
ننګرهار کې  په  په دې وروستیو کې  په داسې حال کې چې 

زور  ناندریو  منځ  تر  غړي  یوه  د  جرګې  وليس  د  او  وايل  د 

پورته کوي،  نه ګټه  له وليس خلکو  لوري  دواړه  او  اخیستی 

یوشمېر خلک وايي، چې له دغو الریونونو او ناندریو په تنګ 

شوي او د ژوند چارې یې ور سختې کړي دي.

استازي  یوشمېر  ننګرهار  د  کې  جرګه  وليس  په  همدارنګه 

رسه  کوونکیو  الریون  په  چې  لري،  نه  حق  هیڅوک  وايي، 

کوونکي  راکړي. خو الریون  پښو الندې  تر  نورو حقونه  د 

وايي، تر هغې به الریون ته دوام ورکوي، چې غوښتنې یې 

نه وي منل شوي.

الحاج  کوونکی  الریون  او  غړی  شورا  واليتي  د  ننګرهار  د 

اسايس  د  ته وویل، چې  ماندګار ورځپاڼې  الله زمري  ذبیح 

د  او دوی هم  لري  د الریون حق  له مخې هړ سړی  قانون 

وايل د بدلون په اړه خپل غږ پورته کړی دی.

هغه وايي، وايل په فساد کې ښکېل دی، ځمکې یې غصب 

کړي، د ننګرهار د خلکو ستونزو ته پام نه کوي او د ولسمرش 

فرمانونه نه پيل کوي له همدې امله یې بدلون او څارنوالۍ 

ته یې پېژندل غواړي.

بدلون  په خربه، څه وخت وړاندې هم دوی د وايل د  د ده 

قومي  چې  ول،  کړي  الریونونه  یې  وړاندې  پر  او  غوښتنه 

شامل  کې  په  هم  غړي  جرګې  وليس  او  والیتي  د  مرشان، 

ول، خو یوشمېر کسانو له وايل رسه معاملې وکړې او الریون 

پای ته ورسېد. 

نوموړی وایي، دا چې یوشمېر کسانو...               پاتې 7 مخ
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اجماع ملی و گفتمان ملی؛
 طرحی برای نخبه گان و همۀ شهروندان افغانستان

مسموم  از  تخار  والیت  مرکزی  بیمارستان   مسووالن 
شدن دست کم ۵۲ دانش آموز دختر خبر داده اند.

شهر  مرکزی  بیمارستان  سرپرست  فروتن،  عبدالجمیل 
تالقان تخار گفته است که دانش آموزانی که به بیمارستان 

منتقل شدند، حالت تهوع و نفس تنگی داشته اند.
دختران  بگویند  که  است  زود  که  گفت  فروتن  آقای 
بهداشت  مسووالن  که  او گفت  مسموم شده اند.  واقعًا 
دگرگونی  اصلی  عامل  که  می کنند  بررسی  مرکز،  در 

وضعیت بهداشت دختران چه بوده است.
این دومین قضیۀ مسمومیت...             ادامه صفحه 6

سفیر سابق کابل در واشنگتن اعالم کرد که افغانستان در مدت 
با  و  بوده  مواجه  ناکامی هایی  و  کامیابی ها  با  1۲ سال گذشته 

آینده یی شکننده و بی ثبات نیز مواجه خواهد بود.
سید طیب جواد، سفیر سابق افغانستان در امریکا گفت، زنان 
هم  افغان  دختران  و  آوردند  روی  آموزگاری  شغل  به  افغان 
وضعیت  درباره  خوشبینی  و  می پردازند  تحصیل  به  اکنون 

افغانستان وجود دارد.
آینده  که  است  معتقد  امریکا  در  افغانستان  این حال، سفیر  با 
طالبان  و  مانده  باقی  ناپایدار  و  بی ثبات  همچنان  ملی  ارتش 

پناهگاه هایی را در کشورهای همسایه یافته است.
این روند برای سید طیب جواد که پیشتر به عنوان سخنگوی 

مطبوعاتی حامد کرزی، فعالیت داشته، نشان از بی ثباتی دارد.
وی می گوید که کشور از نابودی و تباهی...     ادامه صفحه 6

و  غیرقانونی  مداخالت  از  داخله،  امور  وزیر 
شورای  به  پارلمان،  نماینده گان  مزاحمت های 

امنیت ملی افغانستان شکایت کرده است.
شورای  جلسۀ  به  یکشنبه  روز  پتنگ،  مجتبی 
کرزی  رییس  جمهور  رهبری  به  که  ملی  امنیت 
ماه  در چهار  که  است  گفته  بود،  برگزار گردیده 
مجلس  به  بار   ۳۲ توضیحات  ارایۀ  برای  گذشته 
نماینده گان و 1۴ بار هم به مجلس سنا فراخوانده 

شده است.
وزیر داخله افغانستان همچنان گفته است که در 

این مدت، بیشتر از 1۵۲۰۰ عریضۀ نماینده گان را 
به منظور اجراآت مختلف، دریافت کرده است.

آقای پتنگ همچنان نماینده گان مجلسین شورای 
ملی را به »مداخله های غیرقانونی و بی مورد« در 

کارهای این وزارت، متهم کرد.
برخوردها،  این گونه  که  است  داده  هشدار  او 
برجا  منفی  تأثیرات  داخله  وزارت  اجراآت  بر 

می گذارد.
بی مورد  توقعات  و  »مداخالت  روند  ادامۀ  او 

نماینده گان« را نگران کننده خوانده است.

۵۲ دانش آموز دختر 
در تخار مسموم شدند

سفیر سابق افغانستان در امریکا:

با آینده یی شکننده 
مواجه هستیم

د شېرزي او ظاهر تر منځ کړکېچ 

د ننګرهـار بازار په ټپه درولی

اجندایملی؛
نقشـۀراه
برایفردای

۲بهتر
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7
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بررسي
غمنامۀرستم

وسهراب

سرکس؛
فرصت
خوشیو
شادمانی
کودکان

در برگ ها

نقشنخبهگان
درجامعه

صفحه 6

وزیر داخله به شورای امنیت ملی:

از مزاحمت های نماینده گان به تنگ آمده ام

برخی حلقات و محافل سیاسی در کشور به این باور اند که اجماع ملی، معطوف به برگزاری انتخابات است و دولت افغانستان با ضمانت برگزاری 
انتخابات شفاف، می تواند زمینۀ ایجاد اجماع ملی در کشور را فراهم کند. این نگرانی هرچند در جای خود می تواند از پایگاه مستحکِم عقلی و منطقی 

برخوردار باشد، ولی کِل ماجرای بحران اجماع ملی را نشان نمی دهد
افغانستان فرصت های زیادی را تا ساِل 2014 و پس از آن در اختیار ندارد که بتواند به مشکالت اصلِی خود برسد و سامان دهِی جامعه را در دستوِر 
کار قرار دهد. فرصت اندک است، ولی از دست رفته نیست. هر اقدامی را که از سوی هر گروه و یا شخصی برای ایجاد اجماع ملی صورت می گیرد، 

باید ستایش و تقدیر کرد. نگذاریم که افغانستان به عنوان خانۀ مشترک همۀ ما، یک باِر دیگر دست خوش بحران های ویران گر شود



در حالی که سال ۲۰1۴، سالی سرنوشت ساز 
نزدیک  با  می آید،  حساب  به  ما  مردمِ  برای 
شدن به آن، فرصت های پیِش رو یکی یکی به 

نقطۀ پایاِن خود نزدیک می شوند. 
 این روزها بیشـتِر صحبت ها و موضوعات، بر 
روی این نکتۀ حساس و کلیدی می چرخد که 
انتخابات چه گونه باید برگزار شود و شفافیت 
و سالمِت آن را چه گونه باید تضمین کرد؟ در 
کنار همۀ این پرسش ها و اما و اگرها، اعتماد 
است؛  اصول  محوری ترین  جزء  خود  مردم 
دموکراتیک،  و  مردمی  انتخابات  یک  که  چرا 
مشارکت  و  باور  و  اعتماد  پایۀ  بر  جز 
به  حقیقت  رنِگ  توانست  نخواهد  همه گانی، 
را  مردمی  متزلزل شدۀ  اعتماد  اما  بگیرد.  خود 
که  کرد  جلب  فرآیندی  به  می توان  چه گونه 
در گذشته، سالمت و مشروعیِت آن با تقلبی 

سازمان دهی شده زیر سوال رفته بود؟
 شاید در کنار همۀ راهکارهایی که این روزها 
را  آن ها  سیاسی  اندیشمندان  و  صاحب نظران 
سیاسی  نخبه گان  همگرایِی  می سازند،  مطرح 
بر سِر سرفصل های اساسیِ  یک حکومت داری 
بتواند  جامع،  و  عملی  برنامۀ  یک  و  خوب 
بهتر  فردای  به سمت  راه گشای مسیر حرکت 
باشد. و چنین چیزی را می توان یک اجندای 
ملی و فراگیر نامید. اما محتوای این اجندا یا 
باید  چه  افغانستان،  فردای  برای  ملی  طرح 
بعد  و  مشورت  رای زنی،  مکانیزم  و  باشد 
آن در جامعه، چه گونه  نهادینه کردِن  و  تأیید 
اصلی  محورهای  کدام  گردد؟  تعریف  باید 
می توانند در این اجندای ملی، تولید وحدت 
طول  در  ناممکن  کاری  و  کنند  همگرایی  و 
سازند  ممکن  را  افغانستان  دهۀ  چند  تاریخ 
سیاسی  نخبه گان  گردهم آوردِن  همان  که  ـ 
که  است  مختلف  اقوامِ  و  جریان ها  همۀ  از 
مشترک  دردهای  رفع  برای  دست کم  باید 
بپذیرند  مشترک،  آرمان های  به  رسیدن  و 
از  برون رفت  برای  ضرورت  حداقل  این  که 
بحران ها و چالش هایی ست که سال ۲۰1۴ به 
و  انتخابات  صرف  زیرا  آورد.  خواهد  همراه 
سالمت و شفافیِت آن حتا اگر تأمین هم شود، 
نیازمندی  پاسخ گوی  توانست  نخواهد  بازهم 

از  باشـد.  دقیق  برنامه ریزِی  به یک  افغانستان 
این رو خوب است، نخبه گان سیاسی ما و حتا 
تمام جریان ها و حرکت ها و سمت وسوهایی 
که می خواهند در بخشی از قدرت سهیم بوده 
نخسـت  کنند،  برای خود حاصل  را  نفعی  و 
در  تا  کنند  کار  کلیدی  روی سرفصل های  بر 
با  انتخاباتی،  کارزار  در  شدن  برنده  صورت 
خالی برنامه بر مسند قدرت تکیه نزننـد، چرا 
از  بهره گیری  بدون  و  دانش  بدون  قدرت  که 
راهکارهای علمی، فقط و فقط به آنارشیسـم 
و استبدادی می انجامد که در سایۀ آن، جهل و 

نادانی جوالن می دهد.
نامزدان  از  جدا  باید  ما  سیاسِی  نخبه گان 
ابتدایی  ریاست جمهوری، یک فرمول ساده و 
که از چند گزارۀ خبرِی ساده تشکیل می شود 
بهتر«  فردای  برای  راهی  »نقشۀ  و  بسازند  را 
اندیشیده و تدوین کنند که در بردارندۀ تمامِ 

جوانب امِر حکومت داری خوب و سالم باشد 
و با این طرح و برنامه، بتوانیـم نیم نگاهی به 
پس از سال ۲۰1۴ داشته باشـیم. دکتریِن این 
کار اگر فراهم شود، بدون شک برای نظام و 
حکومِت بعدی که بر روی کار بیاید، هم یک 
سند است و هم یک عامل فشار، و هم منبعی 
که  بهتر  آینده یی  به  رسیدن  برای  ارزشمند 

آرزوی هر شهرونِد این کشور است.
اندیشه های شان  بتوانند  اگر نخبه گان سیاسی   
را به زباِن دانش و ادِب سیاست زینت دهـند، 
محورهای  بر  و  گذارده  کنار  را  اختالفات 
مشترکی که رهایی بخش و توسعه آفرین واقع 
می شوند، تمرکز کنند و بعد از چند دهه تجربۀ 
به  واگرایی،  و  کج فهمی  لجاجت،  تعصب، 
همدیگرپذیری و احترامِ متقابل و انعطاف در 
برابِر دیگران برای حصول منافع مشترک، روی 
بیاورند و قدرت را فقط و فقط در نشسـتن 
بر چوکِی ریاست خالصه نکننـد؛ آن گاه است 
که ما تعاریِف درست تر و متعددتری از منابع 
جامعه  در  آن  از  ناشی  فرصت های  و  قدرت 
یک  داشتن  دست  در  با  و  داشت  خواهیم 
اجندای ملی، هر کدام جایگاه مان را با توجه 
خواهیم  خویش،  اندیشۀ  و  دانش  ظرفیِت  به 

یافت.
نام  با دقتی بیشتر بر آن  یا اگر   اجندای ملی 
بهتر«: همان  فردای  برای  راه  »نقشۀ  بگذاریم؛ 
نیازمندی اساسی و بنیادینی ا ست که خالصه 
می شود به این فرمول ساده که اهمیِت وجود 

و توجه به آن را نشان می دهد:
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  نخست ـ   
مردم  برای  ملی  کالن  فرصت  یک   ،۲۰1۴
افغانستان است تا برای تغییر سرنوشِت خود و 
بهبود وضعیت کشور اقدام کنند. این انتخابات 

باید سالم، شفاف و همه گیر برگزار شود.
 دوم ـ برای اعتمادبخشی به مردم برای اشتراک 
مردم  به  تا  نیازمندیم  ملی،  فرآیند  این  در 
برگزاری  و  انتخابات  از  بعد  که  دهیم  نشان 
که  کسی  هر  آمده،  کار  سر  بر  حکومت  آن، 
می خواهد باشد، با تشکلی از نخبه گاِن هم سو 
و هم اندیشه روبه رو خواهد بود که برای اداره 
و مدیریِت این سرزمین، برنامه دارند و همه بر 
سِر سرفصل های کلیدی و تأثیرگذار از جمله 
برای  پیوستن  به هم  و  منیت ها  گذاشتِن  کنار 
رسیدن به آرمان های مشترک، توافق کرده اند. 
این اجندای ملی که طرِح آن یاد شد، می تواند 
چند  آن،  فقدان  که  کند  پِر  را  بزرگی  خالی 
به  و  کشانده  بحران  به  را  کشور  است  دهه 
این  است.  کرده  نزدیک  نابودی  و  پرتگاه  لبۀ 
بهتر،  فردای  برای  راه  نقشـۀ  و  ملی  اجندای 
روزنۀ امیدی خواهد بود که بتوان از طریق آن، 
دورنمای تازه و افقی روشن تر را برای مردم 

