دادن چیزی به ما نمی گویند.«
مشکل  این  به  مسووالن  رسیده گی  خواهان  او 

شد.
محمد هاشم نمایندۀ باشنده گان شهرک مهاجرین 
نیز می گوید که ریاست مهاجرین  والیت غزنی 
غزنی مستحقین و بیجاه شده گان والیت غزنی را 

به گونۀ واقعی آن سروی نکرده است.
مهاجرین  او می گوید در حال حاضر در شهرک 
زنده گی  شده  بیجا  خانوادۀ  چهارصد  غزنی 
لیست کمک  در  گان  بیجا شده  این  اما  می کنند، 

های ریاست مهاجرین شامل نشده اند.
اماعبدالباری رحیمی آمر ادارۀ مهاجرین و عودت 
افراد  اداره  این  که  دارد  تأکید  غزنی  کننده گان 
کرده  گزینش  را  کمک ها  دریافت  برای  مستحق 

اند.
او کمک های انجام شده برای شهروندان غزنی را 
بسنده ندانسته و می گوید که آمار بیجا شده گان و 
عودت کننده گان غزنی نسبت به هر والیت دیگر 

کشور بیشتر است.

به گفتۀ او، در حال حاضر بیشتر از ۹ هزار بیجا 
گی  زنده  غزنی  شهر  داخل  در  داخلی  شده گان 
می کنند و کمک های فعلی که از سوی کمشنری 
است،  شده  مساعدت  متحد  ملل  سازمان  عالی 

کفایت نمی کند.
به گفتۀ او، این کمک ها تنها برای ۱۵00 خانواده 
در نظر گرفته شده است و برای هر خانواده ۲۶ 
می  توزیع  پوشاک  و  سوختی  ارتزاقی،  مواد  قلم 

گردد.

قرار است بناهای یادبود 
شده  کشته  سربازان 
با  افغانستان  در  آلمانی 
این  نیروهای  بازگشت 
کشور به خانه، تخریب 

شوند.
روزنامه  نوشتۀ  به 
ارتش  خروج  با  ولت، 
افغانستان،  از  آلمان 
ساخته  یادواره های 
سربازان  برای  شده 
نیز  آلمانی  شده  کشته 
دیگری  جای  به  باید 

منتقل شوند. اسقف های نظامی شهر »پتسدام« را 
به وزیر دفاع آلمان برای بنای یادواره های جدید 

توصیه کرده اند.
پروتستان  اعظم  اسقف  مان،  دوتس  مارتین 
جایی  همان  در  باید  یادواره ها  ما  نظر  از  گفت: 
که سربازان برای عملیات از آنجا اعزام شدند به 
پتسدام، همان جایی  نمایش گذاشته شوند. شهر 
است که از آنجا نیروهای آلمانی به ماموریت های 

نظامی فرستاده می شوند.
پتسدام  همسایگی  در  که  هم  برلین  میان  این  در 
بنای  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  است، 
»بندلربالک« در برلین هم مکان مناسبی برای ایجاد 
یادواره است اما اسقف پروتستان موافق این مکان 

نیست و می گوید که این بنا مستقل است.
سه بنای یادبود در افغانستان برای سربازان آلمانی 
وجود  شده اند،  کشته  گذشته  سال   ۱۱ طی  که 

دارد.
جنگ  در  شده  کشته  سربازان  برای  آلمان  ارتش 
یادبودهایی سنگی با لوح های فلزی حاوی نام و 
این  در  است.  ساخته  را  آنها  شدن  کشته  تاریخ 
یادبودها سربازان و یا کسانی که خود در افغانستان 
مانند  دوستانشان  از  یادگارهایی  داشتند  حضور 

عکس ها و نامه ها را آنجا قرار داده اند.
این یادواره ها در کندز، بغالن و مزارشریف قرار 
دارند؛ اردوگاه هایی که در کندز و بغالن هستند تا 

سال آینده تعطیل می شوند.
اواسط ماه دسامبر وزیر دفاع آلمان خواستار تسریع 
در عقب نشینی برنامه ریزی شده از افغانستان شد 
از  افغانستان  نیروهای مستقر در  و گفت: کاهش 
ابتدای سال ۲0۱۳ به معنای تعطیلی اردوگاه قندوز 

است.



