
رییس جمهور کرزی برای گفت وگو با جان کری، وزیر 
خارجة ایاالت متحده امریکا و مقام های ارشد پاکستانی 
در مورد روند صلح افغانستان به بروکسل سفر می کند.

شنبه  دو  روز  کرزی  حامد  سخنگوی  فیضی،  ایمل 
گفت که رییس جمهور افغانستان امروز عازم بروکسل، 
این  که  کرد  تصریح  فیضی  می شود.  بلجیم  پایتخت 
گفت وگو به ابتکار جان کری به منظور ترمیم مناسبات 
افغانستان و پاکستان به دنبال هفته ها کشیدگی بر سر 

مناقشه مرزی و پروسه صلح، انجام می شود.
که  است  کرده  تایید  نیز  امریکایی  ارشد  مقام  یک 
این  در  می خواهد  امریکا  متحده  ایاالت  وزیر خارجه 
پاکستان  و  افغانستان  مقام های  مذاکرات  میزبان  هفته 
با طالبان و سایر  تا در مورد آشتی  باشد  بروکسل  در 

موضوع ها گفت وگو نمایند.
این مقام امریکایی به شرط فاش نشدن نامش، گفت که 
رییس جمهور افغانستان همراه با وزیر دفاع کشورش با 
لوی درستیز و وزیر خارجه پاکستان روز چهار شنبه 

گفت وگو می کنند.
جان کری روز سه شنبه در نشست وزیران خارجه ناتو 
اروپایی  سفر  این  در  او  می کند.  شرکت  بروکسل  در 
اش همچنان با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه و 

چندین مقام اروپایی مالقات می کند.
به  پاکستان  که  است  شاکی  افغانستان  حکومت 
نکرده  عمل  صلح  روند  در  کمک  برای  وعده هایش 
است. ایمیل فیضی، سخنگوی رییس جمهور افغانستان 
گفت: »پیام ما به پاکستان دیگر کافی است، کافی است. 
این بار ما به پاکستان می گوییم که صبر مردم ما پایان 
می یابد و ما نمی توانیم منتظر بمانیم که پاکستان به عهد 

خود وفا کند«.
روابط افغانستان و پاکستان در ده سال گذشته با فراز و 
نشیب های زیادی همراه بوده است. افغانستان همواره از 

این همسایه اش خواسته است که در روند صلح کمک 
کند و مقام های پاکستان نیز وعده همکاری داده اند.

اما با نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای بین المللی از 
افغانستان، به نظر می رسد مقام های حکومت افغانستان 
از وعده های پاکستان ناامید شده اند. تحلیلگران به این 
وسیله  عنوان  به  طالبان  گروه  به  پاکستان  که  اند  باور 
المللی  نفوذ در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین 

می نگرد.
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تلویزیون  با  گفت وگو  در  کرزی  رییس جمهور 
در  به صلح  رسیدن  که  این  بیان  با  چین  »فینیکس« 
کرد:  خاطرنشان  است،  مبرم  نیاز  یک  افغانستان 
افغانستان  ثبات  حفظ  در  ما  همسایه های  همکاری 

نقش مهمی دارد.
دوست  عنوان  به  پکن  که  داشت  بیان  کرزی  حامد 
افغانستان می تواند نقش مهمی در حمایت از پروسة 

صلح افغانستان ایفا کند.
به  رسیدن  افغانستان  رییس جمهور  مصاحبه  این  در 
صلح را یک ضرورت مبرم و حیاتی خواند و بر نقش 

چین در تأمین صلح تأکید کرد.

کرزی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که افغانستان به 
عنوان گورستان ابرقدرت ها مشهور است، گفت: در 
نتیجة اشتباه خود ابر قدرت ها، افغانستان به گورستان 

آنان تبدیل شده است.
موقعیت  از  که  کرد  تأکید  افغانستان  جمهور  رییس 
بهبود  برای  می توان  منطقه،  در  افغانستان  جغرافیایی 

زنده گی مردم افغانستان و مردم منطقه استفاده کرد.
افغانستان  خوب  همسایة  عنوان  به  چین  از  کرزی 
یاد کرد و گفت: چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و 

ابرقدرتی در حال ظهور است.
هند  روسیه،  چین،  همکاری  ادامة  داشت:  اظهار  او 

در  پیشرفت  و  ثبات  حفظ  برای  همسایه ها  دیگر  و 
افغانستان مهم است.

رییس جمهور افغانستان در خصوص نگرانی ها پس 
از  پس  منفی  پیش بینی  کرد:  تصریح   2014 سال  از 

سال 2014، تبلیغات رسانه های غربی است.
افغانستان در مسیر درست در حرکت  کرزی افزود: 
است و به سفرش به سوی پیشرفت ادامه خواهد داد.
سال  ساخت:  خاطرنشان  افغانستان  جمهور  رییس 
می تواند   غربی،  رسانه های  تبلیغات  برعکس   2014
فرصتی باشد تا افغانستان جایگاه...     ادامه صفحه 6

روز جهانی کتاب و 
گم شدۀ جامعۀ ما

استدالل مضحک سخن گویان والی تخار و وزارت معارف:

دانش آموزان مسموم نه، تلقین 
شده اند!

كــــرزی؛
 زعيـــم 

يــا 
2دلقــــک

4

7

5

بررسي 
غم نامة رستم 

و سهراب

اگر خواست  
های نماينده گان 

را عملی 
نمی كرديم

وزير 
استيضاح، 

توهين و تحقير 
می شد

در برگ ها

هگل و تاريخ 
تمدن های كهن

صفحه 7

صفحه 6

کرزی:

افغانستان را خانۀ همۀ افغان ها ساختم
در نتیجۀ اشتباه خود ابرقدرت ها، افغانستان به گورستان آنان 

تبدیل شده است

هشدار افغانستان به پاکستان:

صبر مردم ما پایان می یابد!
سخن گوی رییس جمهور: پیام ما به پاکستان 
دیگر کافی است، کافی است.! این بار ما به 
پاکستان می گوییم که صبر مردم ما پایان 
می یابد و ما نمی توانیم منتظر بمانیم که 

پاکستان به عهد خود وفا کند.
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خود، گزارشی را در بخش تحلیل اخبار، زیر عنوان 
را  خود  میراِث  امریکا،  بر  بستن  بهتان  با  »کرزی 
برگردان  اینک  رساند.  نشر  به  می کند«  بازنویسی 
تقدیم تان  کوتاه،  تبصره یی  از  پس  آن،  فارسی 

می گرد د.
دوره های  پایان  در  کشورها  اول  افراد  و  زعما 
کاری شان، از خود میراثی به جا می گذارند که بر آن 
اساس، مورد قضاوت قرار می گیرند و کارهای شان 

در ترازوی نقد گذاشته می شود.
کمک  به  پیش  سال   12 حدود  کرزی  آقای 
افغانستان تکیه زد. در  بر مسند قدرت در  امریکا 
دوره های مختلف با چهره های متفاوت ظاهر شد. 
نزدیک  وی  به  آن قدر  بوش،  زمام داری  زمان  در 
را  خود  که  می کرد  اطاعت  اوامرش  از  و  بود 
این رو،  از  بود.  ساخته  امریکا  حکومِت  محبوِب 
از  برخالف،  و  نمی شد  انتقاد  ناکاره گی هایش  از 
لباس، کاله و چپنش نیز تعریف و تمجید صورت 
رییس جمهور  شیک پوش ترین  را  او  و  می گرفت 

دنیـا می گفتند!!
آمدِن  کار  روی  و  امریکا  در  رهبری  تغییِر  با  اما 
کرد:  تغییر  کرزی  ضررِ  به  اوضاع  دموکرات ها، 
توجه  طرف  حکومتش  و  او  عمل کردِ  موضوع 
جدی قرار گرفت؛ بی کفایتی حکومت، حیف ومیل 
فساد همه گیر، گسترش کشت  کمک های جهانی، 
کوکنار و قاچاق تریاک، استفادۀ نامشروع برادران و 
نزدیکان کرزی از قدرت، غصب زمین های اردو در 
قندهار، غصب فابریکة قند بغالن و فابریکة سمنت 
پل خمری، سقوط کابل بانک و... آفتابی شد و در 
رسانه های جهان انعکاس یافت؛ و افغانستان پس 
از سومالی، فاسدترین کشور در جهان معرفی شد. 
امریکا  و  کرزی  میان  روابط  که  بود  زمان  این  در 
به تیره گی گرایید وآن دوستی های تنگاتنگ ازهم 

پاشید. 

اتهام  از  خود  رهاندِن  به خاطر  کرزی  آقای 
گاه گاهی  داد و  تغییر جهت  امریکا،  به  وابسته گی 
بر امریکا تاخت وتاز کرد، ولی هم چنان امیدوار بود 
که هنوزهم می تواند پالیسی امریکا رابه نفِع خود 
تغییر دهد. اما سرانجام او به صورت مطلق دریافت 
امریکایی،  زمامداران  نزد  همانند گذشته  دیگر  که 
مقبولیت و وجاهت ندارد و دیگر نمی تواند جریان 
این رو،  از  بچرخاند.  نزدیکانش  و  نفع خود  به  را 
از  عدول  با  و  کرد  اتخاذ  را  تندی  و  رویة زشت  
بر  بازاری  کلمات  با  دیپلماتیک،  معمول  ادبیات 
همة  مسوولیت  و  تاخت  ـ  امریکا  ـ  خود  متحد 
نابه سامانی ها و ناهنجاری ها را به دوش خارجی ها 

انداخت. 
کرزی  که  می گویند  سیاسی،  مسایل  تحلیل گران 
از  را  خود  خود،  اخیر  ژست های  با  می خواهد 
موقف دلقک بودن نجات دهد و حیثیت زعیم ملی 
اکنون  گفت،  باید  ولی  کند.  حاصل  را  افغانستان 
بسیار دیر شده و مردم جریاِن دوازده سال گذشته 

را هیچ گاه از یاد نمی برند. 
***

اسبق  رییس جمهور  نجیب اهلل  داکتر  اعدام  واقعة 
در  آریانا  چهارراهی  ترافیِک  برج  در  افغانستان 
در  افغانستان،  ریاست جمهوری  قصر  نزدیکی 
 ،)1996( کابل  بر  طالبان  تسلط  نخسِت  روزهای 
تمام  است.  افگنده  سایه  افغانستان  سیاسِت  بر 
یا  و  شده  برکنار  افغانستان  معاصر  دوران  رهبران 
به قتل رسیده اند؛ یقینًا رییس جمهور کرزی نیز در 
آخرین سال کارِی خویش و سال خروج نیروهای 

خارجی، با چنان مشکلی روبه رو خواهد شد.
پیشین(  کرزی که برخالف اسالف خود )رهبران 
منتظر پایان دورۀ طوالنِی کارش در ارگ به صورت 
بازی قمار دست زده و  به  مسالمت آمیز می باشد، 
بهتان  و  بدگویی  بخشیدِن  شدت  همانا  قمار،  آن 

زمان  دریک  امریکایی اش  همکاران  به  بستن 
حضور  دورۀ  ختم  در  که  می باشد  بحرانی  بسیار 
نجات  به خاطر  را  آنان  حمایِت  امریکایی ها، 
سیاسِی خود با خطر مواجه کرده است. کرزی حتا 
حضور  شرایط  باالی  وی  حکومت  که  حالی  در 
داخل   2014 از  پس  امریکا  نظامیان  درازمدت 
مذاکره می باشد، فرمان خروج قوای خاص امریکا 
را از والیت بحرانی میدان وردک صادر نموده و 
با شکایت از توطیة سازمان سیا، شرایط پیشنهادی 
امریکا را در تسلیمی زندانیان، رد نموده و طالبان 
و امریکایی ها را یک سان تلقی کرده که با هم برای 

تخریب حکومِت وی کار می کنند.
تجار،  قبایل،  بزرگان  از  شماری  با  مصاحبه ها 
آن  نشان دهندۀ  دیپلمات ها،  و  سیاسی  تحلیل گراِن 
این  که  می ورزد  تالش  مأیوسانه  کرزی  که  است 
و  نوکر  او  که  بزداید  خود  از  را  همه گانی  تصور 
به  توسل  با  را  کار  این  او  ظاهراً  می باشد.  چاکر 
احساسات ملی و تحریک حاکمیت انجام می دهد. 
که  داشـتند  باور  مصاحبه شونده گان  از  بسیاری 
آقای کرزی خطری را که از این ناحیه وجود دارد، 
میلیاردها  و  نمی تواند  کرده  درک  کامل  به صورت 
نادیده  را  امریکا  اقتصادی ِ  و  نظامی  کمک  دالر 

می گیرد.
سعد محسنی تاجر افغانی یی که با اکثریت اعضای 
تیم کاری کرزی در تماس بوده و مالک تلویزیون 
»کرزی  است:  داشته  بیان  می باشد،  طلوع  جهانی 
در  نامحدود  ماندن  به  امریکا  ضرورت های  از 
او معتقد است که  دارد.  اطمینان  کاماًل  افغانستان، 
اندازه یی  هر  به  این رو  از  است،  نفعش  به  جریان 
که الزم بداند، به مقابله می پردازد. زیرا کرزی در 

گذشته راه خود را پیدا کرده است.« 
آقای سعد محسنی با در نظرداشِت کنفرانس سال 
2001بن که حکومت پس از طالبان را سروصورت 
داد، گفت: »کرزی متوجه میراِث خود می باشد که 
به جا می گذارد. در دوازده ماه باقی مانده، او وظیفة 
خود می پندارد تا روایاِت موجود را تغییر دهد و 
ابقا  از قالب شخصی که در کنفرانس بن  خود را 
شد، رها نماید و خود را در حالتی قرار دهد که 
مردم او را به نام شخصی به خاطر داشته باشند که 

خارجی ها )امریکایی ها( را از وطن رانده است.«
تالش  افغانستان  در  غربی  و  امریکایی  مأمورین 
کرزی  خود  و  مردم  به  تا  دادند  خرچ  به  فراوان 
اطمینان دهند که آن ها مثل روس ها مردم افغانستان 
دهة  اوایل  عقب نشینِی  زیرا  نمی گذارند؛  تنها  را 
و  اردو  حکومت،  سقوط  سبب  روس ها،  نود 
نشانه های  حال  تا  اما  گردید.  داخلی  جنگ های 
چندان اطمینان بخشی از قصر سفید دیده نمی شود. 
رییس جمهور اوباما هنوز تصمیم اتخاذ ننموده که 
باید  افغانستان  در  از 2014  تعداد سرباز پس  چه 
و  باال  گاهی  جنگی،  نیروهای  شمار  بماند.  باقی 
پایین ذکر می گردد، ولی شمار حقیقی آن،  زمانی 

تاهنوز روشن نمی باشد.
یکی از مقام های رسمی غربی در کابل در این باره 
بیان کرد: »معامله با کرزی به نقطة به رنج و عذاب 
و  واشنگتن  در  مردم  شد،  تبدیل  سیاسی  دردناک 
مورد  این  در  باید  که  می کنند  فکر  امریکا  کنگرۀ 
باور  من  شود.  گرفته  تصمیم  و  شود  فکر  دوباره 
به صورت کامل موضوع را درک  ندارم که کرزی 
کرده باشد و احساس امریکا را در این باره بفهمد.« 
بسیاری از مشاهدان اوضاع افغانستان ادعا می کنند 
که کرزی سعی فراوان به خرج می دهد در جریان 
پایگاه  از  استفاده  با  خود  حکومت  سال  آخرین 
و هزاره  تاجیک  پشتون،  نژادی  رهبران گروه های 
رد  را  وی  با  مذاکره  که  طالبان  و  حکومت  در 
کرده اند، از نظر سیاسی توانا و نیرومند نشان دهد.

