
            محمد هارون مجیدی

مجلس  نماینده گان  از  شماری 
و استادان دانشگاه   می گویند که 
در  کانکور   طرح سهمیه بندی 
تضاد با قانون اساسی و قوانین 
و  است  کشور  شدۀ  پذیرفته  
سبب سرکوب دانایی و دانش 

خواهد شد. 
آن ها ضمن درخواست از شورای وزیران برای رد این 
طرح می گویند که »دست های مغرض« و »استفاده جو« 

در عقب این طرح قرار دارد.
وزارت تحصیالت عالی طرحی را ترتیب داده که بر 
اساس آن شمار کامیابان امتحان کانکور در هر والیت 
به تناسب نفوس و فارغان مکاتب آن، محدود می شود.

حق تلفی  که  این  خاطر  »به  است:  گفته  وزارت  این 
نشود که در یک والیت زیاد و یک والیت کمتر در 
کانکور کامیاب شوند، بر  اساس اوسط نفوس و شمار 
فارغان در هر والیت یک حد در نظر گرفته می شود. 
امتحان  آن  از  پس  و  می شود  تعیین  والیت  هر  حق 

سرتاسری گرفته می شود.«
در روزهای اخیر ارایۀ این طرح...      ادامه صفحه 6
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مسووليت، دوش به دوِش قدرت و لياقت ]ظرفيت[ حركت 
مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی:

جلو نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 
غیرقانونی و بی کیفیت گرفته می شود

شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری، ایتالف زنان افغان 
اند  اعالم کرده  با فساد،  مبارزه  بان  علیه فساد و دیده 
که بازداشت سخی زاده نویسنده یک مقاله علیه فساد 
و  بیان  آزادی  خالف  سارنوالی  لوی  سوی  از  ادارِی 
اصول دموکراسی است. ...                 ادامه صفحه 7

در حالی که دفتر طالبان در قطر به صورت موقت بسته شده است، اما 
حکومت افغانستان نگران است که مبادا از این دفتر برای جمع آوری 
پول به منظور فعالیت های تروریستی در افغانستان استفاده شود. دفتر 
واکنش های  یافت،  گشایش  جون   18 تاریخ  به  که  قطر  در  طالبان 
به  افغانستان  و حکومت  انگیخت  بر  افغانستان  داخل  در  را  تندی 
رسم اعتراض، گفت وگو برسر موافقتنامۀ امنیتی با ایاالت متحده را 
به  تعلیق در آورد.  دفتر طالبان روز سه شنبه 9 جوالی  به حالت 

صورت موقت مسدود گردید.
در یک  یکشنبه   روز  وزارت خارجه  موسی زی، سخنگوی  جانان 
کنفرانس خبری در کابل گفت: »از طریق این دفتر خشونت تشویق 
جمع  پول  تروریستی  فعالیت های  برای  دفتر  این  طریق  از  نشود. 
نشود. این دفتر هویت کدام سفارت و یا نماینده گی یک دولت را 
نداشته باشد و از طریق این دفتر...                        ادامه صفحه 6

شماری از احزاب و ائتالف های سیاسی در گردهمایی 
برای  تالش  به  متهم  را  افغانستان  کابل، حکومت  در 

»ابطال انتخابات« آینده ریاست جمهوری کرده اند.
سیاسی،  های  ائتالف  و  احزاب  همکاری  شورای 
متشکل از ۲۲ حزب و ائتالف سیاسی، گفته است که 
منظور  به  از والیات کشور تحرکاتی  برخی  در  اخیراً 
برگزاری لویه جرگه، جریان دارد که هدف آن »تداوم 

غیرقانونی دوره کاری تیم حاکم« است.
این احزاب برگزاری لویه جرگه را »فرمایشی« خوانده 
اند اما حکومت افغانستان گفته که برگزاری لویه جرگه 
برای تصمیم گیری در مورد امضای موافقت نامه امنیتی 

با امریکا حتمی است.
به  که  افغانستان  ملی  ائتالف  عضو  عاصم  محمد 
نمایند ه گی از شورای همکاری احزاب صحبت می کرد 
در گردهمایی این شورا به رسانه ها گفت که حکومت 
تالش دارد به بهانه رای زنی در مورد امضای موافقتنامه 
آینده ریاست جمهوری را  انتخابات  امریکا،  با  امنیتی 

برای »تداوم قدرت« خود، باطل اعالم کند.
با  احزاب  همکاری  شورای  که  گفت  عاصم  آقای 
بین  متحدان  با  افغانستان  نامه های  موافقت  امضای 
حاکمیت  و  منافع  استقالل،  بر  مبتنی  که  المللی اش 
او  گفته  به  اما  است،  موافق  باشد  افغانستان  ملی 

از  المللی  بین  میثاق های  و  معاهدات  نهایی  »تصدیق 
صالحیت های شورای ملی است...      ادامه صفحه 7

انتقاد تند نهادهای مستقل 
مبارزه با فساد اداری از 

بازداشت یک نویسنده

وزارت خارجه:

نگرانیم دفتر طالبان خشونت  
را تشویق نکند

سهمیه  بندی کانکور؛
طرحی برای سرکوب دانایی و دانش 

از سنگ صدا 
برمی آید

 از وزارت 
اطالعات و 
فرهنگ نه!
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سرخوشی 
زنده گی

در رمـان 
»راِز آهـو«

د قطر دفتر 
د معـاملو 

لـپاره و

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

شورای همکاری احزاب و ایتالف های سیاسی:

حکومت با برگزاری جرگه های فرمایشی در تالش 
ابطال انتخابات است

رییس مؤسسات تحصیالت 
عالی خصوصی:  اگر جلو فعالیت 
غیر قانونی مؤسسات "وارداتی، 

"بی کیفیت" و "جعلی" گرفته 
نشود، خطر حرکت آن ها به مراتب 
کشنده تر از دشمنان و مخالفین 
مسلح دولت افغانستان است. 



مختلف،  موارد  در  اخیر،  روزهای  در 
خبرنگاران در کابل و والیات با مشکالتی 
روبه رو بوده اند که نیاز به تأمل جدی دارد.

نظری  ماندگار،  روزنامۀ  مسوول  مدیر  ـ 
نیم  پریانی، در یک فیصلۀ غیابی، به دو و 
سال حبس تنفیذی محکوم شده است. این 
حکم در صورتی صادر شده است که آقای 
حضور  کارش  دفتر  در  و  کابل  در  پریانی 
داشته و می گوید که به هیچ کدام از جلسات 
دادگاه، دعوت نشده و حتا تا ماه ها بعد از 

صدور این حکم نیز بی خبر بوده است.
به تازه گی  که  سخی زاده  عزیزالرحمن  ـ 
عمل کردهای  مورد  در  انتقادی  نوشته یی 
ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری به نشر 
توقیف  در  این سو  به  هفته  یک  از  سانده، 

به سر می برد. 
بر مبنای احکام قانون رسانه های همه گانی، 
رسانه،  یک  محتوای  از  شکایت  هرگونه 
عدلی  مراجع  توسط  پی گیری  از  قبل  باید 
رسانه های  کمیسیون  سوی  از  قضایی،  و 

همه گانی بررسی شود.
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  این که 
رسانه های  قانون  انفاذ  از  پس  سال  چهار 
همه گانی، با لجاجت به قانون شکنی آشکار 
کمیسیون  که  است  نداده  اجازه  و  پرداخته 
رسانه های همه گانی ایجاد شود و در برابر، 
»کمیسیون  نام  به  غیرقانونی  ساختار  یک 
رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه یی« 
را حفظ کرده است، حرفی ست جدا که از 
سوی نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران با 
جدیت و به گونۀ مداوم، پی گیری می شود؛ 

اما:
از  حفظ شده  غیرقانونی  کمیسیون  این 
سوی سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و 
تخطی ها  به  رسیده گی  )کمیسیون  فرهنگ 
هم  آن  رأس  در  که  رسانه یی(  شکایات  و 
شخص وزیر اطالعات و فرهنگ قرار دارد، 

در واقع باید به شکایات رسانه یی رسیده گی 
کند؛ ولی حتا همین کار را هم نمی کند و 
این  بی خبِر  اعضای  و  رییس  این که  بدون 
به  قضیه  یک  باشند،  جریان  در  کمیسیون 
دادستانی می رود، کسی توقیف می شود، یا 
حکم حبس باالیش صادر می شود و از این 
کمیسیون غیرقانونی صدا بلند نمی شود که 
چرا بدون طی مراحل قانونی و درحالی که 
پی گیری  قانونی  از مجرای  باید  این قضایا 
قضایا  این  به  دادگاه  و  دادستانی  شوند، 

رسیده گی می کنند.
قاتل  حاال معلوم نیست که مثاًل سخی زاده 
زمین  مافیای  یا  قاچاقبر  یا  رهزن،  یا  است 
و... که برای پاسخ به اتهامی که بر وی وارد 
شده، حتمًا باید در توقیف خانه به سر بَرد؟ 
ولی معلوم نیست چرا وزارت اطالعات و 
جناب  غیرقانونِی  کمیسیون  آن  و  فرهنگ 
از  و  نمی کند  توجه  نکته  این  به  وزیر، 
آزادی  سلب  بدون  که  نمی طلبد  دادستانی 

سخی زاده، اتهام بر وی را رسیده گی کند.
اگر  است  بسیار خوش باورانه  این حال،  با 
دیگری،  موارد  در  که  باشیم  داشته  انتظار 
وزیر  یا  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
از خبرنگاران و  به حمایت  دانشمند)!( آن 

رسانه ها بپردازد.
سه تن از خبرنگاران در والیت جوزجان در 
گرفته اند؛  قرار  تهدید  مورد  اخیر  هفته های 
وزارت  کارمند  که  خبرنگار  یک  غزنی  در 
لت کوب شده؛  بوده،  فرهنگ  و  اطالعات 
از والیت خوست  ملی  یک عضو شورای 
که  می کند  صادر  مکتوب  رسانه ها  به 
کابل  در  کنند؛  برکنار  را  خبرنگاران شان 
فرق  و  می شوند  لت وکوب  خبرنگاران 
سرشان شکسته می شود؛ و ده ها مورد دیگر 
که شاید نیاز نیست تمامِی آن ها این جا ذکر 

شود.
به  موظف  را  حکومت  کشور،  قوانین 

مصونیت  و  بیان  آزادی  از  حمایت 
هم  حکومت  در  می شمارد.  خبرنگاران 
وزارت اطالعات و فرهنگ، بیشترین رابطه 
با فعالیت های رسانه یی در کشو دارد و  را 
اگر قرار است نهادهای دیگر مانند نهادهای 
خبرنگاران  از  حمایت  به  کشور،  امنیتی 
باید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  بپردازند، 
با  همکاری  و  تفاهم  در  و  باشد  پیشگام 
دیگر نهادهای حکومتی، زمنیۀ فعالیت بهتر 
خبرنگاران و رسانه ها را مساعد بسازد. اما 
هیچ کدام از این مسوولیت ها انجام نمی شود.
و  اطالعات  وزارت  مسووالن  شاید 
آن)؟(،  تکنوکرات  وزیر  به ویژه  و  فرهنگ 
صادر  کار  جواز  رسانه ها  به  که  همین  به 
تمام  می کنند  فکر  و  کرده اند، خوشحال اند 
دلیل  به  و  رسیده  پایان  به  مسوولیت شان 
همین صدور جوازها، آزادی بیان در کشور 

تأمین شده.
البته بارها این را از زبان سید مخدوم رهین 
تأمین  زجر  »من  است:  گفته  که  شنیده ایم 
حاال  کشیده ام«.  کشور  در  را  بیان  آزادی 
و  بکند  در گریبان  بار سر  این جناب یک 
بیاندیشد که در کجا و چه گونه زجر کشیده؛ 
زجر  اول،  دور  در  بودن  وزیر  سال  چهار 
بوده یا سه سال سفارت در دهلی، یا چهار 

سال دور دوم وزارت؟
را  بیان  آزادی  زجر  که  است  این  حقیقت 
آن هایی کشیده اند که جان خود را در این 
 11 در  تن   ۲5 به  کرده اند)نزدیک  فدا  راه 
در  خون شان  که  آن هایی  یا  گذشته(،  سال 
کف دست شان است و در ناامن ترین مناطق 
که  آن هایی  یا  می کنند،  خبررسانی  کشور، 
ادامۀ  برای  کرده  یکی  را  روزشان  و  شب 
می َکنند،  جان  مستقل  رسانه های  فعالیت 
یا آن هایی که در صف نخسِت حمایت از 
حقوق صنفی و حرفه یی خبرنگاران و دفاع 

از آزادی بیان قرار دارند!
که  کند  حکم  آنان  بر  بیدار  وجدان  کاش 
برنمی آیند،  مسوولیت  یک  ادای  از  وقتی 
بار شانه خالی کنند،  از زیر  به جای آن که 
کرسی های خویش را خالی کرده و بگذارند 
کسانی که توان کار و ابتکار دارند، در رأس 
قرار گیرند. )این نکته را هم گفته باشم که 
هیچ  در  قیمتی  هیچ  به  نشود؛  غلط فهمی 
موقفی از این حکومت، حاضر به کار نیستم 
رییس جمهور  در حضور  حداقل  را  این  و 
نیز  فرهنگ  اطالعات و  در حالی که وزیر 

حاضر بوده، اعالم کرده ام.(
حکومت  این  ناکامی های  مورد  در  وقتی 
حرف زده می شود، ضرب المثلی به یاد آدم 
می آید که می گویند »شتر را گفتند گردنت 
که  است  راست  کجایم  گفت  است،  کج 
شاید  ترتیب،  این  به  باشد«.  راست  گردنم 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  که  انتظار  این 
انجامِ  به  حکومتی  ادارات  دیگر  از   بهتر 
انصاف  از  دور  بپردازد،  مسوولیت هایش 
باشد؛ اما این نکته را هم به یاد باید داشت 
مفت  حرف های  فریب  مردم  دیگر  که 
تحویل شان  وزیر  یک  که  را  شیرینی  و 
وزیر،  این  اگر  حتا  نمی خورند؛  می دهد، 
وزیر دانشمند)!( اطالعات و فرهنگ باشد. 
تاریخ، قضاوتش را در مورد کارکردهای ما 
برابر  در  مهم تر،  همه  از  و  داشت  خواهد 
پاسخ گو  عمل کردهای مان  از  الهی  دادگاه 

خواهیم بود.
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فهیم دشتی

از سنگ صدا برمی آید
 از وزارت اطالعات و فرهنگ نه!