ترسـیم کرد.
ببیـنند، بشنوند و  باید به صورت عینی  مردم 
چه   ۲۰1۴ از  پس  برای  حکومت  که  بدانند 
همین  از  سیاسی  نخبه گان  و  دارد  برنامه یی 

اکنون باید امر تدوین، تبیین و ارایه و پیشـنهادِ 
از  بعد  ما  تا  کننـد  آغاز  را  ملی  اجندای  یک 
۲۰1۴ با یک برنامۀ مدون و یک طرح ملی و 
فراگیر، دوره یی جدید و تاریخی از دموکراسی 

را در حیات سیاسی مان آغاز کنیم.
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حلیمه حسینی

اجندای ملی؛
نقشـۀ راه برای فردای بهتر

 

مجلس نماینده گان کشور، کمیتۀ مشترِک صلح ایجاد کرده تا 
ضمن بررسِی کارکرد نهادهایی که در راستای تأمین صلح و 
گفت وگو با مخالفان فعالیت دارند، راهکار مناسبی را نیز در 

جهت تأمین صلح در افغانستان ارایه کند.
اقدامی  فی نفسه  ارگانی،  و  نهاد  هر  از  راه صلح  در   تالش 
شایسته و قابل تمجید است، اما باید دید که ایجاد این همه 
از  موثری در راستای صلح  ارگان و کمیسیون می تواند کارِ 
کمیسیونی  بازهم  گذشته ها،  هم چون  این که  یا  و  بَرد  پیش 

ساخته می شود ولی نتایج کارِ آن هیچ به چشم نمی آید. 
هیچ  در  نهاد  و  کمیسیون  کمبودِ  و  نبود  ناحیۀ  از  افغانستان 
آن  نبودِ  یا  و  کمبود  که  آن چه  ولی  نمی آورد؛  کم  راستایی 
مدون  برنامۀ  و  استراتژی  داشتن  بوده،  محسوس  همواره 
کرزی  آقای  است.  بوده  اهداف  تحقِق  برای  واقع گرایانه  و 
شش سال پیش، کمیتۀ صلح و ادغام مجدد را ایجاد کرد. وقتی 
اثر بی برنامه گی ازهم فرو پاشید، بحث جرگۀ  این کمیته بر 
صلح و به دنبال آن، ایجاد شورای عالی صلح مطرح شد. از 
که  می گذرد  سال  سه  حدود  هم  صلح  عالی  شورای  ایجاد 
خالف ادعاهای مقام های این شورا، می توان با قاطعیت این 
حکم را صادر کرد که تا به امروز نه تنها دستاورد چشم گیری 
نداشته، بل میلیون ها دالر را در راه های بیهوده و غیرقابِل دفاع 

به مصرف رسانده است. 
تشکیالت شورای عالی صلح، چیزی کم تر از یک وزارت خانه 
نیست با این تفاوت که حقوق و مصارف کارمنداِن مرکزی و 
والیتی آن، از هر وزارت خانه یی بیشتر و سنگین تر است. اگر 
روزی مصارف انجام شده در راه به اصطالح صلح با مخالفان 
مسلح، با دستاوردهای شورای عالی صلح در یک ترازو وزن 
شوند، آن گاه دیده خواهد شد که هیچ توازنی میان دستاوردها 
و مصارف وجود ندارد. زیرا مصارف به حدی گزاف بوده 

که حتا نمی توان از دستاوردی در زمینۀ صلح سخن گفت. 
ریاست جمهوری،  ارگ  در  او  همکارِ  گروه  و  کرزی  آقای 
برنامۀ صلح را چنان سیاست زده کرده و به برنامۀ تیمِی خود 
تبدیل کرده اند که هر اقدامی در این راستا از آغاز منجر به 
شکست می شود. آقای کرزی جناح های مطرح در کشور و 
به ویژه شهروندان افغانستان را از معادلۀ صلح یا کاماًل حذف 
از  محلی  که  را چنان ضعیف ساخته  آن ها  نقِش  یا  و  کرده  
به  گذار  آن که  نیابند. حال  برای خود  برنامه  این  در  اعراب 
امنیت فقط در یک گفتمان ملی می تواند راهکاری  صلح و 
می شود  قادر  دولت  که  سکوست  این  از  و  بیابد  مناسب 
اجرا  به مرحلۀ  را  امنیت  و  ثبات  برنامه های خود در جهت 

گذارد. 
شش سال سعی و تالِش ساده انگارانه  در راستای صلح، به تنها 
چیزی که در افغانستان کمک کرده، ادامۀ جنگ و توان بخشِی 
نظامی و عملیاتِی گروه های شورشی بوده است. آقای کرزی 
سخن  صلح  روند  به  مسلح  مخالفان  پیوستن  از  حالی  در 
می گوید که آن ها عماًل ساحات تحت کنتروِل خود را به گونۀ 
خطرناکی در کشور افزایش می بخشند و بر حمالِت خود به 
دهۀ  یک  طول  در  طالبان  می افزایند.  غیرنظامیان  و  نظامیان 
گذشته ثابت کرده اند که هیچ اقدامی در جهت تأمین صلح 
گروه  این  نمی دانند.  خود  نفِع  به  را  افغانستان  در  امنیت  و 
با حمایت های گستردۀ پاکستان، هم چنان بر تداوم جنگ و 

کشتار پای می فشارد. 
با این اوصاف، هرچند ثابت شده است که حکومت افغانستان 
نمی تواند اقدامی سرنوشت ساز در جهت تأمین صلح انجام 
و  برنامه ها  همان  با  دیگر  قوۀ  یک  بازهم  نباید  ولی  دهد؛ 
پی  را  گذشته  ناکامِ  برنامه های  و  فعالیت ها  پیش فرض ها، 
بگیرد. متأسفانه مجلس نماینده گان در زمانی که می توانست 
قانون در کشور  کارایِی خود را در جهت تحکیِم حاکمیت 
برای شهروندان به اثبات رساند، از آزموِن مردم موفق بیرون 
این گونه  به جای  نماینده گان  مجلس  است  پس خوب  نشد. 
می برد،  هدر  به  را  آن  تواِن  و  نیرو  که  عجوالنه  برنامه های 
به فکر وظایف اصلِی خود در راستای ایجاد حکومت داری 
خوب و شفاف در کشور باشد و جلِو نابه سامانی هایی را که 

در قوۀ مجریه بیداد می کند، بگیرد. 
مجلس نماینده گان اگر واقعًا طرحی برای صلح و امنیت در 
کشور دارد، نیازی به ایجاد کمیسیوِن مشترک نیست و این 
طرح می تواند پس از مشوره با احزاب، نهادهای جامعۀ مدنی 
حقوقی  اعتبار  مجلس  این  مجرای  از  کشور،  شهروندان  و 
تزاحِم  بر  خود  مجلس  این که  نه  و  کند  کسب  قانونی  و 

کمیسیون ها در کشور بیافزاید.

چرا بازهم کمیسیونی دیگر 
برای تأمین صلح؟

اگر نخبه گان سیاسی بتوانند اندیشه های شان را به زباِن دانش و ادِب سیاست 
زینت دهـند، اختالفات را کنار گذارده و بر محورهای مشترکی که رهایی بخش و 
توسعه آفرین واقع می شوند، تمرکز کنند و بعد از چند دهه تجربۀ تعصب، لجاجت، 
کج فهمی و واگرایی، به همدیگرپذیری و احتراِم متقابل و انعطاف در برابِر دیگران 
برای حصول منافع مشترک، روی بیاورند و قدرت را فقط و فقط در نشسـتن بر 
چوکِی ریاست خالصه نکننـد؛ آن گاه است که ما تعاریِف درست تر و متعددتری 
از منابع قدرت و فرصت های ناشی از آن در جامعه خواهیم داشت و با در دست 
داشتن یک اجندای ملی، هر کدام جایگاه مان را با توجه به ظرفیِت دانش و 
اندیشۀ خویش، خواهیم یافت
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در پی افزایش اعتراض ها به تجاوز اخیر به یک دختر بچه ۵ ساله 
در هند، نخست وزیر این کشور خواستار بازبینی وسیع در خصوص 

قوانین مربوط به امنیت زنان در کشورش شد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، منموهان سینگ، نخست وزیر هند در 
این باره گفت: ایمنی، امنیت و وضع زنان در کشور ما موضوع نگران 
کننده یی است. ما باید در این حوزه اصالحات وسیع انجام دهیم. 
نیاز به همکاری  یادآور  چنین حمله مخوفی به یک کوک برای ما 

برای ریشه کن کردن این گونه فسادهاست.
با جرایم علیه  بهتر کردن قوانین مرتبط  افزود: کشور ما در  سینگ 

زنان پیشرفت چشمگیری داشته است.
در همین حال پزشکان معالج قربانی ۵ ساله این تجاوز اعالم کردند 

که وی پس از انجام یک عمل جراحی در وضعیت باثباتی است.
قربانی روز پانزدهم اپریل توسط همسایه ۲۵ ساله اش ربوده و مورد 
تجاوز قرار گرفت؛ متهم سپس دختر بچه را زندانی و به حال خود 

رها کرد تا بمیرد.
واقعه اخیر تنها چهار ماه پس از آن رخ می دهد که شش مرد در 
یک اتوبوس در حال حرکت در پایتخت هند، به شکل گروهی به 
یک دختر ۲۳ ساله که دانشجوی پزشکی بود تجاوز کردند، خبری 
که کشور را تکان داد و دولت را مجبور کرد تا قانون جدیدی به 
به زنان مجازات های سخت تری  برای تجاوز  ارایه کند که  مجلس 

در نظر بگیرد.

دولت چین در رد گزارش ساالنه حقوق بشر امریکا، این کشور را 
روز یکشنبه به جاسوسی از شهروندان خودش، تبعیض علیه زنان 
جرایم  خارج شدن  کنترل  از  به  دادن  اجازه  و  قومی  اقلیت های  و 

مسلحانه متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش ساالنه امریکا در خصوص 
حقوق بشر کشورهای جهان این ادعا مطرح شد که سرکوب و اعمال 
زور در چین به یک روند معمول تبدل شده به ویژه این اقدامات 
سرکوبگرانه علیه فعاالن حقوق بشر و مردمی که در تبت ساکنند و 

جمعیت گسترده مسلمانان در شین جیانگ صورت می گیرد.
شینهوا  خبرگزاری  توسط  که  گزارشی  در  که  است  حالی  در  این 
جای  به  است  بهتر  امریکا  که  کرد  اعالم  پکن  دولت  شده،  منتشر 
حل  خصوص  در  بهتر  اقدامات  انجام  به  کشورها  سایر  از  انتقاد 
مشکالت خود بپردازد چرا که اجازه و حق قضاوت در خصوص 

سایر کشورهای جهان را ندارد.
ساالنه  گزارش  گذشته،  سال های  همچون  است:  کرده  اعالم  پکن 
در  اشتباه  و  نادرست  قضاوت های  از  مملوء  امریکا  بشر  حقوق 
خصوص اوضاع حقوق بشر در بیش از 19۰ کشور و منطقه از جمله 
نابسامان  چین است. دولت واشنگتن چشمانش را بر روی اوضاع 

حقوق بشر امریکا بسته و هیچگاه از آن سخن نمی گوید.
در این گزارش دولت چین بدون ذکر نشانه یی از تجهیزات اطالعاتی 
و اوضاع امنیت داخلی چین به این نکته اشاره کرد که دولت امریکا 

وظیفه جاسوسی از شهروندان خود را دارد.

هیچ کس پیروز نخواهد شد
برگردان: خبرآنالین 

مردم سوریه که به تماشای سخنرانی بشار اسد به مناسبت 
روز استقالل این کشور نشسته بودند عمدتًا نا امید شدند. 
او دقیقًا پیشنهادی در باره خون و عرق و اشک نداد. اما 
او  اینکه  به  دادن  اطمنیان  و  از جنگ صحبت کرد  فقط 

پیروز این جنگ خواهد بود.
بیش از هفت هزار زندانی سوری به مناسبت آزادی 67 
سال پیش این کشور از یوغ استعمارگران فرانسوی آزاد 
کند  متقاعد  را  خود  مردم  خواست  می  اسد  اما  شدند 
نمی  را  این  آنها  گویی  بود.  واقعی  جنگ  یک  این  که 
های  رسانه  نبود.  گرایانه  فرقه  اقدام  یک  این  دانستند. 
خارجی دروغی را به تصویر کشیدند که : » یک رییس 
جمهور برخالف خواست مردمش که خواهان رفتن او 
هستند به صندلی قدرت تکیه زده است، اما اصل ماجرا 

این نیست.«
فرانسه هنوز سوریه را یکی از مستعمرات خود قلمداد 
می کند. کشورهای غربی، تنها آن دسته از حکام عرب 
بشار  قول  به  و  پذیرند  می  هستند،  »فرمانبردار«  که  را 
اسد » نتیجه دخالت انسانی این کشورها را در عراق و 
لیبی دیده ایم و اینک شاهد این دخالت در امور سوریه 

هستیم«.
پاریس و  لندن،  کند.  اشاره می  نکته درستی  به  اسد  اما 
واشنگتن، طرفدار »تبعیدی های مخالف« هستند و »احمد 
چلبی« ) تبعیدی ثروتمند و چهره مخوف عراقی( و »معاذ 

الخطیب« سوری، از جمله این تبعیدی ها هستند.
به نظر اسد، در خصوص »مخالفان سوری« اگر تمام جار 
و جنجال های کودکانه و اختالفات احماقانه آنها را مد 
الخطیب رهبر  معاذ  آقای  از  داریم  دهیم، حق  قرار  نظر 
معارضان سوری بپرسیم به راستی چه کار می کند؟ آیا از 
منصب خود استعفا کرده است یا خیر؟ ائتالف معارضان 
با گروه های وابسته به سازمان القاعده که تشکیل دهنده 

مرکز جهاد در مالی است، به کجا رسیده است؟
جنوری  تا  کشور  این  دارید؟  یاد  به  را  مالی  راستی  به 
شمال  اینک  و  بود  جهانی  تروریسم  کانون  گذشته 
است،  شده  تبدیل  جهانی  تروریسم  کانون  به  سوریه 
بشار  علیه  ها  غربی  ما  کنار  در  سوری(  )مخالفان  آنها 
از  این  با وجود  ها  غربی  ما  ولی  کنند،  می  مبارزه  اسد 
دست یابی گروه های مسلح به سالح های شیمیایی بشار 

اسد نگران هستیم.
روند  حقیقت  درک  از  ما  مسائل  این  تمام  وجود  با 
قطر،  هایی چون  طرف  ما  عاجزیم؛  خاورمیانه  در  امور 
آمریکا  و  آزادی  از  طرفداری  مدعیان  دیگر  و  عربستان 

را نمی شناسیم.