لحن  با  بعضًا  خود  سابق  بیانات  در  کرزی 
اشتیاق آمیز صحبت می کرد و آرزو می نمود رهبری 
متحد  باهم  را  مردم  گروه های  و  فرقه ها  تا  باشد 
به داخل  از صحنه های جنگ  را  گرداند و طالبان 
امر  که  خود  اخیر  اقدام  در  کرزی  بیاورد.  مردم 
وردک،  والیت  از  را  امریکا  خاص  قوای  اخراج 
افغانی  ناظران  کرد،  طالبان صادر  مستحکم  پایگاه 
آن را اقدامی تلقی کردند که وی...  ادامه صفحه 7
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برگردان: عبدالودود ظفری

کــــرزی؛
 زعیـــم یــا دلقــــک

 

کرده  شکایت  ملی  امنیت  شورای  به  کشور  داخلة  وزیر 
ایجاد  مزاحمت  او  کارِ  در  نماینده گان  مجلس  که  است 
تشکیل  شامل  مداخالت،  و  مزاحمت ها  این  می کند. 
غیرقانونِی  خواسته های  نیز  و  توضیحات  ارایة  جلساِت 
نماینده گان است که بر وزیر داخله اعمال می  گردد. قرار 
بار   32 گذشته،  ماه  چهار  طی  پتنگ،  مجتبی  آقای  گفتة 
ارایة  برای  سنا  بار هم مجلس  و 14  نماینده گان  مجلس 

توضیحات او را فرا خوانده اند.
این است که وزیر داخله گفته  از همه،  اما وحشت ناک تر 
که در همین چهار ماه گذشته، حدود 15200 عریضه از 
جانب نماینده گان به منظور اجرای امورِ گوناگون دریافت 

کرده است.
این خبر برای برخی ها شاید این گمانه را پیش آورد که 
میان قوۀ اجرایی و قوۀ مقننه، بنا بر مسایل سیاسی، همواره 
تنش جریان داشته و این ادعای آقای پتنگ نیز می تواند 
آن جایی  از  بازهم  اما  باشد.  داشته  تنش  همین  در  ریشه 
که این ادعای آقای پتنگ نخستین گزارش پیرامون فساد 
در مجلس نماینده گان نیست، نمی توان از کنار این قضیه 

به ساده گی گذشت و یا از آن چشم پوشید.
مدعی  خود  مجلس،  نماینده گان  از  شماری  قبل،  چندی 
و  دارد  وجود  گسترده یی  فساد  نهاد  این  در  که  شدند 
رشوت دهی حتا در تشناب های زنانة مجلس نیز صورت 
که  سناست  مجلس  ادعای  همه،  از  جالب تر  و  می گیرد. 
یک شنبه،  عمومی  روز  جلسة  در  را  نماینده گان  مجلس 
متهم به فساد کرد. شماری از اعضای مجلس سنا گفته اند 
که بیشتر فساد مالی و اداری در مجلس نماینده گان وجود 

دارد.
نادرست  این سروصداها  این همه نشان می دهند که تمامِ 
هم نیسـتند و مجلس نماینده گان نمی تواند از فساد مبرا 
این  باید تحقیقی گسترده و همه جانبه در  بنابراین  باشد، 

زمینه صورت گیرد. 
خانة  در  که  سوگ مندی ست  بسیار  جای  رو،  هر  به  اما 
ملت و در مکانی که قوانین ترتیب و تصویب می شوند، 
رشوت، خویش خوری و استفادۀ نامشروع از وظیفه وجود 
دارد. حال آن که مردم ـ بر اساس کارکرد نظارتی مجلس 
ـ توقع داشتند این نهاد جلِو فساد در نهادهای حکومتی 
را بگیرد و از رسالت و صالحیِت خود، استفادۀ شخصی 

نکنـد.
اکنون برای مبارزه با پدیدۀ فساد در مجلس نماینده گان، 

دو گزینه فرا راهِ ما وجود دارد.
حزبی  پارلماِن  یک  تشکیل  راه های  این که   -1
که  زمانی  این صورت،  غیر  در  چون  گردد.  جست وجو 
هیچ گونه  می زنند،  تکیه  پارلمانی  کرسی های  به  افراد 
مسوولیت جدی یی در برابِر مردم احساس نمی کنند. مردم 
نهاد حقوقی و یا حزب سیاسی نیستند که بتوانند قاطعانه 
برای  آن که  حال  کنند.  بازخواست  خود  نماینده گاِن  از 
اهرم فشاری ست که  نمایندۀ یک حزب، رهبری حزبش 
همواره او را از خودسری باز می دارد. اما متأسفانه هنوز 
ندارد؛  وجود  خاصش  معنای  آن  به  حزب  افغانستان  در 
بنابرین رسیدن به چنین چیزی، یک برنامة طوالنی ست که 
مشکالت خاِص خود را دارد و به این زودی  نمی توان به 

آن نایل آمد. 
اما راه ساده و نزدیک تر آن است که اگر ادعای   -2
مقامات حکومتی حقیقت دارد، باید اسناد ارایه  کنند. این 
طرز برخورد و ادعای بدون سند، همواره جنجال آفرین و 
سرگردان کننده بوده تا این که گرهی از کار فساد در مجلس 

نماینده گان بگشاید.
که  است  این  کوتاه مدت  در  آن هم  و  چاره  راه  بهترین 
هراس  هیچ  بدون  نماینده گان،  مجلس  در  فساد  مدعیان 
نماینده گاِن  و  افراد  مورد  در  را  اسنادشان  شرمنده گی،  و 
اضافة  به  کار  طرز  این  کنند.  ارایه  سودجو  و  فسادپیشه 
گردد،  دروغین  نماینده گاِن  افشای  وسیلة  می تواند  آن که 
که  می کند  ایجاد  سایرین  میان  در  را  بازدارنده یی  هراِس 
دیگر  در  این روش  می گردد.  فساد  کاهِش  موجب  خود 

نهادهای دولتی نیز می تواند کارایی داشته باشد.

اسناد فساد در مجلس 
نماینده گان را ارایه کنیـد!
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جنرال  محاکمه  اساسی،  قانون   6 ماده  طبق  پاکستان  موقت  دولت 
پرویز مشرف را به اتهام وطن فروشی رد کرده است.

این کشور تصریح  دادگاه عالی  به  پاسخ  پاکستان در  دولت موقت 
کرده است که بررسی روند قانونی تحت ماده 6 قانون اساسی در 

دستور کاری اش قرار ندارد.
امنیت  تأمین  درگیر  دولت  افزود،  همچنین  پاکستان  موقت  دولت 

نامزدهای انتخابات است.
دادگاه عالی نسبت به پاسخ دولت موقت اظهار نارضایتی کرده است.
جواد خواجه، قاضی دادگاه عالی بیان کرده است که دادگاه به دنبال 
پاسخی طی 8 روز بوده است در حالی که دولت موقت روز دوشنبه 

بیان کرده است که اقدامی صورت نخواهد گرفت.
شروع  که  است  کرده  بیان  موقت  دولت  که  افزود  همچنین  وی 

اقدامات در دستور کارش قرار ندرد.
جلسه دادگاه روز 23 اپریل زمانی که وکالی پرویز مشرف دفاعیات 

خود را شروع کنند، از سر گرفته خواهد شد.

جنگ بیانیه ها در سوریه و طرح »بی« عربستان
سوری  مخالفان  میان  در  اخوان المسلمین  قدرت گیری  با 
اختالف و چنددستگی در میان این نیروها رو به افزایش 
است. همزمان عربستان طرحی را پیش نهاده که نشان دهنده 
ناخشنودی این کشور از قدرت گیری اخوان المسلمین در 

سوریه و تاکیدی بر فاصله  گیری از قطر و ترکیه است.
معاذالخطیب، رهبر ائتالف ملی مخالفان و انقالبیون سوریه 
هفته گذشته بیانیه یی منتشر کرد که مضمون آن متوجه نفی 
هرگونه سخنیت و تشابه میان ایدیولوژی القاعده و مخالفان 
بیانیه در واقع واکنشی بود به  مسلح در سوریه بود. این 
اظهارات محمد الجوالنی، رهبر جبهه نصرت سوریه که 
تبعیت گروه خود را از القاعده و رهبر آن، ایمن الظواهری، 

اعالم کرده بود.
بیشتر از انتقاد غیرمستقیم معاذالخطیب به جبهه نصرت، 
واکنش های مخالفان سوری به موضع شعبه عراقی القاعده 
مدعی  که  بود  شدید  عراق(  اسالمی  حکومت  )گروه 

وحدت میان این گروه و جبهه نصرت شده بود.
منتهی نکته قابل اعتنا در این میان این است که هیچ کدام 
از گروه های مخالف در سوریه آشکارا و صریح از جبهه 
نصرت اعالم تبری نمی کند، ظاهرا قدرت و امکان بسیج 
جبهه نصرت به حدی رسیده که مخالفان بدون همراهی 

این گروه غلبه بر رژیم اسد را بعید می دانند.
  باالگرفتن انتقاد از اخوان المسلمین

اگر مخالفان در موضع گیری بر علیه جبهه نصرت صراحت 
پیشه  احتیاط  کمتر  اخوان المسلمین  از  انتقاد  در  ندارند، 
می کنند. در بیانیه یی که به تازگی از سوی ارتش آزاد سوریه 
منتشر شده اخوان المسملین به تالش برای یکدست سازی 
و انحصارگری در اقدامات مسلحانه و بشردوستانه متهم 
به  را  اسد  رژیم  بر  پیروزی  این گروه  عقیده  به  که  شده 

تاخیر می اندازد.
از سوی  که  هیتو  که غسان  است  آمده  یادشده  بیانیه  در 
ائتالف ملی مسوول تشکیل کابینه شده و به نزدیکی به 
اخوان المسلمین شهره است هیچ گاه قادر به انجام این کار 

نخواهد شد.
راست این است که مجموعه متشکلی به نام ارتش آزاد 
سوریه وجود خارجی ندارد. منتهی این بیانیه را هم شاید 
بتوان نشانه یی از خشم و آچمزی نیروهای کمتر مذهبی یی 
دانست که در مجموع در میان مخالفان در اقلیت هستند و 
در تالشند که زیر این عنوان کماکان عرض اندامی داشته 

باشند. 
مسلح  دستجات  میان  در  که  خودرایی  و  پراکندگی 
اپوزیسیون در سوریه حاکم است تحلیل های متفاوت و ضد 
و نقیضی را در باره آنها دامن می زند. تورقی در نشریات 
غربی و عربی نشان می دهد که بر سراین که این گروه ها 
بیشتر »اسالم گرا« هستند یا »سلفی« یا »ناسیونالست« کمتر 

اتفاق نظری وجود دارد.

در این گیرودار، و در حالی که روسیه و ایران همچنان به 
ادامه می دهند، کشورهای خارجی  اسد  از رژیم  حمایت 
دیگر هم در راستای تاثیرگذاری بر آینده سوریه و تحکیم 
منافع خویش به دنبال متحد خاص خود در میان نیروهای 

مخالف هستند.
اینک  اپوزیسیون  نیروهای  میان  در  چنددستگی  واقع  در 
بیش از پیش به گستره منطقه ای و بین المللی هم کشیده 
می شود و شکاف در میان حامیان اپوزیسیون ابعاد تازه ای 

می گیرد.
تا حاال بیشتر ترکیه و قطر بودند که از طریق اخوان المسلمین 
دست باال را در میان نیروهای مخالف در سوریه داشته و 

درصدد به قدرت رساندن آن در دمشق بوده اند.
هم اختالف در میان اپوزیسیون و هم ادامه وضعیت در 
میدان درگیری های داخل سوریه عمال معادالت تازه ای را 

وارد فعل و انفعاالت این کشور کرده است.