 

تحصیالت  وزارت  طرح  می رفت،  انتظار  که  همان گونه 
عالی مبنی بر سهمیه بندی کانکور به مرحلۀ تطبیق رسیده 
است. نشر فهرستی در شبکه های اجتماعی، نشان می دهد 
که سهمیه بندی کانکور بر بنیاد نفوس والیات و نیز تعداد 
پیشین، زیر دسِت حکومت قرار دارد و  فارغان سال های 

به زودی تطبیق می گردد.
قابل  مکانیسِم  حکومْت  که  می دهد  نشان  فهرست  این 
است؛  گرفته  دست  روی  دانش  توزیِع  برای  توجهی 
سهمیۀ  می تواند  والیات،  فارغان  و  نفوس  تعیّن  چنان که 
ورود دانش آموزاِن هر والیت را به دانشگاه ها مشخص کند.
اما پرسش این جاست که این تعین و سهمیه بندی بر مبنای 

کدام منطق صورت گرفته است؟ 
به نظر می رسد که نفوس والیات بر بنیاد آمارهای شخصِی 
سهمیه بندی های  همان  بیان گِر  که  کشیده شده  پیش  وکال 

سیاسی است.
بحث نخست آن است که نفوس والیاِت افغانستان معلوم 
نگرفته  صورت  دقیقی  آمارگیرِی  هیچ  کنون  تا  و  نیست 
است. حتا نفوس کلِی این کشور مشخص نیست، چه رسد 
بنابراین،  باشد.  این که نفوس هر والیت مشخص شده  به 

حکومت این آمار را از کجا به دست آورده است؟ 
به نظر می رسد که منبع آمار نفوس والیات، وکالی مجلس 

است که این خود پندار مضحکی را به دست می دهد. 
تردیدی نیست که این آمار بر بنیاد همان سنِت همیشه گی 
به دست آمده است و مثل گذشته، دشت های خالی از سکنه 
برعکس،  و  شده  بزرگ نمایی  پُرنفوس،  شهرهای  چونان 
کوچک شان،  اراضی  دلیل  به  جمعیت  از  پُر  شهرهای 

کوچک نمایی.
با این مکانیسم  اما این طرز کار چه را نشان می دهد؛ آیا 
تقسیم  تحصیلی  فرصت های  آیا  می شود،  برقرار  عدالت 
بر تمام بخش های این کشور می گردد؟ به یقین که چنین 
ساکن سازی  بر  سعی  تنها  اسف بار،  حرکت  این  نیست. 

اجتماعی  دارد که به شدت نیازمند حرکت است.
کشور  این  مردمِ  از  زیادی  جمع  که  است  این  حقیقت 
دیگر به گذشته برنمی گردند و سرسختانه به دنبال دانش 
و آگاهی اند. آن ها گذشته و حقایِق این سرزمین را به خوبی 
دریافته اند و این برابر نیست با آنانی که نمی خواهند آگاهِی 

این مردم به قوام برسد و بالنده گردد.
دانش  عادالنۀ  توزیع  برای  حرکتی  کانکور،  سهمیه بندی 
دستگاه  که  است  سیاسی  کینه  ورزی  نوعی  بل که  نیست؛ 
اعمال می دارد.  بر شهروندانش  تزویر  از  استفاده  با  حاکم 
شاید خیلی نادرست نباشد اگر بگوییم که جیره بندی دانش، 
ریاست جمهوری  ارگ  شوونیستِی  رفتار  همان  ماحصِل 
است که یک سویه اش تالش های ممتد برای ادغام طالبان 
مردم  قاتالِن  روز  هر  صلح  بهانۀ  به  که  می باشد  نظام  در 
برادر  خوانده می شود و اینک سویۀ دیگرش، سهمیه بندی 
حق  از  دارند  سعی  که  مردمی ست  برای  دانش  تحصیِل 

انسانی شان استفاده کنند.
کند،  ارایه  کارساز  راهکارِ  یک  آن که  به جای  طرح  این 
رفتاری روی دست گرفته که علنًا تبعیض را تبلیغ و این 
باور را به مردم تزریق می کند که حکومت میان اتباع این 
راه حل، سهمیه بندی  است. حال آن که  قایل  تفاوت  کشور، 
جذب  ظرفیت  بردِن  بلند  می تواند  بل که  نیست؛  کانکور 
دانشجویان باشد که سوگ مندانه سرمایۀ این کار به واسطۀ 
فساد گستردۀ حکومت حیف ومیل می  گردد. راه حل این کار 
برهم  در  آگاهانه سعی  که  باشد  امنیت  تأمین  می توانست 
زدِن آن دارند. دست کم تحکیم امنیت در والیت های ناامن، 
می توانست زمینۀ توسعۀ دانش را فراهم سازد، اما برعکس 

در ناامن سازی آن ها تالش صورت می گیرد.
مگر می شود سهمیۀ کانکور مناطقی که در آن جا مکتب را 
امن  نسبتًا  که  مناطقی  با  می کشند،  را  معلم  و  می سوزانند 

است، یکی باشد؟
بل که  داد؛  جیره بندی  با  نمی شود  را  پرسش  این  پاسخ 
می توان با توزیِع عدالت داد که در حکومتی فاسد و عقیم 

هرگز به دست نخواهد آمد.

سهمیه بندی کانکور راه حل 
نیست!



پارلمان ترکیه با اصالح مقررات، اقدام به محدود کردن 
به  که  اقدامی  کرد؛  کشور  این  ارتش  سیاسی  اختیارات 
علت هراس از وقوع کودتایی دیگر در ترکیه انجام شده 

است.
ترکیه  ارتش  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
داشته  کشور  این  در  گسترده ای  سیاسی  قدرت  همواره 
و بین سال های 1960 تا 1997 میالدی باعث سرنگونی 
اخیرا  ترکیه  ارتش  است.  شده  دموکرات  دولت  چهار 
هم برای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور 

تبدیل به تهدید شده بود.
داخلی  قوانین  به  اشاره  با  همواره  ترکیه  ارشد  نظامیان 
کشورشان عنوان داشته اند که برای حفاظت از »جمهوری« 
به  اظهارات  این  اما  کنند،  امور سیاسی دخالت  در  باید 
عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت هایی مطرح 
می شود که به گمان آن ها »اصول جمهوریت« را در قانون 
اساسی، خصوصا درباره سکوالریسم، تضعیف می کنند.

داخلی  وظایف  گذشته  در  ترکیه  ارتش  جنرال های 
نیروهای  وظیفه  که  کردند  تعریف  اینگونه  را  نظامیان 
مسلح نظارت و حفاظت از ملت ترکیه است و این اقدام 
کشور  امور  زمام  گرفتن  دست  به  برای  است  توجیهی 
توسط ارتش و دخالت در هر مساله ای که آن ها آن را 

مخالف سیاست های رهبران غیرنظامی می دانستند.
قانونگذاران ترکیه روز جمعه بر اصالح و شرح مجدد 

این  اساس  بر  که  کردند  تاکید  کشور  ارتش  وظایف 
دفاع  است:  صورت  این  به  ترکیه  ارتش  وظایف  رای 
خطرات  و  تهدیدهات  مقابل  در  ترکیه  سرزمین  از 
خارجی، و حفظ و تحکیم قدرت نظامی برای اطمینان 

از بازدارندگی.
کشورشان  ارتش  نقش  بر  همچنین  ترکیه  قانونگذاران 
تاکید  بین الملل  حافظ صلح  نیروهای  ماموریت های  در 
به  شامل  همچنین  ترکیه  ارتش  وظایف  گفتند:  و  کرده 
مرزی  برون  ماموریت های  بر  کنترل  و  گرفتن  دست 
تصویب شده از سوی پارلمان و کمک به برقراری صلح 

بین المللی می شود.
این  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب  حزب 

دلیل  به  ارتش  وظایف  و  فعالیت  روند  در  را  اصالحیه 
امور  مداخله  در  آن ها  نقش  از  کاستن  و  کردن  کوتاه 
داخلی در پی تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال جاری 

میالدی، پیشنهاد داد.
زمانی  در  درست  قانونگذاران  توسط  رای گیری  این 
ارتش  نظامی  مداخله  به  علنا  ترکیه  که  گرفت  صورت 
این  جمهوری  رئیس  مرسی،  محمد  برکناری  در  مصر 

کشور آفریقایی اعتراض کرد و آنرا »کودتا« نامید.
الله کمال، کارشناس امور نظامی و ستون نویس روزنامه 
است  قانونی  مهم  اصالح  یک  این  گفت:  زمان  تودی 
پایان  بر وقوع کودتا  قانونی مبنی  به هرگونه توجیه  که 
تا  است  الزم  نیز  دیگری  اصالحات  همچنین  می دهد. 
بر  کامل  تسلط  غیرنظامی  دولت  شود  حاصل  اطمینان 

ارتش دارد.
اردوغان از سال ۲003 میالدی که قدرت را در ترکیه به 
دست گرفت، قدرت جنرال های ارتش را از طریق ایجاد 
اصالحات کاهش داد تا بدین وسیله راه را برای پیوستن 
این کشور به اتحادیه اروپا فراهم کند. عالوه بر این، وی 
امنیت  شورای  اختیارات  کاستن  چون  دیگری  اقدامات 

ملی ترکیه را در دستور کار خود قرار داد.
از  ارتش  افسران  علیه  گسترده  محاکمه های  برگزاری 
جمله فرماندهان ارشد متهم به توطئه چینی علیه دولت 
آنکارا نیز از دیگر اقدامات اردوغان برای مقابله و خنثی 

کردن مداخله نظامیان در سیاست بوده است.
از  حمایت  در  و  پارلمان  به  خطاب  ترکیه  دفاع  وزیر 
این اصالحات گفت: ترکیه، کشوری است که با وقوع 
کودتاها خو گرفته است و قربانی اصلی  این کودتاها هم 

همواره مردم بوده اند.
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خطرات 
»کودتای مردمی« مصر

ارتش مصر مدعی است که سرنگونی 
محمد مرسی، اولین رییس جمهوری 
دموکراتیک مصر، تنها گزینه پیش رو 
و کودتای اخیر بیانگر خواست مردم 
دارد  واقعیت  این  است.  بوده  مصر 
از  مصر  شهروندان  از  بسیاری  که 
داشتند  تنفر  مرسی  بی کفایت  دولت 
و از سرنگونی وی شادمان شدند، اما 
سقوط وی لزوماً نشان دهنده آینده یی 
روشن برای مصر و برپایی دموکراسی 

حقیقی در این منطقه نیست.
ارتش مصر درست پا جای پای جمال 
سوریه  اسد  حافظ  مصر،  عبدالناصر 
و صدام حسین عراق گذاشته است؛ 
تنها حضور  آن ها  تمام  که  به طوری 
دلیلی  را  خیابان ها  در  طرفدارانشان 
و  می دانستند  خود  مشروعیت  برای 

با نام آن ها حکومت خودمختار و طوالنی مدت خود را 
توجیه می کردند. ارتش مصر با مداخله به منظور برکناری 
رییس جمهور، بار دیگر مهر مشروعیت به سنتی دیرینه 
و مستبدانه در خاورمیانه زد و آن اینکه افسران ارتش در 
هر  از  بهتر  آن   و  می گیرند  تصمیم  کشور  نیازهای  مورد 

شخص یا سازمان دیگری می دانند!
در مصر دو نهاد وجود دارند که خود را با مسئولیت ترین 
نهاد معرفی می کنند: ارتش و قوه قضایی و هیچ یک از 

آن ها به قدرت های مدنی پاسخگو نیستند.
ریشه  مبارک  مستبد حسنی  رژیم  در  عمیقاً  نهاد  دو  این 
دنبال  را  سکوالر  مواضع  سرسختانه  همچنان  دواندند، 
ایاالت  به  ارتش مصر  فاسد هستند.  می کنند و مستبد و 
متحده و دنیا اطمینان داده است که پس از کودتای اخیر 
هرگز در سیاست دخالت نخواهد کرد. ارتش مصر از همه 
شهروندان کشورش خواسته است تا متحد شوند، چشم به 
روی اختالف ها ببندند و حس انتقام را در خود خاموش 

کنند.
به رغم چنین لفاظی هایی، ارتش حتی ابتدایی ترین قوانین را 
زیر پا گذاشته است؛ به طوری که اعضای اخوان المسلمین 
در  آشوب  و  فتنه  ایجاد  جرم  به  را  مرسی  هواداران  و 
پایتخت دستگیر کرده است، اما در دستگیری افرادی که 
اقدام به آتش زدن دفاتر اخوان المسلمین و شلیک گلوله به 

طرفداران مرسی کرده اند، کوتاهی می کند.
حفظ  راستای  در  ارتش  عملکرد  از  لیبرال ها  از  بسیاری 
آزادی شخصی افراد تقدیر کرده اند و این درحالیست که 
چشم خود را بر نخستین اقدام ارتش یعنی تعطیلی رسانه ها 
که به نظرشان تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می شد، 
بستند. به طور مثال شبکه خبری »الجزیره« پس از تعطیلی 

فله یی رسانه ها به دست ارتش کارکنانش مورد تهدید قرار 
گرفته و دستگیر شدند و اموالشان تماما مصادره شد.

به کینه ده ها ساله  ارتش صرفا  نیست.  تازه یی  اتفاق  این 
به آن شدت  میان سکوالرها و اسالم گرایان دامن زده و 
بخشیده است. اشتباه فاحش مرسی در این بود که معتقد 
بود می تواند اعتماد و وفاداری ژنرال »عبدالفتاح السیسی«، 
در  اما  آورد،  دست  به  کمال  و  تمام  را  خود  دفاع  وزیر 
علیه وی  کودتا  اصلی شکل گیری  عامل  السیسی  عوض 

شد.
به طور سنتی سکوالرها در سراسر منطقه خاورمیانه در پای 
از حمایت  صندوق های رای شکست خورده اند چرا که 
عامه اسالم گرایان محروم ماندند و برای جبران، ناگزیر به 
این در  برده اند.  پناه  نظامیان  از قدرت سرکوبگر  استفاده 
حالی است که اسالم گرایان به طور کلی با اقبال عمومی 
خوبی در انتخابات مواجه شده اند، اما این امر به دلیل لیاقت 
و توانایی  آن ها در حکومتداری نیست، بلکه به خاطر تحت 
سکوالرها  بنابراین  است.  مردم  عواطف  دادن  قرار  تاثیر 
درصدد به انحصار درآوردن قدرت به وسیله سرکوب و 
حذف اسالم گرایان برآمدند. نتیجه قابل پیش بینی این شد 
که پس از اینکه آن ها اعتماد خود را به اصول دموکراسی 
و حقوق بشر از دست دادند، این امر منجر به افراط گرایی 

هرچه بیشتر اسالم گرایان شد.
و این اتفاقی است که ممکن است بار دیگر در مصر رخ 
دهد. چگونه اسالم گرایان می توانند در انتخابات مشارکت 
داشته باشند در حالی که در زندان به سر می برند و چرا 
آن ها باید در روند دموکراتیک شرکت کنند، در حالی که 
می دانند اگر در انتخابات پیروز شوند، ارتش و قوه قضایی 

بار دیگر برای سرکوبشان وارد عمل خواهند شد؟
آن دسته از مردم که در قاهره در میدان التحریر جمع شدند، 

نیروهای  همان  که  کرده اند  فراموش 
مخالفان  وحشیانه  طرزی  به  که  پلیسی 
سال  ناآرامی های  در  را  مبارک  حسنی 
از  قرار دادند و پس  ۲011 مورد حمله 
آن از خیابان ها محو شدند، با قوت یافتن 
احتمال روی کار آمدن دولتی مشابه رژیم 
تبحر  با  و  بازگشتند  سرعت  به  پیشین، 

کامل مخالفانشان را سرکوب کردند.
پایکوبی  خیابان ها  در  که  مصری هایی 
می کنند، همچنین از یاد برده اند که پس از 
انقالب سال ۲011، ارتش از آن ها تشکر 
کرد و از آن ها خواست تا به خانه هایشان 
بازگردند و کشور را در دستان خونتای 
نظامیان نامنتخب رها سازند. حال همین 
به  بهانه ای  که شادمانی می کنند،  مردمی 
دست ارتش داده اند تا کودتا به پا کند و 

سرنوشت کشور را رقم بزند.
را  مرسی  محمد  دولت  عربستان  از  بیش  کشوری  هیچ 
تحقیر نکرد و از سقوط آن خشنود نشد. خاندان آل سعود 
می داند تهدیدی که تجربه دموکراسی مصر یکباره متوجه 
بین رفته  از  برای همیشه  دولت  خودکامه عربستان کرد، 

است.
مردم  عوام  حقوق  تنها  که  نیست  این  دموکراسی  اصول 
در آن حفاظت شود، بلکه باید حقوق کسانی هم که رای 
رعایت  می شوند،  محسوب  ناراضی  نوعی  به  و  نداده اند 
شود. موضوعی که بیشتر مصریان از آن غافلند این است 
که همان منافع عمومی ای که امروز براندازی و محاکمه 
یکی از احزاب سیاسی را توجیه می کند، فردا نیز سرکوب 
هر فردی که قدرت ارتش مصر و قوه قضایی را زیر سوال 

ببرد، موجه جلوه می دهد.
ریاست  کاخ  مقابل  در  می بایست  مرسی  ضد  معترضان 
و خواستار خنثی  می زدند  تظاهرات  به  جمهوری دست 
مرسی  از  که حتی  ارتشی  می شدند؛  ارتش  قدرت  شدن 
حمایت نکرد. استفاده از عاملی مانند نافرمانی مدنی برای 
طاقت  و  طوالنی تر  می توانست  مرسی  کشیدن  زیر  به 
فرساتر از این باشد، اما در بلند مدت باعث ایجاد یک تغییر 
سیاسی اختیاری می شد که مصر شدیدا به آن نیازمند است.
درست  بعد،  بار  اما  شد.  همراه  مردم  با  ارتش  بار  این 
باب  باشند که  زمانی که تظاهرکنندگان خواستار تحولی 
میل ارتش نیست، آنگاه با سرنوشتی کامال متفاوت روبرو 
اما  می شوند،  خوانده  »مردم«  آن ها،  امروز  شد.  خواهند 
فردا برچسب »خرابکاران فتنه گر« به پیشانیشان می چسبد. 
یکسال دیگر، آن جوانانی که پس از سرنگونی مرسی به 
رقص و پایکوبی پرداختند، خود را در زندان و در کنار 

اخوان المسلمین خواهند یافت.