رابطه  داشتن  اتهام  به  که  دختری  صابره 
نامشروع با یک پسر در والیت غزنی شالق 
زده شده است، از حکومت، شورای ملی و 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد 

کرد.
یکی  هیچ  اکنون  تا  که  می  گوید  دختر  این 
نکرده  پی گیری  را  او  پروندۀ  نهادها  این  از 

است.
این دختر از غزنی به کابل منتقل شده و اکنون 

در یکی از خانه های امن زنده گی می کند.
قریه،  ادعای مالها و موسیفدان  او برعکس 
می گوید که با هیچ پسری دوست نبود و به 

مشروع  نا  رابطه  کسی  با  خودش  خواست 
جنسی  تجاوز  مورد  او  بلکه  نکرده،  برقرار 

قرار گرفته است.
می کرد،  مزاحمت  زیاد  پسر  »این  گفت:  او 
دو سه روز شمارۀ تلیفون اش را به پیشرویم 
و  گرفته  را  نمبر  من  چهارم  روز  انداخت، 
زنگ زدم و گفتم که چرا مزاحمت می کنی و 
گفت که من مزاحم نیستم. باالخره یک روز 
همرای من ارتباط گرفت و همیشه زنگ زده 
برایم مزاحمت می کرد باز یک روز گفت که 
دکان من بیا یک گپ مهم را برایت می گویم 
کنم.  تو چی  دکان  در  نمی آیم  نه  گفتم  من 
)او( گفت یک گپی را یک نفر در موردت 
گفته که اگر پدر و مادرت از آن خبر شوند 
ترا می کشند، من هم رفتم در دکان از دستم 
بعد  برد،  دکان  خانه  پس  در  گرفته  محکم 
نه  دیگر  گرفت  ام  دهن  در  را  خود  دست 

فهمیدم که چی شد.«
والیت  چاغوری  ولسوالی  باشنده  صابره 
به  پیش  ماه  چهار  حدود  وی  است،  غزنی 
اتهام داشتن رابطه نا مشروع با یک پسر ۲4 
ساله به دستور مالها و افراد با نفوذ محلی در 

محکمه صحرایی شالق زده شد.
این مساله عکس العمل های جدی حکومت 
حقوق  نهادهای  و  ملی  شورای  افغانستان، 
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                                 ادامه صفحه 6

Year 4  y  NO 961y Tuesday 23 December 2012

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنیفي و مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجیه نوري

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

& شماره تماس:  0752044210 - هرات: 0793899446

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 
نشاني: حصة دوم کارته پروان، 

عقب سینمای آريوب، سرک پنجم
شماره گان: 5000

په داسې حال کې چې د تېرې جمعې په ورځ د فرانسې 
په پالزمېنه پاریس کې د افغان کشالې د ښکېلو اړخونو 
عالي شورا  ته ورسېده، د سولې  پای  دوه ورځنۍ غونډه 
وایي، چې دغه غونډه نیمګړې  وه او هغسې نه وه، چې 

دوی یې تمه درلوده.
لودین  عطااهلل  مولوي  مرستیال  شورا  عالي  د  سولې  د 
کنفرانس  پاریس  د  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

یوشمېر نیمګړتیاوې او خالوې درلودې.
هغه وویل، یاد کنفرانس اجنډا او پرېکړه لیک نه درلوده، 
او  د ټولو سیاسي ګوندونو استازیتوب په کې نه و شوی 
د راتلونکې لپاره یې کوم وخت، اجنډا او ځای روښانه نه 