  طرح بی عربستان، راهی جدا ازقطر و ترکیه
هفته پیش در سایت انگلیسی العربیه که به دربار سعودی 
وابسته است، مقاله یی منتشر شد که به طرحی اشاره دارد و 
می گوید که عربستان از این پس در سیاست های مربوط به 
سوریه این طرح را پیش خواهد برد. در این طرح حرف بی 
نشاندهنده ارتباط طرح با شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس 
دستگاه امنیتی عربستان و سفیر سابق این کشور در امریکا 

است. 
ارسال اسلحه برای شورشیان از طریق اردن )یعنی بدون 
همکاری با ترکیه و قطر( و کمک به آنها برای پیشروی از 

طریق جنوب سوریه بخشی از طرح بی اعالم شده است.
شاید بتوان اقدام تازه عربستان را بیش ازهمه به نگرانی 
این کشور از قدرت گیری اخوان المسلمین سوریه و افتادن 
احتمالی قدرت به دست این نیرو پس از سقوط احتمالی 

رژیم اسد دانست.
را  اردن  در  امریکا  اقدامات  با  هماهنگی  عربستان  ظاهراَ 
فرصتی مناسب برای ایجاد وزنه یی در برابر اخوان المسلمین 

مورد حمایت ترکیه و قطر یافته است.
در واقع به جز قطر، همه کشورهای عرب خلیج فارس، 
ایدئولوژی  آنها عربستان، به دالیل سیاسی و  و در راس 
محافظه کارانه خود در قیاس با اخوان المسلمین، قدرت گیری 
استقبال  به  ناخشنودی  با  را  تونس  و  مصر  در  نیرو  این 
رفته اند. قطر اما در مقام حامی اصلی اخوان المسلمین برآمد 
کرده و در سوریه نیزهمراه با ترکیه قدرت گیری این نیرو را 

به هدف اصلی سیاست خود بدل کرده است.
ظاهراً طرح عربستان در هماهنگی با اقدامات امریکا برای 
اردن  در  سوریه  مسلح  مخالفان  از  نفر  هزار   3 آموزش 
است که قباًل واشنگتن پست در باره آن گزارش داده بود. 
امریکا به نوشته واشنگتن پست این هدف را دنبال می کند 
که وزنه یی رقیب در برابر جبهه نصرت و سایر گروه های 
سوریه ایجاد کند تا این گروه ها نتوانند در صورت سقوط 
رژیم اسد در دمشق قدرت گیرند یا به مرزهای اسرائیل 
و اردن نزدیک شوند. حال ظاهرا عربستان هم هماهنگی 
با اقدامات امریکا در اردن را فرصتی مناسب برای ایجاد 
وزنه یی در برابر اخوان المسلمین مورد حمایت ترکیه و قطر 

یافته است.
اما سرسختی رژیم سوریه و ادامه حمایت های روسیه و 
ایران از آن و همزمان باالگرفتن تشتت و چنددستگی در 
میان مخالفان و حامیان منطقه یی و بین المللی آنها حامل این 
خطر است که سوریه به عرصه جنگ و ستیز و رقابت همه 
علیه همه بدل شود. چنین وضعیتی به سود هر که باشد به 
سود مردم عادی سوریه و برقراری صلح و ثبات و حدی 
از آزادی در این کشور نخواهد بود و امکان تدوام مناقشه 

و خونریزی را فزونتر خواهد کرد.

دولت موقت پاکستان 
تمایلی به محاکمة پرویز 

مشرف ندارد

وزیرخارجة امریکا:

 صالح نیست اردوغان به 
غزه برود

جنرال دمپسی:
مانورهای امریکا و کوریای  جنوبی 

ادامه می یابد

روسیه دربارة سپر دفاع موشکي 
با ناتو گفت وگو مي کند 

اعالم  با  امریکا  مشترک  ستاد  رییس 
اینکه نیروهای این کشور در برهه یی از 
و  کوریای شمالی  با  دامنه دار  تحریکات 
رهبر جوان این کشور قرار دارند، گفت: 
با  به مانورهای مشترک نظامی  واشنگتن 

سئول در آینده ادامه خواهد داد.
در پی چند هفته افزایش تنش ها در شبه 
کیم  از  جدید  تصویری  کوریا،  جزیره 
جونگ اون، رهبر جوان کوریای شمالی 
به دست آمد به طوری که مقام های نظامی 

امریکا اعالم کردند، وی »نسبت به پدرش شخصیت متفاوت تری دارد.«
اختالفات پشت سر  این  امریکا گفت:  ارتش  رییس ستاد مشترک  دمپسی،  مارتین  جنرال 
هم باعث شدند تا پنتاگون وضعیت فوق العاده آمادگی را در نظر بگیرد. ما در یک چرخه 

تحریک آمیز قرار نداریم، بلکه در یک دوره تحریک آمیز ادامه دار قرار گرفته ایم.
جنرال دمپسی در جریان نشست سه ساعته در کوریای جنوبی در مسیر چین گفت که مساله 

کنونی این است که این اوضاع چه مدت طول می کشد؟ 
جنرال دمپسی قرار است در پکن همتایان چینی خود را در خصوص ترغیب رهبر جوان 
کوریای شمالی برای کنار گذاشتن تهدیدها و بررسی دقیق گام های آتی تحت فشار قرار 

دهد.
وی افزود: چین منافع مشخصی از ثبات منطقه به دست می آورد و ما باید با پکن در این باره 

به بحث بپردازیم و به دنبال این مساله هستیم. 
پیونگ یانگ اخیرا اعالم کرده است، اگر امریکا و کوریای جنوبی مانورهای مشترک نظامی 

ساالنه خود را کنار بگذارند، ممکن است برای انجام مذاکرات تمایل نشان دهد.
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در جریان نشست با جنرال جیمز تورمان، فرمانده نیروهای 
امریکایی در کوریای جنوبی گفت: چنین درخواستی از سوی پیونگ یانگ پذیرفته نمی شود. 
ما به مانورهای خود ادامه می دهیم چرا که حضور با ثبات و ادامه دار ما در منطقه به معنای 

تضمینی به متحدان امریکاست.
این مقام امریکایی همچنین گفت: رهبر جوان کوریای شمالی نسبت به پدر و پدربزرگش 

بسیار متفاوت است.

تعویق  به  برای  اردوغان  از  امریکا  حماس درخواست وزیر خارجه 
انداختن سفر به غزه و تایید این مطلب از سوی محمود عباس را به 

شدت محکوم کرد.
به گزارش الجزیره، جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( اقدام 
وزیر امور خارجه امریکا و رییس تشکیالت خودگردان فلسطین مبنی 
بر اعمال فشار بر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه برای به 

تعویق انداختن سفر به غزه را محکوم کرد.
این  گفت:  سخنانی  در  حماس  رسمی  سخنگوی  ابوزهری،  سامی 
به اصطالح توافق میان محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان 
از  ممانعت  بر سر  امریکا  امور خارجه  فلسطین و جان کری، وزیر 
این دیدار نشانه هماهنگی متقابل میان این دو برای به تنگنا انداختن 
رژیم  سوی  از  غزه  نوار  علیه  تحمیلی  محاصره  ادامه  و  حماس 

صهیونیستی است.
وزیر امور خارجه امریکا در جریان سفر خود به ترکیه از رجب طیب 

اردوغان خواست تا سفرش به نوار غزه را به تعویق بیندازد.
وی افزود: فکر کنیم شرایط اکنون بسیار حساس است و بهتر است 
واکنش  مورد  در  حال  عین  در  کری  باشیم.  آرام تر  شرایطی  منتظر 
اردوغان مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست وی، چیزی 

نگفت.
آسیا و  به  ادامة سفر خود  در  امریکا  امور خارجه   جان کری، وزیر 
سرعت  را  اسرائیل  با  صلح  روند  تا  خواست  ترکیه  از  خاورمیانه، 
بخشد. کری در عین حال در تالش است تا بار دیگر مذاکرات صلح 

میان اسرائیل و فلسطین را به جریان بیندازد.
جان کری در گفت وگو با خبرنگاران گفت که او به همتای ترک خود 
تاکید کرده که سفر نخست وزیر ترکیه به نوار غزه بعد از سفر رسمی 

وی در ماه مه به امریکا، بهتر است به تعویق انداخته شود.
وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که از نظر واشنگتن سفر نخست وزیر 
ترکیه به غزه که در کنترل حماس است، در شرایط فعلی »مطلوب« 

تلقی نشده و ترمیم روابط اسرائیل و ترکیه را دشوارتر می کند.
اسرائیل پیش از این به سفر قریب الوقوع اردوغان به نوار غزه اعتراض 
کرده بود. محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز از 

سفر احتمالی اردوغان به نوار غزه انتقاد کرد.
جان کری در توقف خود در ترکیه به خبرنگاران گفت: ما می خواهیم 
مذاکرات صلح و سازش میان اسرائیل و ترکیه در فضایی به دور از 
تنش ادامه یابد. بنابراین به نظر ما بهتر است سفر نخست وزیر ترکیه 

به نوار غزه فعال و در شرایط فعلی به تعویق بیفتد.

خارجه  امور  وزارت 
روسیه روز دوشنبه اعالم 
الوروف  سرگئی  کرد 
کشور  این  خارجه  وزیر 
درباره  مسکو  رویکرد 
سپر دفاع موشکی را در 
وزیران  شورای  نشست 
عضو  کشورهای  خارجه 
مشخص  روسیه  و  ناتو 

خواهد کرد.
خارجه  وزرای  نشست 

کشورهای عضو ناتو و روسیه در تاریخ بیست و سوم ماه اپریل در بروکسل 
پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد.

درباره  نشست  این  در  روسیه  و  ناتو  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران 
موضوعات مهم بین المللی از جمله سوریه، شبه جزیره کره، خاورمیانه و 

افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
روابط  زمینه  در  نشست  این  کرد:»  تاکید  همچنین  روسیه  خارجه  وزارت 
اعتماد  ایجاد  همچنین  و  موشکی  دفاع  های  همکاری  مانند  ناتو  روسیه- 

متقابل در زمینه نظامی متمرکز خواهد شد.«
اقدامات عملی  زمینه  در  ناتو  کرد:» شورای روسیه-  اعالم  وزارتخانه  این 
فضای  ایجاد  مورد  در  لیسبون  ده  و  هزار  دو  سال  قرارداد  اجرای  برای 

مشترک در زمینه ثبات، امنیت و صلح تالش خواهد کرد. «
درباره  است  قرار  ناتو و روسیه همچنین  وزرای خارجه کشورهای عضو 
کنفرانسی نظامی و امنیتی که قرار است در تاریخ بیست و دوم تا بیست و 

چهارم ماه مه در مسکو برگزار شود، تبادل نظر خواهند کرد.
افزود:»  از مسکو، وزارت خارجه روسیه  ایتارتاس  به گزارش خبرگزاری 
امنیت جمعی و  پیمان  به بهبود همکاری ها میان سازمان  روسیه همچنین 

ناتو به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر اهمیت می دهد.«

                  حبيب حسينی فرد/ بی بی سی
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بخش دوم و پایانی

  بهترین روش های آموزش زبان به کودک 
اغلب  که  دارد  وجود  اصلی  روش   3 کودک،  به  دوم  زبان  آموزش  برای 
موسسات و سیستم های آموزش از یکی از این سه روش استفاده می کنند. 
به کارگیری هرکدام از این روش ها به سن کودک، سیستم تربیتی کودک و 

نگاه والدین به مسالة یادگیری زبان بسته گی دارد. 
روش غرقه سازی: در این ُمدل از یادگیری، کودک کاماًل در محیطی با زبان 
دیگر قرار می گیرد. در کودکستان های دوزبانه مربی ها با زبان دوم که هدف 
یادگیری است، صحبت می کنند و در مکتب هم کودکان حداقل نیمی از 
زبان دوم می پردازند. در روش  یادگیری  به  را در طول روز  اوقات خود 
همة  کودک  می شود،  اجرا  معدودی  مکاتب  در  البته  که  کامل  غرقه سازی 
مواد را به زبان دوم فرا می گیرد. در این روش یادگیری زبان دوم، کودک 
ناخودآگاه مجبور به یادگیری این زبان می شود. کودکانی که با این روش 
زبان یاد می گیرند، در صحبت کردن زبان دوم با لهجة صحیح موفق تر اند و 
به سطوح باالتری از یادگیری زبان می رسند. اگرچه ممکن است در ابتدای 
یادگیری در بعضی از مواد درسی، به اندازه یی که آن درس ها را به زبان 
مادری خود یاد می گیرند موفق نباشند، اما به تدریج و با پیشرفت شان در 

یادگیری زبان دوم، این مشکل نیز برطرف می شود. 
روش آموزش زبان خارجی در مکاتب ابتدایی: در این روش زبان دوم در 
همان سال های ابتدایی و همراه با دیگر درس ها به طور مقدماتی به کودک 
یاد داده می شود. در این روش زبان دوم به عنوان یک سوژۀ یادگیری به 
کودک  هفته،  در  جلسه   5 تا   3 معمول  طور  به  و  می شود  معرفی  کودک 
زمان صرف یادگیری این زبان می کند. میزان موفقیت این روش کمی کم تر 
از روش قبلی است، اما کودکانی که در این سن یادگیری زبان را شروع 
می کنند، نسبت به کودکانی که در سال های بعد برای اولین بار زبان دوم را 

یاد می گیرند، پیشرفت بیش تری خواهند داشت. 
روش اکتشاف در زبان دوم: در این روش سن کودک کمی باالتر است و 
این روش بیش تر از آن که آموزش زبان باشد، در واقع نوعی تقویت شناخت 
به  به عنوان یک مفهوم  این روش، فرهنگ و زبان دوم  کودک است. در 
مختلف  زبان های  و  فرهنگ  مورد  در  کودک  برای  می شود.  ارایه  کودک 
تا  ارایه شود  صحبت می شود و ممکن است بیش از یک زبان به کودک 
کودک در یادگیری زبان دوم حق انتخاب داشته باشد. در مراحل باالتر این 
روش، ساختارهای زبان دوم هم به کودک آموزش داده می شود، اما بیش تر 
از آن که تاکید بر فصیح صحبت کردن این زبان باشد، هدف آشنایی و ارایة 
اطالعات در مورد فرهنگ جامعه یی است که به آن زبان سخن می گویند. 
اگر جلسات آموزش بیش تر از 2 یا 3 بار در هفته باشد، ممکن است توانایی 
کودک در صحبت به زبان دوم هم بیش تر شود. اما والدین نباید انتظار داشته 
باشند کودک در این روش یادگیری بتواند بعدها به طور فصیح و با لهجة 
مناسب به زبان دوم حرف بزند. این روش یادگیری، بیش تر مورد عالقة 
والدینی است که فکر می کنند آموزش زبان دوم ممکن است باعث فشار 

بر کودک شود. 