ما هنوز طرف هایی را که از آنها بیزاریم، خوب نشناخته 
ایم و درک نمی کنیم؛ کشورهایی نظیر ایران، سوریه و - 
احتماالً – عراق )درصورتی که تابع غرب نباشد( و چه 
بسا مصر )مگر در صورتی که ارتش مجددا قدرت را به 
به قدرت برسند(،  مبارک  امثال  بار دیگر  دست گیرد و 

مورد تنفر ما هستند، بی آن که آنها را شناخته باشیم.
به  که  ایم  نشسته  عربی  کشورهای  تماشای  به  اینک  ما 
صراحت با نظام بشار اسد خصومت می ورزند و با تمام 
بر   - من  و  فرستند  می  کشور  این  به  تسلیحات  توان 
و  فرقه ای  جنگ  یک  را  جنگ  این  اسد-  بشار  خالف 

مذهبی تمام عیار می دانم.
ما در حالی تماشاگر و مشوق دخالت و دشمنی آشکار 
فریاد  همواره  که  هستیم  سوریه  علیه  عربی  کشورهای 
مخالفت با دخالت ایران و حزب اهلل لبنان در امور سوریه 

را سر می دهیم.
اما با وجودی که بشار اسد در مصاحبه تلویزیونی خود 
اشاره  مسأله  اصل  به  سوریه،  استقالل  عید  مناسبت  به 
نکرد، من به صراحت می گویم که واقعیت امر آن است 
که هدف از حمله و جنگ عیله سوریه، ایران است؛ زیرا 
در  برای  ما  برنامه  از  بخشی  تنها  اسد  بشار  سرنگونی 
همان  این  و  است  سوریه-  متحد   - ایران،  کوبیدن  هم 
هدف اسرائیل از حمله به حزب اهلل لبنان در سال ۲۰۰6، 
بود؛ هدفی که عبارت است از تضعیف و ازهم گسیختگی 
ایران. هرچند بر خالف انتظار، اسرائیل بازنده آن جنگ 
بود و اینک نیز این سوال مطرح است که آیا دشمنان اسد 

هم شکست خواهند خورد؟

ما در لندن، پاریس و واشنگتن طبق عادت دیرینه خود، 
عقیده داریم که رؤسای جمهور »دیکتاتور« که ما آنها را 
کنار  یا  رفت  خواهند  کنار  یا  زودی  به  نداریم،  دوست 
گذاشته خواهند شد و یا این که جنگ را خواهند باخت 

و در نهایت از میان برداشته خواهند شد.
سوریه  ارتش  نیروهای  با  خود  دیدار  در  اسد  بشار  اما 
گفت: امروز ارتش بر اغلب مناطق داریا سیطره دارد و 
سربازان ارتش به سوی حرستا در حوالی دمشق در حال 
پیشروی هستند، این درست است اما نباید فراموش کنیم 
که گروه های مسلح تحت حمایت اعضای ناتو در جبهه 
دمشق شکست می خورند اما در جبهه دیگری به تالش 
خود ادامه می دهند. بنابراین جنگ سوریه ممکن است 
پیروز  باشد. هیچکس  داشته  ادامه  دیگر  تا سه سال  دو 

نخواهد شد.
هم  در  را  آن  است  قرار  که  قدرتی  میان  این  در  اما 
بشکنند، ارتش سوریه بشار اسد است. ارتش هم اکنون 
به شدت از کسانی که آنها را عامل جنگ می داند نه تنها 
القاعده، النصره، خرابکاران و ناتو بلکه از سرویس های 
اطالعاتی که با خشونت خود در درعا کبریت جنگ و 
عین  در  است.  زدند عصبانی  آتش  را  شورش مسلحانه 
حال این ارتش در حال جنگیدن با دشمنان اسد است. 
با توجه به این حقیقت، دولتمردان غرب ، دیلپلمات ها، 
به شدت  آنها که  پردازان سبک مغز  نظریه  تحلیلگران و 
عاشق شبکه های خبری هستند، باید در جستجوی یک 
»گوی شیشه ای« دیگری باشند تا آینده را برای آنها پیش 

بینی کند.

نخست وزیر هند به یاد 
بازبینی قوانین امنیت زنان 

افتاده است

چین گزارش ساالنۀ حقوق 
بشر امریکا را رد کرد

اشفق کیانی: 
پاکستان از اسالم جدا 

نمی شود

کوریای شمالی دو سکوی پرتاب موشک 
به سواحل شرقی خود منتقل کرد

نواز شریف:
مشرف به سزای اعمالش می رسد

آن  به سواحل شرقی  پرتاب موشک  دیگر  انتقال دو سکوی  از  مقام های کوریای شمالی 
کشور خبر داده اند.

ظاهراً کوریای شمالی در صدد تدارک آزمایش موشکی جدیدی در این منطقه است.
پیش از این انتظار می رفت که آزمایش جدید موشکی کوریای شمالی همزمان با بزرگداشت 

صد و یکمین سالگرد کیم ایل سونگ، بنیانگذار آن کشور در 1۵ اپریل برگزار شود.
خبرگزاری یونهاپ به نقل از یکی از مقامات ارشد کوریای جنوبی اعالم کرد که ارتش 
کوریای شمالی هفته گذشته دو سکوی پرتاب موشک را که گفته شده متعلق به موشک 

های اسکاد است به والیت هامگیونگ جنوبی منتقل کرده است.
پیشتر، کوریای شمالی گزارش کرد که هفت سکوی پرتاب موشک را به سواحل شرقی 

خود انتقال داده است.
یکی از سخنگویان وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است که احتماالً کوریای شمالی از 
موشک های کوتاه برد اسکاد یا میانبرد موسودان و یا بلند برد رودونگ در آزمایش موشکی 

خود استفاده خواهد کرد.
آزمایش  کوریای شمالی  احتماالً  که  گفته شده  کوریای جنوبی  نظامی  مقامات  از  نقل  به 

موشکی خود را در ۲۵ ماه جاری میالدی انجام خواهد داد.
موشک های میانبرد موسودان که از آنها به عنوان محتمل ترین موشک های مورد آزمایش 
به  این موشک ها  برد  کیلومتر هستند.  تا ۴۰۰۰  بین ۲۵۰۰  بردی  دارای  برده می شود،  نام 
اندازه یی است که به کوریای جنوبی، جاپان و احتماال مراکز نظامی امریکا در جزیره گوام 

در اقیانوس آرام خواهد رسید.
کوریای شمالی اخیراً امریکا و کوریای جنوبی را به حمله نظامی تهدید کرده است.

پاکستان  ارتش  رییس 
پاکستان  که  تاکید کرد 
با نام اسالم خلق شده 
از  تواند  نمی  اسالم  و 
پاکستان گرفته شود و 
عنوان  به  همیشه  باید 
یک نیروی وحدت در 

کشور ما باقی بماند.
پرویز  اشفق  جنرال 
فارغ  دانشجویان  برای  سخنانی  در  پاکستان  ارتش  رییس  کیانی، 
توانایی  کاماًل  پاکستان  گفت:  پاکستان  افسری  دانشکده  التحصیل 
پاسخ موثر به هر تهدیدی را دارد و نیروهای مسلح با وجود تمرکز 
کنونی بر امنیت داخلی کامال آماده اند تا هر تهدید مستقیم خارجی را 

با شکست مواجه سازند.
جنرال کیانی افزود: پاکستان کشوری خواهان صلح است. جستجوی 
ما برای صلح ضرورتا بر پایه خواست واقعی ما برای رشد و بالندگی 
نسل آینده  است. نمی گذاریم کسی این را به عنوان نقطه ضعف ما 

قلمداد کند.
وی عنوان داشت: با وجود ارتش نیرومند پاکستان و متحد هیچگاه 
آسیبی به پاکستان وارد نخواهد شد. ما در دوران سختی به سر می 
بریم، اما ارتش پاکستان کاماًل متعهد به آرمان کشور است و همیشه 
در کنار ملت باقی خواهد ماند. علی رغم اختالفات، ارتش پاکستان به 
تالش برای رسیدن به رویای همیشگی یعنی ایجاد جمهوری حقیقتا 

اسالمی پاکستان ادامه خواهد داد.

لیگ  مسلم  حزب  رییس 
کرد  اعالم  پاکستان  نواز 
باید  مشرف  پرویز  که 
خود  کارهای  پاسخگوی 
سرنوشت  با  باید  و  باشد 

خود مواجه شود.
  نواز شریف، رییس حزب 
نواز  شاخه  لیگ  مسلم 
یک  در  که  سخنانی  در 
جهت  در  عمومی  نشست 
انتخاباتی  فعالیت های 
حزب مسلم لیگ نواز برای 

انتخابات عمومی 11 می پاکستان برگزار شد، اعالم کرد: »پرویز مشرف به خاطر 
ظلم به مردم باید مجازات و مواخذه شود.«

محبوس  ما  که  را  روزهایی  »مردم  افزود:  ادامه صحبت  های خود  در  نواز شریف 
قانون  که  را  کسی  سرنوشت  می توانند  مردم  امروز  اما  نمی کنند  فراموش  بودیم، 
چرا  نمی کند  را خوشحال  من  موضوع  این  گرچه  ببینند.  می کند  نقض  را  اساسی 
که با هیچ کس خصومت شخصی ندارم، اما من نمی توانم از ظلم به مردم پاکستان 

چشم پوشی کنم.«
وی در ادامه به انتقاد شدید از دولت تحت اداره حزب مردم پاکستان و آصف علی 
زرداری، رییس جمهور پاکستان پرداخت و گفت دولت در پنج سال اخیر هیچ گونه 

عملکرد مثبتی در جهت بهبود وضعیت کشور نداشته است.
نواز شریف گفت: کشور در چند سال اخیر از عملیات تروریستی زیادی رنج برده و 
فضای کشور دچار ترس و وحشت است و مرا مجبور کرده تا از پشت شیشه ضد 

گلوله با شما دیدار کنم.
وی در ادامه انتقادهای خود گفت: امروز پاکستان از خاموشی ۲۰ ساعته در طول 
برق و  بود، مشکل  بر سر کار  نواز  لیگ  اگر حزب مسلم  شبانه روز رنج می برد. 

بحران های متعدد دیگر در کشور در حال حاضر حل شده بود.
هر چند نواز شریف در پایان به مردم اعالم کرد که جای هیچ ناامیدی وجود ندارد 

و سرنوشت کشور در انتخابات 11 می تغییر خواهد کرد.

رابرتفیسک/ایندیپندنت          
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بخش نخست

نکاتی پیراموِن 
آموزش زبان به کودکان

سال اول زنده  گی، کودک به جز گریه و صداهایی که پدر و مادر به زور می خواهند ثابت 
کنند معنی خاصی دارد، روش ارتباطِی دیگری نمی شناسد. چندسال بعدی هم والدین با 
شیرین زبانی کودک و این که او هربار چه کلمۀ جدیدی را یاد گرفته است، سرگرم اند؛ اما 
بعد از این مدت بعضی از پدر و مادرها دنبال سرگرمی دیگری می روند و آن این است 
که به کودک شان زبان دیگری یاد بدهند. به همین دلیل در خیلی از مهمانی ها کودکانی 
را می توان دید که به اصرار والدین برای کاکا یا خالۀشان غلط یا درست از 1 تا 1۰ را 
به انگلیسی می شمارند یا »اپل« می گویند و »اورنج« را نشان می دهند. اما از ابتدای دهۀ 
9۰ با مطرح شدن موضوع دهکدۀ جهانی و زبان بین المللی و البته نتیجۀ تحقیقات بعضی 
دانشمندان، آموزش زباِن دوم رنگ وبوی جدی تری به خود گرفته است. تحقیقات نشان 

داده کودکانی که زبان دوم یاد می گیرند، هوش اجتماعِی باالتری دارند. 
  اما واقعًا از چه سالی باید آموزش زبان به کودکان را شروع کرد؟ 

بسیاری از کارشناسان بر این باور اند هرچه زبان دوم در سنین پایین تری به کودک آموزش 
باشد،  موفق تر  زبان  این  یادگیری  در  بعد  سال های  در  کودک  این که  احتمال  شود،  داده 
بیش تر است. در سال 1996 یک مقاله در روزنامۀ نیوزویک منتشر شد که نتایج یک تحقیق 
را بررسی می کرد. بر اساس این تحقیق، کودکی که بعد از 1۰ ساله گی شروع به آموختن 
زبان دوم کند، با احتمال کم تری ممکن است بتواند بعدها این زبان را مانند کسانی که 
آن زبان، زبان مادری شان است، صحبت کند. نتایج این تحقیق توسط زبان شناسان زیادی 
تایید شده است و به دنبال این تحقیق، تحقیقات بسیار دیگری هم انجام شد که بر همین 
موضوع تاکید داشت. بررسی های بیش تر در مورد یادگیری زبان در سنین پایین نشان داد، 
کودک نه تنها با یادگیری زبان، برخورد اجتماعی اش تقویت می شود و در ارتباط با دیگر 
کودکان موفق تر عمل می کند، بلکه این مساله می تواند باعث پیشرفت عملکرد کلِی کودک 

در بقیۀ دروس در مدرسه نیز بشود. 
در تحقیقی روی کودکان مکاتب یکی از کشورهای غیرانگلیسی زبان، کودکانی که بیش از 
۴ سال به یادگیری زبان دوم )اغلب زبان انگلیسی( پرداخته بودند، نسبت به کودکانی که 
زمان کم تری آن زبان را آموزش دیده بودند یا اصاًل زبان دومی را یاد نگرفته بودند، در 
امتحان جامع و تست های مورد نظر تحقیق، نتایج بهتری کسب کردند. طبق این تحقیق، 
کودکانی که زبان دوم یاد گرفته بودند، حتا از بچه هایی که به یادگیری ریاضی پرداخته 
بودند هم موفق تر عمل کرده بودند. نتایج بررسی های متخصصان آموزش کودک نشان داده 
است کودکانی که زبان دوم می آموزند، در حل مسایل پیچیده خالقیت و تبحر بیش تری 