مرسی 
افسرده شده است

از ترس کودتا، ترکیه اختیارات ارتش را 
محدود کرد

محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر در حال حاضر 
در یکی از اردوگاه های ارتش در نزدیکی قاهره به سر می برد 
و این همان محلی است که وی در روز سی ام جنوری ۲01۲، 

طی مراسمی قدرت را از شورای نظامی تحویل گرفت.
برخی  اما  است،  سوال برانگیز  همچنان  مرسی  بودن  ناپیدا   
سر  به  اردوگاهی  همان  در  وی  که  کردند  فاش  آگاه  منابع 
می برد که در سال ۲01۲ قدرت را از جنرال حسین طنطاوی 

تحویل گرفت.

  انتقال مرسی با بالگرد
به گفته این منابع مرسی دو روز قبل از کشتار مقابل گارد 
ریاست جمهوری )که منتهی به قتل 53 و جراحت 480 نفر 
از طرفداران مرسی شد( توسط یک بالگرد نظامی به این مقر 
منتقل شده است و اکنون در بازداشت انفرادی به سر می برد. 
برخی از چهره های وابسته به دولت مرسی نیز در همان مکان 
و تعدادی هم در مکان های دیگر وابسته به ارتش مصر در 

بازداشت هستند.

  ناپدید شدن تیم رییس جمهور
اعضای تیم ریاست جمهوری مصر نیز همزمان با برکناری 
ناپدیده شده  ناپدید شدند. اعضای  از صحنه  محمد مرسی 
تیم عبارتند از: محمد رفاعه الطهطاوی، رییس دیوان ریاست 
جمهوری، باکینام الشرقاوی، مشاور دفتر رییس جمهور که 
از هیچ یک از آنان اخباری در دست نیست و به گفته منابع 
مطلع در اماکن وابسته به ارتش در بازداشت به سر می برند.

  آزمایش الهی!
به گفته منابع آگاه، محمد مرسی هنوز مورد بازجویی قرار 
نگرفته و آن چنان که شایسته یک رییس جمهور برکنار شده 
است با وی رفتار می شود و با آن که دچار حالت افسردگی 
را  آمده  بر سرش  چه  آن  و  نباخته  را  روحیه اش  اما  شده، 
آزمایش الهی می داند و »مطمین است که خداوند او را یاری 

کرده و به حکومت بازخواهد گرداند«.

  از خانواده مرسی حفاظت نمی شود
همان  در  هنوز  مصر  شده  برکنار  جمهور  رییس  خانواده 
آپارتمان اجاره یی سابق زندگی می کنند و به گفته خودشان 
از روز پس از کشتار مقابل گارد ریاست جمهوری، امنیت 

منزلشان تامین نشده است.
که  گفته  مطبوعاتی  در گفتگوی  فرزند محمد مرسی  اسامه 
از جای پدرش اطالعی ندارد و احتمال می دهد در یکی از 
اماکن وابسته به ارتش بازداشت شده باشد و آخرین دیدار با 

پدرش را به قبل از »کودتای نظامی« نسبت می دهد.

  آخرین مطلب مرسی در تویتر
ظاهرا مرسی اجازه دسترسی به وسایل ارتباطی به خصوص 
در صفحه  توسط وی  که  مطلبی  آخرین  ندارد.  را  اینترنت 
شخصی اش در توئیتر ثبت شده، مربوط به دوم جوالی است 
که در آن از عزم خود بر ادامه ریاست جمهوری سخن گفته 
و نوشته است:«محمد مرسی بر تمسک خود به مشروعیت 
قانونی تاکید دارد و هرگونه تالشی علیه آن را رد می کند و از 
نیروهای مسلح می خواهد که از هشدار خود منصرف شوند. 
ضمنًا هیچ طرح دیکته شده یی را از داخل و خارج کشور 

نخواهم پذیرفت.«

  رفتار محترمانه با مرسی
محمد  که  می گوید  مصر  وزیرخارجه  عمرو  کامل  محمد 
او به خوبی رفتار  با  مرسی در مکانی امن به سر می برد و 
از جای مرسی  که  افزوده  اظهارات خویش  در  او  می شود. 

بی خبر است، ولی می داند که با او خوش رفتاری می شود.

نيویارک تایمز             
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بخش نخست

قابلیت های عجیب 
بدن انسان

ویروس ها  و  میکروب ها  با  است.  حیرت آور  و  عجیب  بسیار  انسان  بدن 
کیلومترها  می تواند  و  می کند  مداوا  را  می کند، خودش زخم هایش  مبارزه 
راه برود و دوام بیاورد. اما همین بدن کارهای دیگری نیز می کند که شاید 
قابلیت های  که  دارد  نوشـته قصد  این  باشید.  نداشته  آگاهی  آن ها  از  شما 
عجیب و مخفی بدن هم چون جلوگیری از ریختن اشک، کاهش درد آمپول 

]=پیچکاری[، قطع سکسکه ]=هیکک[ و ... را برای تان شرح دهـد.
۱. جلوگیری از ریختن اشک

شدن  ریخته  از  جلوگیری  برای  کردید،  بغض  نامناسبی  موقعیت  در  اگر 
اشک ها، گلوی تان را صاف کنید. این کار در مکانیسم بینی و حنجره اخالل 
ایجاد می کند و باعث کنترل گریه می شود. به عالوه، پس از صاف کردن 
گلو، آب دهان خود را قورت دهید. این کار باعث می شود زبان شما به 
نتیجه  سقف دهان تان بچسپد و باعث مسدود شدن نرم کام می شود و در 

نمی گذارد گریه کنید.
۲. از بین بردن سکسکه ]=هیکک[

نفس عمیق بکشید، آن را برای 10 ثانیه نگه دارید، سپس بدون بازدم، هوای 
بیشتری بگیرید و آن را برای 5 ثانیۀ دیگر نگه دارید. در آخر بازهم بدون 
بازدم تا جایی که می توانید هوای بیشتری به دهان بگیرید و دوباره برای 5 
ثانیۀ دیگر آن را نگه دارید و سرانجام هوا را بیرون دهید. در آخر به صورت 
نرمال نفس بکشید. این کار باعث می شود تا دیافراگم )عضله های زیر ریه( 
بی حرکت شوند و از اسپاسم جلوگیری می کند. این راهکار کاماًل ثابت شده 

است و روی همۀ انسان ها کار می کند.
۳. جلوگیری از غش کردن ]=ضعف کردن[

بیاندازید، ران های تان را به هم فشار دهید و شکم  پاهای تان را روی هم 
خود را منقبض کنید. شما هنگامی احساس سستی و غش کردن دارید که 
با  می شود.  پاها جمع  و  در دست ها  و خون  می آید  پایین  فشار خون تان 
کشش عضالت، فشار خون خود را باال نگه می دارید و کمک می کنید که 
خون دوباره به مغز و قلب برسد. این کار تا 30 درصد از غش کردن و از 

هوش رفتن جلوگیری می کند.
۴. درمان سوزش شبانۀ معده

آیا در معدۀ خود احساس سوزش می کنید؟ به پهلوی چپ خود بخوابید. 
این کار انحنای طبیعی مری را مسدود می کند و باعث می شود که اسید معده 
باال نیاید. اگر روی کمر یا به پهلوی راست بخوابید، انحنای مری باز می ماند 

و اسید باال می آید و شما احساس سوزش می کنید.
۵ـ کاهش درد آمپول ]=پیچکاری[

هرگاه خواسـتید واکسنی ضد بیماری بزنید، محل تزریق را فشار دهید تا 
درد کم تری احساس کنید. با شست و انگشت اشارۀ خود، یک دایره درست 
کنید و هنگام تزریق آمپول، برای مدت چند ثانیه آن را پایین فشار دهید. 
با فشار یا لمس منطقۀ نزدیک تزریق واکسن، درد کم تری در پوسِت خود 
احساس خواهید کرد. این کار باعث گیچ شدِن اعصاب شما می شود و به 
جای این که درد سوزن را احساس کنید، تصور می کنید یک ضربۀ ناگهانی 

به بدن تان وارد شده است.

         غالم محمد محمدی

جنرال پرویز مشرف که ادامه دهندۀ سیاست 
»ما  گفت:  به صراحت  بود،  ضیا  جنرال 
کار  این  بگردانیم،   رو  طالبان  از  نمی توانیم 
قوم  همه  طالبان  نیست.  ممکن  ما  برای 
سرحد  ایالت صوبه  با  هم مرز  و  پشتون اند 
و بلوچستان. ما رابطۀ خانواده گی و نژادِی 
طالبان  مخالفان  داریم.  آن ها  با  محکمی 
تاجیک ها،  از  متشکل  شمال،  ائتالف  از 
... بودند، چه گونه ممکن  ازبک ها، هزاره ها 
است حکومتی در پاکستان متمایل به ائتالف 

شمال باشد؟«
آقای  که  نمی گوید  انگلیسی  جنرال  این 

رییس جمهور  کرزی  حامد 

تبار  پشتون  نیز  اصلی اش  تیم  و  افغانستان 
با  که  گروهی  اولین  و  شخص  اولین  اند؛ 
بستن 900  بر  مبنی  پیشنهاد جنرال مشرف 
آقای  کرد،  مخالفت  دیورند  مرز  کیلومتر 

کرزی و تیم پشتون تبارِ او بودند.
دوصدهزار  حدود  که  است  سال  چندین   
کشتِن  مصروف  خارجی،  و  داخلی  سرباز 
همین پشتون ها یا طالبان در دو طرِف مرز 
دیورند اند. چرا طالبان را به کشتِن پشتون ها 
یا  است  دوستی  حکِم  در  این  می فرستید، 
دشمنی؟ طی 1۲ سال اخیر، بر اثر مداخلۀ 
پاکستان، بیشتر از همه پشتون ها تباه شده اند.

جنرال  چرا  که  این جاست  اصلی  پرسش 
ضیا با ورود ارتش سرخ به خاک افغانستان، 
هم نگران تجزیه طلبی از سوی پشتون ها در 
سیاسِت  هم زمان  هم  و  بود  پاکستان  خاک 
حمایت از پشتون ها را دنبال می کرد و چرا 
می دهند و  ادامه  را  این سنت  او  جانشیناِن 
پشتون ها  از  تنظیم  شش  جهاد،  دوران  در 
را  تاجیک ها  از  تنظیم  یک  و  حمایت  را 
را  مبارزین  بقیۀ  و  حفظ  تمام  نارضایتِی  با 
صحنه  از  مختلف  شیوه های  با  و  کوبیده 

راندند؟
از  پاکستان  زمام داران  که  است  واضح   

این سیاست دو هدف را دنبال کرده اند: 
1ـ تضعیف ناسیونالیسِم پشتون در دو طرف 

مرز دیورند
سایر  پشتون ها،  از  پاکستان  حمایت  با  ۲ـ 
ملیت های ساکِن افغانستان عصبانی گردیده، 
جنگ،  دیگر  ملیت های  و  پشتون ها  میان 
و  می شود  ایجاد  دایمی  کشمکش  و  نفاق 
به  پیش  از  بیش  پشتون ها  کارزار،  این  در 

پاکستان وابسته می گردند. در نتیجه، اهداف 
شیطانِی آن ها برآورده خواهد شد.