          هانیه السادات رجبی / کارشناس  
ارشد فلسفه

1. مقدمه
»تاریخ«  تعریف  برای  آلمانی دو واژه  زبان  در 

وجود دارد:
Historia .1 صورت یونانی واژه )»پژوهش، 
دانش، علم، شرح مکتوب پژوهش ها، روایت، 
Hi - واژه  از  خود،  که  رویدادها«  »ااریخچة 
کندوکاو  کردن،  پژوهش  معنای  به   »torein
سدۀ  در  التین  زبان  طریق  از  می آید(  کردن 
زبان  وارد   »Historie« شکل  به  سیزدهم 
سدۀ  از   »Geschichte« واژۀ  شد.  آلمانی 
هجدهم مانع کاربرد و تکامل این واژه شد. اما 
 »Historiker« و اسم »Historisch« صفت
Hi - اصلی  معنای  یافت.  رواج  »ممورخ( 
)تجربه(   »Erfahrung« معنای  به   »torie
نامیدن  برای  از آن  است و هگل گرایش دارد 
و  تجربه  برای  نه  کند،  استفاده   »Empirie«
به  هم چنین  هگل  تاریخی خاص.  رویدادهای 
Histori - صورت  از  تحقیرآمیز  »وورت 

mus« در یزدان شناسی، یعنی معرفت تاریخی 
دربارۀ عقاید و نهادهای مذهبی به زبان پژوهش 

مفهومی دربارۀ حقایق مذهبی سخن می گوید.
موضوع،  ماجرا،  )داستان،   »Geschichte«  .2
G - از  که  است  آلمانی  بومی  واژۀه  »ااریخ( 
رخ  افتادن،  اتفاق  شدن،  )اجرا   »schechen
دادن( مشتق شده و به این ترتیب در اصل به 
از  اما  است.  رویدادها«  توالی  »رویداد،  معنای 
معادل   »Historie« با  واژه  این  پانزدهم  سدۀ 
برده  کار  به  یا گزارش  برای حکایت  گرفته و 
شد. با رشد تحقیقات و آگاهی تاریخی در سدۀ 
هجدهم، معنای آن به ویژه نزد هردر، »تاریخ« 
به معنای پژوهش منظم رویدادهای گذشته بود. 
این واژۀ معمولی هگل برای تاریخ است. استفادۀ 
آن  هم خانواده های  تأثیر  تحت   واژه  این  از  او 
)تقدیر(   »Schicksal« »Geschick« و  یعنی 
است.  الیه(  )قشر   »Schicht« با  آن  تشابه  و 
بنابراین تاریخ دو معنا دارد: توالی رویدادهای 
رویدادها  این  مطالعة  از  شرحی  و  تاریخی 

)اینوود، 1388، ص 247(. 
 2. تاریخ از دیدگاه هگل

تاریخ در نزد هگل از اهمیت شایانی برخوردار 
و  اتفاقات  از  مجموعه یی  را  تاریخ  او  است. 
زمان های  طی  در  که  تصادفی  رویدادهای 
را  آن  بلکه  نمی داند؛  می افتد،  اتفاق  مختلف 
معنادار دانسته و برای آن هدف و غایتی در نظر 
چه گونه گی  شناخت  و  دریافت  است.  گرفته 
دیگر(  به مرحلة  از مرحله یی  این گذار )روح 
درک  و  فهم  در  کار  برجسته ترین  و  مهم ترین 
است.  آن  مغز  و  جان  بلکه  و  تاریخ  فلسفی 
با  تاریخ«  »فلسفة  خود  اثر  در  او  آن چنان که 
به  کهن  تمدن های  از  سلسله یی  عنوان کردن 
 عنوان مادۀ خام، به صورت ماهرانه یی هدف و 
غایت تاریخ را نشان می دهد. او حقیقت محض 
تجلی روح  را  مادی  »روح« و جهان  را همان 

آزادِی  را  تاریخ  هدف  هم چنین  می دانست. 
احاطه  ناخالصی های  و  اوهام  تمامی  از  روح 
شده بر آن و رسیدن به سوی آزادی می دانست. 
و  کهن  تمدن های  از  سلسله یی  به  اشاره  با  او 
فقط  تاریخ  نشان می دهد که  آن ها  رویدادهای 
عده یی از رویدادها و پدیدهای بی معنی نیست، 
“تاریخ جهانی، بازنمای فراگرد مطلق و خدایی 
روح در واالترین صورت های آن و نیز پیشرفتی 
است که روح با آن ذات راستینش را باز می یابد 
و از خود آگاه می شود. پیکرهایی که روح در 
هر مرحله یی از راه آن ها خود را آشکارا می کند 
عبارت اند از روح اقوام تاریخی و ویژه گی های 
و  هنر  و  اجتماعی و سازمان حکومت  اخالق 

دین و دانش آن ها” )هگل، 1381، ص 79(.
او با پرداختن به سلسله یی از رویدادها در بستر 
تاریخی  فراگرد  اساسی  به طرح مراحل  تاریخ 
تکامل روح می پردازد. هگل نخست با پرداختن 
به مثال سادۀ مراحل مختلف تکامل یک کودک 
روح  تاریخی  تکامل  و  رویکرد  این  شرح  به 
ابتدا  انسان  که  می کند  بیان  او  می پردازد. 
حسی  دریافت های  با  را  خود  دریافت های 

با  سپس  و  می کند  آغاز  خارج  جهان  از  خود 
دریافت ها  این  عقالنی،  و  جسمانی  تکامل 
به خود می گیرند و  را  صورت تصورات کلی 
سپس همراه با رشد او به مرحلة ادراکات عقلی 
مراحل  با  منطبق  نیز  را  مراحل  این  می رسند. 
تکامل روح در نظر گرفته و بیان می دارد ابتدا 
و  است  یگانه گی  دارای  طبیعت  با  نیز  روح 
استواری مستقلی به دور از طبیعت ندارد و به 
همین دلیل آزاد نیست. ولی حتا در این مرحله 
و  حکومت ها  کشورها،  آمدن  پدید  ناظر  نیز 
در  هستیم.  تاریخ  بستر  در  ابتدایی  دانش های 
مرحلة بعدی روح از طریق اندیشیدن به خود، 
به  تن  و  شده  رها  وابسته گی  هرگونه  قید  از 
جدایی می دهد. البته این آزادی هنوز با »آزادی 

مطلق« فاصلة بسیاری دارد.
این دوران را می توان دوران بلوغ روح دانست. 
نماد این دوران جهان یونانی است. در مرحلة 
بعد، روح به مرحلة مردانه گی می رسد که تنها 
وسیلة رسیدن به غایات فردی خود را خدمت 
به حکومت می داند و همواره این دو امر با هم 
جهان  در  را  دوران  این  نماد  که  اند  تضاد  در 

رومی می توان دید.
جهان  یا  ژرمانی  روزگار  چهارم  مرحلة  در 
این  در  می توانستیم  اگر  می رسد.  فرا  مسیحی 
آدمی همانند  به حال  را  نیز حال روح  مرحله 
روح  سال خورده گی  روزگار  را  آن  کنیم 
سال خورده گی  روزگار  ویژه گی  می نامیدیم. 
کند،  زنده گی  یادهایش  با  انسان  که  است  این 
و  در حال  نه  و  به سر می برد  در گذشته  یعنی 
تکامل  چهارم  )مرحلة  کردن  همانند  این رو  از 
روح به روزگار سال خوردگی انسان( در این جا 
ناروا است. فرد در وجه منفی هستی به جهان 
ولی  می رود،  میان  از  و  است  وابسته  عنصری 
روح به مفهوم خود باز می گردد )هگل، 1381، 
با  این چهار مرحله  با تطابق  ص 173(. هگل 

وقایع تاریخی، تکامل تاریخی روح را به زیبایی 
نشان می دهد.

کهن  تمدن های  درباره  شرحی  او  کار  مبدا 
هند  »چین،  وی  مراد  که  است  خاورزمین 
هگل،  است.  باستان«  ایراِن  شاهنشاهی  و 
می داند،  »ساکن«  تمدن هایی  را  هند  و  چین 
تکامل  در  معین  نقطه یی  به  که  جوامعی  یعنی 
به  نقطه  همان  در  پس،  آن  از  و  رسیده اند 
از  بیرون  را  آن ها  او  زده اند«.  »درجا  اصطالح 
تاریخ جهان توصیف می کند یا به عبارت دیگر، 
نه یکی از بخش های فرآیند عمومی تکامل که 

اساس فلسفة تاریخ اوست.  
هگل می گوید تاریخ با شاهنشاهی ایران باستان 
ایام  گذر  به  که  امپراتوری  نخستین  )یعنی 
که  بود  باور  این  بر  او  می شود.  آغاز  پیوست( 
به  را  باستان، نخستین گام  ایران  با شاهنشاهی 
پهنة تاریخ پیوسته می گذاریم. ایرانیان نخستین 
امپراتوری  نخستین  ایران  هستند؛  تاریخی  قوم 
از میان رفتة )تاریخ( است. در حالی که چین 
و هند در وضعیتی ثابت باقی ماندند و تا زمان 
به شیوه یی طبیعی و گیاهی زیسته اند،  معاصر، 
تنها ایران میدان آن رویدادها و دگرگونی هایی 
تاریخ حکایت  زیستن  از وضع  که  است  بوده 

دارد )هگل، 1381، ص 301(. 
عنوان  به  هند  و  چین  به  هگل  این که  دلیل 
نظر  تکاملی  هیچ  بدون  و  ساکن  جوامعی 
بود  پدرساالرانه یی  و  شاهنشاهی  نظام  می کند، 
این  دیگر  و  داشت  تمدن ها وجود  این  در  که 
بود که در این نظام ها حکمران تنها فردی بود 
او  فرمان  از  باید  وهمه  بوده  آزادی  دارای  که 
اطاعت می کردند. این بدان معنا بود که در این 
مطلقی  استبدادی  نظام  پدرساالرانه،  تمدن های 
وجود داشته که هیچ فردی، جز حاکم، دارای 
آزادی فردی و حق اجتماعی نبوده است. همه 
فرمانروا   حکم  تابع  اخالق  ـ  قانون  حتا  چیز، 
بدون  حاکم  دستورات  و  است  بوده  پادشاه  ـ  
انجام  باید  آن،  چرایی  از  پرسشی  هرگونه 

می گرفت.
»اصل  پایة  بر  چین  دولت  می گوید  هگل 
اساس  است.  شده  داده  سازمان  خانواده« 
)خواجه(  امپراتور  پدرانة  مدیریت  حکومت 
است و دیگران جمله گی خویشتن را به چشم 
دلیل  این  به  می نگرند،  دولت  )بنده(  فرزندان 
است که جامعة چینی چنین تاکید محکمی بر 

آنان می کند.  
فردی  آزادی  مفهوم  هند  در  مقابل،  نقطة  در 
وجود ندارد؛ زیرا نهاد اساسی جامعه، یعنی طبقة 
1 که برای هر کس از زن و مرد پیشه یی مقرر 
می دارد، امری طبیعی و بنابراین دگرگون ناپذیر 
و نه به عنوان یک نهاد سیاسی، انگاشته می شود. 
بنابراین قدرت حاکمه در هند استبداد طبیعت 
است، نه حکمران مستبدی به هیات انسان. او 
اشاره  باستان  ایران  پادشاهی  تمدن  به  سپس 
تحول  و  تکامل  شروع  نقطة  را  آن   و  می کند 
تمدن ها به حساب می آورد. شاید به این دلیل، 
در میان تمدن های خاورزمین تمدن شاهنشاهی 
ایراِن باستان را تمدنی رو به تحول به حساب 
می آورد که در آن زمان نظام پادشاهی، مبتنی بر 
و  فرامین  تمامی  یعنی  بود؛  خداساالرانه  نظام 
قوانین اخالقی از منبع واالتری غیر از حکمران 

صادر می شد.
زرتشت  دین  بر  باستان  ایرانیان  آن زمان  در 
بودند. اگر چه حکم فرما دارای آزادی مطلق بود 
و مردم و رعایا باید از او اطاعت می کردند، ولی 
همین  و  بود  استوار  قوانینی  بر  نیز  حکمرانی 
الهی و روحانی بود که سبب شده بود  قوانین 
تا هگل، تمدن ایران باستان را جزِو تمدن هایی 
بداند که در طول تاریخ قسمتی از فرآیند تکامل 
این  البته  را گذرانده اند.  آن(  تمامی  نه  البته  )و 
نقطة شروع، نقطه یی بالقوه در تمدن ایران بود 
که در پادشاهی ایران باستان به فعلیت نرسیده 
میان  جنگ  تاریخی  حادثة  به  سپس  او  بود. 
پادشاهی ایران و دولت شهرهای یونان به عنوان 
از  تاریخی  آگاهی  دورۀ  تحول  و  تالقی  نقطة 
سمت شرق و حاکمیت استبدادی آن به سمت 
غرب و پیروزی یونانیان )یعنی تحول تاریخی 

از شرق به غرب( اشاره می کند.