دارند. 
  نقش پدر و مادر در آموزش زبان 

و  ساعات  باشد.  مناسب  سیستم  اساس  بر  و  متخصص  یک  توسط  باید  زبان  آموزش 
همین  به  است،  حساب شده  کاماًل  آن  به کارگیری  نحوۀ  و  دوم  زباِن  آموزش  جلسات 
دلیل والدین ناآشنا به این امر ممکن است نتوانند مربی های خوبی برای آموزش زبان به 
کودک شان باشند. اما آن ها می توانند با تشویق کودک به یادگیری و حمایت از او، عالقۀ 
کودک را به فراگیری زبان و فرهنگ دیگر بیش تر کنند. به کودک تان نشان بدهید توانایی 
او در صحبت کردن به زبان دیگر، برای تان ارزشمند است و با او همراهی کنید. سعی کنید 
فلم هایی به زبانی که کودک تان در حال یادگیری آن است، در اختیارش قرار دهید. اگر 
خودتان هم به آن زبان آشنا اید، برایش به آن زبان کتاب بخوانید اما سعی کنید کلمات را 

به صورت صحیح تلفظ کنید. 
  یادگیرِی زبان دوم، از چه سنی؟ 

کارشناسان آموزش کودک و زبان شناسان معتقد اند کودکانی که قبل از دورۀ نوجوانی به 
یادگیری زبان دوم بپردازند، بهتر می توانند در زمینۀ تلفظ کلمات به طور صحیح و نزدیک 
به صاحبان اصلی زبان عمل کنند. زبان شناسان این موضوع را به تغییرات فیزیولوژیکی 
مربوط می دانند که در مغز کودکان در سنین نوجوانی رخ می دهد. تفاوت هجاها و آواها 
از  قبل  را  زبان  که  کودکانی  در  لهجه ها می شود،  تفاوت  باعث  که  زبان های مختلف  در 
شکل گیری بخش های مربوطه در مغز یاد گرفته اند، کم تر به چشم می آید. به همین دلیل، 
بهترین سن آموزش زبان به کودک، قبل از 1۰ ساله گی و زمانی است که کودک هنوز در 
زبان مادرِی خود هم پیشرفت چندانی نداشته است. البته این امر به هیچ وجه کودک را 
از یادگیری زبان مادری بازنمی دارد، بلکه به پیشرفت آن هم کمک خواهد کرد. یادگیری 
زبان دوم به دلیل به کارگیری ذهن کودک در استفاده از ترجمه ها و معانی کلمات و ساختار 
جمالت، می تواند باعث شود زبان مادری خود را هم بار دیگر بیاموزد و آن را در کنار 

زبان دوم یاد بگیرد. 
***

         محمد اشرف بخرد 
که  است  انسان هایي  به  جامعه  هر  ارزش 
از جنبۀ مثبت، داراي نکاتي قابل توجه و 
انسان هایي  افراد  این  مافوِق عموم هستند. 
عادي هستند اما نگاه شان به جهان، عاري 
از  است.  واقعیت  از  مملو  و  کوته بیني  از 
کودکي پابه پاي دیگر کودکان رشد مي کنند، 

اما زماني که دیگر هم سن وساالنش درگیر 
دستۀ  این  هستند،  بیهوده گی  و  بازي 
کوچک مشغول تأمل در ندانسته هایي ست 
مشغول  خود  به  را  کوچک شان  ذهن  که 
کرده است. هم چنان که رشد مي کنند، در 
مي روند  ندانسته هاي شان  و  پرسش ها  پي 
در  مي کنند.  جدا  دیگران  از  را  راه شان  و 
واقع تفاوت در نگاه است. این گروه با این 
به  دست یابی  برای  باید  که  می نگرند  دید 
کرد  پرهیز  لذت های زودگذر  از  موفقیت، 
و به امید لذت های پایدار، سختی را تحمل 

کرد. اینان نخبه گان جامعه اند.
باید،  که  آن جایي  هستند  موظف  نخبه گان 
آگاه سازي کنند و آن جایي که باید، سکوت 
کنند. در روایات اسالمي عنوان شده که دو 
گروه هستند که اگر صالح و شایسته باشند 
شایسته  بودِن  و  صالح  بودن  وظیفۀ   به  و 
خود عمل کنند، جامعه به سعادت مي رسد 
به هالکت  جامعه  این صورت،  غیر  در  و 
و  زمامداران  یکي  افتاد.  خواهد  تباهي  و 
دسته،  دیگر  و  جامعه،  اجرایي  مسووالن 
اندیشمندان و مصلحان جامعه. بر  علما و 
اساس این روایت، اگر در جامعه مسأله یي 
پیش آمد که جاي گفت وگو دارد؛ نخبه گان، 
عالمان و اندیشمندان باید ابراز نظر کنند و 
باید  به جامعه آگاهي دهند و آن جایي که 
نه  کنند،  افشاگري  باید  کنند،  افشاگري 

بالعکس.
و  تحوالت  در  را  اول  نقش  نخبه گان، 
هدایِت مردم بر عهده دارند. افکار عمومي 
تأثیر  تحت  اجتماعي  و  سیاسي  فضاي  و 
طریق  از  قشر  این  و  است  نخبه گان 
و  رسانه ها  اجتماعي،  و  سیاسي  نهادهاي 
تحوالت  به  جهت دهي  در  آراء  تضارب 
هستند.  تعیین کننده  مردم  رویکردهاي  و 

از  بویي  که  جامعه  هر  در  نخبه گان  نقش 
است؛  اثبات  شده  باشد،  برده  روشن گري 
خـسـارت هـا  از  کـاسـتـن  براي  بنابراین 
تقویت وحدت  و  غیرمنطقي  هزینه هاي  و 
دارند.  بي بدیلي  نقش  نخبه گان  همدلي،  و 
در  مرجع  گروه هاي  جمله  از  نخبه گان 
آسیب شناسي  هستند.  جامعه  و  سیاست 

در  باید  نخبه گان،  ظرفیت شناسي  با  توام 
گیرد.  قرار  جامعه  اصلي  اولویت هاي 
یک  از  حاکمیت  و  نخبه گان  بین  شکاف 
سو و تضاد غیر منطقي در درون نخبه گان 
از سوي دیگر، به ساختارها و هنجارهاي 
ارزشي آسیب مي زند. بنابراین، پرداختن به 
رویکردهاي  در  نخبه گان  جایگاه  و  نقش 
و  جامعه  ضرورت هاي  از  منفي،  و  مثبت 
وضعیت  از  کم هزینه  عبور  در  راه گشا 
جاري است. توان مندي نخبه گان در اتکا به 
عقالنیت، به شرط پاي بندي به ارزش ها، در 

گوناگون،  پیشرفت هاي  تحکیم  و  هدایت 
تعیین کننده است و در  صورت بروز فاصله 
بین ارزش ها و عقالنیت، نقش نخبه گان در 

جامعه به شدت کاهش مي یابد. 
روشن گري، وظیفۀ اصلي نخبه گان است که 
میکروب هایي  مقابل  در  را  جامعه  بایستي 
که به اندامش وارد مي شوند، واکسینه کنند. 
برعهدۀ  واکسیناسیون،  این  انجام  وظیفۀ 
اصوالً  است.  دانشجویان  و  فرهیخته گان 
وقتي از کلمۀ نخبه حرفي به میان مي آید، 
به  که  هستند  افرادي  نخبه گان  گفت  باید 

علت امتیازاتي که مردم براي آن ها قایل اند، 
به  و  دارند  اثراتي  مردم  عمومِي  ذهن  بر 
همین دلیل، تحلیل و برداشِت یک    فرد یا 
جوامع  آیندۀ  و  حال  زماِن  بر  نخبه،  گروه 
تأثیرگذار است. از همین روی، مسوولیت 
گفته  دانشجو  یا  نخبه  او  به  که  فردي 
مي شود، از مسوولیِت افراد عادي سنگین تر 
است. نخبه گان اگر فهم جامعي از شرایِط 
روز نداشته باشند، چه بسا که ممکن است 
بدون سوء نیت، به تحلیل و جمع بندي یی  
مغایرت  جامعه  روزِ  شرایط  با  که  برسند 
دارد. چه    بسا ممکن است نخبه یي به علت 
دور ماندن از شرایط روز، حرفي بزند که در 
ظاهر جنبه هاي علمي و تحلیلي داشته باشد 
جامعه  تفکراِت  و  مباني  با  حقیقت  در  اما 
تضاد دارد. اگر در مسأله یي مهم که تأثیري 
فرهیخته یي  دارد،  جامعه  آیندۀ  بر  شگرف 
رد  را  نظریه یي  نکرده،  درک  یا  و  ندانسته 
واقعیت  با  که  دهد  پیشنهاد  حتا  یا  و  کند 
گفت  بتوان  شاید  باشد،  نداشته  هم خواني 
گناهي نابخشودني مرتکب شده است. در 
این صورت، نخبه دچار خطایي مي شود که 
اثر سوء آن بیشتر از اثر سوء یک فرد عادي 

است. 
و  جامعه  هدایت  در  نخبه گان  نقش 
بسیار  اهدافش،  سوي  به  آن  سمت گیري 
که  راهي  و  جهت  معموالً  است.  موثر 
دنبال  جامعه  نخبه گاِن  و  فرهیخته گان 
افراد  از  بسیاري  براي  مي تواند  مي کنند، 
مردم  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  جامعه 
اگر  دارند،  خود  جامعۀ  نخبه گان  به  چشم 
این دسته در هر جامعه یي، دقیق و آشنا به 
اصول و مسایل کلِي جامعه باشند، بسیاري 
زمینه هاي  و  جامعه  آیندۀ  نیازهاي  از 
درست،  طریق  ارایۀ  با  را  جامعه  پیشرفت 
حل وفصل کرده و موانع بزرگ را از پیش 
رو برمي دارند. ولي اگر عکِس قضیه وجود 
باشد،  هم  اقلیت  در  اگر  حتا  باشد،  داشته 
هر  دانشجویاِن  این  است.  مخرب  بسیار 
به  را  مردم  مي توانند  که  هستند  جامعه یي 
مسایل  راه گشایي  و  مشکالت  حل  سمت 
هدایت کنند. نخبه گان آن  چه مي گویند باید 
و  در جهت مصالح  و  دقیق  حساب شده، 
که  ناگفته هایي  حتا  و  باشد  جامعه  منافِع 
نباید  آن چه  و  بگویند  مي توانند  نخبه گان 
و  راه گشایي  براي  مي تواند  نیز،  بگویند 

هدایِت جامعه موثر باشد. 

مجاِل  یا  و  کند  دسته سکوت  این  اگر  اما 
سخن نداشته باشد، باید به حاِل آن جامعه 
از  جامعه  صورت،  این  در  خورد.  تأسف 
هرگونه  سرمنشای  که  اطالعاتي  شاهرگ 
شود  مي  محروم  است،  پیشرفتي  و  رونق 
و باید با افکار قدیمي و به روز نشده، سیر 
به  امید  و  پیشرفت  این صورت،  در  بکند. 
مغزها  فرار  و  است  غلط  پنداري  توسعه، 
مغزها،  تباهي  و  مرگ  موارد،  غالب  در  و 

پدیده یی غالب خواهد بود.

نقش نخبه گان در جامعه

اصوالً وقتي از کلمۀ نخبه حرفي به میان مي آید، باید گفت نخبه گان 
افرادي هستند که به علت امتیازاتي که مردم براي آن ها قایل اند، بر 
ذهن عمومِي مردم اثراتي دارند و به همین دلیل، تحلیل و برداشِت 
یك    فرد یا گروه نخبه، بر زماِن حال و آیندۀ جوامع تأثیرگذار است. 
از همین روی، مسوولیت فردي که به او نخبه یا دانشجو گفته 
مي شود، از مسوولیِت افراد عادي سنگین تر است



نویسنده: سیامک وکیلي 
بخش دوم

اشتباه بزرگ سهراب، که اساس غم نامه اش را مي ریزد، در 
این هاست:

مي شنود،  پدرش  عنوان  به  را  رستم  نام  تا  این که  نخست 
خودپسندي اش  و  خودخواهي  و  مي کند  گم  را  خود 
به رستم آگاهي دهد  چندین برابر مي گردد. و بدون آن که 
و از خواست او آگاه شود، براي او تصمیم مي گیرد که او 
را بر تخت ایران بنشاند. این خودخواهي و خوپسندي و 
شتاب در یافتن چنین باوري از هیجاني سرچشمه مي گیرد 
که بر بنیان خامي و کودکي و لوطي منشي عامیانۀ او ـ که 
پسامد کوچه گردي ها و بي سرپرستي اوست ـ استوار است.
به  دست  بي اندیشه  و  بي برنامه  و  شتاب ناک  بسیار  دوم؛ 

یورش مي زند.
آگاه  ایرانیان  و  تورانیان  دیرینۀ  کین  از  او  این که  با  سوم؛ 
است، اما باز با سپاهي از ترکان و از سوي توران به ایران 

یورش مي برد.
چهارم؛ هرچند که او از کین بسیار ریشه دار افراسیاب نسبت 
به ایران آگاهي دارد، اما لشکري را که افراسیاب به یاري 
او مي فرستد مي پذیرد، و این درحالي است که تازه سهراب 
کیکاووس، دخل  دخِل  آوردِن  از  پس  که  دارد  آن  آهنگ 

افراسیاب را نیز بیاورد. ببینید که خامي تا چه اندازه یي!
شتاب ناک  چنان  مي رسد  ایران  به  که  هم  هنگامي  پنجم؛ 
رفتار مي کند که هیچ فرصتي به ایرانیان نمي دهد تا دریابند 
که او در اصل براي چه آمده است. و چنان هراسي در دل 
آنان مي اندازد که ایرانیان دیگر نمي توانند او را جز دشمن 

خطرناک چیز دیگري بشمارند.
و ششم؛ سهراب که در جامۀ دشمن دیرینۀ ایرانیان یورش 
آورده و از همان آغاز ورودش چنان هراسي در دل آنان 
رستم  آنان  که  دارد  چشم  بسیار  خامي  با  بازهم  افکنده، 
او  تا  دهند  نشان  او  به  بوده،  ایرانیان  امید  همیشه  که  را، 