اما این یک سیاست نادرست، غیر اخالقی،  
برای  که  است  انگلیسی  و  اسالمی  غیر 
جهان  امروز  بود.  نخواهد  کارساز  همیشه 
استوار بر اقتصاد،  تجارت، تولید و مصرف 
ادامۀ  است؛ چه گونه زمام داران پاکستان در 
دشمنی با مردم شمال کشور ما، می توانند با 
آسیای مرکزی، راه تجارت و ترانزیِت خود 
را مصون بسازند؟  فقط یک گروپ کوچِک 
است  الزم  ستیزه جو  و  فداکار  نفرِی  پنجاه 
تا هیچ کدام از وسایط ترانسپورتی پاکستان 
آسیای  از  بالعکس  یا  و  مرکزی  آسیای  به 

مرکزی به پاکستان به سالمت نرسد.
زمام داران و سیاست مداران پاکستان تا کنون 

معروفی  ضرب المثل  اما  رفته اند؛  خطا  به 
وقت  هر  ضرر  »جلو  می گوید:  که  است 
اگر  بی تردید  است.«  سود  شود،  گرفته 
زمام داران پاکستانی نگاهِ خود را به افغانستان 
مسلح  و  کوچک  گروپ  این  ندهند،  تغییر 
آمد؛  به وجود خواهد  پاکستان  منافع  برضد 
پیش  در  آن ها  که  غلطی  سیاست  با  چون 
در  مداخله  و  ارضی  ادعای  هم  گرفته اند، 
هم  و  یافت  خواهد  ادامه  پاکستان  خاک 
خواهی نخواهی، ملیت های غیر پشتون در 
صدد ضربه زدن به منافع پاکستان برخواهند 
آمد. مردم افغانستان با مردم پاکستان دشمنی 
دو  زمام داراِن  را  دشمنی  این  ندارند،   ذاتی 

کشور خلق کرده اند.
دیورند  مرز  بستن  چرا  پرسش  که  این  به 
برای پاکستان هم در حضور ارتش سرخ و 
هم در حضور نیروهای ناتو مهم بوده و در 
را  خود  خواسِت  این  خاصی  زمانِی  مقطع 
در مذاکرات سیاسی مطرح کرده اند،  تاریخ 

پاسخ می دهد.
آقای عبدالوکیل وزیر خارجۀ افغانستان در 
کنفرانس  یک  طی  1988م  مارچ  شانزدهم 
مطبوعاتی افشا کرد که هیأت پاکستانی در 
طول مذاکرات غیر مستقیم ژنیو، موضوع به 
رسمیت شناختن مجدد و بستن مرز دیورند 
را مطرح کرده می خواست نتیجۀ مذاکرات 

را به خطر اندازد. 99
خاِص  نمایندۀ  و  معاون  گوکوردویز  دیه 
و  افغانستان  میان  ملل  سازمان  سرمنشی 
پاکستانـ  که از ۲۲ فبروری 198۲م از سوی 
و  گردید  تعیین  وظیفه  این  به  پریزدکولیار 
سال  همین  اپریل   1۲ از  را  مذاکراِت خود 

آغاز کرد تا 14 اپریل 1988م که معاهدۀ ژینو 
به امضا رسید ـ 100 می گوید: »در طول این 
شش سال مأموریتم، نتوانستم بفهمم که چرا 
پاکستانی ها شناسایی مرز دیورند و بستن آن 
را به عنوان مرز بین المللی، از دولتی تقاضا 
به  کنون  تا  را  دولت  آن  خود  که  می کنند 

رسمیت نشناخته اند.« 101
مذاکرات  »در  می گوید:  گوکوردویز  دیه 
جنوری 1983م در اسالم آباد، یعقوب خان 
داد  اطالع  من  به  پاکستان  خارجۀ  وزیر 
کلیۀ  اجرای  »هم زمانی«  مسالۀ  پاکستان  که 
عناصر توافق را می خواهد الزم االجرا شود. 
یعقوب خان و مشاورانش مسایلی را مطرح 
کردند که بر اساس آن، به صراحت افغانستان 
طرح ها  این  اما  بپذیرد؛  را  موجود  مرزهای 

چون مسأله ساز بود، من تمایلی نداشتم هیچ 
بحثی را در این مورد شروع کنم.« 10۲

که  آن چه  همۀ  اندیشمند،  آقای  نوشتۀ  به 
از  افغانستان   ناعاقبت اندیِش  دولت های 
باعث  و  آورده اند  به دست  دیورند  منازعۀ 
پاکستان  دوام دارِ  مداخلۀ  و  خصومت 
افغانستان  ویرانِی  و  تباهی  در  شده اند، 

خالصه می  گردد.
آقای عبدالوکیل به دستور دکتور نجیب الهر 
به  زمام داری اش  آخرین سال های  در  ]که 
بود[  غلتیده  کور  ناسیونالیسم  لجن زار 
رسمیت  به  بر  مبنی  را  پاکستان  پیشنهاد 
شناختن مرز دیورند و خودداری از ادعای 
راه حِل مستقیِم حل  را رد می کند و  ارضی 
چپ  را  کشور  دو  میان  سرحدی  معضلۀ 
به حیث  انگلیس ها  به  این که  به جای  کرده 
امضاکنندۀ معاهداِت پیشینه و پسینۀ دیورند 
مراجعه کند، اشتراک دولت هندوستان را در 
نیز  پاکستان  می کشد.  پیش  ژینو  مذاکراِت 
از طرِح خود انصراف نمود و آقای نورانی 
خارجۀ  وزیر  به  پاکستان  خارجۀ  وزیر 
قضیۀ  می خواهد  پاکستان  گفت،   شوروی 
دیورند را با دولت های قانونی افغانستان، در 

آینده حل وفصل کند. 103
تعهدات  به  پاکستان  که  بود  همان 
موافقت نامۀ ژینو عمل نکرد و تالش خود 
را برای سرنگونی دولت نجیب اهلل دوچندان 
ساخت. جنرال ضیا، تحقق معاهداِت ژینو را 
تلقی کرده، دو  پاکستان  برای  یک شکست 
ماه بعد با هریسن خبرنگار امریکایی گفت: 
برای  شکست  یک  ژنیو،  معاهدات  »قبول 

پاکستان است.« 

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت وچهارم



رمان: راِز آهو
نویسنده: نسیم خلیلی 

 1392 زریاب،  ناشر: 
خورشیدی

جای نشر: کابل

»خیال دیدِن تو هنوز با من 
است. حتا حاال که هدیه ام 
بود  یادت می آید قرارمان همین بود؟ قرار  تو داده ام.  به  را 
هدیه یی درخورِ تو بیابم و به پایت بریزم و ما از هم کنده 
شویم؛ اما مگر می شود پیچک را از تِن درخِت صنوبر کند؟ 
نه. برای همین هم هست که با خیال دوباره دیدنت برایت 
می نویسم. خیال دیدِن دوست. که شاید حاال توی شهری از 
هندوستان، جایی مثل بمبی رو به دریا ایستاده و مالممدجان 
و  می-روم  بمبی  تا  شیرین،  خیال  همین  با  و  می خواند. 
را  قصۀ سرزمینش  که  زنی  با  و  می شوم.  باران، خیس  زیر 
می نویسم، کنار دروازۀ هند عکس یادگاری می گیرم. ما هنوز 
هم در شرق ایم، شرقی تر از ایران من، شرقی تر از افغانستان 
تو، جایی که خورشید از آن جا طلوع می کند. خورشیدی که 
می شود دست هایت را حمایلش کنی تا غروب نکند، مثل آن 
عکسی که تو از من گرفتی، من توی آن عکس فقط سایه یی 
بود  همۀ شرق  انگار  نارنجی خورشید  قرص  و  بودم  سیاه 
هدیه  تو  به  یک جا  می-خواستم  شاید  که  دست هایم  توی 
به  می خواستم  که  بود  درخوری  هدیۀ  آن  هدیه،  این  کنم. 

پایت بریزم؟« )رازِ آهو: ۲5(
باختن  دل  است؛  عشق  و  باختن  دل  قصۀ  آهو،  رازِ  رمان 
پایان  بی  به مردی، و عشق  زنی  باختن  زنی، دل  به  مردی 
آدمی به آدم ها، به چیزها، به زنده گی، به گذشته، گذشته یی 
که رفته است از آدمی دور شده است، و به آینده، آینده یی 
که ممکن اتفاق بیفتد، و به اکنون، اکنونی که وسط گذشته و 
آینده است؛ معلوم نیست که دلشوره گی، سرخوشی، حس، 
حال، امید، نومیدی و انرژی را از گذشته می گیرد یا از آینده. 
درمانده گی  و  عجز  به  وسط،  این  در  انسان  هرصورت،  به 
دل  بایستی،  آن  در  که  درمانده گی یی  و  عجز  به  می ماند؛ 
اما می شود  نمی شود رفت،  به جایی هم  اگه  آن  در  بست، 

توسعه یافت  و رشد کرد.
رازِ آهو، ما را در میان همۀ درمانده گی هایی که زنده گی دارد، 
به سوی سرخوشِی ممکن زنده گی می َکشاند؛ سرخوشی یی 
که در نگاه زنان و مردان به وجود می آید و دل های زنان و 
مردان را انباشته از شوق می کند؛ شوقی که نمی شود تصرفش 

کرد اما می شود باهاش به زنده گی ادامه داد.
و  راوی  که  می شود  عشق  از  انباشته  چنان  گاهی  رمان، 
با  عشق،  هستی شناسانۀ  ماهیت  با  داستان،  شخصیت های 
قرار  متداوم  همذات پنداری  و  تبادل  در  چیزها  و  هستی 
می گیرند؛ انگار که راوی و شخصیت های داستان، روحی اند 
که در هر چیز حلول می کنند یا روحی اند سبکبال و رها؛ با 
نسیمی از تهران به کابل، از کابل به دهلی، از دهلی به بلخ 
می روند؛ زمان و مکان، فضا ـ زمینه یی است متحرک که راوی 
و شخصیت ها در آن، فراتر از منطق زمان و مکان، به راحتی 

حرکت می کنند و وارد هر جایی  و هر زمانی می شوند.
قصۀ رمان از پایان آغاز می شود؛ زمان به عقب برمی گردد؛ 
واقعیت های گذشته با یادداشت های کتابچۀ یادداشت روشان 
که شخصیت محوری رمان است، درهم تنیده می شود؛ انگار 
که یادداشت ها، مفهوم جهان واقع را تحت تأثیر قرار می دهد، 
به سر  یادداشت  ها  بلکه در جهاِن  واقع  با جهان  نه  و راوی 
می برد؛ زنده گی شخصیت هایش را بنا به همان یادداشت ها 
روایت می کند؛ حتا زنده گی خودش و جهان پیرامونش نیز 

بنا به تداعی های همان یادداشت ها، روایت می شود.
دوم  شخص،  اول  می شود:  روایت  دید  زاویۀ  سه  با  رمان 
ارایه  زیکزاک  به شکل  روایت  و  سوم شخص؛  و  شخص 
می شود؛ روایت، مستقیم به پیش نمی-رود؛ انگار که روایت 
دور خود می چرخد و همان جا در دور خود رشد می کند و 
توسعه می یابد؛ در جهان رمان حادثه یی عماًل اتفاق نمی افتد؛ 
همه چه، گذشته است؛ راوی است که بنا به یادداشت ها و 
بنا به یادمان و خاطرات شخصِی خودش از دورۀ کودکی و 
نوجوانی، زنده گی خودش و دوستانش را به یاد می آورد؛ آدم 
تصور می کنه که رمان، خودگویی درون ذهنی راوی است، و 
همه چیز در ذهن راوی می گذرد؛ بنابراین، می توان رمان را 
این که  برای  کرد؛  تصور  آگاهی،  سیالن  رمان-های  نوع  از 
جهانی که در رمان ارایه می شود، بنا به تجربۀ شخصی هر دو 
راوی است از زند ه گی، چیزها، آدم ها و جهان. می توان رمان 

را بنا به »من می اندیشم« ِ هر دو راوی تصور کرد.
هر دو راوی زن اند. راوی بخش اول رمان، صنوبر است که 
دوست دورۀ کودکی روشان و مریم، همسر روشان، است. 
بعدها که بزرگ تر می شوند، روشان می رود کشورهای شرقی 
برای عکاسی؛ مریم می رود ایتالیا و از روشان جدا می شود. 
روشان در بلخ افغانستان، عاشق دختری به نام آهو می شود؛ در 
ضمن این که عاشق آهو است، عاشق مریم نیز است. سرانجام 
روشان در انفجاری در هلمند، یک پایش را از دست می دهد 
و  عالقه  زنده گی،  رویدادهای  روشان،  می شود.  معیوب  و 
از  را  هنری اش  برداشت  و  عشق،  به  نسبت  را  احساسش 
جهان، یادداشت کرده است؛ این یادداشت ها را صنوبر، هر 
از گاهی می خواند ؛ بنا به همین خواندن است که تداعی های 
فراتر از این یادداشت ها در ذهن راوی اتفاق می افتد؛ و این 
تا  رمان.  ارایۀ  برای  می-شود  روایتی  راوی،  ذهِن  اتفاقات 
هستی شناسانه  الیۀ  چند  می رسد،  راوی  به  رمان  روایت 

است  واقعیت هایی  همان  الیه،  نخستین  می گیرد؛  صورت 
بنا به مظاهر  افتاده  و روشان  اتفاق  که در زنده گی روشان، 
کرده  یادداشت برداری  را  اتفاق ها  این  ذهنش،  بر  اتفاق ها 
است؛  یادداشت  کتابچۀ  در  که  دوم جهانی ست  الیۀ  است. 
با جهان  بلکه  با جهان واقع،  نه  رابطۀ هستی شناسانۀ راوی 
بنا به همین رابطه است که  کتابچۀ یادداشت استوار است؛ 
راوی روایت را ارایه می کند. روایتی که راوی ارایه می کند، 
آمیختاری از تداعی های ذهنی راوی با یادداشت ها، زنده گی 
روایت،  این  و  است  پیرامونش  کنونِی  جهان  و  کودکی اش 
الیۀ سومِ هستی شناسی است. این الیه  های هستی، خواننده 
را به این اندیشه وامی دارد که کدام الیۀ هستی شناسی معتبر 
الیۀ  هرسه  ابداعی؛  امری ست  هستی،  که  حالی  در  است؛ 
هستی شناسی، اعتبار ابداعِی خودشان را دارد؛ این الیه ها به 
رمان امکان داده تا فراتر از هستی شناسی رمان مدرن، بینِش 

هستی شناسی-اش را ارایه کند. 
شده،  جدا  کودکی اش  دورۀ  دوستان  از  که  صنوبر 
نیز  روشان  یادداشت های  است؛  شده  نوستالژیا  دچار 
نوستالژیایی ست از زنده گی در شرق، نه تنها در شرق کنونی، 
بلکه در شرق آرمانی، شرقی که انگار در گذشته وجود داشته 
نیز است؛ این چندالیه گی نوستالژیا، از راوی، شخصیتی ارایه 
می کند که همش در حس و حال گذشته است؛ از یادآوری 
گذشته، به نوعی حال می کند  و لذت می برد، و یادداشت های 
زنده گی.  سرخوشِی  می شود؛  سرخوشی یی  برایش  روشان 
ممکن؛  شرق  در  می دهد  امکان  راوی  به  که  سرخوشی یی 
شرقی که فراتر از زمان و مکان می تواند وجود داشته باشد، 
زنده گی کند. این زنده گی در شرق آرمانِی ممکن، زمان و 
می کند؛  ارایه  واقعی،  مکان  و  زمان  از  فراتر  را  رمان  مکان 
حضور  شرق،  مکان  و  زمان  اکنوِن  تا  آغاز  از  راوی  انگار 
داشته یا می تواند حضور داشته باشد؛ این شرق فراتر از زمان 
و مکان، همچون هستی یی در کتابچۀ یادداشت روشان وجود 
دارد. روشان، دلش برای دست یابی شرق آرمانی ممکنی که 
می تواند تصورش را کند، تنگ می شود، و یادداشت ها، این 
دل تنگی روشان را به راوی نیز سرایت می دهد، و راوی را 
فعلی  شرق  به  راوی  هم  و  روشان  هم  اما  می برد؛  با خود 
می افتند؛ شرقی که دیگر شرق آرمانی نیست؛ شرقی ست که 
این جا کنده  از  نمی شود زیست؛ هرکسی می خواهد  آن  در 

شود  و برود غرب:
من  و  ببینی  را  تاج محل  هتل  داری  دوست  بودی  »نوشته 
باشد که  باید همان جایی  این هتل  چرا بغض کرده بودم؟ 
یک بار توی عملیات تروریستی ، سقفش سوخت. چرا آتش 
همه جای شرق هست؟ فرقی نمی کند کجا باشی. هرات یا 
و  هست.  شرق  همه جای  خونابه  و  مرگ  و  انتحار  بمبیی. 
میان  بودم.  رفتم. همه جا  نوامبر ۲008  بیست وشش  تا  من 
جنازه های سوخته. چایانه چاتراپاتی. هتل تاج محل، سینما، 
بار، خیابان... همه جا بودم و می دیدم که اسلحه، آدم ها را 