هگل و تاریخ تمدن های کهن
بخش نخست

نکاتی پیراموِن 
آموزش زبان به کودکان



نویسنده: سیامک وکیلي 
بخش سوم

و چنین است که هجیر هراسان مي شود و رستم را 
در میان پهلوانان ایراني، پنهان مي کند و نشان او را 
با  نمي دهد. و هنگامي هم که سهراب  به سهراب 
خود رستم روبه رو مي شود، رستم از گفتن نام خود 
سرباز مي زند. این از عادت هاي رایج رستم است 
که در بیشتر رزم هایش، نام ونشانش را به حریف و 
هماورد نمي گوید و از خود هم چون تن سوم نام 
مي برد. این به دلیِل آن است که اگر به دست دشمن 
کشته شد، هنوز دشمن پهلواني مانند رستم را زنده 
بداند و از ترس او، آسیبي به ایران نرساند. بنابراین 
در روبه رو شدن با سهراب نیز، نام خود را پنهان 

مي کند و مي گوید:
چنین داد پاسخ که رستم ني ام

که او پهلوان است و من کهترم
 هم از تخمة سام نیرم ني ام

نه با تخت و گاهم نه با افسرم
ج 223/2

و  مي آویزد  رستم  با  ناامیدانه  سهراب  سرانجام 
و  خودخواهي  با  که  را  دایره یي  روش،  بدین 
دست  به  شدن  کشته  با  گشوده،  خودپسندي اش 
غم نامه  این  پایان  رویداد،  این  و  مي بندد.  پدرش 
است. دنبالة آن در فرود مي گذرد و احساساتي که 

پیامد این رویداد دردآور خواهد بود.
اصلي  رویداد  دو  داراي  سهراب،  و  رستم  غم نامة 
است: نخستین رویداد اصلي همان یورش به ایران 
شدن  کشته  آن،  دومین  و  شد.  بررسي  که  است 
رویداد  که  است  رستم  پدرش،  به دست  سهراب 

گفته  که  داستان، چنان  ادامة  نیز هست.  آن  پایاني 
شد، در فرود مي گذرد. این رویداد نیز مانند رویداد 
نخست، هم داراي چرایي ست و هم چه گونه گي؛ 
چون  مي شود؟  کشته  رستم  به دست  سهراب  چرا 
هیچ کدام نمي دانند که پدر و پسر هستند و سهراب 
ایستاده  رستم  روبه روي  ایران  دشمن  جامة  در 
از  بتواند  ایران  دشمن  که  نیست  کسي  رستم  و 

چنگالش بگریزد.
دانستن  مي دهد؟  رخ  رویداد  این  چه گونه  اما 
نخست،  رویداد  مانند  رویداد،  این  چه گونه گِي 
دشوار نیست. شما باید همة رزم رستم و سهراب 
را بخوانید تا این چه گونه گي را دریابید و نویسندۀ 
اصل، این رزم را با زیبایي بسیار توصیف کرده و 
کنیم.  تکرار  این جا  در  را  آن  ما  که  نیست  نیازي 
اما چیزي که نیاز است، بررسي دگر شدِن رویداد 
اصلي نخست به رویداد اصلي دوم است تا بیابیم 
که آیا این غم نامه را به درستي داستان نامیده ایم یا 

نه.
است(  فرعي  رویداد  نخستین  )که  رویداد  دومین 
سهراب  برخورد  اصلي،  رویداد  نخستین  از  پس 
ایران  مرز  در  سپیددژ  در  ایراني  مرزبانان  با  است 
پهلوان  با هجیر،  این رویداد سهراب  توران. در  و 
و  مي کشد.  بند  به  را  او  و  مي کند  مبارزه  ایراني، 
دختر  و  ایراني  دیگر  پهلوانان  گردآفرید،  با  سپس 
است،  سپیددژ  فرمانده(   =( کوتوال  که  َگژَدهم 
روبه رو مي شود و او را هم مي شکند و گرد آفرید 

به ناچار از برابر او مي گریزد.
این رویداد، نخستین رویداد از زنجیرۀ رویدادهاي 
اصلي است. دگر شدِن  میان دو رویداد  فرعي در 
چندان  رویداد،  این  به  اصلي  رویداد  نخستین 
یورش  ایران  به  سهراب  نیست.  دشوار  و  پیچیده 
پیامد  ایراني،  مرزبانان  با  شدن  روبه رو  و  مي آورد 

طبیعي آن است.
این رویداد نیز مانند رویدادهاي دیگر این غم نامه، 
با  داراي چرایي و چه گونه گي است. چرا سهراب 
هم چون  او  چون  مي شود؟  درگیر  ایراني  مرزبانان 
دشمن به ایران یورش آورده و این وظیفة مرزبانان 
است که جلوي هر دشمني را بگیرند. اما چه گونه 

این درگیري رخ مي دهد؟
نویسندۀ اصل، مبارزۀ هجیر و گردآفرید با سهراب 
توصیف  جاندار،  و  زنده  بسیار  صحنة  دو  در  را 
ادامة  در  نیست.  آن ها  آوردِن  به  نیازي  و  کرده 
این رویداد گژدهم که کوتوال دژ است، بي درنگ 
نامه یي به کیکاووس مي نویسد، گزارش این رویداد 
سپیددژ  از  شبانه  همراهانش  و  و خود  مي دهد  را 
دژ  سهراب  که  روز  پسین  بنابراین،  مي گریزند. 
دومین  مي یابد.  خالي  را  آن  مي آورد،  چنگ  به  را 
رویداد فرعي، رسیدن نامه به دست کیکاووس است 
بیت زیبا و گویا  نویسندۀ اصل آن را در چند  که 

توصیف کرده است:
چو نامه به نزدیک خسرو رسید
گرانمایه گان را ز لشکر بخواند

نشستند با شاه ایران به هم
چو توس و چو گودرز کشواد و گیو

سپهدار نامه براي شان بخواند
 غمي شد دلش کان سخن ها شنید

وزین داستان چندگونه براند
بزرگان لشکر همه بیش وکم

چو گرگین و فرهاد و بهرام نیو
بپرسید بسیار و خیره بماند

ج 193/2
از گردان و سردارانش مي پرسد  کیکاووس  سپس 
او چه  با  کرده،  توصیف  را  او  که گژدهم  آن گونه 

باید بکنیم و چه کسي هماورد او تواند بود:
برین سان که گژدهم گوید همي

چه سازیم و درمان این کار چیست
 از اندیشه دل را بشوید همي

از ایران هم آورد این مرد کیست
ج 192/2

بنابراین تصمیم آن ها بر این مي شود که بر اساس 
رستم  دنبال  به  موردهایي  در چنین  معمول  روش 
بفرستند. چنین مي کنند و گیو را به زابلستان گسیل 
رویداد  این  به  پیشین  رویداد  دگر شدِن  مي دارند. 
این  واقع  در  و  دشوار  نه  و  است  پیچیده  نه  نیز، 

رویداد هم پیامد طبیعي رویداد پیشین است.
رخ  رویداد  این  از  پس  که  فرعي  رویداد  سومین 
مي دهد و بازهم پیامد طبیعي این رویداد خواهد بود، 
رسیدن گیو به نزد رستم است. دگر شدن رویداد 
ـ   فرعي دوم ـ که رسیدن نامه به کیکاووس است 
به این رویداد، بسیار طبیعي است. اما این رویداد 
از اهمیت ویژه یي برخوردار است. در این رویداد 
رستم براي نخستین بار در انجام فرمان شاهنشاهان 

به  معمول،  زمان  از  دیرتر  و  مي کند  تنبلي  کمي 
تنبلي  همین  واقع  در  مي رسد.  کیکاووس  نزدیک 
بي جاي رستم است که بنیان بي اعتمادي کیکاووس 
مي شود و از فرستادن نوش دارو براي سهراب سر 
رویداد  آفرینش  سبب  هم  هم چنین  و  مي زند.  باز 
فرعي چهارم مي شود که در آن صحنه، کیکاووس 
به رستم و گیو مي آشوبد و تندي مي کند که چرا 
و  مي کند  قهر  دل خوري  با  رستم  کرده اند.  دیر 
مي رود تا به زابل باز گردد، اما پهلوانان و سرداران 
ایران جلوي او را مي گیرند و با خواهش و التماس 
کیکاووس  لشکرکشي  سپس  مي گردانند.  بازش 
آغاز مي شود و به زودي سراپرده هاي سپاه ایران در 

برابر لشکر سهراب برافراشته مي گردد.
در  عیارگري  به  رستم  رفتن  پنجم،  فرعي  رویداد 
لشکر سهراب است هنگام شب، تا او را ـ هماورد 
خود را ـ برانداز کند. در این صحنه، یکي دیگر از 
رویدادهاي مهم و تعیین کننده رخ مي دهد و آن کشته 
شدن »ژنده رزم« است به دست رستم. ژنده رزم تنها 
کسي است در سپاه سهراب که نیک خواه اوست و 
رستم را مي شناسد. او را تهمینه، مادر سهراب، در 
تا  کرده  روان  همراه سهراب  به  لشکرکشي  هنگام 
اگر نیاز شد، رستم را به او نشان دهد. اما در همان 
مي نگرد،  را  سهراب  سراپردۀ  رستم  که  هنگامي 
ژنده رزم براي کاري بیرون مي آید و ناگهان با رستم 
عیارگیري  به  رستم  چون  اما  مي شود.  رو  در  رو 
به چشم  با جامة دگر و چهره یي دگر، پس  رفته، 
از بودن  ژنده رزم شناس نمي آید و چون ژنده رزم 
آن که  براي  رستم  مي کند،  پرس وجو  آن جا  در  او 
را  او  با یک مشت  نشود،  آگاه  از وجودش  کسي 
تنها کسي که مي توانست رستم  بنابراین،  مي کشد. 

را به سهراب بشناساند، به دست خود رستم کشته 
مي شود.

این رویداد، پیامد طبیعي رزم است. بنابراین، دگر 
شدن رویداد پیشین به این رویداد اگرچه چندان رو 

نیست، اما منطقي است.
رویداد فرعي ششم، روز پِس از آن شب رخ مي افتد 
بنِد  و آن، بازجویي سهراب از هجیر است که در 
فرمان  سهراب  مي دمد،  آفتاب  که  همین  اوست. 

مي دهد تا هجیر را پیِش او برند و به او مي گوید:
سخن هرچه پرسم همه راست گوي

چو خواهي که یابي رهایي ز من
از ایران هر آن چه ا ت بپرسم بگوي
 به کژي مکن راي و چاره مجوي

سرافراز باشي به هر انجمن
متاب از ره راستي هیچ روي

ج 212/2

سهراب  پرسش هاي  همة  به  و  مي پذیرد  هجیر 
دربارۀ سرداران و پهلوانان ایراني پاسخ مي دهد. اما 
نام  همین که به سراپرده  و درفش رستم مي رسد، 
با  سهراب  آن  در  که  صحنه  این  نمي گوید.  را  او 
شور و هیجان و رفتاري عصبي از هجیر پرس وجو 
مي کند تا بلکه نام رستم را در میان پهلوانان ایراني 
از زبان او بشنود اما نمي شنود، و ناامیدي خشماگین 
از این که این نام بر زبان هجیر نمي رود، بسیار زیبا 

توصیف شده است و بسیار زنده و گیرا نیز!
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بررسي 
غم نامۀ 
رستم و 
سهراب

رویداد فرعي پنجم، رفتن رستم به 
عيارگري در لشکر سهراب است 

هنگام شب، تا او را برانداز كند. در 
این صحنه، یکي دیگر از رویدادهاي 

مهم و تعيين كننده رخ مي دهد و 
آن كشته شدن »ژنده رزم« است به 
دست رستم. ژنده رزم تنها كسي 

است در سپاه سهراب كه نيك خواِه 
اوست و رستم را مي شناسد. او 

را تهمينه، مادر سهراب، در هنگام 
لشکركشي به همراه سهراب روان 

كرده تا اگر نياز شد، رستم را به او 
نشان دهد. اما در همان هنگامي كه 
رستم سراپردة سهراب را مي نگرد، 
ژنده رزم براي كاري بيرون مي آید 
و ناگهان با رستم رو در رو مي شود



وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد که هشت شهروند ترک و 
اضطراری  فرود  به  مجبور  که  هلیکوپتری  سرنشینان  دیگر 
طبق  دارند.  خوبی  صحی  وضعیت  شد،  لوگر  والیت  در 
گزارش ها همة سرنشینان این هلیکوپتر توسط طالبان گرفتار 

شده اند.
گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی  گومروکچو،  لونت 
»هلیکوپتر حامل هشت شهروند ترکیه بود. پیلوت ها روس 
و افغان هستند. ما معتقد هستیم که آن ها در وضعیت صحی 
خوب هستند و مقام های ترکی در این باره با مقام های افغان 

در ارتباط می باشند«.
طالبان  شورشیان  که  اند  گفته  دوشنبه  روز  افغان  مقام های 

یک  سرنشینان  که  را  افغان  یک  و  ترکی  شهروند  هشت 
این هلیکوپتر  اند.  اسارت گرفته  به  بودند،  هلیکوپتر ملکی 
فرود اضطراری در شرق  به  به خاطر هوای خراب مجبور 

افغانستان شده است.
به  لوگر  والیت  پولیس  فرمانده  معاون  صادق،  خان  رییس 
فرانس پرس گفت: »نیروهای امنیتی هلیکوپتر را پیدا کردند، 
اما نه سرنشین آن در داخلش نبودند. طالبان آن ها را به همراه 
خود برده اند«. او گفت که این گروه متشکل از هشت ترک 
و یک افغان می باشد. دین محمد درویش، سخنگوی والیت 
لوگر نیز گفت که هشت ترک و یک افغان گرفتار شده اند.

حمیداهلل حمید، ولسوال ازر، محل فرود هلیکوپتر گفت که 

این هلیکوپتر از شهر خوست به هدف کابل در پرواز بوده 
است.

بزرگان  که  گفت  ماندن  ناشناس  شرط  به  محلی  مقام  یک 
قبایل سعی دارند تا زمینه آزادی افراد اختطاف شده را فراهم 

کنند.
به گفته خبرگزاری رویترز، این هلیکوپتر متعلق به شرکت 
هواپیمایی و باربری خراسان می باشد. یکی از کارمندان این 
شرکت به رویترز گفته که این هلیکوپتر شامل شش یا هفت 
پیلوت  دو  ترکی،  سازی  ساختمان  شرکت  یک  از  انجینیر 

خارجی و یک پیلوت افغان بوده است.
این شرکت  ادامه گفت که  این کارمند شرکت خراسان در 

زمان  آن  از  اما  کرده،  گفت وگو  پیلوت ها  با  شام  یکشنبه 
دیگری خبری از آن ها ندارد. 