را بکشد.
دو  مي توانیم  و  داریم  را  اصلي  رویداد  نخستین  ما  اکنون 
ایران  به  او  چرا  که:  کنیم  طرح  را  معمولي مان  پرسش 
یورش مي برد؟ و چه گونه این کار را انجام مي دهد؟ یورش 
دلیل  بلکه  نیست،  بیروني  برهان  داراي  ایران  به  سهراب 
ناپاک دل  و  بد  آدمي  سهراب  اوست.  خود  درون  در  آن 
اما آدمي است بسیار خودخواه و  یعني دیوچهره، نیست؛ 
کوچه گردي ها  پسامد  و  پیامد  که  یورشگر،  و  خودپسند 
نبودن پدر  به دلیل  این ها  و ول گردي هاي اوست. و همۀ 
است که مي بایست در یک چنین دوراني از نوجواني باالي 
او راه  به  اداره کند و  نیروي جواني اش را  باشد و  او  سر 
درست را نشان دهد، به ویژه که سهراب نوۀ شاه سمنگان 
که  کاري  هر  ازین رو  و  است  شاهزاده  یک  بنابراین  و 
مي خواسته، مي توانسته انجام دهد، و مي توان گفت که او 
افسارگسیخته تر از دیگر نوجوانان هم سن وسال خوذ است 
و هم چنین نشان مي دهد که تا چه اندازه یي وجود پدر ـ 
به ویژه پدري مانند رستم ـ مي توانسته در سرنوشت او اثر 

داشته باشد. 
سهراب خود را یگانه مي پندارد و همین که مي شنود رستم 
هم پدر اوست، این خودخواهي و خودپسندي اش به گونۀ 

احمقانه یي افزون مي شود. این که مي گوید:
چو رستم پدر باشد و من پسر

چو روشن بود روي خورشید و ماه
 نباید به گیتي کسي تاجور

ستاره چرا برفرازد کاله؟
خودخواهي  این  در  چنان  او  است.  برهان  همین  به 
پس  دست کم  یا  و  ـ  است  غرق  خویش  خودپسندي  و 

که  ـ  مي شود  غرق  اوست،  پدر  رستم  مي فهمد  آن که  از 
به گونۀ  او  ندارد.  را  آماده گي پذیرش کس دیگري  دیگر 
احمقانه یي مي پندارد که با بودن او و رستم، کس دیگري 
حق پادشاهي ندارد. این ها رجزخواني سهراب نیست، چرا 
که او در میدان رزم و روبه روي دشمن قرار ندارد، و در 
واقع هنوز کسي او را تهدید نکرده و به رزم فرا نخوانده. 
بنابراین آن چه را که در این باره مي گوید، از باور درونِي او 

سرچشمه مي گیرد.
و چنین است که غم نامۀ او زاده مي شود: او فرزند پهلوان 
پهلوانان، رستم است و هم چون خود او، زورمند و نیک دل. 
آدم  یک  اگر  خودپسند.  و  خودخواه  و  خام  بسیار  اما 
دیوچهره چنین کشته مي شد، اندوهي براي او زاده نمي شد. 
اما این که یک جوان بي گناه و پاک دل رشتۀ زنده گي خویش 

را بر اساس اشتباهات خود مي برد، اندوهناک است.
به هر روي، این برهان یورش سهراب به ایران است. اما 

چه گونه این یورش انجام مي گیرد؟
یکي  است:  بخش  دو  داراي  سهراب  کردن  فراهم  لشکر 
آن که خودش از هر سویي لشکر فراهم مي کند؛ و دیگري 
آن که افراسیاب است که لشکر بزرگي به سرداري هومان ـ 

پهلوان توراني ـ به یاري او مي فرستد.
نویسندۀ اصل، لشکر فراهم آوردن سهراب را، تنها در یک 

بیت روایت مي کند:
ز هر سو سپه شد بر او انجمن
 که هم باگهر بود و هم تیغ زن

ج 179/۲
هرگز  که  هستند  تضاد  روي  دو  چه گونه گي،  و  روایت 
باشد،  اگر چه گونه گي  ایستاد؛  نخواهند  یک دیگر  کنار  در 
روایت جایي ندارد و اگر روایت باشد، چه گونه گي نخواهد 
شاهنامه اش  سراسر  در  اصل  نویسندۀ  شیوۀ  این  اما  بود. 
ـ  دیگري  رویداد  هر  یا  ـ   لشکرسازي  که  هرکجا  است؛ 
چندان مهم نباشد، با چند بیت از آن مي گذرد. در این جا 
نیز چنین مي کند. علت این زودگذري در واقع این است 

که پیش از آن، خود سهراب در این باره گفته:

کنون من ز ترکان جنگاوران
 فراز آورم لشکري بي کران

مي بینید که سهراب دربارۀ این که چه گونه لشکرسازي کند، 
در این بیت گفته است. بنابراین براي نویسندۀ اصل، همین 
کافي بوده تا تنها اشاره یي به آن داشته باشد. اما در واقع، 
دلیل دیگري نیز دارد و آن لشکر فرستادن افراسیاب براي 
سهراب است. زیرا این از اهمیت ویژه یي برخوردار است. 
خواهد  نقش  سهراب  شدن  کشته  در  این،  از  پس  چون 
است  دیده  بهتر  اصل،  نویسندۀ  که  این روست  از  داشت. 
تا به جاي پرداختن به چه گونه گي لشکرسازي سهراب، به 

این یکي بپردازد.
سهراب همین که چنین آهنگي مي کند، آگاهي به افراسیاب 

مي برند که:
خبر شد به نزدیک افراسیاب

هنوز از دهن بوي شیر آیدش
زمین را به خنجر بشوید همي
سپاه انجمن شد بر او بربسي

سخن باین درازي نباید کشید
 که افکند سهراب کشتي بر آب
همي راي شمشیر و تیر آیدش
کنون رزم کاووس جوید همي
نیاید همي یادش از هر کسي

هژبر نر آمد ز گوهر پدید 
بنابراین افراسیاب شاد مي شود و نخستین کاري که مي کند، 
مي دارد.  گسیل  او  سوي  به  هومان  سرداري  به  لشکري 
یورش  ایران  به  کسي  اگر  که  است  طبیعي  این  چرا؟ 
در  اما  بود.  خواهد  او  دوست  افراسیاب  بي شک  بیاورد، 
این جا سهراب یک ویژه گي دیگر نیز دارد و آن این که او 

پسر رستم است. بنابراین افراسیاب با فرستادن دوازده هزار 
گردجنگاور به یاري او: 1ـ مي خواهد به سهراب کمک کند 
تا مگر سهراب بتواند ایران را بشکند. بنابراین مي اندیشد 
را  رستم  بتواند  و  دهد  را شکست  ایران  سهراب  اگر  که 
بکشد:  او را در خواب خواهیم کشت و سپس ایران بدون 
رستم در دست ما خواهد بود. و براي همین هم هست که 

به سردارانش در این باره مي گوید:
چو بي رستم ایران به چنگ آوریم

وزان پس بسازیم سهراب را
 جهان پیش کاووس تنگ آوریم 

ببندیم یک شب بر او خواب را
 

و ۲ـ  او مي  خواهد با فرستادن این لشکر در واقع از نزدیک، 
سهراب را زیر نگاه هم داشته باشد تا او نتواند پدرش را 
بشناسد. و از این روست که به سردارانش هشدار مي دهد 

که:
پدر را نباید که داند پسر

مگر کان دالور گو سالخورد
 که بندد دل و جان به مهر پدر

شود کشته بر دست این شیرمرد
ج 181/۲

نامه یي بسیار دل پسند براي سهراب مي نویسد و  بنابراین، 
لشکرش را به سرداري هومان به همراه چندین بار هدیه به 

سوي او گسیل مي دارد.
از  مهم تر  بسیار  افراسیاب،  فرستادن  لشکر  که  مي بینید 
لشکرسازي خود سهراب است و به همین برهان هم هست 
که نویسندۀ اصل، به جاي پرداختن به آن، بر این یکي تکیه 
مي کند. و هم چنین مي بینید که نخستین رویداد اصلي این 

غم نامه، گذشته از برهان، داراي چه گونه گي نیز هست.
با  که  دري  بدون  کاخ  در  را  خود  سهراب  روش،  بدین 
خودپسندي اش  و  خودخواهي  و  خامي  خشت وگل 
از  را  خویش  برون رفت  راه  و  مي کند  زنداني  مي سازد، 
رستم  شدن  کشته  به  تنها  چون  تورانیان  مي دهد؛  دست 
دادن  نشان  از  ایران مي اندیشند،  بر  پیروزي  و  او  به دست 
پدرش به او سرباز مي زنند؛ و هجیر ـ  پهلوان ایراني که در 
همان آغاز ورود سهراب به ایران به دست او اسیر مي افتد 

ـ نیز رستم را به او نمي شناساند، چون مي اندیشد:
به دل گفت پس کار دیده هجیر
بگویم بدین ترک با زور دست
ز لشکر کند جنگ او ز انجمن
برین گونه کتف و بر و یال او
از ایران نیاید کسي کینه خواه

چنین گفت موبد که مردن به نام
 که گر من نشان گو شیر گیر

چنین یال و این خسرواني نشست
برانگیزد این بارۀ پیلتن

شود کشته رستم به چنگال او
بگیرد سر تخت کاووس شاه

به از زنده دشمن بدون شادکام

هجیر در واقع دارد خود را فداي ایران مي کند که:
اگر من شوم کشته بر دست اوي

چو من هست گودرز را سالخورد
چو گودرز و هشتاد شیر گزین

.................................................
پس از مرگ من مهرباني کنند

چو ایران نباشد تن من مباد
 نگردد سیه روز چون آب جوي
دگر پور هشتاد و شش شیرمرد

همه نام داران با آفرین
ز دشمن به کین جان ستاني کنند

چنین دارم از موبد پاک یاد 
کاللۀ خاور/ج۴17/1(

او را نشاِن سهراب  از رستم است که  این رو، در دفاع  از 
نمي دهد و دفاع از رستم در واقع، دفاع از ایراِن کهن معنا 
نه  سهراب  چون  است،  هجیر  با  حق  این جا  در  مي دهد. 
هم چون دوست، بلکه هم چون یک دشمن خطرآفرین به 
ایران یورش آورده و با تهدیدهایش مي کوشد تا رستم را 

ناچیز بشمارد:
بدو گفت سهراب از آزاده گان

چرا چون تو را خواند باید پسر
تو مردان جنگي کجا دیده اي

که چندین ز رستم سخن بایدت
از آتش تو را بیم چندان بود

چو دریاي سبز اندر آید ز جاي
سر تیره گي اندر آید به خواب

 سیه بخت گودرز کشوادگان
بدین زور و این دانش و این هنر

که بانگ پي اسپ نشنیده اي
زبان بر ستودنش بگشایدت
که دریا به آرام و خندان بود

ندارد دم آتش تیز پاي
چو تیغ از میان برکشد آفتاب

 ج ۲17/۲
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بررسي 
غم نامۀ 
رستم و 
سهراب

سهراب آدمي بد و ناپاك دل یعني 
دیوچهره، نیست؛ اما آدمي است بسیار 

خودخواه و خودپسند و یورشگر، 
که پیامد و پسامد کوچه گردي ها و 

ول گردي هاي اوست. و همۀ این ها به 
دلیل نبودن پدر است که مي بایست 
در یك چنین دوراني از نوجواني، 

باالي سر او باشد و نیروي جواني اش 
را اداره کند و به او راه درست 

را نشان دهد، به ویژه که سهراب 
نوۀ شاه سمنگان و بنابراین یك 

شاهزاده است و ازین رو هر کاري که 
مي خواسته، مي توانسته انجام دهد، و 
مي توان گفت که او افسارگسیخته تر 
از دیگر نوجوانان هم سن وسال خود 
است و هم چنین نشان مي دهد که تا 
چه اندازه یي وجود پدر ـ به ویژه 

پدري مانند رستم ـ مي توانسته در 
سرنوشت او اثر داشته باشد



وزارت داخلۀ افغانستان گزارش تازۀ ادارۀ مصونیت موسسات 
غیردولتی یا "آنسو" را که در مورد افزایش حمالت مخالفان 
مسلح کشور تهیه شده، بی اساس و به دور از حقیقت خواند.
وزارت داخلۀ افغانستان با رد گزارش تازۀ ادارۀ مصونیت 
گزارش ها  این گونه  نشر  که  می گوید  غیردولتی،  موسسات 

اذهان مردم را مغشوش می کند.
به  یکشبنه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
با  گزارش  تهیۀ  هنگام  به  اداره  این  که  آزادی گفت  رادیو 

وزارت داخله هیچ هماهنگی نکرده است.
ارقام و  که می تواند  یگانه مرجعی  آقای صدیقی،  گفتۀ  به 
معلومات دقیق را در این خصوص در اختیار مردم قرار بدهد، 
همان منابع امنیتی افغان است و نباید ادارات غیردولتی دیگر 
بدون هماهنگی و به گونۀ غیرمسووالنه در این مورد گزارش 
تهیه نمایند: "این گزارش دور از حقیقت است. مسوولیت 
این اداره نیست که همچو یک گزارش را تهیه کند و ارقام که 

در این گزارش ذکر شده  نیز کاماًل بی اساس و غلط می باشد. 
این گزارش تنها به مردم تشویش ایجاد می کند و هیچ مفاد 
دیگر ندارد. این گزارش از سوی یک موسسه موثق ترتیب 
نشده که باالی آن حساب شود و آن ها هیچگاه با مسووالن 

امنیتی افغانستان هم این موضوع را شریک نساخته اند."
آنسو به تازه گی با نشر یک گزارش گفته است که در سه ماه 
اول سال جاری میالدی حمالت مخالفان مسلح در افغانستان 
نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته ۴7  درصد افزایش یافته 

است.
اما آقای صدیقی می گوید که نیروهای امنیتی افغان در سال 
بیشتر حمالت  و  نیرومندتر شده  به گذشته  نسبت  جاری 

تهاجمی را در مقابل مخالفان مسلح داشته اند.
او در مورد این که طی سال روان میالدی به چه تعداد حمله 
شده  انجام  مخالفان  سوی  از  افغان  امنیتی  نیروهای  باالی 

معلومات ارایه نکرد.

ادارۀ مصونیت ان جی او ها یا آنسو گفته است که مخالفان 
مسلح حکومت افغانستان در سه ماه اول سال جاری میالدی، 
اضافه از ۲۰۰۰ حمله را انجام داده اند که هدف حمالت شان 

بیشتر نیروهای امنیتی افغان بوده است.
حمالت  افزایش  افغانستان  دفاع  وزارت  حال،  همین  در 
طالبان بر نیروهای ارتش ملی را تأیید کرده، اما گفته است 
که در مورد ارقام دقیق تلفات ارتش ملی در آینده نزدیک 

گزارش خواهند داد.
این گزارش در حالی به نشر می رسد که هم اکنون نیروهای 
اول  خط  از  آهسته  آهسته،  امریکا  رهبری  به  بین المللی 
جنگ کنار می روند و قرار است تا پایان سال ۲۰1۴ میالدی 
نیروهای امنیتی افغان مسوولیت های امنیتی را به گونۀ کامل 
به دوش گیرند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیشتر 
از سه حصۀ عملیات ها در برابر مخالفان در کشور از سوی 

نیروهای افغان سازماندهی و اجرا می شود.