می ُکشد.« )رازِ آهو: 70(
است؛  گم گشتۀ خویش  زنده گی  دنبال  راوی  میان،  این  در 
همان  دوستانش،  و  راوی  زنده گی  کودکی  دورۀ  که  انگار 
شرق  در  نمی توان  دیگر  که  شرقی  آرمانی ست؛  شرق 
پیدایش کرد. دوستان کودکی راوی، هر کسی جایی  فعلی 
شده اند؛  آواره  غرب  و  شرق  در  ایران،  از  دور  است  رفته 
و  شوند،  جدا  ازهم  آدم ها  که  است  همین گونه  سرنوشت 
آدمی  برای  را  گم شده  بهشت  ایدۀ  آدم ها،  این جدا شده گی 
بیافریند؛ هر آدمی، بهشت گم شدۀ خودش را دارد؛ انگار که 
این بهشت در کودکی اش همچون سکه یی گم شده باشد؛ با 
آن که آدمی بنا به گفتۀ شاعر روسی، آخماتوا، در دورۀ کودکی 
نمی تواند سنجش گزاری کند که در کودکی خوشبخت بوده 

بزرگ سالی  دنیای  با  کودکی  دنیای  زیرا  بدبخت؛  یا  است 
آدم ها فرق دارد؛ دل خوشی های کودکی، دل خوشی هایی ست 
که می تواند در جهان کارتون ها اتفاق بیفتد. در هر صورت، 
کودکی، دنیای قشنگی دارد؛ دنیای بازی هایی که توانسته ایم 
انجامش بدهیم؛ جهان آرمانی راوی، در کودکی اش مانده، که 
اما پیدایش نه؛ زیرا جهان کودکی اش  تصورش را می تواند 
رفته  کودکی اش  دورۀ  دوستی  هر  با  و  شده   تکه تکه  دیگر 
جایی؛ مریم رفته میالن، روشان رفته شرق دور، غریبه شده 
برای  است، پسرعموها و دخترعموها همه رفته اند سرشان 
شده  زنده گی اش  گرفتار  هرکسی  شده است؛  خم  زنده گی 
است؛ یعنی که مردی یا زنی برای روزگار شده اند؛ این شاید 
جایی  به  می َکشد؛  رنج  همه  به جای  که  است  تنها صنوبر 
همه می رود تا سکۀ زرینی را پیدا کند که در جهان کودکی 

از پیش همۀشان گم شده است.
دچار  نیز  آهو  روشان؛  معشوق  است،  آهو  دوم،  راوی  و 
حس وحال گذشته است؛ حس وحاِل گذشته یی که کشورش، 
برادران،  مادر،  پدر،  با  نبوده اند،  مهاجر  بوده،  آرام  نسبتًا 
این  اما  می زیسته اند؛  خانواده   در  نزدیکان،  و  خواهران 
در  تعدادی  می شود؛  زده  به هم  جنگ ها  با  ممکن  خوشی 
جنگ کشته می شوند و تعدادی هم معیوب و آوره و مهاجر؛ 
زنده گی  و  می دهد  دل  ایرانی  عکاس  عشق  به  نیز  آهو  و 
عاشقانه یی را تجربه می کند که دیگر این زنده گی عاشقانه، 
آهو را رها نمی کند حتا وقتی که با طاهر، مرد افغانستانی، 
ازدواج می کند. آهو ناگزیر می شود تا تجربۀ زنده گی اش را 
یادداشت کند  و سرانجام این یادداشت ها را در داستان ارایه 
کند. در حقیقت، آهو، هم راوی و هم نویسندۀ بخش دوم 
رمان است. آهو تجربۀ زنده گی عاشقانه اش را در رمانی می-
نویسد  و می خواهد نشرش کند؛ اما زمان و مکان دست به هم 
می دهد، تاریخ درنوردیده می شود؛ روشان و آهو، با بکتاش 
بازهم فاجعۀ عشق، در شرق  انگار  و رابعه یکی می شوند؛ 
ابدی ست، و هر  ازلی و  انگار  تکرار می شود؛ فاجعه یی که 
عشقی، در شرق، سرانجام بایستی در واقعیت تلِخ زنده گی 
رابعه و بکتاش، تکرار شود؛ بکتاشی کشته شود و رابعه یی 
در گرمابه رگ زده شود   و با خونش روایت زنده گی اش را 

بر دیوار گرمابه بنویسد. 
می ماند؛  همان جا  می شود،  آغاز  پایان  از  که  طوری  رمان، 
یادداشت های آهو؛  یادداشت های روشان و در  همان جا در 
یادداشت ها، سرخوشی زنده گِی شخصیت های رمان  این  و 
اما  کرد  زنده گی  باهاش  می شود  که  می شود؛ سرخوشی یی 
نمی توان تصرفش کرد؛ سرخوشی یی که به امر واال می ماند.

رمان را می توان از رمان های ایده و اندیشه دانست؛ رمان هایی 
که ویرجینیا ولف و سارتر نوشته است. سه شخصیت رمان 
دارند؛  اندیشمندانه  زنده گی  راوی«  دو  و  »روشان  آهو  رازِ 
روشان، عکاس ـ فیلسوف است، و صنوبر و آهو، راوی ـ 
می کنند؛ خوردن  زنده گی  پرسش ها  با  سه  هر  فیلسوف اند؛ 
با  کل  در  کردارشان  نمی شود؛  دیده  زیاد  پوشیدن شان  و 
دیگرآدم ها تفاوت دارد؛ روشان را می شود عکاسـ  فیلسوف 
اندکی تأمل کرد که  اما دربارۀ دو راوی می شود  قبول کرد 
چه گونه این همه دانایی فلسفی را به دست آورده اند؛ در حالی 
اما  است.  خوانده  چه  آهو  و  صنوبر  که  نمی دانیم  زیاد  که 
روح  از  و  باشد   روح  فیلسوف  انگار  هگل،  مانند  صنوبر 
شرقی و غربی حرف می زند؛ و آهو، انگار بعد از افالتون، 
فیلسوف عشق است که از چیستی عشق، و از کردار عشق 
اروتیک حرف می زند؛ با آن که در آغاز دختری ست ناراحت 
نوعی،  به  راوی،  دو  که هر  تن و جان خودش. درست  از 
اما  می کنند،  ارایه  روشان  برداشت های  از  را  روایت شان 
برداشت های روشان را بنا به ذهن شناسای )سوژه( خودشان 

که از هستی دارند، تدوین و ارایه می کنند. آهو با روایتی از 
روشان از عشق می گوید: 

روی  به  باشند،  که  جهان  هرجای  آدم ها  قلب  درهای   ...«
کرده  هم  انتخاب  را  زوج شان  اگر  حتا  است...  باز  عشق 
باشند، بازهم قلب شان برای دوست داشتن  درهای گشوده 

دارد...« )رازِ آهو: 16۲(
بسیار  می کند،  ارایه  اروتیک  کردار  از  آهو  که  را  تصویری 
دانایی می خواهد تا یک زن شرقی به ویژه یک زن افغانستانی 

به آن برسد:
»نامه را هیچ وقت برایت نفرستادم. چون خیلی از حرف هایم 
تو  با  بودم که من هم دلم می خواهد  نگفته  بودم.  نگفته  را 
طاهر  وقتی  فقط.  یک-بار  شده  اگر  حتا  کنم.  عشق بازی 
خانه نیست، می توانستم دستت را بگیرم و با خودم به خانه 
بیاورم ]ات[. ببوسمت. تمام تنت را نوازش کنم. بعد تو زبانم 
گرمت  بزاق  و  بلیسی.  را  لب هایم  بزنی.  لب-هایم  دور  را 
تمام صورتم را بگدازد. دوست داشتم سینه هایم را مثل نارنج 
بوسه در  توی مشتت می گرفتی. گرم می فشردی، و هرچه 
دل داشتی، روی تنم می ریختی. من با موهای سینه ات بازی 
می کردم. سیبک گلویت را می بوسیدم و اللۀ گوشت را به 
دنیا  آخر  تا  می گفتم  گوشت  حفرۀ  در  و  می گرفتم  دندان 
باشد، حتا اگر خدا نخواهد...«  اگر گناه  دوستت دارم، حتا 

)رازِ آهو: 154(
درست است که عشق در هر کجایی به طور غریزی می تواند 
اتفاق بیفتد؛ البته تعداد کمی از زنان افغانستانی شاید بتوانند 
عشقی بی احساس گناه انجام بدهند؛ اما عشق توام با آگاهی 
و دانایی از عشق، شاید برای زن افغانستانی هنوز قابل تصور 

نباشد. 
این که نویسنده، دو راوی زن را آفریده است تا جهان، مردان 
و یادداشت مردان را به ابژه تبدیل کنند، و خودشان سوژه 
)ذهن شناسا( و فاعل نفسانی شوند، کاری ست خیلی درخور 
اهمیت، و در ادبیات داستانی زبان پارسی، پیشرو است. من 
فکر می کنم دانایی نویسندۀ رمان )نسیم خلیلی ـ پژوهش گر 
و تاریخ نویس( با دانایی دو راوی وحدت می یابد، و اتصال 
بین  است،  مطرح  پست مدرن  داستان نویسی  در  که  کوتاه 
و  باشد  راوی  دو  هر  که  داستانی  شخصیت های  دانایِی 

شخصیت واقعی که نویسنده باشد، رخ می دهد.
فرهنگ  به  نسبت  را  انتقادی  دیدگاه  که  رمانی ست  رمان، 
در  و  است، مطرح می کند؛  در جریان  در شرق  که  شرقی، 
به  می کند،  ارایه  شرقی  فرهنگ  و  زنده گی  از  بررسی  کل، 
طور خاص زنده گی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان 
را ارایه می کند؛ حتا گاهی به رمان تاریخی نزدیک می شود؛ 
زیرا در این رمان از تعداد شخصیت های تاریخی افغانستان 
معاصر نام می برد، و رویداد های تاریخی افغانستان در رمان 
بی طرفانه  و  برون-گرایانه  دید  یک  و  می کند؛  پیدا  بازتاب 
از افغانستان ارایه می شود که برای یک خوانندۀ افغانستانی 
به کشورش  و  به خودش  تا  باشد  بااهمیت  می تواند خیلی 

فکر کند.
رمان، انسان ایرانی و افغانستانی را به این اندیشه وامی دارد 
کنند؛  فکر  جغرافیایی شان  و  فرهنگی  مشترک  پیشینۀ  به  تا 
این  نتیجۀ  و  زیسته اند،  باهم  آن  در  که  تاریخی یی  پیشینۀ 
رازِ  رمان  که  دارد؛  تداوم  مشترک  زبان  در  هنوز  پیشینه، 
مشترک  ادبیات  و  زبان  نمونۀ  دارد،  که  ادبی یی  نثر  با  آهو، 
ایران و افغانستان کنونی می  تواند باشد. رمان، بینامتنی )متن 
ادبیات  با  و  پارسی  زبان  کالسیک  ادبیات  با  آمیخته گی( 
شفاهی ایران و افغانستان دارد؛ که این متن آمیخته گی به نثر 
و زبان ادبی رمان، گیرایی و جذابیت خاص بخشیده است. 
در ضمِن همۀ اهمیت داستانی، این رمان یک رویداد فرهنگی 
که  رویدادی  باشد؛  افغانستان  و  ایران  ادبیات  در  می تواند 
گذشتۀمان را به یاد ما می آورد، و با احترام گزاری به گذشتۀ 
مشترِک ما می خواهد بگوید که اکنون هم با حفظ جغرافیای 
سیاسی موجودِ خویش و احترام به هم به عنوان شهروندان دو 
کشور، بازهم می توانیم فراتر از سیاست گذاری حکومت های 
دو کشور، به عنوان شهروندان مشترک زبان و ادبیات پارسی، 
به ادبیات و فرهنگ مشترِک خویش ارج بگزاریم؛ که نوشتن 
این رمان با شخصیت های داستانی اش، با پیام داستانی اش، با 
بینامتنیتش، با یادآوری از بکتاش و رابعه، پس از هزار سال، 
و با بکتاش شدِن یک مرد ایرانی و با رابعه شدِن یک زن 
از  است  نمونه یی  کابل؛  در  رمان  این  نشر  با  و  افغانستانی، 

ارج گزاری به ادبیات و فرهنگ مشترِک موجودمان.
این نوشتار، خوانشی بود از یک خوانندۀ افغانستانی؛ که این 
خوانش، بیشتر معطوف بود به دریافت ممکِن یک خواننده، 
بنا به وضعیت روانی و موقعیِت فرهنگی خودش که از نظر 
موضوعی و محتوایی، توانسته با رمان رازِ آهو، رابطه برقرار 
کند؛ نه معطوفی به توضیح و تحلیل ساختاری، تکنیکی، و 

عنصرهای مطرح در رمان.
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سرخوشی زنده گی

در رمـان »رازِ آهـو«

5 www.mandegardaily.com



سال پنجم y شمارة یکهزار و یکصدم y دوشنبه 24 سرطان/تیر y 1392 6 رمضان y 1434 15 جوالی 62013

رییس مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی:

جلو نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 
غیرقانونی و بی کیفیت گرفته می شود

سهمیه  بندی کانکور؛...
تند  واکنش های  عالی،  از سوی وزارت تحصیالت   
و  آموزش  نهاد  پژوهشگران  مجلس،  نماینده گان 

پرورش و دانش آموزان را بر انگیخته است.
بلخ  دانشگاه های  دانشجویان  از  ده هاتن  روز گذشته 
تحصیالت  وزارت  سوی  از  که  طرح  این  برضد 
دست  است،  شده  فرستاده  وزیران  شورای  به  عالی 

به راه پیمایی زدند.
نماینده گان  مجلس  عضو  نمایندۀ  رضایی  شاه گل 
سهمیه بندی  طرح  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
با  در ضدیت  و  شهروندی  حقوق  نقض  را  کانکور 
»قانون  گفت:  و  کرد  عنوان  افغانستان  اساسی  قانون 
به رسمیت  را  شهروندی  حقوق  افغانستان  اساسی 
شناخته، بنًا هر کسی که استعداد و توانایی ورود در 
آزمون کانکور را داشته باشد، بدون در نظرداشت این 
که از کدام والیت است، حق دارد که به مؤسسات 

تحصیالت عالی راه یابد.«
خانم رضایی بدین باور است که این طرح در پهلوی 
این که نقض آشکار قانون اساسی افغانستان است، در 
کنار آن هیچ مطابقتی با قوانین پذیرفته شدۀ جهانی 

ندارد.
براساس  که  اساسی  قانون   43 مادۀ  به  اشاره  با  او 
به  لیسانس  تا سطح  می تواند  آن هر شهروند کشور 
طور رایگان درس بخواند، افزود: »طرح سهمیه بندی 

درس  که  را  کسانی  آموزشی  فرصت های  کانکور 
خوانده  اند و زحمت کشیده اند، می گیرد.«

کابل  دانشگاهِ  استاد  جالل  فیض اهلل  حال،  این  در 
نظام  دارای  ما  که  زمانی  در  طرح  این  که  می گوید 
زیان بار  بسیار  نیستیم،  معیاری  پرورش  و  آموزش 

است و سبب واکنش های تندی خواهد شد.