کړ، چې غونډه به چېرې او څنګه کوي.
اسالمي  د  افغانستان  د  ډول  په  بېلګې  د  وایي،  نوموړی 
حزب چې په هېواد کې دمګړۍ یو له سترو ګوندونو څخه 
دی په دې کنفرانس کې ورته د ګډون بلنه نه وه ورکړل 
شوې، او له بهره یې څوک استازیتوب نشي کوالی او د 
افغان ملت د ګوند په ګډون ډېرو نورو ګوندونو ته هم په 

کې بلنه نه وه ورکړل شوې.
ښاغلی لودین زیاتوي، په دې غونډه کې د طالبانو له دریځ 
نیوکو  د  نظام  پر  او  ردولو  د  قانون  اساسي  د  څرګندولو، 
هغو  ټولو  د  چې  زیاتوي  خو  نلرل؛  څه  نور  یې   ترڅنګ 

ناستو هر کلی کوي، چې د سولې په اړوند جوړېږي.
د  نه درلوده چې  وویل، دې غونډې هغومره محتوا  هغه 

خلکو هیله وه.
د سولې د عالي شورا مرستیال زیاته کړه، چې د سولې 
لپاره  نه د دې  او  لري  نه د پرېکړو صالحیت  عالي شورا 

جوړه شوې ده.
رول  منځګړیتوب  د  یوازې  شورا  دغه  وویل،  نوموړي 
لري او د دې زمینې برابرول یې پر غاړه دي، چې دواړه 
لوري د سولې او مذاکرو مېز ته کېنوي، خپل شرایط لري 

یوازې زمینه سازي کوي.
هم  څارنه  لوریو  دواړو  د  شورا  عالي  سولې  د  وایي،  هغه 
یا  کوي  وړاندیزونه  څه  مخالفان  حکومت  د  چې  کوي، 
غوښتنو  له  خلکو  د  چې  کوي،  وړاندیزونه  څه  حکومت 

سره موافق دي کنه، یا څوک سرغړونه کوي.
چې  ده  کار  په  کړه،  زیاته  لودین  عطااهلل  مولوي  ښاغلی 
په  چې  غونډه  جوړېدونکې  راتلونکې  اړوند  په  سولې  د 
ترکمنستان کې جوړېږي د دې غونډې خال په کې ډکه 

شي.
ټول  دې  کې  غونډه  راتلونکیو  په  سولې  د  وایي،  هغه 
سیاسي جریانونه برخه واخلي، اجنډا دې ولري، پرېکړه 
ټولې  دغه  چېرې  که  یې  وینا  په  او   ولري  دې  لیکونه 

نو د سولې خبرو ته  خالوې په راتلونکې کې ډکې شي، 
به ښه زمینه برابره شي.

له  مژده  وحید  شننونکی  چارو  سیاسي  د  همدارنګه 
ماندګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، چې طالبانو د 
پاریس په ناسته کې ویلي چې د استبداد په الس جوړ 
شوی قانو ورته د منلو نه دی او باید چې د افغانستان نوی 

اساسي قانون ولیکل شي.
هغه وایي، په دې ناسته کې بله مهمه خبره د سولې په 
برخه کې د طالبانو له لوري په خپل پخواني دریځ ټینګار 
برخو  دوو  په  ستونزه  افغان  طالبانو  چې  زیاتوي،  او  و 
وېشلې یوه یې بهرنۍ او بله یې کورنۍ ده او ټینګار کوي، 

چې باید لومړی یې بهرنۍ ستونزه حل شي.
افغان  کې  ناسته  دې  په  طالبانو  کړه،  زیاته  نوموړي 
منظمه  لپاره  سولې  د  ګواکې  چې  کړ،  تورن  حکومت 

تګالره نه لري یوه ورځ یوه او بله ورځ بله کوي.
ښاغلي مژده وویل، همدارنګه طالبانو د سولې عالي شورا 
یوه بې واکه اداره وبلله او زیاته یې کړه، چې په دې شورا 
کې داسې کسان نه دی راټول شوي چې ټولو ته د منلو 

وړ وي.
د هغه په باور، طالبانو دا هم رد کړه چې ګواکې د نورو 
پرېکړه  توګه  خپلواکه  په  چې  ویل  یې  او  دي  غالمان 