در حالی ایاالت متحده امریکا تالش دارد تا متن موافقتنامۀ امنیتی 
بین افغانستان و امریکا تا پایان ماه اپریل یعنی 7 روز دیگر تکمیل 
شود، وزارت خارجۀ افغانستان می گوید برای تهیۀ متن نهایی این 

سند به جای عجله از دقت کار می گیرند.
قرار است موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و امریکا پیش از پایان سال 
۲۰1۴ امضا شود. مقام های وزارت خارجۀ افغانستان می گویند این 

موافقتنامه از اول جنوری سال ۲۰1۵ عملی خواهد بود.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه، در یک 
عالقمند  و  طرفدار  »افغانستان  گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس 
عقد یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایاالت متحده امریکا است. 
موافقتنامه یی که در آن به حاکمیت ملی، به منافع ملی افغانستان، به 
خیر مردم افغانستان و به ضرورت اساسی تأمین صلح و امنیت در 
افغانستان احترام شده باشد. ما کاماًل طرفدار عقد چنین موافقت نامه 

دوجانبه هستیم«.
موافقتنامۀ امنیتی برای افغانستان از اهمیت ویژه یی برخوردار است. 
آگاهان می  گویند آینده ثبات نظامی و سیاسی افغانستان به همین 
نیروهای  شمار  سند  این  در  است  قرار  است.  وابسته  موافقتنامه 
در  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  مراکز  و  فعالیت  نحوۀ  امریکایی، 

افغانستان مشخص شود.
مصوونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال ۲۰1۴ از جنجال 
در  متحده  ایاالت  نظامی  حضور  به  رابطه  در  بحث  برانگیزترین 
افغانستان است. رییس جمهور کرزی گفته است مردم افغانستان در 

این رابطه تصمیم می گیرند.
وزارت خارجه می گوید همان گونه که افغانستان خواستار حمایت 
نظامی ایاالت متحده امریکا پس از سال ۲۰1۴ در قالب موافقتنامه 
امنیتی است، این موافقتنامه به سود امریکا نیز می باشد: »همچون یک 
موافقتنامه به نفع ایاالت متحده امریکا هم است؛ در مبارزه با تروریزم 

و تداوم همکاری های امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا«.
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان اخیراً در جمع مشاورانش 
امنیتی از سوی ایاالت متحده امریکا در  گفت که متن موافقتنامه 
اختیار افغانستان قرار گرفته و افغانستان نظرات خودرا در این مورد 

بیان می کند.
آقای کرزی گفت که افغانستان برای امضای این موافقتنامه عجله 
ندارد؛ بلکه می کوشد در امضای آن از نهایت دقت کار گرفته شود.

رییس جمهور افغانستان گفته است که تالش می شود این مواقتنامه 
به شکلی امضا شود که در آن امنیت، استقالل، وحدت ملی، تمامیت 

ارضی و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، تضمین شوند.
آقای موسی زی گفت اگر موافقتنامه امنیتی فردا هم به امضا برسد، تا 
دو سال دیگر قابل اجرا نخواهد بود: »تقریبا دو سال وقت است و 
دولت افغانستان هم عالقه مند است تا این موافقتنامه بین دو کشور 
زودتر به امضا برسد تا ما پیش از پیش برای مرحله پس از ختم 

انتقال یک چارچوب واضح حقوقی بین دو کشور داشته باشیم«.
این در حالی است که با نزدیک شدن سال ۲۰1۴ و پایان ماموریت 
نظامی کشورهای خارجی در افغانستان، مردم نسبت به آینده نگرانند. 

وزارت خارجه:
در امضای موافقتنامۀ امنیتی 

با امریکا عجله نمی  کنیم
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اجماع ملی و گفتمان ملی؛
 طرحی برای نخبه گان و همۀ شهروندان افغانستان

نثار احمد فیضی غوریانی / عضو مجلس 
نماینده گان

با  رابطه  در  گسترده  بحث های  شاهد  روزها  این 
ایجاد اجماع ملی در کشور هسـتیم. نهادها و احزاب 
مختلفی این شعار را سر می دهند و به این نظر اند که 
نوعی  آمدِن  به وجود  گرِو  در  حل مشکالت کشور 
اجماع ملی در پیوند با مسایل و بحران هایی ست که 

طی سال های گذشته دامن گیِر افغانستان شده است. 
دغدغۀ اصلی در خصوص اجماع ملی، زمانی پُررنگ 
و  میالدی   ۲۰1۴ سال  محور  در  بحث  که  می شود 
انتخابات می چرخد. افغانستان در این سال که از آن به 
عنوان مرحلۀ تحول یاد می شود، چند چالش اساسی 
را در برابِر خود دارد: انتخابات ریاست جمهوری که 
پذیرِش  برگزار شود؛  به گونۀ شفاف و عادالنه  باید 
و خروج  نیروهای خارجی  از  امنیتی  مسوولیت های 
قوت های ناتو از کشور؛ و آغاز مرحلۀ جدیِد روابط 

افغانستان با جامعۀ جهانی. 
جای  به  کدام  هر  می توانند  اصلی  محور  سه  این 
خود حساسیت ها و ضعف و قوت هایی را به رصد 
در کشور  محافل سیاسی  و  برخی حلقات  بگذارند. 
به این باور اند که اجماع ملی، معطوف به برگزاری 
انتخابات است و دولت افغانستان با ضمانت برگزاری 
انتخابات شفاف، می تواند زمینۀ ایجاد اجماع ملی در 
کشور را فراهم کند. این نگرانی هرچند در جای خود 
می تواند از پایگاه مستحکِم عقلی و منطقی برخوردار 
نشان  را  ملی  اجماع  بحران  ماجرای  کِل  ولی  باشد، 

نمی دهد. 
اجماع  آمدن  به وجود  مهم  مولفه های  از  یکی  شاید 
از یاد  انتخابات باشد؛ ولی  ملی در کشور، برگزاری 
نباید برد که افغانستان در یک دهۀ اخیر، دو انتخابات 
کاستی هایش  و  کمی ها  همۀ  با  را  ریاست جمهوری 
کشور  در  ملی  اجماع  مشکل  ولی  کرده،  تجربه 

هم چنان بالتکلیف باقی مانده است. 
شماری دیگر از تحلیل گران به این نظر اند که قانون 
و  رود  شمار  به  ملی  اجماع  محور  می تواند  اساسی 
کافی  خود  خودِی  به  ملی  وثیقۀ  این  موجودیت 

پنداشته می شود که مردم به دور یک برنامۀ فراگیِر ملی 
با هم به توافق برسند. ولی این امر نیز با وجود همۀ 

استواری های منطقی، از برخی کاستی ها رنج می برد.
تاریخی،  مختلف  دوره های  طول  در  افغانستان   
هیچ گاهی نشده است که در خالی قانون اساسی و یا 
معادل های آن قرار گرفته باشد. حتا در دورۀ طوالنِی 
عنواِن  به  چیزی  خلق،  دموکراتیک  زمام دارِی حزب 
تصویب  وقت  حکومت  سوی  از  اساسی  خطوط 
شده بود که به منزلۀ قانون اساسی عمل می کرد. در 
دورۀ طالبان هم که از قانون اساسی و یا مشابه های 
به  موارد ضروری  در  گروه  این  باز  نبود،  آن خبری 
قوانین شرعی و یا قوانین وضعی موجود در نهادهای 
نتوانست  هرگز  مورد  این  اما  می شد.  متوسل  دولتی 
مشروعیت بخش برای نظام های بر سِر قدرت باشد و 
یا این که به ایجاد اجماع ملی در افغانستان کمک کند. 
در زمان جهاد، شاید برای نخستین بار مردم افغانستان 
به نوعی طعِم اجماع ملی را چشیدند و برای آزادی 
و استقالل خود، همه بر گردِ یک شعار اصلی جمع 
است،  مطرح  ملی  اجماع  بحث  که  هم  حاال  شدند. 
با یک دیگر  که  دارند  به فضایی  نیاز  افغانستان  مردم 
اجماع  به  ملی،  گفتمان  درون  در  و  کنند  گفت وگو 

ملی دست یابند. 
اجماع ملی عمدتاً موضوعی انتزاعی ست که نمی توان 
برای آن مصادیق عینی یافت، ولی با این هم مصادیِق 
آن را در درون یک اجتماع سیاسی و مدنی می توان 
حاکمیت  سقوط  از  پس  شرایط  کرد.  جست وجو 
طالبان به نحوی شکل گرفت که می شد برای رسیدن 
درون  در  اصلی  مولفۀ  یک  عنوان  به  ملی  اجماع  به 
هویت سیاسی افغانستان به آن دست یافت. اما برخی 
که  سیاسی سبب شد  ناپخته گی های  و  ندانم کاری ها 

این فرصِت بزرگ مورد غفلت واقع شود. 
می توان  اخیر  دهۀ  یک  تحوالت  به  نگاهی  با  امروز 
و  ضروری  نیاز  ملی،  اجماع  به  افغانستان  که  گفت 
تاریخی دارد. این نیاز را در تمام ابعاد جامعه می توان 
سراغ گرفت. همه از وحدت و اجماع در خصوص 
مسایل کالِن ملی سخن می گویند، ولی راهکارهایی 
که در این زمینه ارایه می شوند، هنوز نتوانسته قناعِت 

از  مختلف  برداشت های  شاید  کنند.  حاصل  را  همه 
دامن  به چنین سردرگمی هایی  ملی«  »اجماع  ترکیب 
است  ضروری  نخست  گام  در  بنابراین:  باشد.  زده 
ملی  اجماع  از  واحد  درکی  به  جامعه  نخبه گان  که 
برسند. این مورد از طریق راه اندازی برنامه های ملی 
یا  اکثریت جامعه و  برای  که شرایط سخن گفتن را 
نماینده گان شان مسیر می سازد، می تواند محقق شود. 
وقتی جامعه به تعریفی مشترک از اجماع ملی دست 
آن  مولفه های  سمت  به  می توان  دوم  گام  در  یافت، 
موجودیت  در  ملی  اجماع  مولفه های  یافتن  رفت. 
گام  در  نیست.  دشواری  بسیار  کار  مشترک،  تعریف 
بعدی، باید به این توجه نشان داد که چه گونه می شود 
اجماع ملی را به گفتماِن غالب در میان اکثریِت جامعه 

تبدیل کرد. 
تا زمانی که این سه پیش شرط اصلی، راه حلی نیافته 
تلف  معنای  به  ملی  اجماع  از  گفتن  سخن  باشند، 
کردِن وقت خواهد بود و تلف کردن وقت در شرایط 
حساس کنونی، می تواند به ایجاد بحران های بیشتر در 
جامعه بیانجامد. شورای ملی کشور وظیفه دارد که به 
عنوان نهاد قانون گذار و بازتاب دهندۀ نظرات جامعه، 
در این رابطه با قشر نخبه و روشن فکر هماهنگی نشان 
دهد و کمک کند که مردم افغانستان به اجماع ملی در 
رابطه به مسایل کالِن کشور دست پیدا کنند. اما اگر 
بیماری های  به  جامعه  نخبه گان  ـ  نخواسته  ـ خدای 
آن گاه  باشند،  آغشته  زبانی  و  تباری  سمتی،  حزبی، 

فاجعه را باید منتظر بود. 
در شرایط حساس فعلی، نیاز است که به منافع کالِن 
ملی توجه نشان داد و حتا در پای این منافع کالن، 
حاضر به قربانی بود. افغانستان فرصت های زیادی را 
تا ساِل ۲۰1۴ و پس از آن در اختیار ندارد که بتواند 
به مشکالت اصلِی خود برسد و سامان دهِی جامعه را 
در دستورِ کار قرار دهد. فرصت اندک است، ولی از 
دست رفته نیست. هر اقدامی را که از سوی هر گروه 
و یا شخصی برای ایجاد اجماع ملی صورت می گیرد، 
به  افغانستان  که  نگذاریم  تقدیر کرد.  باید ستایش و 
عنوان خانۀ مشترک همۀ ما، یک بارِ دیگر دست خوش 

بحران های ویران گر شود. 
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۵۲ دانش آموز دختر...
روز  سه  در  تخار  والیت  در  دختر  دانش  آموزان   

گذشته است.
روز پنجشنبه هفتۀ گذشته  نیز در رویداد مشابهی ۲۰ 
دانش آموز یک مکتب دخترانه در والیت تخار دچار 

نوعی مسمومیت شدند.
دخترانۀ  مکتب  دانش آموزان  شده،  مسموم  دختران 
فاصله  در  بی بی مریم  مکتب  هستند.  مریم  بی بی 

نزدیک از حوزه دوم امنیتی تخار موقعیت دارد.
مسووالن بیمارستان تخار، گفته اند که احتماالً تعداد 
مسموم شده ها زیاد است، یک پزشک این بیمارستان 
گفت که ابتدا بیش از ۴1 دانش آموز دختر با حالت 
تعداد  بعدا  و  شدند  منتقل  بیمارستان  به  مناسبی  نا 

دانش آموزان به ۵۲ نفر رسید.

به  هم  دانش آموزان  از  بعضی  که  است  شده  گفته 
مراکز و کلینیک های بهداشتی نزدیک به مکتب بی بی 

مریم، منتقل شده اند.
والیت  معارف  مسووالن  آموزان  دانش  خانوده های 
کرده  متهم  فرزندان خود  به  توجهی  بی  به  را  تخار 
آموزان  دانش  مسمومیت  اگر  که  اند  داده  هشدار  و 
تکرار شود، به دختران شان اجازه رفتن به مکتب را 

نخواهند داد.
گفت  تخار  والیت  معارف  رییس  ظفری  وهاب  اما 
دگرگونی وضعیت  موضوع  و  »بحث مسمومیت  که 
والیت،  این  مکاتب  در  آموز  دانش  دختران  روحی 
دو مسالۀ جدا است.« آقای ظفری هر نوع گزارش از 

مسوممیت دختران دانش آموز را رد کرد.
او گفت که دختران دانش آموز تلقین شده اند.