  دست های پشت پرده
این طرح  پشت  »در  می گوید:  شاه گل رضایی  خانم 
اول وزارت تحصیالت عالی قرار دارد؛ این وزارت 
به جای این که شیوه ها و راهکارهای علمی را به خاطر 
پیش برد تحصیالت عالی در نظر بگیرد و در این زمینه 

تالش کند، متوصل می شود به چنین طرح هایی.«
عالی،  تحصیالت  وزارت  کنار  در  که  گفت  او 
این  در  ممکن  نیز  وزارت  این  از  بیرون  دست های 
طرح دخیل باشد؛ آن ها در تالش هستند تا این بحث 
که  را  کسانی  جلو  آن  سیاسی شدن  و  شود  سیاسی 
واقعًا شایستگی دارند و درس خوانده اند بگیرد، تا 
آن ها از ورود به دانشگاه ها محروم ساخته شوند، این 
ریشه در تبعیض قومی، نابرابری و رفتار غیرعادالنه 

در حقوق اتباع افغانستان دارد.
چنین  ارایۀ  از  شدید  نگرانی  ابراز  با  رضایی  خانم  
از  فراتر  که  نوع طرحی  که هر  کرد  طرحی تصریح 
چارچوب  قانون اساسی باشد، مبنای حقوقی ندارد. 

استاد فیض اهلل جالل نیز باور دارد که این طرح پیش 

از این که یک طرح اکادمیک و علمی باشد، یک طرح 
سیاسی است که با معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی و 
معیارهایی که در داخل کشور به وجود آمده در تضاد 

قرار دارد. 
کرده  تأکید  طرح  این  سیاسی بودن  بر  جالل  استاد 
نمی توانند  جنگ ها  جریان  در  که  »کسانی  افزود: 
به دست  سویه  نداشتن  نسبت  به  را  معیاری  نمرات 
وجود  مسلکی  معلمین  مناطق  آن  در  بیاورند، چون 
ندارد، برای آن ها تدابیر سنجیده اند که گویا بر اساس 
سهمیه بیآیند و شامل دانشگاه ها شوند، تا این سهمیه 
یک معیار شود و این به آیندۀ تحصیالت عالی کشور 
زیان بار و خطرناک است؛ چون انگیزۀ درس خواندن 

و تالش کردن را در بین دانش آموزان می ُکشد.« 
حاکم  زبان  که  روزگاری  در  افزود:  جالل  استاد 
تفنگ است و تفنگ حکومت می کند، تنها این طرح 
می تواند برای زورمندان و فرماندهان مؤثر باشد و این 

یک فکر علمی نیست.
این استاد دانشگاه بدین باور است که اگر این طرح 
دارد،  خود  عقب  در  که  زورمندی  دست های  با 
تصویب گردد، قابل قبول برای جامعۀ دانشگاهی و 

تحصیل یافته نخواهد بود. 
کشمکش ها  با  همواره  دانشگاه ها،  به  ورود  آزمون 
وزارت  است.  بوده  همراه  به  صداهایی  سرو  و 
و  تقلب  به  متهم  آزمون سال گذشته  در  تحصیالت 

جعل شد. 

شماری از مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی نام نهاد 
که گویا در پاکستان فعالیت داشته اند، به شکل غیرقانونی 
در شماری از والیت ها به اشتهارات و فعالیت پرداخته اند 
مبنی  عالی  تحصیالت  وزارت  مکرر  تأکید  وجود  با  و 
دلیل  به  هم  هنوز  مؤسسات،  این  بودن  غیرقانونی  بر 
ادامه  فعالیت های شان  به  سیاسی،  کالن  حمایت های 

می  دهند.
عالی  تحصیالت  مؤسسات  رییس  ترشتوال،  مسعود 
مطلب  این  ابراز  با  عالی،  تحصیالت  وزارت  خصوصی 
عالی  تحصیالت  مؤسسات  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به 
به  قندهار  در  بینوا  و  ننگرهار  در  ابن سینا  خصوصی، 
یکی  گفتۀ  به  که  نموده اند  آغاز  فعالیت  و  اشتهارات 
نهاد  این  مرکزی  دفتر  ننگرهار  در  سینا  ابن  از مسووالن 
تا صنف چهارم  تاکنون  پاکستان قرار دارد و  پیشاور  در 
قابله گی،  انجنیری،  از جمله طب،  در رشته های مختلف 
نرسنگ و... دانشجو پذیرفته و حاال به صورت غیرقانونی 
با بلندکردن لوحۀ »د ابن سینا پوهنتون« در شهر ننگرهار از 

مدتی بدین سو فعالیت می کند.
می گوید  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسات  رییس 
که اگر جلو فعالیت غیر قانونی این مؤسسات »وارداتی، 
آن ها  حرکت  خطر  نشود،  گرفته  »جعلی«  و  »بی کیفیت« 
دولت  مسلح  مخالفین  و  دشمنان  از  کشنده تر  مراتب  به 

افغانستان است. 
وزارت  رهبری  شورای  می افزاید:  ترشتوال  مسعود 
معینان،  آن،  ترکیب  در  که  افغانستان  عالی  تحصیالت 
مرکز  دانشگاه  چهار  رؤسای  و  وزارت  مرکزی  رؤسای 
دارند،  حضور  عالی  تحصیالت  وزیر  ریاست  تحت 
فرستاده  مؤسسات  این  به  را  جدیی  و  رسمی  نامه های 
و خواهان توقف فعالیت ها و ادامۀ کار غیر قانونی آن ها 
نامه های فوق العاده  این  به  این مؤسسات  اما  شده است؛ 

کوچکترین اعتنایی نکرده و به کارشان ادامه داده اند.
آقای ترشتوال می گوید از آن جایی که مسووالن مؤسسات 
نام نهاد فوق به این نامه ها اعتنایی نکرده اند و از سویی 
هم مرکز این نهادها اکنون و در گذشته در پاکستان بوده 
است، فعالیت های غیرقانونی و بدون مجوز آن ها شک و 

گمان هایی را به همراه داشته است.
منظور  به  که  سفرهایی  »ضمن  گفت:  ترشتوال  مسعود 
عالی  تحصیالت  نهادهای  فعالیت  چه گونگی  از  نظارت 
والیت  در  داشتم،  کشور  مختلف  والیات  به  خصوصی 
عالی  تحصیالت  مؤسسۀ  فعالیت  محل  به  ننگرهار 
غیرقانونی  مؤسسه ضمن  این  رفتم؛  سینا  ابن  خصوصی 
و 4۲  می کرد  فعالیت  رسمی  نهاد  یک  به شکل  بودنش 
فایل مشخصات دانشجویان ثبت نام شده را به کابل آوردم 
که در این اوراق، پیشاور به عنوان آدرس رسمی این نهاد 

داده شده است.«
او تصریح کرد: در همین سفر، غیرقانونی بودن این مؤسسه 
را به مسووالن و مقام های والیت ننگرهار اعالم نمودیم 

و نگرانی های خود را نسبت به تبعات منفی ادامۀ فعالیت 
چنین نهادهایی ابراز کردیم.

رییس مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی با ابراز نگرانی 
و تأسف از ادامۀ این وضعیت گفت که اگر آن ها نتوانند 
جلو این مؤسسات را که فعالیت غیرقانونی دارند، بگیرند، 

بزرگترین گناه را مرتکب شده اند.
او افزود که موسسۀ تحصیالت عالی خصوصی بینوا در 
والیت قندهار به شکل غیرقانونی اشتهارات نموده است 
و هیچ جوازی از جانب وزارت تحصیالت عالی به این 

مؤسسه داده نشده است. 
همچنان  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسات  رییس 
به  کابل  در  آریانا  عالی  تحصیالت  مؤسسۀ  که  گفت 
تربیه  و  تعلیم  و  دو رشتۀ شرعیات  در  غیرقانونی  شکل 
مقابل  در  را  جدیدی  شعبۀ  و  نموده  آغاز  اشتهارات  به 
جوانان  از  تن   ۲00 دست کم  پذیرش  با  مرکزی  سیلوی 
ایجاد  و...  سیاسی  علوم  و  حقوق  طب،  رشته های  در 
نموده است که شخص وزیر تحصیالت عالی افغانستان 
به صورت حضوری ضمن فیصله ها و تأکیدات قبلی به 
اما  رییس این مؤسسه مسدود نمودن آن را هدایت داد، 

هنوز هم فعالیت می نماید. 
او گفت که از نظر وزارت تحصیالت عالی فعالیت این 
نهادها جداً غیرقانونی بوده و اسناد و مدارک آن ها صبغه و 

اعتبار قانونی ندارد.
او افزود که این مؤسسات از آدرس علم و دانش استفادۀ 
سیاسی و ابزاری کرده و فرایند وحدت ملی، همگرایی و 
یک دیگر پذیری میان مردم افغانستان و اهتمام جدی به 

ارزش های علمی را به چالش می کشد.
به  مؤسسات  این  فعالیت  اگر  ترشتوال،  آقای  گفتۀ  به 
از  و  کند  پیدا  ادامه  مهندسی  شده«  و  »سیستماتیک  گونۀ 
و  عالی  تحصیالت  نهادهای  یعنی  آدرس  مقدس ترین 
محیط های اکادمیک استفادۀ غیر علمی صورت بگیرد، این 
مسأله مایۀ نگرانی شدید وزارت تحصیالت عالی و جامعۀ 

افغانستان می باشد.
او افزود که امروز در 80 نهاد تحصیالت عالی خصوصی 
حدود 6۲ هزار دانشجو دختر و پسر مشغول فراگیری علم 
نظارت جدی  این مؤسسات  فعالیت  اگر  و  اند  دانش  و 
نشود و معیاری و غیرمعیاری بودن آن ها تفکیک نگردد، 
مواجه  تصدیق دار  بی سوادان  زیاد  جمع  با  ما  آینده  در 
خواهیم شد که پیامدهای این مسأله برای امنیت، توسعه و 
انکشاف افغانستان بسیار نگران کننده خواهد بود؛ وزارت 
تحصیالت عالی با درک این مسوولیت و نگرانی، از 67 
و  علمی  رویکرد  دو  با  عالی خصوصی  تحصیالت  نهاد 
اداری نظارت به عمل آورده است که فعالیت 14 مؤسسۀ 
تحصیالت عالی خصوصی را در وضعیت ضعیف ارزیابی 
کرده و در صورت عدم اصالحات به سلب جواز فعالیت 

علمی شان هشدار داده شده است.
  فعالیت مشروط

در این حال، آقای ترشتوال می گوید که فعالیت شماری 
از مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی هم مشروط بود، 
آن  ها باید جواز ادامۀ فعالیت شان را پس از یک سال از 
کار  این  اما  می  کردند،  دریافت  عالی  تحصیالت  وزارت 
هنوز صورت نگرفته است و وزارت تحصیالت عالی برای 
تمدید و طی مراحل اسناد فعالیت این مؤسسات هدایت 
سلب  قانونی شان  اسناد  تکمیل  عدم  صورت  در  و  داده 
جواز فعالیت شان پیشنهاد خواهد شد. او از این مؤسسات 

نام نبرد.
مؤسسات  ایجاد  برابر  در  سکوت  ترشتوال  مسعود 
غیرقانونی، عرضۀ خدمات علمی بی کیفیت و غیرمعیاری 
در برخی از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی موجود 
و فعالیت غیرقانونی شماری از دانشکده ها را بدون مجوز 
این وضعیت  برابر  گناه دانسته و گفت که بی تفاوتی در 

جفای بزرگ به حق ملت افغانستان است.
او یک بار دیگر تأکید کرد که خطر فعالیت مؤسساتی که 
غیرقانونی، غیر معیاری و بی کیفیت فعالیت دارند، بیشتر از 

خطر دشمنان مسلح دولت افغانستان است. 
رییس مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در پاسخ به 
این پرسش که شماری از مؤسسات به سود جریان های 
افراط گرا فعالیت دارند، گفت که آن ها بر فعالیت مؤسسات 
نظارت دارند و اگر چنین باشد، با این مؤسسات برخورد 

جدی صورت خواهد گرفت. 
همنچنان  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسات  رییس 
خصوصی  تحصیلی  نهاد   80 که  ساخت  نشان  خاطر 
مقررۀ  و  افغانستان  اساسی  قانون  مادۀ 46  در چارچوب 
به  فعالیت  جواز  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسات 
مشغول  دانشجو  هزار   6۲ داشتن  با  و  آورده اند  دست 
فعالیت اند که این رقم برای تولید و توسعۀ علم و توسعه 
اگر  اما  است؛  امیدوارکننده  بسیار  افغانستان  انکشاف  و 
حمایتی  نقش  نظرداشت  در  با  عالی  تحصیالت  وزارت 
مؤسسات  این  عملکرد  بر چه گونگی  نظارتی خویش  و 
نهادها  این  دانشجویان  اگر  و  باشد  نداشته  الزم  نظارت 
نکنند و خوب درس  مقتضیات محیط علمی را رعایت 
نخوانند و همچنان مسووالن مؤسسات تحصیالت عالی 
خصوصی به عرضۀ خدمات علمی، با کیفیت و معیاری 
نپردازند، در آن صورت به جای فرصت چالشی کالن برای 

توسعه و انکشاف افغانستان خواهند بود. 
از  برخی  فعالیت  از  خرسندی  ضمن  ترشتوال  مسعود 
دست آوردهای  خصوصی،  عالی  تحصیالت  نهادهای 
که  افزود  و  خواند  امیدوارکننده  را  آن ها  مؤثر  و  علمی 
دانش آموخته گان و دانشجویان شماری از این مؤسسات 
از طریق رقابت به بورس های کشورهای مختلف به مقاطع 
ساختارهای  در  همچنان  و  یافته اند  راه  تحصیلی  باالتر 
دولتی و غیردولتی در سطوح مختلف اداری به کارهای 

مهم گماشته شده اند. 
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نگرانیم دفتر طالبان خشونت ...
 تنها و تنها برای پروسه صلح، مذاکره و مصالحه استفاده شود 

و بس«.
این گروه پرچم خود را به  در گشایش دفتر طالبان در قطر، 
اهتزار درآورد و عبارت »امارت« را استفاده کرد؛ ولی به دلیل 

خشم کابل، پرچم طالبان یک روز بعد پایین شد.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد تا زمانی که این شرط های 
برای  قطر  در  طالبان  دفتر  نشوند،  آورده  بر  افغانستان  دولت 
یا  دفتر  این  که  زمانی  »تا  ندارد:  اهمیتی  افغانستان  دولت 
همچون دفتر دیگری در تطابق با ضمانت های تحریری که به 
دولت افغانستان داده شده، فعالیت نکند، ارتباطی را با همچون 
آدرسی ایجاد نخواهد کرد و برای دولت افغانستان کدام هویتی 

نخواهد داشت«.
رهایی  برای  می تواند  امریکا  متحده  ایاالت  موسی زی گفت 
یک سربازش که در دست طالبان اسیر شده با این گروه مذاکره 

کند، اما گفت وگوی صلح با طالبان باید افغانی باشد.