سقوط هلیکوپتر یا »فرود اضطراری« در افغانستان زیاد اتفاق 
می افتد. در ماه اگست سال 2011، یک هلیکوپتر ترانسپورتی 
چینوک سقوط داده شد و 30 سرباز ویژه امریکایی، هفت 

افغان و یک ترجمان کشته شدند.
نیروهای بین المللی حافظ صلح )ایساف( در کابل گفته اند 
که به نیروهای افغان برای جست وجوی سرنشینان هلیکوپتر 
سخنگوی  یک  نکردند.  ارایه  جزییاتی  اما  اند،  کرده  کمک 
ایساف تایید کرد که این یک هلیکوپتر ملکی بوده و مربوط 

به ایساف نمی شده است.
اما  می کنند.  خدمت  ایساف  در  ترکی  سرباز   1800 حدود 
ماموریت آن ها برخالف متحدین اروپایی شان به گزمه زدن 

محدود می شود و در عملیات جنگی سهم نمی گیرند.
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روز جهانی کتاب و گم شدۀ 
جامعۀ ما

طالبان دست و پای دو جوان...
 و اصرار دارد که کسی او را نگاه نکند.

از  امیدهای  تا  نشسته،  کنار وی  در  پسر خاله زرین  اما 
دست رفتة پسر خالة بی دست و پای خود را التیام بخشد، 
ولی او نیز در جست وجوی جمالت تسکین کننده است، 

ولی از پیدا کردن آن عاجز مانده است.
پسر خاله زرین عصمت اهلل نام دارد؛ او هم بیشتر از 25 

سال سن ندارد.
عصمت اهلل به رادیو آزادی گفت: طالبان تالش داشتند 
مشکالت  ولی  کنند،  رها  پول  بدل  در  را  افراد  این  تا 

اقتصادی سرنوشت شان را به اینجا کشاند.
محمد رفیق شیرزی مسوول مطبوعاتی شفاخانه حوزه یی 
باشنده گان شاهراه  از سوی  این دو تن  هرات می گوید: 
هم  و  شده  داده  انتقال  شفاخانه  به  تورغندی   - هرات 

اکنون تحت تداوی قرار دارند.
اما مسووالن امنیتی هرات گفته اند که تحقیقات شان برای 
شده  آغاز  آن  عامالن  دستگیری  و  قضیه  این  روشنایی 

است.
این اولین بار است که گروه طالبان در والیت هرات اقدام 

به قطع دست و پای افراد به دالیل مختلف می کنند.
ولسوالی کشک رباط سنگی جایی که دست و پای این 
دو جوان از سوی گروه طالبان قطع شده است، یکی از 

مناطق ناامن والیت هرات به حساب می آید.

          حلیمه حسینی
از  آکنده  فضایی  در  آن هم  کتاب  جهانِی  روز 
فردای  از  ترس  و  ناامنی ودلهره  و  جنگ وبی ثباتی 
نامعلوم، چه جایگاهی می تواند در این دیار داشته 
دقت  و  توجه  مورد  روزی  یک چنین  چرا  باشد؟ 
این  در  که  است  این  از  غیر  آیا  نمی گیرد؟  قرار 
سرزمین فقط به مسایلی نگاه و پرداخته می شود که 
یا از جنجالی حکایت کنند و یا جنجالی بیافریننـد؟

و  سیاسی  رسانه ها  فضای  آن قدر  روزها،  این 
سیاست زده شده است که گویی همة امورِ کشور به 
وفِق مراد می گردد و هیچ مشکلی نیست جز این که 
قرار است  آتی چه می شود و چه کسی  انتخابات 

زمامِ امور را به دست گیرد.
هرچند که پرداختن به امور سیاسی و آگاهی بخشی 
ما  به رشد سیاسی شهرونداِن  زمینه، خود  این  در 
خواهد انجامید، همان رشد سیاسی یی که الزمة یک 
جامعة توسعه یافته و دموکراتیک است؛ اما گاهی ما 
در تشخیِص مسایل استراتژیک و کالن ملِی خود 
اشتباه می کنیم و گاهی هم بعضی نکات کلیدی را 
مهِم  قربانِی  را  فراموشی می سپاریم و یک مهم  به 
دیگری می سازیم. حال آن که توسعه  و ترقی جز در 
سایة رشدی متوازن در همة جنبه ها، میسر و ممکن 

نخواهد بود.
پرداختن به سیاست و امور سیاسی، همان قدر مهم 
است که نگاه به مسایل کالن اقتصادی و فرهنگی 
و اجتماعی، الزمة یک جامعة ترقی خواه به شمار 
می رود. کتاب نیز یکی از مقوالتی ست که مستقیمًا 
که  جایی  تا  دارد  پیوند  شده  یاد  موارد  همة  با 
می توان کتاب و عشق به آن و مطالعه و عالقه مندی 
دیگر  و  جوانان  شدِن  همنشین  و  شدن  همدم  به 
اقشار کشور با آن را، شاخصه یی برای نشان دادِن 
اقتصادی  حتا  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  رشد 

مردمِ در یک جامعه به حساب آورد.
امروز باید از دانشجویاِن ما پرسیده شود که »برای 
کتاب چه میزان اهمیت قایل اند و به مطالعه و وقت 
سپری کردن با آن، تا چه حد مشتاق اند؟« و سپس 
رشد  در  جامعه  که  کرد  باور  و  دریافت  می توان 
فرهنگی و اندیشه یی به سر می برد یا خیر. امروز اگر 
با دمیدن بر آتش و ولع سیاست، مردم را حساس 
و بیدار می کنیم و آن ها را نسبت به آن چه در دنیای 
سیاست می گذرد ـ و گاهی مستقیم یا غیر مستقیم 

به سرنوشت شان گره نیز می خورد ـ از بی تفاوتی 
بیرون می آوریم، کاری خوب و به جاست؛ اما اگر 
یا  و  گردد  حذف  فرهنگ مان  از  مطالعه  و  کتاب 
کمتر به آن بها داده شود، چه سودی در پی خواهد 
داشت اگر تمامِ شهرونداِن ما سیاست مدارانی شوند 
که بدون حداقل مطالعه و دانش الزم، در این عرصه 

به فعالیت می پردازند؟ 
در  دست کم  را،  سیاست  عرصة  به  ورود  اگر 
سیاسی  حضور  و  مشارکت  کلِی  محور  دو  قالب 
دسته بندی کنیـم؛ منهای فرهنگ مطالعه و جریانی 
ما  اندیشه یی شهرونداِن  و  فکری  متوازن  رشد  که 
مشارکت  نه  ما  باشد،  داشته  پی  در  ابعاد  همة  در 
تأثیرگذاری  و نه حتا حضور سیاسِی قدرت مند و 
مثال  بهترین  شاید  بود.  را شاهد خواهیم  مردم  از 
گذشته،  دهة  یک  از  بیش  طول  در  که  باشد  این 
نخبه گان  و  سیاست مداران  تالش های  دست کم 
نسبت  مردم  که  انجامیده  این  به  ما  رسانه های  و 
شده اند  حساس  کشور  کالِن  تصمیم گیری های  به 
دست  به  را  امور  سررشتة  خود  می خواهند  و 
فرآیند ملی و  به عنوان یک  انتخابات  مثاًل  گیرند. 
ما  تک شهرونداِن  تک  برای  امروز  سرنوشت ساز، 
شناخته شده، مهم و سرنوشت ساز است. یعنی تقریبًا 
یک اجماع عمومی بر سر ضرورت و  اهمیت اصِل 
انتخابات در افغانستان میان مردم به وجود آمده، که 
خوب است در این جا به این نکته اشاره شود که 
این اجماع و یا تفاهم بر اصل انتخابات، به معنای 
امروز  مردم  بیشتِر  که  نیست  حقیقت  این  انکار 
حفظ  برای  ما  توان مندِی  و  کارآمدی  به  نسبت 
این  به  بلکه  شده اند.  بی اعتماد  انتخابات،  سالمت 
نتیجه  به  بی اعتماد  که  هم  همان هایی  که  معناست 
و  انتخابات  اصل  بازهم  انتخابات اند،  سالمت  و 
اهمیِت آن برای افغانستان را رد نکرده  و نمی کنند. 
درست در یک چنین فضایی از این زاویه به قضیه 
بنگریم که ما در طول یک دهة گذشته تالش کردیم 
که این باورهای حداقلی و بنیادین را در مردم ایجاد 
توجه  با  بود  خواهد  چه  بعدی مان  قدم  اما  کنیم، 
ما، سیاست و  نمونة مورد بحث  مثال و  این که  به 

سیاسی شدِن شهروندان کشور است؟
از هر وقِت  امروز سیاسی تر  ما   بدون شک مردم 
اما  عمل.  پیش  از  سیاسی تر  و  می کنند  فکر  دیگر 
بازهم رضایت بخش نیست؟ چرا مردم  نتیجه  چرا 

آن طوری که باید و شاید، توان و قدرِت به محاکمه 
کشیدن و یا بازخواست کردِن مسووالنی که به رأی 
آن ها امروز در مسند قدرت هستند را ندارند؟ چرا 
حضور و مشارکت سیاسی مردم ما، هنوز نتوانسته 
است به یک تحول و ثبات سیاسی بیانجامد؟ و صد 
دارد  وجود  دست  این  از  دیگر  پرسش  ده ها  البته 
که پاسخ به آن ها، کلیدی ترین محورها برای تثبیت 

دورنمای کشور خواهد بود. 
مشارکت و حضور سیاسی شهروندان وقتی کارآمد 
استقالل  و  تفکر  منطق،  از  که  بود  مفید خواهد  و 
باشد؛  برخوردار  قبولی  قابل  حد  تا  خردگرایی  و 
چرا که جست وجوی قدرت و یا بر مسند قدرت 
به  با  فقط  را  آن  بتوان  که  نیست  امری  نشاندن، 
گله وار  به صورت  توده ها  و  کتله ها  آوردِن  میدان 
و کور به سرانجامِ مطلوب رساند. کما این که مردم 
ما برای حضور سیاسی خود، نه تنها اراده یی بزرگ 
پرداخته اند؛  را  زیادی  هزینة  حتا  که  داده اند  نشان 
اما از آن جا که این حضور بر اساس یک دانش و 
بینش سیاسِی قوی و روشن نبوده است، ما شاهد 
سوءاستفاده از آرای کسانی بودیم که بدون دانستِن 
فاجعه  است  قرار  سرانگشتان شان  رنگ  این که 
بیافریند یا بحران زدا واقع شود، به پای صندوق های 

رأی رفتند. 
امروز در کنار تشویق و ترغیب مردم به رأی دادن 
و سیاسی شدن، خوب است طرح و برنامه یی کالن 
نیز برای فرهنگی شدن و علمی شدِن جامعه داشته 
را  نکته  این  بار  بار  مردم  به  است  خوب  باشیم. 
یادآور شویم که اگرچه دموکراسی و مولفه های آن 
حقوق  از  دفاع  آزاد،  انتخابات  قانون مداری،  مثل 
زنان، آزادی بیان و ... خوب استند، اما آن ها وقتی 
برای جامعة ما مفید واقع خواهند شد که شهرونداِن 
دادن  پیوند  و  دانش  کسب  مطالعه،  با  بکوشند  ما 
زنده گی شان با کتاب، کوتاه ترین راه ممکن را برای 
نقطة پایان گذاردن بر افراط گرایی ها و واگرایی هایی 

بیابنـد.
و  فالکت  و  درد  با  ما  جامعة  که  عمری ست 
بی چاره گی همنشین شده است. بیاییـم روز جهانی 
از  بیشتر  را  آن  و  دریابیم  را  کتاب خوانی  و  کتاب 
روز جهانی مرد یا زن تجلیل کنیـم؛ زیرا تجلیل از 
مقامِ آن ها، منهای جوهرۀ دانش و اندیشه، آب در 

هاون کوبیدن است. 
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افغانستان را خانۀ همۀ...
 اصلی خود را که معبر تجارت و همگرایی منطقه است، 

باز یابد.
رییس جمهور کرزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد 
آن چه که پس از خود به میراث خواهد گذاشت و همچنان 
در مورد رییس جمهور آینده، گفت: »بزرگترین میراثی را 
که من از خود بجا خواهم ماند، این است که افغانستان 
در جریان دورۀ ریاست جمهوری من، خانة مشترک همه 
بهبود  و  بهتر  اقتصاد  پارلمان،  دیموکراسی،  شد،  افغان ها 
در زنده گی مردم افغانستان رونما گردید و افغانستان بار 
و  بازیافت  ملل جهان  سایر  کنار  در  را  جایگاه اش  دیگر 

درفش اش در تمامی دنیا به اهتزاز درآمد.«
باید  آینده  رییس جمهور  که  کرد  تأکید  کرزی  آقای 
افغانستان را همچنان متحد و منحیث خانة همه افغان ها 
کشورها  سایر  و  همسایه ها  با  را  روابط اش  و  نگهداشته 

ادامه دهد.
کرد  تأکید  مصالحه  و  صلح  روند  بر  دیگر  یکبار  کرزی 
شبکه های  از  و  ندارند  رابطه  القاعده  با  که  طالبانی  از  و 
نمی کنند،  حمایت  بین المللی  و  منطقه یی  تروریستی 
خواست تا به کشور برگردند و دیگر باعث صدمه به خود 

و کشورشان نشوند. 
آنانی  مورد  در  کرد،  تأکید  همچنان  کرزی  رییس جمهور 
که مرتکب جرم شده اند، مردم افغانستان تصمیم خواهند 

گرفت.

اجندای ملي برای نجات...
 را مطرح کنند، هم حمایت مردم را خواهند داشت و هم 
نتیجة مطلوب به دست خواهد آمد؛ اما اگر چنین  طرح ها 
مطرح  دیگر  کشورهاي  یا  همسایه  کشورهاي  سایة  زیر 

شود، نتیجه برعکس خواهد داد. 
مردم  دست یافتن  براي  مدني  نهادهای  مسوولیت 

افغانستان به چنین مأمولي در چه حد است؟
و  احزاب سیاسي  ایجاد  از  براي حمایت  مدني  نهادهاي 
یک  آوردن  وجود  به  براي  و  افغانستان  در  دموکراتیک 

فضاي دموکراتیک همواره تالش کرده اند.