به  که  هستند  افرادی  که  گفت  تخار  معارف  رییس 

سازمان  را  توطیه هایی  چنین  افغانستان  دشمنان  نفع 
دل سرد  مکاتب  به  رفتن  از  دانش آموزان  تا  می دهند 

شوند.
در رویداد سه روز پیش سخنگوی والی تخار تایید 
کرده بود که دختران دانش آموز، در جریان ساعت 

درسی دچار نوعی مسمومیت شده بودند.
موضوع  تخار،  در  آموز  دانش  دختران  مسمومیت 
تازه یی نیست، سال گذشته نیز بیش از هفتصد دانش 
آموز دختر در مکاتب مختلف والیت تخار مسموم 

شده  اند.
مسووالن امنیتی تاکنون فرد و یا گروهی را در ارتباط 
به مسمومیت دانش آموزان بازداشت و یا هم شناسایی 
به شمول  تن  اما سال گذشته حدود 11  اند،  نکرده 
مسمومیت  در  داشتن  دست  به  پیوند  در  دختر  یک 

دانش آموزان بازداشت شده اند.

با آینده یی شکننده...
و  آموزش  و  برداشته  گام  جهانی  عرصۀ  در  حضور  به   

فرصت ها بخشی از آینده افغانستان محسوب می شوند.
این دیپلمات ارشد گفت: امروز شرایط افغانستان بهتر شده 
است، اما برخی از دستاوردها شکننده و بی ثبات هستند و 

اگر طالبان بازگردد اوضاع تغییر می کند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
و  اتفاقات  یکسری  به  رو  پیش  راه  گفت:  افغانستان،  در 
رویدادها از جمله تداوم حمایت امریکا از نتایج انتخابات 
پیشرفت های  دارد.  بسته گی  طالبان  با  احتمالی  سازش  و 
تحصیل  و  آموزش  چون  بخش هایی  در  مالحظه یی  قابل 
کار  و  فعالیت  برای  زنان  به  فرصت  دادن  و  افغانستان  در 
همچنین  افغانستان  در  است.  آمده  وجود  به  کشور  در 

فرصت های سیاسی و اقتصادی به وجود آمده است.
شاغل  مسلمان  کشورهای  در  زنان  درصد   7۵ افزود:  وی 
نیستند، در حالی که ۴۰ درصد از معلمان در افغانستان زن 

هستند.
سید طیب جواد همچنین حامد کرزیی را یک رهبر قدرتمند 
کمی  تجربیات  کرزی  که  گفت  اما  کرد،  توصیف  سیاسی 

برای ادارۀ پروژه های بزرگ دارد.
در  پیشرفت هایی  است  معتقد  که  گفت  جواد  طیب  سید 
داده،  رخ  اجتماعی  تغییرات  گرفتند.  صورت  افغانستان 
این  شده اند.  شاغل  زنان  و  شده  بهتر  تحصیلی  اوضاع 
تغییرات باعث شده تا افغانستان به سمت آینده یی متفاوت تر 

پیش از حضور نظامیان امریکا سوق یابد.

وزارت داخله: 

گزارش موسسۀ »آنسو« دور از حقیقت است



در  کابل  شهر  مختلف  نقاط  از  کودک  صدها 
مراسم تجلیل از »روز جهانی سرکس« در مرکز 
تعلیمی و تربیتی سرکس شرکت کردند. آن ها با 
کودکانه خندیدند،  نمایش های  و  هنرها  تماشای 

کف زدند و شادی کردند.
تعلیمی  مرکز  کودکان  توسط  که  نمایش هایی 
سرکس انجام شد، برای بسیاری از کودکان جالب 
بود. صدای هیاهو، خنده ها و شادمانی  و جدید 
و  می پیچید  تعلیمی  مرکز  صحن  در  کودکان 
با دقت تمام به بازی های سرکس خیره  کودکان 

شده بودند.
را  این  اقبال  افغانستان  کودکان  از  اندکی  شمار 
تماشای  از  و  بروند  تفریحی  مراکز  به  تا  دارند 
سرکس  اما  ببرند.  لذت  کودکانه  بازی های 
کرده  فراهم  کودکان  برای  را  زمینه  این  تعلیمی 
است  جهان  کشور   ۵۰ از  یکی  افغانستان  است. 
که »روز جهانی سرکس« در آن تجلیل می شود. 
مسووالن سرکس گفتند در بین کشورهای آسیایی 
تنها افغانستان دارای مراکز رسمی تعلیم سرکس 

می باشد.
حمید روحان، مسوول سرکس تعلیمی و تربیوی 
افغانستان گفت صدها کودک در کابل و دفترهای 
والیتی سرکس مصروف آموزش هنرهای سرکس 
تعلیمی سرکس  مراکز  که  یادآور شد  او  هستند. 
ده سال پیش فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. 
روحان گفت که این مرکز برای بیش از دو و نیم 
میلیون کودک افغانستان در ۲۵ والیت این کشور 
نمایش برگزار کرده است. سرکس تعلیمی با راه 
زمینه  مکاتب،  در  آموزشی  کارگاه های  اندازی 
برای  را  جدید  های  سرگرمی  و  تفریح  آموزش 

کودکان افغان فراهم می کند.
سرکس  مرکز  برنامه های  درباره  روحان  آقای 
تفریحی،  نمایشی،  ما  »برنامه های  گفت:  تعلیمی 

و برنامه هایی است که برای طفل بسیار آموزنده 
است«.

سرکس تعلیمی هنرهای اکروباتیک و ترانه های 
امیر رحمان،  یاد می دهد.  برای کودکان  را  ملی 
یک کودکان افغان که هنرهای سرکس را فراگرفته 
می گوید: »بسیار خوش هستم حاال می توانم با 
توپ های چوچه سرکس کار کنم. اکروبات هم 
یاد گرفتم یعنی مالق زن را. در این جا ما بایسکل 

های یک تایره می دوانیم«.

  نقش های کمیدی
صورت  مختلف  رنگ های  با  کودکان  از  برخی 
جالب  چهره های  آن ها  اند.  کرده  مکیاژ  را  خود 
می گذارند  نمایش  به  خود  از  را  داری  خنده  و 
تا توجه بیشتر کودکان را جلب کنند و آن ها را 

بخندانند.
احمد شمشاد، کودکی که صورتش را مکیاژ کرده 
می گوید: »امسال برایم گفتند که باید نقش کمید 
را داشته باشی. به همین خاطر صورتم را مکیاژ 
کردم«. وقتی احمد شمشاد با بایسکل یک تایره 
هنرش را نمایش می داد کودکان با شوق و شادی 

تمام می خندیدند و کف می زدند.
هنر سرکس برای بسیاری از افغان ها نا آشناست و 
تنها در ده سال اخیر نام این هنر از طریق رسانه ها 
مرکز  مسووالن  است.  رسیده  مردم  گوش  به 
سرعت،  قدرت،  از  ترکیبی  »سرکس  می گویند: 
حواس،  تمرکز  دلیری،  شجاعت،  زیبایی،  هنر 
تسلط و کنترل کامل بر بدن و همچنین هم آهنگی 
و سازماندهی بین اعضای تیم هنرمندان می باشد«.
در ده سال اخیر مرکز تعلیمی سرکس سفرهایی 
ها  آن  و  فراهم کرده  مرکز  این  برای کودکان  را 
هنر  جهان  مختلف  کشورهای  در  اند  توانسته 

سرکس را به نمایش بگذارند.
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سرکس؛ فرصت خوشی و 
شادمانی کودکان

فرودگاه غزنی نیمه کاره مانده است

شماری از اعضای مجلس سنا در جلسۀ 
اعالم  مجلس،  این  یکشنبۀ  روز  عمومی 
اداری  و  مالی  فساد  بیشرین  که  کردند 
صورت  نماینده گان  مجلس  در   کشور 

می گیرد.
مجلس  رییس  یار،  مسلم  هادی  فضل 
دولتی  ادارات  تمام  در  که  گفت  سنا 
و  دارد  وجود  فساد  کشور  غیردولی  و 

پارلمان هم جزء آن ها است.
رییس مجلس سنا تأکید کرد که شورای 
ملی در برابر مردم مسوولیت بزرگ دارد 
و باید هر دو مجلس، برای از بین بردن 

فساد تالش کنند.
عرفان،  عبدالوحاب  بخدی،  گزارش  به 
کارکردهای  از  نیز  سناتوران  از  یکی 
گفت:  و  کرد  انتقاد  نماینده گان  مجلس 
به  گذشته  سال  چند  در  ملی  »شورای 
کرده  بی  توجهی  کشور  مهم  مسایل 

است.«
مجلس  که  می گوید  عرفان  آقای 
نماینده گان برای از بین بردن فقر و فساد 
برنامه  یک  گذشته  سال های  در  اداری 
به  و  نکرده  ارایه  را  ملی  و  مشخص 
گفته او، بیشترین فساد در همین مجلس 

صورت می گیرد.
بلندرتبۀ  مسووالن  از  »یکی  گفت:  او 

حکومتی که از ذکر نامش خوداری کرده، 
تا 7۰ درصد کارهای  به ما گفته که 6۰ 
نماینده گان  برخی  تاثیر  تحت  حکومت 

پارلمان قرار دارد.«
حالی  در  سناتوران  برخی  واکنش 
صورت می گیرد که هفته گذشتۀ شماری 
پیشنهاد  نماینده گان  مجلس  اعضای  از 
کردند که برای یک ثلث اعضای مجلس 

سنا انتخابات دایر شود.
از  شماری  اگر  که  می گویند  آنان 
سناتوران در مجلس سنا غیر قانونی کار 
قرار  انتقاد حکومت  مورد  پارلمان  کنند، 

می گیرد.
با این حال، شماری از سناتوران می گویند 
اساسی  قانون  در  موارد  این  تمام  که 
کشور ذکر شده و مجلس نماینده گان در 

این مورد هیچگونه حق قانونی ندارند.
سناتوران  از  یکی  رهایی،  اهلل  عنایت 
با  همیشه  نماینده گان  مجلس  که  گفت 
مجلس سنا سلیقه یی برخورد کرده است.
کشور  سناتوران  تمام  از  رهایی  آقای 
خواست که این بار در برابر نماینده گان 
در  که  فسادهایی  و  نباشند  آرام  مجلس 

پارلمان وجود دارد را افشا کند.
واکنش اتاق دیگر

در همین حال، برخی از اعضای مجلس 

نماینده گان از برخورد مجلس سنا انتقاد 
خطای  یک  این  که  اند  گفته  و  کردند 
بزرگ است که باالی یکدیگر اتهام وارد 

کنیم.
کابل  نماینده مردم  نادری،  فرخنده زهرا 
»فساد  گفت:  نماینده گان  مجلس  در 
دولت  که  است  دردناک  پدیده  یک 
او  گفته  به  و  کرده  را ضعیف  افغانستان 
به همین دلیل است که پارلمان نتوانسته 
جواب گوی نیازهای مردم کشور باشد.«

این نمایند مردم در پارلمان می گوید که 
برای  نماینده گان  مجلس  و  سنا  مجلس 
باید  جلوگیری از فساد اداری در کشور 

یک طرح مشخص را ارایه کنند.
باالی  اتهام وارد کردن  تأکید کرد که  او 
کار،  این  با  و  نیست  درست  یکدیگر 
افزایش  افغانستان  مردم  و  مشکل دولت 

پیدا می کند.
سیاسی  مسایل  کارشناسان  از  شماری 
از  نیز  کشور  مدنی  جامعه  فعاالن  و 
اظهار  مجلس  دو  موجود  مشکالت 

نگرانی کرده است.
و  سنا  مجلس  که  می کنند  تأکید  آنان 
چندسال  جریان  در  نماینده گان  مجلس 
رسیده گی  مردم  مشکالت  به  گذشته 

نکرده است.

حملۀ مجلس سنا بر مجلس نماینده گان:

بیشـترین فسـاد این جاست!

غزنی،  تاجران  و  باشنده گان  از  شمار 
داده  قرار  انتقاد  مورد  را  محلی  مقام های 
کار  آنان،  بی پروایی  دلیل  به  که  می گویند 
ساخت فرودگاه غزنی متوقف و نیمه کاره 

باقی مانده است.
این  ساخت  باستان،  بست  گزارش  به   
رسمی  گونۀ  به  پیش  سال  یک  فرودگاه 
کار  توقف  مقامات،  گفتۀ  به  که  آغاز شد 
ماندن  ناکام  دلیل  به  حاضر  حال  در  آن 
شرکت قرار داد کننده در تطبیق این پروژه 

می باشد.
می گوید:  غزنی  در  تاجر  سرور  حاجی 
شاهراه عمومی کابل – غزنی امن نیست، 
کارهای  برای  فرودگاه  یک  موجودیت 

تجارتی ضروری می باشد.
غزنی  محلی  مسووالن  می گوید،  وی 
این  در  اما  هستند،  ضرورت  این  متوجه 

خصوص بی توجهی می کنند.

تجارت و  اتاق  رییس  قلندری  عبدالمتین 
را  فرودگاه  یک  ایجاد  نیز  غزنی  صنایع 
و  رفت  و  تجارتی  کاالهای  انتقال  برای 
آمد تاجران در این والیت ضروری عنوان 
امنیتی  به خاطر مشکالت  کرده می گوید، 
 - کابل  شاهراه  مسیر  در  ربایی ها  وآدم 
غزنی تاجران به ساده گی رفت و آمد کرده 

نمی توانند.
چندین  اخیر  سال  دو  طی  وی،  گفتۀ  به 
از سوی  غزنی  کابل-  راه  مسیر  در  تاجر 
آدم ربایان کشته شده و یا هم در بدل پول 

زیاد آزاد شده اند.
غزنی  والی  معاون  احمدی  علی  محمد 
می گوید: »ساخت دیوار این میدان هوایی 
با هزینه یی 7۵۰ هزار دالر امریکایی که قباًل 
آغاز شده بود، تاحد پیش رفته و به تازه گی 
قرار است که کارساخت دیگر بخش های 

آن با یک شرکت دیگر قرارداد شود.«

د شېرزي او ظاهر تر...
دوی  نو  شو  نه  سم  وضعیت  او  وکړې  معاملې   

بیا په الریونونو الس پورې کړ او له هیچا رسه به 

معامله ونه کړي؛ خو ویې ویل چې تېر ځل هم 

دوی او حاجي ظاهر قدیر نه معامله کړې وه او نه 

یې له وايل رسه اړیکې رغېدلې وې.

ښاغلی زمری زیاتوي، چې دغه الریونونه یوازې 

حاجي ظاهر نه دي کړي، بلکې د ننګرهار ولسونو 

کړي، چې حاجي ظاهر قدیر او نوموړی یې هم 

غړي دي، چې تر هغې به الریون دوام لري څو 

غوښتنې یې نه وي منل شوي.