  مذاکرات صلح افغانی باشد
از  نمایندگی  به  نباید  کشوری  هیچ  گفت  موسی زی  آقای 
افغانستان با طالبان گفت وگو کند: »هیچ کسی، هیچ کشوری 
ندارد که در قالب پروسه صلح  و هیچ مقام دیگر صالحیت 
افغانی، مذاکرات رسمی صلح را انجام دهد. هرگونه مذاکرات 
صلح باید تنها و تنها بین شورای عالی صلح و نمایندگان با 

صالحیت طالبان صورت گیرد«.
با  این در حالی است که شورشیان طالبان همواره گفت وگو 
متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  اند.  کرده  رد  را  افغانستان  دولت 
امریکا برای افغانستان و پاکستان پس از گشایش دفتر طالبان 
در قطر گفت که طالبان تمایل بسیار اندکی برای گفت وگو با 

دولت افغانستان دارند.
عالوه بر این، وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواست که 
برای عملی شدن پروسه صلح گام های عملی بردارد. او گفت: 
»گام عملی عاجلی که پاکستان می تواند در حمایت از پروسه 
صلح افغانستان می تواند بردارد، رهایی رهبران طالبان است که 
آن ها گرفته اند و در پاکستان به زندان انداخته اند. ما امیدواریم 
از تالش های صلح  در کل  بردارد و  را  قدم  این  پاکستان  که 

دولت افغانستان به صورت صادقانه و عملی حمایت کند«.
افغانستان  تا زمانی که خواست های  وزارت خارجه می گوید 
این کشور عجله ای برای  برآورده نشود،  در مورد دفتر قطر 

گفت وگوهای صلح ندارد.

آمار خودکشی سربازان...
 دست بررسی است.

برعکس امریکا، دولت انگلیس آمار خودکشی بین سربازان 
سابق را ثبت نمی کند.

با این حال بی بی سی به طور مستقل مطمین شده است که 
دست کم ۲9 سرباز سابق انگلیسی در سال گذشته خود را 

کشته اند.
این آمار بر اساس تماس و نامه نگاری با واحدهای پزشکی 
قانونی در سرتاسر انگلیس و جمع آوری نام همه سربازان 
و  که در سال گذشته خودکشی کرده اند  و جبهه رفته هایی 
تحقیقات  درباره  مطبوعات  گزارش های  تحلیل  همین طور 

قانونی تهیه شده است.
درباره اغلب این خودکشی ها احتمال وجود "اختالل تنش 
پس از سانحه" )PTSD( جای بررسی دارد ولی هیچ تصور 
دقیقی درباره میزان تاثیر این اختالل در خودکشی های اخیر 

سربازان انگلیسی وجود ندارد.
از  درصد   3 که  است  کرده  اعالم  انگلیس  دفاع  وزارت 
تنش  "اختالل  دچار  کشور،  این  در حال خدمت  سربازان 

پس از سانحه" می شوند.
وزارت  از  اطالعات"  "آزادی  اساس  بر  اطالعاتی  طبق 
دفاع انگلیس به دست آورده، شمار سربازان این کشور در 
افغانستان که به "اختالل تنش پس از سانحه" دچار هستند، 

در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
این  می گوید  بالینی،  روان شناس  هربرت،  کلودیا  دکتر 
و  تنش زا  وقایع  به  انسان  بدن  طبیعی"  "واکنش  اختالل، 

دلشوره آفرین است.
از  پس  تنش  "اختالل  می گوید  هربرت  دکتر  حال  این  با 

سانحه" نمی تواند به تنهایی به خودکشی منجر شود.
تک تک  درباره  نمی تواند  می گوید  انگلیس  دفاع  وزارت 
پوند  میلیون   7.4 روی هم رفته  ولی  کند  اظهارنظر  موارد 
)بیش از 11 میلیون دالر( برای رسیدگی به بهداشت روانی 

سربازان در افغانستان در نظر گرفته است.
به گفته این وزارتخانه، پس از حمله به افغانستان در سال 
این  به  انگلیسی  سرباز  هزار   135 حدود  کنون،  تا   ۲001

کشور اعزام شده اند.
انگلیس،  سابق  ارتش  فرمانده  دنت،  ریچارد  سر  جنرال 
از  سربازان  میان  در  نرخ خودکشی  که  است  آن  خواستار 

جبهه برگشته هم ثبت و ضبط شود.
او می گوید: "خیلی واضح است که باید چنین کاری صورت 
بگیرد چون وقتی که آمار آن را داشته باشیم، می توانیم کاری 

برایش بکنیم."



لیدا یعقوبی معاون شبکۀ زنان افغان:

پس از پروسۀ انتقال 
فعالیت های زنان محدود شده است

            گفت وگوکننده: ناجیه نوری  

تشکر از این که حاضر به یک مصاحبه ویژه با ما شدید. 
مسوولیت های  انتقال  مورد  در  نظرتان  که  این  نخست 

امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان چیست؟
نظامی  پروسۀ  یک  پروسه  این  که  بوده  این  اغلب  تصور 
است و هیچ تأثیری روی زنده گی اجتماعی افغان ها نخواهد 
باور ما این پروسه روی زنده گی اجتماعی  به  اما  گذاشت؛ 
افغان ها و به ویژه باالی زنده گی  زنان و فعالیت های شان در 

اجتماع نیز تأثیر گذار بوده است. 
انتقال عملی شده،  پروسۀ  ما عماًل دیده ایم در ساحاتی که 

فعالیت زنان در آن مناطق محدود شده است.
پس از شروع پروسۀ انتقال در برخی والیات اعضای شبکۀ 
زنان افغان در ساحه فعالیت شان با محدودیت هایی مواجه 
شبکه  به  مساله  این  به  نسبت  را  خود  نگرانی های  و  شده 

ابراز کرده اند.
 شبکۀ زنان افغان به عنوان یک نهادی که در راستای تأمین 
حقوق زنان کار می کند، تصمیم گرفته تا تأثیر پروسۀ انتقال 
را بر روند زنده  گی مردم را مطالعه نماید و به همین منظور 
ما یک تحقیقی را به راه انداخته ایم تا تأثیر پروسۀ انتقال را 
بر روند زنده گی و فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان دریابیم.

  

این تحقیقات در والیات کابل، هلمند، هرات، بلخ، سمنگان، 
که  دریافت هایی  و  است  گرفته  صورت  ننگرهار  و  لغمان 
انتقال  روند  که  بوده  این  آمده  دست  به  تحقیقات  این  از 
و  داشته  تأثیر  دختران  و  زنان  فعالیت  و  زنده گی  باالی 

فعالیت اجتماعی زنان کم شده و در شماری از ولسوالی های 
دوردست مردم مانع مکتب رفتن دختران شان شده اند.

قرار  و  می گردد  تکمیل  انتقال  پروسۀ   ۲0۱۴ سال  در   
است در همین سال نیروهای خارجی افغانستان را ترک 
کنند، شما تصویری که از سال ۲0۱۴ و پس از آن دارید، 

چیست؟
تصویری که از سال ۲014 و پس از آن دارم، بسیار شفاف 
و امیدوار کننده  نیست، به این دلیل که هنوز نیروهای امنیتی 
مسوولیت های  بتوانند  که  ندارند  را  الزم  درایت  آن  افغان 
امنیتی را به عهده گیرند و تحقیقاتي که تاحال صورت گرفته 
نیروهای  خروج  از  پس  امنیتی  وضعیت  که  می دهد  نشان 
خارجی بدتر خواهد شد که این مسأله برای زنان افغان خبر 

خوش نیست. 

مهم  را محدود خواهد کرد و مسألۀ  زنان  فعالیت  ناامنی ها 
دیگر این که جامعۀ افغانی یک جامعۀ مرد ساالر است و من 
تصور می کنم دست آوردهایی که زنان افغان طی ده الی یازده 
سال گذشته داشته اند نتیجۀ حضور جامعه جهانی در کشور 
زنان  برای  عقبگرد  یک   ۲014 سال  که  نگرانم  من  و  بوده 
افغان باشد، زیرا به باور من هنوز نگاه رهبران افغان نسبت 
به زنان تغییر نکرده است، بنابراین ما خواستار ادامۀ حضور 

جامعه جهانی در افغانستان هستیم.
نظر تان در بارۀ پروسه صلح چیست؟

هم  من  دارند؛  دوست  را  آن  همه  و  زیباست  واژۀ  صلح 
بیانجامد،  دوست دارم و هر کوشش و تالشی که به صلح 
ستودنی است؛ اما سوال ما همواره این بوده که عدالت نباید 

قربانی صلح شود، زیرا صلح بدون عدالت معنی ندارد.
می گیرد  صورت  طالبان  با  مذاکره  برای  که  تالش هایی   
حقوق  تالش ها  این  در  که  آورده  میان  به  را  نگرانی  این 
نگاه  به معامله گذاشته نشود، چرا که  و دستاوردهای زنان 
آنان  مشارکت  بنابراین  است،  معلوم  زنان  به  نسبت  طالبان 
در قدرت که از نظر من نتیجه نهایی مذاکرات خواهد بود، 
به مثابۀ زنگ خطر برای زنان افغان خواهد بود، هرچند زن 
افغان دیگر آن زن سال  های قبل از ۲001 نیست و زن افغان 

دیگر از حقوق سیاسی و مدنی خود آگاه است.
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عرفان مومند

په قطر کې طالبانو خپل  له هغې چې  وروسته 
چارواکي  شورا  عالي  د  سولې  د  وتاړه،  دفتر 
وایي، چې یوشمېر بهرنیو استخباراتو د پېچلي 
له الرې هڅه وکړه، چې دغه خبرې  مېکانیزم 

بن بست ته ورسوي.
یوشمېر  جرګې  ولسي  د  کې  حال  همدې  په 
نه  لپاره  سولې  د  دفتر  قطر  د  چې  وایي،  غړي 
ښکېلو  په  او  و  شوی  جوړ  لپاره  معاملو  د  بلکې 

خواوو کې د سولې راوستو هېڅ لېوالتیا نه وه.
هغوی وایي، په کار ده چې لومړی په هېواد کې 
ټاکنې تر سره شي او له هغې وروسته د سولې د 

خبرو اترو لپاره هڅې وشي.
ماندګار  هاشمي  شکېبا  غړې  جرګې  ولسي  د 
ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې په قطر کې 
بلکې د معاملو دفتر  نه  د طالبانو دفتر د سولې 

دی.
هغه وایي، د قطر په پروسه کې د سولې مساله 
نه وه؛ ځکه که د سولې مساله وای، حکومت او 
طالبانو به د سولې خبرو ته چمتو وای او د سولې 

خبرې به یې په کې پیل کړې وې.
کلونو  درې  دوه  تېرو  له  وینا،  په  نوموړې  د 
کې  رسنیو  په  مساله  دفتر  د  قطر  د  راهیسې 
د  سره  امریکا  له  چې  کله  خو  تکراریږي؛ 
دفتر  دې  د  راغله  مساله  تړون  ستراتېژیک 
دې  له  لورو  دواړو  او  شوې  ګرمې  هم  خبرې 
استفاده  کولو  ترالسه  د  ګټو  خپلو  د  نه  دفتر 

وکړه.
دی،  کم  ډېر  وخت  اوس  وویل،  هاشمي  اغلې 
افغانستان ټاکنې په مخ کې لري په کار ده چې 
لومړی ټاکنې تر سره شي او له هغې وروسته د 
یو بل منتخب او د سولې د غوښتونکي حکومت 

له لوري د سولې خبرې تر سره شي.
دا  نه  خو  غواړي  سوله  افغانان  خبره،  په  دې  د 
چې ورسره په افغانستان کې نفاق ته لمن ووهل 
افواهات  داسې  ځکه  شي؛  تجزیه  هېواد  یا  شي 
والیتونه  څو  ته  طالبانو  امریکا  چې  خپرېدل، 

سپاري.
د  دوی  کړه،  زیاته  غړې  یادې  جرګې  ولسي  د 
امریکا له سفارته هم غوښتي او په ولسي جرګه 

کې یې هم ویلي، چې باید امریکا له افغانستان 
او سولې سره رښتیني و اوسي؛ خو روښانه شوه 
نه  او  وه  افغانانو سره رښتینې  له  امریکا  نه  چې 

هم افغان حکومت.
نوموړې په دې باور ده، چې دغه دفتر د افغان او 
پاکستانیو طالبانو تر منځ هم کړکېچ او اختالف 
رامنځته کړی او د کوټي او چمن شورا د قطر د 
دفتر په اړه خبر نه ول، خو غوښتل یې چې په 
دې خبرو کې شریک شي، د دې دفتر د تړلو بل 

المل د سولې د عالي شورا پاتې راتلل ول.
د  چې  پرته  شک  له  وایي،  هاشمي  مېرمن 
سعودي  او  انګلیس  امریکا،  د  شا  تر  دفتر  دې 
نورو  د  څنګ  تر  استخباراتو  د  عربستان 
استخباراتي شبکو په ځانګړي ډول د پاکستان 
دفتر  دا  وه چې  داسې  لوبه  خو  ول؛  هم  السونه 

دې په قطر کې پرانستل شي.
چې  غواړي  لوېدیځ  چېرې  که  وینا،  په  دې  د 
راشي،  سوله  کې  افغانستان  په  سره  رښتیا  په 
په کار ده چې لومړی دې ټاکنې تر سره کړي 
افغانستان  په  چې  وروسته  ټاکنو  له  دې  بیا  او 
کې یو قانونمند او ټولو خلکو ته منلی حکومت 
په رښتیني ډول  د سولې خبرې  رامنځته شي 

پر مخ بوځي.
ماندګار  مژده  د سیاسي چارو شننونکی وحید 
دویم  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 
ځل لپاره په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل 
ناروې  پرته د  له کوم قید و شرط  کېدو هوکړه 
په پالزمېنه اسلو ښار کې شوې وه او په طالبانو 

هېڅ ډول قید نه و.
هغه وویل، خو کله چې دفتر پرانستل شو نو بیا 
د لوحې او بیرغ مساله را پورته شوه او دا د دې 

المل شوه چې یاد دفتر وتړل شي.
د  دې  دفتر  چې  وایي  طالبان  خبره،  په  ده  د 
شرایطو  په  لوحې  او  بیرغ  د  امارت  اسالمي 
افغان حکومت ورسره د دې  پرانستل شي؛ خو 

کار مخالف کوي.
د مژده په وینا، امریکا غوښتل چې د دې دفتر 
د  سره  کېدو  تړل  بېرته  او  کېدو  پرانستل  په 
طالبانو په لیکو کې تفرقه واچوي، چې لومړی 
دفتر په لوحې او بیرغ پرانیزي وروسته لوحه او 

بیرغ ترې راښکته کړي.