کوي.
زیاتوي، هغوی همدارنګه د سولې  دغه سیاسي شنناند 
یوازې یې د  او  اړه وړاندې شوې طرحه هم رد کړې  په 
سولې د خبرو لپاره له امریکا سره خبرې منلي، چې دوی 
باید له امریکا سره خبرې وکړي او پرې دا ومني، چې له 

افغانستانه به وځي او کنه.
هغه وویل، طالبانو د پاریس په غونډه کې غوښتنه وکړه 
ازادي ورکړي، ځکه  بیان  باید ورته د  ټولنه  نړیواله  چې 
دوی له خپل ځانه دفاع نه شي کوالی او المل یې هم د 

بیان ازادۍ نشتون دی.
ښاغلی وحید مژده زیاتوي، طالبان له افغان حکومت سره 
خبرې نه کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت ادعا 
هم پر ځای ده چې طالبان ورسره خبرې نه کوي، ځکه 
طالبان د خبرو لوری امریکا ګڼي او غواړي له امریکا سره 
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سفر غیرمنتظرۀ نخست وزیر 
اسپانیا به افغانستان

سفری  چارچوب  در  گذشته  روز  صبح  اسپانیا  نخست وزیر 
افغانستان  اسپانیایی مستقر در  نظامیان  با  برای دیدار  غیرمنتظره 

و دیدار با رییس جمهور کرزی، وارد کابل شد.
کردند:  اعالم  اسپانیا  رسانه های  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
چارچوب  در  شنبه  روز  اسپانیا  نخست وزیر  راخوی  »ماریانو 
سفری سرزده به منظور حضور در کنار نظامیان اسپانیایی مستقر 

در افغانستان در مراسم جشن سال نو، وارد کابل شد.«
مورنس  پدرو  این سفر  در  را  راخوی  منبع،  اعالم همین  بر  بنا 
وزیر دفاع اسپانیا همراهی می کند و وی قرار است در افغانستان 
با حامد کرزی ریس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو داشته 

باشد.
به نوشته روزنامه الپائیس، این نخستین سفر نخست وزیر اسپانیا 
یکسال گذشته  در  این سمت  به  انتصاب  زمان  از  افغانستان  به 

است.
در  اسپانیایی مستقر  نظامیان  کرد: شمار  اعالم  الپائیس همچنین 
افغانستان در چارچوب خروج نیروهای اسپانیایی از این کشور، 

با کاهش ۱0 درصدی به یکهزار و ۵۱۲ نفر رسیده است.
نشریه الموندو نیز نوشت: از سوی دیگر خروج نظامیان اسپانیایی 
ادامه خواهد داشت و در سال  افغانستان که در سال ۲0۱۳  از 
۲0۱4 به پایان خواهد رسید، محور مذاکرات نخست وزیر اسپانیا 

و حامد کرزی در این سفر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر اسپانیا پس از کابل و دیدار 
با نیروهای اسپانیایی مستقر در ستاد کل ناتو، به منظور بازدید از 
پایگاه لجستیکی اسپانیا به هرات افغانستان خواهد رفت و سپس 
برای بازدید از پایگاه قلعه نو به والیت بادغیس در شمال شرق 

کشور سفر خواهد کرد.

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې کېدو 

او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د یوې بین االفغاني 
غونډې هوډ لري.

له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو 
نخبګانو څخه، چې د یوې ملي حل الرې لپاره یې هلې 

ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 
لپاره، د شهید احمدشاه مسعود بنسټ ته  اخیستو 

مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.
co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د  افغانستان کې  )په  د  زېری ورکوي، چې  ته  بنسټ خپلو هېوادوالو  احمدشاه مسعود  د شهید 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو هم 

ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
روان  په  هېواد  د  کې  په  یې  ډېره  تر  چې  لیکلي  مسعود  احمدولي  مشر  بنسټ  یاد  د  کتاب  دغه 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.