از  دقیق  حساب دهي  و  حمایت  آمادۀ  مدني  نهادهاي 
است  افغانستان  مردم  براي  جهاني  جامعة  کمک هاي 
دقیق  برنامه هاي  خواهان  ما  که،  این  دیگر  مهم  مسالة  و 
سرمایه گذاري در افغانستان استیم؛ اما مشروط بر این که 
این سرمایه گذاري ها توسط مردم افغانستان اداره و کنترل 

شود.
برگزاري انتخابات آینده را با توجه به وضعیت کنوني، 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
انتخابات آیندۀ افغانستان حاصل ده سال همکاري جامعة 
آیندۀ  و  بوده  افغانستان  مردم  جهاد  سال  سي  و  جهاني 
رقم  را  جهاني  جامعة  و  افغانستان  مردم  همکاري های 

خواهد زد.
اما اگر انتخابات به صورت شفاف، عادالنه و آزاد برگزار 
نشود و اگر ثابت نشود که قدرت از مجراي مسالمت آمیز 
باورهاي مردم خط بطالن  تمامي  به  کند،  تحول و گذار 

کشیده خواهد شد.
مانند: دموکراسي، آزادي  افغانستان  امید هاي مردم  تمامي 
مسایل  به  اعتقاد  و  جهاني  جامعه  همکاري هاي  بیان، 
انتخابات  اگر  و  خورد  خواهد  رقم  انتخابات  با  سیاسي 

برگزار نشود، تمامي این رشته ها گسسته خواهد شد.
مسالة مهم دیگر این که ما با انتخابات سال 2014 چه گونه 
برخورد خواهیم کرد، آیا این انتخابات را گروهي، سمتي 

خواهیم  ملي  انتخابات  یک  یا  ساخت،  خواهیم  قومي  و 
داشت که در آن همه نقش خواهند داشت.   

در پایان مي خواهیم بگویم که تنها مردم افغانستان مي توانند 
افغانستان را نجات دهند و حتا در فقر و با داشتن کمترین 
و  دهند  نجات  را  کشورشان  مي توانند  آن ها  امکانات، 
دیگران مي توانند با ما همکار باشند؛ اما نمي توانند نیروي 
اصلي نجات مردم ما باشند. بنابراین خوب خواهد بود تا 
تمامي مردم ما به افغانستان و ملت افغانستان بي اندیشند و 
از تمامي گرایش هاي قومي، سمتي و زباني فاصله بگیرند 

تا به هدف اصلي که همانا ملت شدن است، برسیم.

شهروندان ترکیه توسط طالبان در لوگر ربوده شدند
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استدالل مضحک سخنگویان والی تخار و وزارت معارف:

دانش آموزان مسموم نه، تلقین 
شده اند!

وزارت داخله می گوید که ادامة مداخله های 
برای  ملی،  شورای  نماینده گان  غیرقانونی 

آن ها دیگر قابل پذیرش نیست.
یک شنبه  روز  داخله  وزیر  پتنگ  مجتبی 
مجلس  اعضای  از  شماری  مداخلة  از 
این  کاری  امور  در  سنا،  و  نماینده گان 
شکایت  ملی  امنیت  شورای  به  وزارت، 

کرده و خواهان پایان این مداخالت شد.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
در  که  گفت  خبرنگاران  به  گذشته  روز 
چهار ماه گذشته وزیر امور داخله 31 بار به 
مجلس نماینده گان و 14 بار به مجلس سنا 

فراخوانده شده است.
او گفت در بیشتر موارد، موضوعات مورد 
بلکه  نبوده  استراتژیک  و  کاری  بحث، 
مباحث شخصی و سلیقة مطرح شده است.
درخواست های  از  همچنین  صدیقی 
مجلس  دو  این  نماینده گان  غیرقانونی 
ماه  چهار  در  که  گفت  و  کرد  شکایت 
این  به  عریضه  هزار،   15 از  بیش  گذشته، 

وزارت رسیده است.
این  محتوای  مورد  در  صدیقی  صدیق 
شامل  »درخواست ها  گفت:  درخواست ها 
غیرقانونی  تعیینات  تاکسی،  مجوز  صدور 

در پست های مختلف، هستند.«
اگر  که  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی 
نماینده گان  سفارش  به  افراد  باشد  قرار 
منصوب  مختلف  پست های  در  مجلس 
شوند و یا از پست خود عزل شوند، سیستم 

وزارت داخله آسیب جدی خواهد دید.
از  مداخالتی  چنین  افزود  صدیقی  آقای 
سنا،  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  سوی 
نتواند  داخله  وزارت  تا  می شود  سبب 
اصالحات الزم را در ساختار این وزارت 

به فرجام برساند.

  »دیگر قابل پذیرش نیست«
در  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی 
پاسخ  نماینده گان  درخواست  به  مواردی 

مثبت داده شده است: »به خاطر فشارهایی 
که بر وزارت وارد می شد، از سوی وزارت 
صورت  اگر  گرفت.  صورت  اجراآتی  هم 
به  بار   31 از  بیشتر  باید  وزیر  نمی گرفت 
مجلس می رفت، بیش از چند بار استیضاح 

می شد و تحقیر و توهین می شد.«
گماشته  از  نمونه  طور  به  صدیقی  آقای 
شدن شماری از افراد پولیس، برای خدمت 

غیرقانونی  را  آن  و  کرد  یاد  نماینده گان  به 
خواند.

شدن  عملی  به  توجه  با  صدیقی  صدیق 
برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی و نزدیک 
شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، این 
وزارت  برای  خطرناکی  صدمه  را  مشکل 
داخله خواند و تأکید کرد که این موضوع 

دیگر »قابل پذیرش نیست«.
مجلس  رییس  مسلمیار  هادی  فضل  اما 
سنای افغانستان ادعاهای وزارت داخله را 

کامال رد می کند.
او می گوید: »تمام نظام را به جرات چلنج 
می دهم که ثابت کنند که من کسی را جایی 
رییس  که  من  باشم.  کرده  مقرر)منصوب( 

مجلس هستم کسی را مقرر نکرده ام، یک 
سناتور دیگر چطوری می تواند این کار را 

بکند«
وی افزود که آنان بر اساس قانون وزرا را 
به مجلس فرامی خوانند و برای رسیده گی 
به مشکالت موکالن خود به وزارت ها سر 

می زنند.
برای  نماینده گان مجلس هر هفته دو روز 

به  خود  موکالن  مشکالت  به  رسیده گی 
وزارتخانه ها سر می زنند.

در روزهای اخیر، نماینده گان هردو مجلس 
فساد  در  داشتن  دست  به  نیز  را  همدیگر 

متهم کرده اند.
اعضای  سناتوران،  از  شماری  گذشته  روز 
فساد  در  داشتن  دست  به  را  مجلس 
از  شماری  این،  از  پیشتر  و  کردند  متهم 
هم قطارانشان  از سوی  مجلس  نماینده گان 
به گرفتن پول از وزیران کابینه متهم شده 

بودند.
موضوعی که چند بار در جلسات عمومی 

مجلس نیز مطرح شد.

سخنگوی وزارت داخله:
اگر خواست های نماینده گان را عملی نمی کردیم

وزیر استیضاح، توهین و تحقیر می شد
           معین فرزاد

والیت  در  دانش آموز  ده ها  مسموم شدن  از  پس 
تخار، مقام های محلی این والیت و وزارت معارف 
می گویند که این دانش آموزان مسموم نه، بل خود 

را به »تهوع و دل بدی تلقین کرده اند.«
اما وزارت صحت عامه می گوید، بررسی های آن ها 
نشان می دهد که این دانش آموزان مسموم شده اند.

از  تن   52 از  بیش  گذشته،  هفتة  پنج شنبة  روز 
دانش آموزاِن دختر لیسة مریم والیت تخار، دچار 

مسمومیت شدند.
 بر اساس گزارش ها در یک هفتة اخیر این سومین 
رویداد مشابهی ست که در این والیت رخ می دهد. 
روز  تخار  والی  سخنگوی  مرادی  سلیمان  سید 
گذشته به روزنامة ماندگار گفت، مقام های والیت 
به  تخار  شفاخانة  مسووالن  و  امنیتی  نهادهای  با 
برگزار  را  جلسه یی  رویداد،  این  بررسی  منظور 

کرده اند.
او گفت: »در این جلسة مشترک، مسووالن شفاخانه 
و ارگان های امنیتی والیت تخار مسمومیت دختران 
را رد کرده و گفته اند: هنوز در پیوند به این رخداد 
یا  بر مسمومیت و  اسناد، شواهد و عالیمی مبنی 

استفادۀ مواد سمی، وجود ندارد.«
با  دانش آموزان  از  برخی  مرادی،  آقای  گفتة  به   
توجه به وضعیت سال گذشته و همزمان با گرمی 
هوا، حالت دل بدی و تهوع برای شان دست داده 

است.
این  دیگر،  دانش آموزان  »وقتی  می گوید:  وی   
وضعیت را دیدند، در خود تلقین کرده اند که گویا 

مسموم شده اند.«

او هم چنان گفت: برخی ها یک سلسله تبلیغات را 
به راه انداخته اند، تا مانع رفتن دختران به مکتب ها 

شوند.
اگر  که  به گونه یی ست  وضعیت  حاال  گفت:  او   
کسی در مکتب احساس دل بدی کند، دیگران زیر 
مثل  هم  باز  که  می کنند  فکر  رفته،  تبلیغات  تأثر 

سال های گذشته، مسموم شده اند.
وزارت  سخنگوی  ایمان،  اهلل  امان  حال،  این  در 
معارف به رسانه ها گفته است، تحقیقات ما نشان 

می دهد در این رویداد طالبان دست نداشته اند.
 او، این رویداد را ناشی از آلوده گی هوا و حالت 
دانش آموز  می گوید:  خوانده  دانش آموزان  روانی 

این وضعیت را در خود تلقین کرده اند.
را  مسمومیت  این  معارف،  وزارت  سخنگوی 
روانی  حالت های  و  هوا  آلوده گی  از  برخاسته 

دانش آموزان می داند.
صحت  وزارت  سخنگوی  ترکستانی  کنشکا  اما 
وزارت  این  به  که  »گزارش هایی  می گوید:  عامه 
دانش آموزان  در  که  حالتی  می دهد،  نشان  رسیده 

دیده شده است، آنان مسموم شده اند.«
مسمی  مسمومیت  به  که  دست  این  از  حوادث 
شده، در والیت تخار موضوع تازه یی نیست. سال 
در  دختر  دانش آموز  هفتصد  از  بیش  نیز  گذشته 

مکاتب مختلف والیت تخار مسموم شدند.
را در  یا گروهی  اکنون فرد و  تا  امنیتی  مسووالن 
یا  و  بازداشت  دانش آموزان  مسمومیت  به  ارتباط 
هم شناسایی نکرده اند، اما سال گذشته حدود 11 
تن به شمول یک دختر در پیوند به دست داشتن 

در مسمومیت دانش آموزان بازداشت شده اند.

برای بررسی اوضاع افغانستان
وزراي خارجۀ ناتو و ایساف گردهم می  آیند

وزارت اقتصاد:
۱4۰ سازمان غیر دولتی )انجو( منحل شدند

امور  وزرای  که  می گوید  ناتو  سازمان  سخنگوی 
افغانستان  به  که  کشورهایی  سایر  و  ناتو  خارجة 
نیرو اعزام کرده اند، امروز نشستی را برای بررسی 

وضع افغانستان تشکیل خواهند داد.
پنجاه  گفت  خبری  نشستی  در  مِدلی  دومینیک 
نیروهای  نیز  و  ناتو  خارجه  امور  وزرای  از  نفر 
افغانستان )ایساف( در  امنیت  به  بین المللی کمک 
افغانستان و  امور خارجة  کنار زلمی رسول وزیر 
این  در  اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  نماینده گان 

نشست شرکت خواهند داشت.
در این نشست قرار است امور مربوط به نیروهای 
امنیت ملی افغانستان و آینده ماموریت ایساف در 

کشور بررسی شود.

در شرایط کنونی حدود یکصدهزار نیروی خارجی 
امریکایی  آن ها  نفر  هزار  شصت  که  المللی  بین 

هستند در افغانستان مستقر شده اند.
میان  دیگری  نشست  ناتو،  سخنگوی  گفته  به 
آنها  روسی  همتای  و  ناتو  خارجه  امور  وزرای 

برگزار خواهد شد.
افغانستان  دولت  و  امریکا  میان  توافق  اساس  بر 
بخش عمدۀ نیروهای نظامی خارجی تا پایان سال 
در  شد.  خواهند  خارج  کشور  از  میالدی   2014
هزار  سه  و  سی  میالدی  دوازده  و  هزار  دو  سال 
نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان خارج شدند 
و قرار است سال سی و چهار هزار نظامی دیگر 

نیز تا فبروری سال بعد این کشور را ترک کنند.

کمیسیون عالی تصفیه و انحالل انجوها که زیر 
نظر وزارت افتصاد فعالیت می کند، 140 سازمان 

غیردولتی را منحل اعالم کرد.
عالی  کمیسیون  ارزیابی  براساس  تصمیم  این 
خان  حکم  ریاست  به  انجوها  انحالل  و  تصفیه 
حبیبی معین مسلکی این وزارت صورت گرفته 

است.
بودند  موسساتی  از جمله  شده  منحل  انجوهای 
که در دو سال اخیر گزارش کاری خویش را به 

وزارت اقتصاد تسلیم نکرده اند.
نجیب اهلل امین سخنگوی وزارت اقتصاد می گوید 
که در میان این  موسسات منحل شده، انجوهای 
نیز  زورمند  فراد  وا  مقامات حکومتی  به  مربوط 

وجود دارد.
نیز گفته است که  اقتصاد  معین مسلکی وزارت 

این انجوها به دلیل تخلف از قانون و سرپیچی 
از اصول کاری سازمان های غیردولتی منحل شده 

اند.
سخنگوی وزارت اقتصاد خاطرنشان ساخت که 
از میان انجوهای منحل شده 10 مورد آن مربوط 
به خارجی ها و 130 مورد آن نیز دارای متصدیان 

داخلی بوده اند.
موسسه   2198 تاکنون  که  است  درحالی  این 
غیردولتی در افغانستان فعالیت داشتند که از آن 
جمله 298 موسسه خارجی و 1905 مورد آن نیز 

مربوط به خارجی ها بوده است.
همه  انجوها  انحالل  و  تصفیه  عالی  کمسیون 
انجوها،  کاری  پرونده های  ارزیابی  از  پس  ساله 
منحل  را  غیردولتی  سازمان های  این  از  تعدادی 

اعالم می کنند.