په ګوشته کې د  پاکستان رسه  له  دی وايي، وايل 

ته په  افغانستان خاورې  او د  دروازې په جوړولو 

راننوتلو کې الس لري، دغه راز وايل د و لسمرش 

هغه فرمانونه چې د وايل په زیان وي نه پيل کوي.

ځمکې  کانال  د  وايل  همدارنګه  خربه،  په  هغه  د 

په اجاره ورکړي، چې ولسمرش د فرمان له مخې 

هیڅوک حق نه لري چې د کانال ځمکه په اجاره 

ورکړي، دغه راز وايل له تېرو اوه کلونو راهیسې د 

بیارغونې په نوم پیسې جېب ته اچويل دي، چې 

له تېرو دریو میاشتو راهیسې یې پرې بندې کړي 

او اوس یې د غزين د بیارغونې په نوم پیسې ټولول 

پیل کړي دي.

د  اند،  په  غړي  دغه  د  شورا  واليتي  د  ننګرهار  د 

شېرزي په نوم د پولیسو لپاره جوړ شوی ښارګوټی 

غصب شو خو وايل یې پر وړاندې چپ دی، په 

قاسم اباد ښارګوټي کې له خلکو رسه اوېز شته خو 

ځمکه نه ده ورکړل شوې، په چمتلې ښار ګوټې 

پلویانو  د وايل  او  کې وېشل شوې ځمکې وايل 

اخیستې او مستحقو کسانو ته نه دي رسېديل او 

دغه ټولې خربې المل شوي، چې دوی د وايل د 

لرې کېدو غوښتنه کوي.

هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولس ته له 

بندولو  له  الرو  د  پرې  او  ځورولو  رسولو،  زیان 

بله الره نه وه، چې دوی د وايل د بدلون غوښتنه 

نه غواړي،  د ولس ځورول  کړې وه وویل، دوی 

بلکې د دوی د ولس استازي دي او د ولس اسانتیا 

غواړي، د ولس په خوښه د وايل لرې کېدل او دغه 

ډول الریونونه کول غواړي.

زمری وايي، په دې کې د دوی شخيص ګټې نشته 

بلکې یوازینی هدف یې د ولس د حقونو غوښتنه 

او پر ځای کول دی.

مرشانو  قومي  او  وکیالنو  یوشمېر  ننګرهار  د  خو 

دغه الریونونه غنديل  په غونډه کې  له وايل رسه 

بندېدو  د  الرې  د  هیڅوک  چې  دي  یې  ویيل  او 

حق نه لري.

د ننګرهار له والیت مقام نه په خپره شوې خرب پاڼه 

په وليس  په دې غونډه کې  کې ویل شوي، چې 

فريدون  استازي  خلکو  د  ننګرهار  د  کې  جرګه 

له  او  غندي  الریونونه  دغه  چې  مومندوويل، 

غاصبین،   د ځمکو  نه غوښتنه کوي، چې  دولت 

دپوډرو کاروباريان  او سړي تښتونکي  ونييس او 

د قانون منګولو ته يې وسپاري،  که نه  نو ولسونه 

به یې پر وړاندې غربګون وښيي.

خرب پاڼه همدغه راز وايي، چې په غونډه کې وايل 

قانون  ډاډ ورکړی چې  ته  اغا شېرزي خلکو  ګل 

به پلی کوي.

د دې  نه غوښتنه کړې، چې  له ولسمرش  شېرزي 

موضوع څېړنې لپاره باصالحيته پالوى ننګرهار ته 

په جدي ډول  اړخونه  ټول  د موضوع  ولېږي څو 

وڅېړي  او الزمه پرېکړه وکړي.

خرب پاڼه د ننګرهار د وايل له قوله وايي، چې تل 

يې د ننګرهار د خلکو قانوين غوښتنو  ته درناوى 

او  اصالحاتو  د  چې  دى،  چمتو  هم  بيا  او  کړى 

پرمختګ لپاره د خلکو قانوين غوښتنې ومني.

خو په وليس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی 

او د دې جرګې منيش انجیرن سید اکرام ماندګار 

ډول  دغه  د  او  وايل  د  دوی  وویل،  ته  ورځپاڼې 

الریونونو دواړو مخالف دي.

هغه وايي، الریونونه د قانون له مخې د هر سړي 

حق دی خو دا حق باید دې المل نه يش چې نورو 

خلکو ته زیان ورسوي.

د نوموړي په وینا، دوی له مرکزي حکومته غوښتي 

چې ننګرهار ته یو با صالحیته پالوی واستوي، د 

او پرې  او ډلو چارې  نورو، شخصیتونو  او  وايل 

څوک  هغه  هر  يش،  وڅېړل  ادعاوې  کېدونکې 

ناقانونه چارو کې  نورو  او  فساد، غصب  په  چې 

او مرکزي حکومت  په ډاګه يش  باید  ښکېل وي 

او مرکزي حکومت  ته خپل رپوټ وړاندې کړي 

مسوولیت لري، چې د هغو په رڼا کې د ننګرهار د 

خلکو دغه ستونزې حل کړي.

وضعیت  د  ننګرهار  د  وویل،  سیداکرام  ښاغلی 

او د ميل  دفاع وزارتونو  او  د کورنیو چارو  اړه  په 

خپلې  او  کړي  خربې  رسه  چارواکیو  له  امنیت 

اندېښنې یې وررسه رشیکې کړي دي.

چارو  اقتصادي  د  کې  ننګرهار  په  همدارنګه 

ماندګار  ورور  احمد  مخلص  ډاکټر  شننونکی 

ورځپاڼې ته وویل، چې دغو الریونونو د ننګرهار 

په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی.

پیل شوي  الریونونه  دغه  چې  کله  له  وايي،  هغه 

د  دي،  درېديل  ټپه  په  چارې  سوداګرو  د  دي، 

د  ډول  ځانګړي  په  مارکېټونه  شمېر  ډېر  ننګرهار 

اسعارو د تبادلې مارکېټ تړيل وي، چې د توکیو 

بیې هم وررسه لوړې شوي دي.

ـ  ننګرهار  د  ورځ  هره  وینا،  په  ورور  ښاغيل  د 

تورخم په ټرانزیټي الره له ۴۰۰ نه تر ۵۰۰ موټره 

دغه  بیا  پېښو  په دغسې  راوړي، چې  توکي وړي 

بازار  ازاد  په  ټپه والړ وي، چې اوس هم  په  بهیر 

کې د توکیو د نشتون له امله بیې لوړې شوي دي 

او د ولس په ذهن یې منفي تاثیر کړی دی.

د نوموړي په اند، دغه ستونزه په وليس جرګه کې  

د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر او 

یوه سیايس ستونزه  منځ  تر  اغا شېرزي  وايل ګل 

ده، چې د عام ولس تر څنګ یې په سوداګرو هم 

ناوړه اغېز ښندلی دی.

هغه زیاتوي هیله من دي، چې مرشان ژر تر ژره 

مرکزي  له  او  کېږدي  ټکی  پای  د  ته  دې ستونزې 

دولت نه یو با صالحیته پالوی وضعیت له نېږدې 

وڅېړي.
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            ج ـ.ق / یك تن از دانشجویان دانشگاه کابل
تمام  درسی  وقتی ساعت  بودیم.  نشسته  درسی  در صنف 
شد، همه گی مثِل همیشه برای گرفتن هوای تازه، به بیرون 
از صنف رفتیم. اما صحِن دانشگاه تغییر کرده بود یا بهتر 

است بگویم در حاِل تغییر بود...
باهم  نفری  چهار  یا  و  سه  گروه های  در  دانشجوها  همۀ 
صحبت می کردند. من نیز برای پی بردن به موضوع، با یکی 
از این گروه ها یک جا شدم. فهمیدم که قرار است سالگردِ 

دانشگاه را تجلیل کنند.
در خیابان ورودی دانشگاه، پارچه های رنگارنگ نصب کرده 
ماشین های  افغانستان،  زیبای  پرچم  همراه  هم چنان  بودند. 
کارگران  بودند.  شده  دانشگاه  داخِل  نیز  قیرریزی  بزرگ 
پاک کاری  مشغول  هم  گروه  یک  بودند.  کار  مشغوِل  همه 

دانشگاه شده بود. یک گروه دیگر نیز مشغول گل کاری بود. 
و مأمورین امنیتی دانشگاه هم با چشم هایی بازتر به اطراِف 

خود نگاه می کردند.
است  قرار  انگار  بود،  تغییر  حال  در  سرعت  به  چیز  همه 

کسی بیاید...
از  همواره  من  برد.  فرو  فکر  به  را  من  این صحنه ها  تمامِ 
پاکیزه گی  به  زیرا  می بردم.  رنج  دانشگاه  ظاهرِی  وضعیت 
و زیبایِی دانشگاه توجه چندانی صورت نمی گرفت، نه از 
طرف ادارۀ دانشگاه و نه هم از طرف محصالن. اما چیزی 
که مرا بیشتر از همه درد و رنج داده، وضع ظاهری دانشگاه 

نیست؛ بلکه وضعیِت علمی دانشگاه بوده است.

قرار  پایین  بسیار  سطِح  در  علمی،  لحاظ  از  کابل  دانشگاه 
بودِن  علمی  دانشگاه ها،  برتری  معیار  که  آن جایی  از  دارد. 
آن هاست، باید در تمام دانشگاه ها مراکز تحقیقی و پژوهشی 
عنصر  این  به  کابل،  دانشگاه  در  متأسفانه  ولی  گردد.  مهیا 
نگرفته است. هیچ کوشِش  اساسی توجه چندانی صورت 
قابل مالحظه یی هم برای تغییِر این وضعیت وجود ندارد. 
که  دارند  تیم خاص وجود  و  دانشکده، یک گروه  در هر 
دارند.  نگه  برقرار  را  خود  سلطۀ  هم چنان  می کنند  سعی 
بنابراین، نظام درسی دانشگاه کابل، هنوزهم از فرسوده گی 

و کهنه گی بیرون نیامده است.
کشور  وارد  قدری  قابل  علمِی  نیروهای  سال،  ده  این  در 
شده اند که هرکدام دارای درجات معتبِر علمی هستند، ولی 

متأسفانه همان گروه و تیم خاص با تفکراِت قرون وسطایی 
خود، خواهان جذِب آن ها نیستند و یا بهتر است بگویم که 
حضور کادرهای آگاه و ورزیده را با منافِع خود در تضاد 

می بینـند.
برای پی بردن به وضعیت اسف بارِ دانشگاه کابل، کافی ست 
به تولیدات علمِی آن توجه کرد. دانشگاه ها مراکز تولیدات 
علمی کشورها هستند، ولی دانشگاه کابل در هر سال حتا 
یک مقالۀ علمِی معتبر در سطح بین الملل نداشته و ندارد و 

سمینارهای علمی نیز برگزار نمی کند.
گاهی اوقات فکر می کنم که اگر کتاب های درسِی ترجمه 
دانشگاه   نبودند، مطمیناً  منطقه  تألیف شده در کشورهای  و 

کابل و دیگر دانشگاه های افغانستان کاماًل از کار می افتادند.
هرگاه محصلین به این وضعیت اعتراض می کنند، با برخورد 
بسیار جدِی استادان و رؤسای دانشکده ها روبه رو می شوند. 
من بارها شاهد این صحنه بوده ام که محصلین پس از اتمام 
امتحانات، از شدِت تنفر و خسته گی از این درس های کهنه 
و این سیستم فرسوده، چپترهای خود را به آتش کشیده اند. 
به جرأت باید گفت که اگر به حاِل این کهنه سرای دانش 
)دانشگاه کابل( توجه جدی صورت نگیرد، در هر سال فقط 
و فقط یک عده بی سواد یا کم سواد از دانشگاه کابل فارغ 
می شوند و به همین ترتیب، هر کدام از آن ها نیز در سال های 
بعد بی سوادان یا کم سواداِن دیگری را تقدیم جامعه می کنند 

و این چرخه همین طور ادامه خواهد یافت تا...

80 سال پس از تأسیس 
دانشگاه کابل یا کهنه سرایِ دانش؟

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / ۲۰1۴ زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

سفیر پاکستان در کابل:

اشتباهات گذشته به تاریخ سپرده شده است
سفیر پاکستان در کابل، صلح در افغانستان 
خارجی  سیاست   مهم  اولویت های  از  را 
اشتباهات  که  گفت  و  دانست  اسالم آباد 

گذشته به تاریخ پیوسته است. 
در  کابل  در  پاکستان  سفیر  صادق  محمد 
سخنان خود در جمع دانشجویان پاکستانی 
گفت: یک افغانستان باثبات و مرفه از هر 

جهت به نفع پاکستان است
پیشاور  دانشگاه  در  حضور  با  که  وی 
برای دانشجویان سخنرانی می کرد، افزود: 
صلح در افغانستان جزو اولویت  های مهم 

سیاست خارجی پاکستان می باشد.
محمد صادق تصریح کرد: کشور افغانستان 
یک کشور جنگ زده است و نیاز مبرمی به 

آشتی بین گروه های مختلف دارد.
مهاجرت  آغاز  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 ۳۰,۰۰۰ حدود  پاکستان  به  افغان ها 

از  افغانستانی  دانشجوی 
فارغ  پاکستان  دانشگاه های 
بسیاری  و  شده اند  التحصیل 
و  مدیریتی  امور  در  آنها  از 
پست های مهم دولتی والیت 

هلمند فعالیت می کنند.
کرد:  اذعان  پاکستان  سفیر 
و  پاکستان  روابط  چند  هر 
فراز  گذشته  در  افغانستان 
داشته  زیادی  نشیب های  و 

است، اما باید دقت داشته باشیم اشتباهات 
برای  باید  ما  و  پیوسته  تاریخ  به  گذشته 

حرکت به جلو گذشته را فراموش کنیم.
می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
که دولت افغانستان به شدت اسالم آباد را 
متهم به عدم همکاری در پروسۀ صلح و 
حمایت از گروه های مخالف مسلح دولت 

می کند.
وزارت دفاع کشور اخیراً پاکستان را مانع 

عمدۀ گفت وگوهای صلح دانست.
با  پاکستان  خارجه  وزارت  حال،  این  با 
اسالم آباد  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  انتشار 
با  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  منظور  به 

تمامی جناح ها در تماس است.

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000

اگر به حاِل این کهنه سرای دانش توجه جدی صورت نگیرد، در هر سال فقط و فقط یک 
عده بی سواد یا کم سواد از دانشگاه کابل فارغ می شوند و به همین ترتیب، هر کدام از آن ها 
نیز در سال های بعد بی سوادان یا کم سواداِن دیگری را تقدیم جامعه می کنند و این چرخه 
همین طور ادامه خواهد یافت تا...