وی،  کړی  فکر  اې  ای  سي  ښایي  زیاتوي،  دی 
چې د لوحې او بیرغ له لرې کېدو سره به طالبان 
او بیرغ  دوه ډلې شي، چې یوه ډله به یې لوحه 
په  چې  ګڼي،  مهم  یې  به  بله  خو  ګڼي  نه  مهم 
دې کار سره به په طالبانو کې د سخت دریځو 
او منځالرو طالبانو خبره را پورته شي، چې دغه 

کار ونشو.
وروستۍ  معتصم  اغاجان  مال  د  وایي،  نوموړی 
د  چې  وه،  هڅه  یوه  لپاره  کار  همدې  د  مرکه 
غوښتل  را  ته  کابل  مهال  پر  پرانستل  د  دفتر 

شوی و.
وایي،  شورا  عالي  سولې  د  چې  دا  وویل،  هغه 
چې دغه دفتر د استخباراتي کړیو له لوري تړل 
ته  استخباراتو  امریکا  د  یې  اشاره  ښایي  شوی 

وي.
په  طالبان  اوس  چې  وایي،  مژده  وحید  ښاغلی 
خپل او افغان حکومت په خپل شرط والړ دي، 
او تر هغې چې یو لوری له خپلو غوښتنو تېر نشي 
د سولې خبرې به بیا پیل نشي، ځکه طالبان په 

هېڅ صورت له خپل دریځه نه تېرېږي.
چې  کې،  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  نوموړي 
کړي  ورنه  پایله  پروسه  قطر  د  که  وایي  امریکا 
دوی به له نورو الرو چارو ګټه واخلي وویل، چې 
لري، ځکه همدا  نه  بله الره  پرته  له دې  امریکا 
تېره ورځ یې له دغه سره لیدلي او ترې غوښتي 
بیا  دفتر  دغه  شي  کېدای  څنګه  چې  دي،  یې 

پرانستل شي.
د  شورا  عالي  د  سولې  د  کې  حال  همدې  په 
اشنا  قاسمیار  اسماعیل  مسوول  اړیکو  بهرنیو 
راډیو ته ویلي، چې د قطر دفتر د تړل کېدو په 
اړه تر اوسه ورته د قطر دفتر په رسمي ډول خبر 

نه دی ورکړی.
یوه  په  استخباراتو  بېرونیو  چې  وایي،  هغه 
د  سولې  د  ته  بست  بن  سره  مېکانیزم  پېچلي 
او د دې دفتر  اترو د کشولو هڅې وکړې  خبرو 
په تړل کېدو کې بهرني استخبارات الس لري؛ 

خو له کوم هېواده یې نوم نه اخلي.
د ده په خبره، چې دغه ډول غبرګونونه کوالی 
اغېز  منفي  اترو  خبرو  په  سولې  د  چې  شي 

وښندي او د سولې هڅې وځنډوي.
ښاغلي قاسمیار ټینګار کوي، چې د سولې عالي 
شورا به په دې برخه کې په حقانیت د طالبانو د 

پوهولو تر مهاله خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
ک  ویلي  امریکا  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا 
افغانانو  د  څو  اخلي؛  کار  الرې  ممکنې  هرې  له 
تر منځ د سولې او خبرو اترو زمینه برابره کړي.

کې  دوحه  په  قطر  د  وړاندې  اونۍ  درې  کابو 
پرانست،  دفتر  سیاسي  خپل  طالبانو  والو  وسله 
چې د اسالمي امارت لوحه او بیرغ یې هم پرې 
را وځړاوه او دغه کار د امریکا او افغان حکومت 
تور  امریکا  په  حکومت  افغان  وپاروله.  را  غصه 
دفتر  قطر  او  اترو  خبرو  د  سولې  د  چې  ولګاوه، 
د  قطر  ده.  کړې  مخي  دوه  یې  کې  پرانستو  په 
د  وروسته  ورځې  دوه  کېدوه  پرانستل  له  دفتر 
دې دفتر لوحه او د اسالمي امارت بیرغ را ښکته 
کړل، چې طالبانو یې په غبرګون کې په موقت 

ډول د قطر دفتر تړلی دی.

د قطر دفتر 
د معـاملو لـپاره و

حکومت با برگزاری...
 نه جرگه های انتصابی«.

او گفت که انتظار دارند حکومت افغانستان 
برای  و  بگذارد  احترام  اساسی  قانون  به 
تصامیم بزرگ ملی »لویه جرگه غیرقانونی« 

تدارک ندهد.
احزاب  همکاری  شورای  اعالمیه  یک  در 
و ائتالف های سیاسی آمده است که چون 
برگزاری  از  گذشته  سال  ده  در  حکومت 
زده  سرباز  ولسوالی  شوراهای  انتخابات 
قانون  احکام  مطابق  جرگه  لویه  است، 

اساسی، برگزار شده نمی تواند.
از  نیمی  که  آمده  اعالمیه  این  در 
روسای  جرگه«  »لویه  اشتراک کننده گان 
حالیکه  در  باشند  ولسوالی  شوراهای 
انتخابات  تاکنون  افغانستان  حکومت 

شوراهای ولسوالی برگزار نکرده است.

  واکنش حکومت
جمهوری  رییس  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
لویه  برگزاری  از  هدف  که  است  گفته  اما 
مورد  در  مردم  نهایی  تصمیم  اتخاذ  جرگه 
و  افغانستان  میان  امنیتی  موافقتنامه  امضای 

امریکا است.
با  امنیتی  موافقتنامه  امضای  که  گفته  او 
امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز 
لویه  که  می کند  ایجاب  و  است  افغانستان 

جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.

نگرانی شورای  به  واکنش  در  فیضی  آقای 
همکاری احزاب به خبرگزاری دولتی باختر 
گفته است که برخی ها تالش کرده اند که 
با »تخریب نام لویه جرگه« موافقتنامۀ امنیتی 
مردم  آرای  درنظرداشت  بدون  امریکا  با 

افغانستان و »با چشمان بسته« امضا شود.
افغانستان  جمهوری  رییس  سخنگوی 
بر  مبنی  اخیر  اتهامات  که  کرده  تاکید 
برگزاری  برای  افغانستان  حکومت  تالش 
کار حکومت،  تداوم  منظور  به  لویه جرگه 

حقیقت ندارد و شایعه است.
حکومت  که  است  گفته  فیضی  ایمل 
افغانستان مصمم است که انتخابات شفاف 
کشورهای  مداخله  بدون  و  عادالنه   و 

خارجی در زمان معین آن برگزار کند.
قانون اساسی افغانستان لویه جرگه را »عالی 
ترین مظهر اراده مردم افغانستان« و متشکل 
اعضای شورای ملی، روسای شوراهای  از 
والیتی و ولسوالی ها و سایر منصوبان دولتی 

تعریف کرده است.
برگزاری  زمان  هنوز  افغانستان  حکومت 

لویه جرگه را مشخص نکرده است.
جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
 1393 سال  حمل  شانزدهم  در  افغانستان 
دولت  سیاسی  منتقدان  شود.  برگزار 
اند حکومت  نگران  که  اند  گفته  افغانستان 
افغانستان با استفاده از امکانات دولتی روند 
انتقال سیاسی را مهندسی کند و برای تداوم 

قدرت خود راه باز کند.

انتقاد تند نهادهای مستقل...
عزیزالرحمان سخی  زاده، از فعاالن مدنی، 
پیشتر در یک مقاله خود که به عنون یک 
نشر  به  ماندگار  روزنامه  در  وارده  نامه 
فساد  علیه  مبارزه  عالی  اداره  بود،  رسیده 

اداری را متهم به فساد گسترده کرد.
کرزی  جمهور  رییس  از  نهاد،  سه  این 
خواسته اند که در زمینه رهایی سخی  زاده 

اقدام کند.
آنان، همچنان از ریاست جمهوری کشور 
و دیگر نهادهای دولتی تقاضا کرده اند که 
برای مبارزه موثر با فساد اداری از  فرهنگ 

افشا گری در کشور حمایت کند.
پس از نشر این مقاله انتقادی آقای سخی 
زاده در روزنامه ماندگار، اداره عالی مبارزه 
علیه فساد اداری از خود واکنش نشان داد 
سارنوالی  لوی  از  رسمی  نامه  یک  در  و 

خواست که سخی زاده را بازداشت کند.
ماموران لوی سارنوالی پس از دریافت این 
نامه، عبدالرحمان سخی زاده را بازداشت 

کردند.
این سه نهاد در یک اعالمیه مشترک گفته 
سارنوالی  محترم  مقام  که  بود  الزم   « اند: 
کشور روی افشاگری و آمارنشر شده فساد 

در این نامه غور می کرد؛ اما متاسفانه بعد 
از دریافت این نامه سخی زاده را  بازداشت 

کردند«.
همچنان در بخش دیگر این اعالمیه آمده 
است: »اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، 
و  لست  بارها،   که  دارند  ادعا  همیشه 
نامهای مقامات مفسد را به لوی سارنوالی 
حال  تا  سارنوالی  اداره  اما  کرده،  ارسال 

برای بازداشت متهمان اقدام نکرده اند.«
آنان، می گویند که اداره عالی مبارزه علیه 
عمل  خود  ادعاهای  خالف  اداری،  فساد 
می کند و به گفته آنان)مسووالن سه نهاد( 
سخی  کشور  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره 
زاده  را بخاطر افشا گری فساد دراین اداره 
به لوی سارنوالی معرفی کرده است. با این 
رسانه ها  حامی  نهادهای  از  شماری  حال، 
عمل  این  از  کشور  از  بیرون  و  داخل  در 
دادستانی کل افغانستان انتقاد کردند. با این 
رسانه ها  حامی  نهادهای  از  شماری  حال، 
عمل  این  از  کشور  از  بیرون  و  داخل  در 
دادستانی کل افغانستان انتقاد کردند. گفتنی 
خارجی  و  داخلی  های  نهادی  که  است 
حامی رسانه ها و خبرنگاران از بازداشت 
انتقاد  شدت  به  نویسنده  این  قانونی  غیر 

کرده و خواهان رهایی او از بند شده اند.
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ادب  و  سالم  عرض  با 
دوستان  شما  همۀ  خدمت 
با  و  مجلس  در  حاضر 
از  فراوان  سپاس  و  تشکر 

چنین  زمینۀ  که  مسعود   ولی  احمد  جناب 
نشست خوبي را فراهم کرده اند.

ضرورت  یک  نشست ها  چنین  برگزاري 
است و در آن هیچ تردیدي وجود ندارد و 
همۀ ما مي دانیم که شرایط افغانستان نیاز به 
این چنین نشست ها و گفت وگوها دارد؛ اما 
پیش برد چنین نشست ها  نحوۀ  به  رابطه  در 

چند پیشنهاد دارم.
از گذشته ها ما تجاربي داشته ایم که در چنین 
نشست ها معموالً به هر دلیلي بر اصل مسأله  
نمي شود و  اشاره  به گونۀ روشن  و مشکل 
بعضي اوقات به شکل نامعلوم روي مسایل 
باالخره  و  آمده  وجود  به  اختالف  کوچک 

درگیري هاي پیش مي آید.
 من مي خواهم بگویم که ما به این شکل  به پیش 
شد؛  نخواهد  حل  نیز  مشکل  و  نمي توانیم  رفته 
پس  شود،  مشکل حل  که  مي خواهید  اگر  بنابراین 
نخبه گان  نشست  که  نشست هایي  چنین  در  باید 
را  افغانستان  مشکالت  نخست  قدم  در  است،  نیز 
چاره یی  راه  آن  حل  براي  سپس  و  کنیم  شناسایي 
بسیار  مساله  یک  روي  حتا  ما  متأسفانه  اما  بیابیم؛ 
نظر  نیز اختالف  دانشگاه  پوهنتون و  مانند  کوچک 
نخست  قدم  در  مشکالتي  چنین  باید  پس  داریم، 

در  مقصر  و طرف هاي  شده  ریشه یابي  و  شناسایي 
این مسایل نیز شناسایي شوند.

و  علل  و  مشکل  که  این  از  بعد  که  این  دوم  نکته 
عوامل آن را  شناسایي کردیم، باید برنامه ریزي کنیم 
غلبه  مشکالت  چنین  این  بر  مي توانیم  چگونه  که 
کنیم و نکتۀ سوم این که چگونه مي توانیم یک راه 

حل ارایه کنیم و سپس آن را عملي کنیم.

است  این  افغانستان  اصلي  مشکل  مي کنم  فکر  من 
که ما هنوز به مسایل اساسي نپرداخته ایم و زمینه و 

فرصت ها را عادالنه تقسیم کرده نتوانستیم.
فرصت هاي  و  سیاسي  در عرصۀ  برابر  فرصت هاي 
کرده  ایجاد  اقتصادي   و  فرهنگي  عرصۀ  در  برابر 
از  استفاده  با  مي خواهیم  اگر  بنابراین  نتوانستیم؛ 
فراهم  را  فرصت هایی  چنین  ملت ها  سایر  تجارب 
باید زمینه را فراهم بسازیم که  همۀ  بسازیم، پس 
افراد براساس یک رقابت آزاد و یک قاعدۀ عادالنه  

شایسته گي خود  و  لیاقت  مطابق  عرصه ها  تمام  در 
مطرح  را  ملي  بحث  ما  که  زماني  بروند.  پیش  به 
مي کنیم، در چنین بحث ها بیشتر جنبۀ فزیکي قضیه 
مطرح است و از چند قوم چند شخصیت را گردهم 
عدالت  که چگونه  نیست  این  هدف  اما  مي آرویم؛ 
ملي  اجنداي  و  آ زدي  هدف  و  بدهیم  عمومیت  را 
نیست، بل چند نفر از چند قوم گردهم مي آیند و هر 
کس مدافع قوم خود مي شود و در نهایت 
داشت تالش  را  نوشتن  توان  که  هر کس 
مي کند که براي قوم خود امتیاز کسب کند 
که در این روزها نشانه هایی از این چنین 
دیده  زیاد  امتیازگیري ها  چنین  و  مسایل 

مي شود.
بنابراین  شود؛  پرحرفي  زیاد  نمي خواهم  
در یک جمع بندي مي خواهم عرض کنم 
که ما تا زماني در این بن بست استیم که 
مسأله را به طور روشن و درست شناسایي 
نکنیم و تا زماني در این بن بست خواهیم 
بود که فرصت هاي برابر و عادالنه را براي 
تمام مردم افغانستان منحیث شهروندان این 
سرزمین فراهم کنیم و تا زماني در این بن 
بست خواهیم ماند که منفعت هاي کوچک مانند قوم، 
زبان، منطقه و مذهب را در میان منفعت هاي بزرگ 
بنابراین  بدهیم.  ترجیح  را  آن  و  کرده  جست وجو 
باید روي این مسایل به صورت روشن تر و صادقانه 
بحث کرده و این چنین مشکالت را شناسایي کرده 
و باالخره براي حل آن راه چاره یی بیابیم، در غیر آن 

راه به جاي نخواهیم برد.  
و  عزیز  دوستان  شما  همۀ  از  فراون  سپاس  با 

گرامي.

اسداهلل سعادتي عضو مجلس نماینده گان در نخستین نشست مشورتي طرح اجنداي ملي:

علل نابسامانی ها را جست وجو کنیم
آمار خودکشی 

سربازان انگلیسی بیش از 
تلفات آنان است

در سال میالدی گذشته شمار سربازان انگلیسی که خود را کشته اند، 
بیشتر  افغانستان  در  نبرد  هنگام  انگلیس  کشته شده  نیروهای  عده  از 

بوده است.
 ۲01۲ سال  در  که  است  دریافته  بی بی سی  پانوراما  تحقیقاتی  برنامه 
میالدی، ۲1 سرباز در حال خدمت و ۲9 سرباز جبهه رفته، یعنی در 

مجموع 50 سرباز خودکشی کرده اند.
این در حال است که آمار کشته شده گان نیروهای انگلیسی در افغانستان 

در همین مدت، 44 نفر بوده است.
کافی  حمایت  افراد،  این  می گویند  سربازان  این  از  رخی  بستگان 
نشده اند. وزارت دفاع انگلیس هم می گوید هر یک از این خودکشی ها، 

یک "تراژدی" بوده است.
برنامه پانوراما در قالب یک درخواست مبتنی بر آزادی اطالعات از 
وزارت دفاع انگلیس درباره شمار سربازانی که در سال گذشته میالدی 
اعالم  را  نفر  این وزارتخانه عدد ۲1  خودکشی کرده اند جویا شد و 

کرد.
طبق این آمار رسمی، تایید شده است که 7 سرباز انگلیسی در سال 
گذشته خودکشی کرده اند و پرونده مرگ 14 نفر دیگر از سربازان که 
ظن خودکشی درباره آنان می رود، همچنان در...         ادامه صفحه 6