کــــرزی؛ زعیم...
جلِو  است  قادر  او  دهد  نشان  می خواهد   
و  بگیرد  را  طالبان  برضد  نظامی  عملیات 
دیگران  سازد.  نزدیک تر  باغیان  به  را  خود 
و  خسته گی  از  کرزی  که  می کنند  فکر 
ناخشنودی افغان ها در برابر قطارهای نظامی 
گشتی  مسلح  سربازان  و  جاده ها  در  امریکا 
شبانه  عملیات  و  مزارع شان  و  قریه ها  در 
می نماید.  بهره برداری  خانه های شان،  در 
محدودی  و  اندک  تأثیر  کرزی  امر  چون 
آن  افغان ها  اکثر  داشت،  امریکایی ها  باالی 
میان تهی  و  بی اثر  چیز  یک  را  امر  و  گفتار 
پنداشتند. در عین حال واقعیت های موجود 
در زمین )صحنة جنگ( تغییر خورده است. 
به صورت وسیع اکنون جنگ توسط افغان ها 
پیش برده می شود. قوای افغانی که بام کرزی 
می جنگند، بعضًا به سوءاستفاده و بدرفتاری 
باید  کرزی  این صورت  در  می زنند.  دست 
ثابت  تا  راه های دیگری را جست وجو کند 
را  او  تأکید  با  طالبان  که  آن چنان  که  نماید 
»عروسک  وی  می خوانند،  دست نشانده 

امریکا« نمی باشد.
ملک ستیز مشاور جامعة مدنی و حقوق بشر 
افغانستان معتقداست: »رییس جمهور کرزی 
ملی  قهرمان  صفت  به  را  خود  می خواهد 
دنبال  را  غربی  ضد  پالیسی  و  دهد  نمایش 
کند. زیرا اکثریت مردم عادی افغانستان آن 
را می پسندند. ولی کرزی درک نمی کند که 
خودش و حکومتش به صورت مطلق وابسته 
تأثیر  کرزی  می باشد.  جهانی  جامعة  به 
بیانات خود را بر روابط امریکا و افغانستان 

نمی فهمد.« 
آقای ملک ستیز اضافه می کند: »کرزی آرزو 
به یاد  قهرمان  صفت  به  او  اگر  که  می کند 

قربانی  به حیث  باید  نمی تواند،  مانده  مردم 
باقی  خاطره ها  در  جهانی  جامعة  استراتژی 
سیاست مدار شکست خورده.  یک  نه  بماند، 
به همین دلیل به مردم یادآوری می کنند که 
از وطن  را  ملی گرا خارجی ها  به نام یک  او 
که  می کند  ادعا  ملک ستیز  نمود.«  خارج 
قدرت  روزهای  آخرین  مردم  از  بسیاری 
گرفتند  تصمیم  روس ها  که  را  نجیب اهلل 
دارند.  به یاد  شوند،  خارج  افغانستان  از 
نجیب اهلل در آن زمان موقف ملی گرفت و به 
روس ها گفت که از افغانستان خارج شوید، 
دهید.  ادامه  مسلح  قوت های  تمویل  به  و 
تقریبًا عین همان پیام را آقای کرزی نیز به 

امریکایی ها وجامعة جهانی می دهد.
افغانستان در سطوح محلی کمتر  مردم عام 
باورمند  امریکا  و  افغانستان  حکومت  به 
یک  خان،  عبدالمجید  حاجی  می باشند. 
)جایی  قندهار،  ارغنداب  در  قبیله  بزرگ 
که کرزی از حمایت مردمی برخوردار بود( 
می گوید: »آقای کرزی سعی به خرج می دهد 
بفهماند  به طالبان  را فریب دهد و  تا مردم 
امریکا  به  و  می باشد  مستقل  اکنون  او  که 
و  کرزی  که  می کنم  فکر  من  ندارد.  تعلقی 
دو  هر  ندارند،  اختالف  باهم  امریکایی ها 
به راه  را  شوخی آمیز  مسابقة  یک  جانب 
بپاشند  تا به چشمان مردم خاک  انداخته اند 
تا یک حکومت دلقک دیگر را در افغانستان 

به قدرت برسانند.«
نام  به  والیت خوست  در  قومی  کالن  یک 
»تبصره های  داشت:  اظهار  انتظار،  یوسف 
می باشند.  شخصی  همه  کرزی  آقای  منفی 
همنوا  وی  نظرات  با  افغانستان  مردم  تمام 
نیستند. باید فراموش نکنیم که مدت هاست 
ناسازگاری  امریکایی ها  و  کرزی  میان 

به خاطری وجود دارد که کرزی در تحکیم 
حاکمیت قانون ناکام است. اکنون وی تالش 
می کند تا دستاوردهایی را پیدا کند و به رخ 

مردم بکشد.«
اکثریت افغان هایی که دارای نفوذ حکومتی 
انکشافی  پروژه های  بر  می باشند،  قومی  و 
افراد  و  سربازان  جانب  از  امنیت  تأمین  و 
ملکی امریکا تکیه واعتماد دارند. حاجی آغا 
یکی  و  قندهار  والیتی  شورای  رییس  اللی 
متحد کرزی در مورد  که  از معدود کسانی 
صحبت های کرزی گفت: »این صحبت ها و 
این  می باشند،  سیاسی  همه حرکات  بیانات 
افغانستان  آیندۀ  دربارۀ  را  مردم  بیانات  نوع 
امیدوار  هنوزهم  مردم  می سازد،  وارخطا 
باشد.  بهتر  افغانستان  آیندۀ  که  می باشند 
نیازمندیم،  جهانی  جامعة  کمک  به  ما  ولی 
کشور ما ضعیف است، بنابرین روابطی که با 
جامعة جهانی تأمین شده، نباید از بین برود.«

اخیر  بیانات  از  امریکا  شکایت  هرگونه 
کرزی که ادعا کرده بود میان امریکا و طالبان 
ساخت وبافت وجود دارد، واکنش طالبان را 
برانگیخت. طالبان با ارایة پاسخ شدیداللحن، 
کرزی را شخصی ریاکار و فرومایه خواندند 
تهیه  امریکا  دالر  با  غذایش  و  لباس  که 

می شود. 
حبیب  قاری  توسط  که  طالبان  بیانیة  یک 
داکتر  نه  »ملی گرایی  می  گوید:  شده،  نوشته 
نجیب اهلل را نجات داد و نه کرزی را خواهد 
رهانید. ملت افغانستان ملتی ست که دلقک و 
قهرمان را می شناسد. حامد کرزی در پایان 
دورۀ کارش مثل داکتر نجیب اهلل به منافقت 
و ریاکاری توسل جسته. ما مشوره می دهیم 
به  که  نکند  انتخاب  را  راهی  آن  کرزی  که 

چهارراهی آریانا خاتمه می یابد.« 
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آقاي رفیعي با تشكر از این که حاضر به گفت وگوي ویژه 
بارة  در  را  نظرتان  نخست،  شدید.  ماندگار  روزنامة  با 

وضعیت سیاسي کنونِي افغانستان می پرسم.
افغانستان امروزي دست خوش تواهماتی می باشد که قسمًا 
مبتني بر مشکالت اجتماعي و قسمًا ناشي از غرایز بسیار 
شومِ ذهن شخصیت ها و گروه هایي ست که منافع خود را 

در سال  آینده، در خطر مي بینند.
برداشت شما از سال 2014 و پس از آن چیست؟

سال  یک  وجه  هیچ  به  افغانستان  مردم  براي   2014 سال 
براي  خطرناک  بسیار  سال  بل  بود؛  نخواهد  خطرناک 
سیاست مدارن افغانستان و به خصوص کساني خواهد بود 
که منافع خود را از همین حاال تهداب گذاري کرد اند؛ زیرا 
اگر ما به طرف یک انتخابات شفاف و عادالنه حرکت کنیم، 
این افراد سال 2014 را یک سال خوب نمي دانند، اما مردم 
براي  و  داشت  رنگ خواهند  پر  انتخابات حضور  این  در 

اولین بار براي گذار مسالمت آمیز آماده خواهند بود.
ترک  را  افغانستان  خارجي  نیروهاي   2014 سال  در 
خواهند کرد و گفته مي شود که حكومت به تنهایي توان 
مبارزه با طالبان را ندارد و در این سال، کمك  هاي جامعة 
جهاني نیز کاهش خواهد یافت؛ با توجه به این مسایل، 
تصور نمي کنید که به یك بستر و فضاي کالن سیاسي 
نگه  پایه هایش  روي  را  نظام  و  افغانستان  تا  است  نیاز 

دارد؟
را ترک خواهند کرد،  افغانستان  نیروهاي خارجي  هرچند 
و  شد  خواهد  بیشتر  افغانستان  به  بین المللي  تعهدات  اما 
مسالة دوم این که پس از خروج نیروهاي خارجي از کشور، 
افزایش  برابر  چند  نیز  جهاني  جامعة  و  امریکا  کمک هاي 

خواهد یافت.

از  دفاع  توان  که  اند  کرده  ثابت  تاریخ  طول  در  افغان ها 
کشورشان را دارند، بنابراین تکیه به پولیس و اردوي ملي 
پولیس  آیا  این که  اما مسالة مهم  امر ضروري است؛  یک 
ملي انگیزه یی براي دفاع از کشور دارد، یا خیر؛  این بحث 
به  را  روحیه یی  که چه  است  ما  به سیاست مداران  مربوط 
نیروهاي نظامي خواهند داد، ولي به هر صورت، باور من 
مردم و وطن  از  دفاع  آمادۀ  امنیتي  نیروهاي  که  است  این 

خود هستند.
چه گونه مي توانیم یك بستر کالن سیاسي که در آن همة 
افغانستان  نخبه گان  و  شخصیت ها  سیاسي،  جریان هاي 
خود را ببینند، به وجود بیاوریم تا نگرانی هاي مربوط به 

سال های پس از 2014 رفع شود؟
بحران بزرگي که در حال حاضر وجود دارد، به دلیل نبود 
یک تفکر ملي است؛ در افغانستان احزاب و شخصیت هاي 

سیاسي فاقد تفکر ملي هستند.
 متأسفانه یکي از کشورهایي که در آن وحدت ملي، هویت 
ملي و منافع ملي تشریح و تعریف نشده، افغانستان است 
و ایجاد تفکر ملي در چنین کشوري، بسیار مشکل است؛ 
بنابراین نگراني ما همین مسأله است که آیا دولت افغانستان 
تا یک سال دیگر مي تواند طرحي را براي نجات افغان ها به 

عنوان یک ملت واحد مطرح کند، یا خیر.
ممكن است که جریان هاي مختلف سیاسي در افغانستان 
به چالش هایی  با توجه  از فرا رسیدن سال 2014  پیش 
که افغانستان را تهدید مي کند، روي یك اجنداي ملي به 

توافق رسیده و بستر کالن سیاسي را شكل دهند.
اگر چنین طرح هایي ریشة داخلی نداشته باشد و در داخل 
افغانستان مطرح نشده باشد، نتیجة خوبي نخواهد داشت. 
به طور مثال: طرح هایی که طي 20 سال گذشته از سوي 
بیروني ها ارایه شد مانند طرح بن و ریاست جمهوري که در 
پاکستان ساخته شده بود، همه نتایج ناکام در پی داشته اند.

به نظر من چنین طرح  هایی باید در داخل افغانستان مطرح 
شود؛ اجندای ملی و یا اجماع ملي براي نجات افغانستان، 
باید از سوي افغان ها طرح ریزي شود، تنها در این صورت 
نتیجة دلخواه به دست خواهد آمد و پیامدهاي مثبت در پي 

خواهد داشت.
طرح من این است که خود افغان ها چنین طرح هایي را ارایه 
کنند، زیرا اگر افغان ها چنین طرح هایي...    ادامه صفحه 6

عزیز رفیعي رییس نهادهای جامعۀ مدنی:

اجـندای مـلي برای نجات افغانسـتان
 باید از سوی مردم طرح شود
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 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 همة 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

طالبان دست و پای دو جوان را قطع کردند
دادگاه  یک  در  طالبان  گروه 
پای دو  صحرایی یک دست و یک 
امنیتی  کمپنی  یک  راننده گان  از  تن 
را در مربوطات ولسوالی  خصوصی 
رباط سنگی والیت هرات قطع کرده 

اند.
این افراد باشنده گان ولسوالی کشک 
که  اند  هرات  والیت  سنگی  رباط 
توسط افراد مسلح ناشناس از داخل 
شده  ربوده  مسکونی شان  منازل 

بودند.
بخش های  از  یکی  در  دوجوان  این 
شفاخانة حوزه یی هرات زیر تداوی 
از  وضعیت  این  با  ولی  دارند،  قرار 

ادامة زندگی تشویش دارند.

زرین،  و  احمد  فیض 
اند  جوانانی  از  تن  دو 
طالبان  می شود  گفته  که 
مسلح دست و پای شان 
یک  در  کار  خاطر  به  را 
خصوصی  امنیتی  کمپنی 

قطع کرده اند.
است  مردی  احمد  فیض 

بیست و پنج ساله و سه سال بیشتر از 
تنها یک  او  عروسی اش نمی گذرد، 

پسر یک و نیم ساله دارد.
این جوان بیست و پنج ساله که در 
است،  مریضی غلطیده  پر درد  بستر 
را  وضعیت  این  با  زنده گی  ادامة 

بی مفهوم توصیف می کند.

زرین جوان دیگری است که کاماًل به 
است،  دچار  احمد  فیض  سرنوشت 
نامزد  زرین  که  تفاوت  یک  با  اما 
است و سه ماه بیشتر از نامزدی اش 

نمی گذرد.
روی  ساله  دو  و  بیست  جوان  این 
را  خود  صورت  مریضی  بستر 
پوشانیده است...       ادامه صفحه 6

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


