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کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میِل خویش عوض 
می کند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اوضاع رو به افوِل امنیتی 

و تمهـیدات پوشالـیِ دولت

یک  کمک  به  می گویند  معارف  وزارت  مسووالن 
موسسۀ غیردولتی، بی سوادی، به ویژه در میان کودکان 
محو  بدخشان،  والیت  ولسوالی  سه  در  جوانان،  و 

گردیده است.
معارف  وزارت  معاون  پتمن،  صدیق 
حمایت  که  گفت  امریکا  صدای  به 
موسسۀ  یک  فعالیت های  و  مردم 
بی سابقه  توسعۀ  این  در  غیردولتی 

نقش دارد.
افزود: »در سه ولسوالی  پتمن  آقای   
شغنان و پامیرات که مردم اسماعیلی 
ما درآنجا زنده گی می کنند، بی سوادی 

به صفر رسیده است.«
سید شمس اهلل شمس، رییس معارف 
که  می گوید  نیز  بدخشان  والیت 
سه  این  در  سواد  گسترش  به  امنیتی  مناسب  وضعیت 
»در  گفت:  شمس  آقای  است.  کرده  کمک  ولسوالی 

خوبی  وضعیت  معارف  رهگذر  از  شغنان  هم  گذشته 
داشت و در سال های اخیر تالش زیاد صورت گرفته 
مکاتب جدید  استخدام شوند و  زیاد  استادان  تا  است 

ایجاد شود.«
این  در  بدخشان،  معارف  ریاست  معلومات  اساس  بر 
و  متوسطه   ۸ لیسه،   ۱۷( مکتب  باب   30 ولسوالی  سه 
از  بیشتر  به  ابتدائیه( وجود که در آن ۶۱۱ آموزگار   ۵
یک  این  بر  اضافه  می دهند.  آموزش  شاگرد   ۱۲۶00
و  بزرگساالن  برای  باسوادی  مرکز  یک  دارالمعلمین، 
صنوف آموزش های خانگی هم در ولسوالی های شغنان 

و پامیرات فعالیت دارند.
موسسه غیردولتی

با  مبارزه  در  را  آغاخان  انکشافی  شبکۀ  نقش  مقام ها 
بی سوادی در این سه ولسوالی...          ادامه صفحه 7

وزارت معارف:

بی سوادی در سه ولسوالی بدخشان محو شد!
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صفحه 7

آقای کرزی با ارصار فراوان، خواستار خروج فوری نیروهای امریکایی از والیاتی مثل لوگر و وردک، به بهانۀ فعالیت های ضد برشِی این نیروها در این مناطق 
شد. ولی اوضاع امنیتِی این والیات آیا بهبود یافته است؟ 

فراموش نباید کرد که این دو والیت به عنوان دروازه های ورودِی پایتخت شناخته می شوند. گزارش های زیادی نشان می دهند که سیلی از شورشیان و به ویژه نیروهای 
حزب اسالمی حکمتیار و طالبان وارد این والیت ها شده اند. دو روز پیش  نیز، نیروهای شورشی موفق به ربودن شامری از نظامیان ترکی از والیت لوگر شدند. این ها 

نشانه های روشنی از برخوردهای احساسی و گاه قصدِی رییس جمهور در برابر امنیت و فشارهای نظامِی مخالفان است. اگر این برنامه، یعنی خروج نیروهای خارجی، 
در دیگر بخش های کشور و به ویژه بخش های نسبتاً ناآرام به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، آن گاه با یقین می توان گفت که وضعیت امنیتی کشور، به گونۀ 

برگشت ناپذیری به سمت یک بحران ِکالن پیش می رود

صفحه 6

21 سال پس از پیروزی

مجاهدین 
چـه 

می گویند؟

قهرمان ملی: متام ملت  ها و مردمانی که در راه دفاع از وطن، دین و عزت شان 

می جنگند، حق به جانب هستند.

21 سال از پیروزی جهاِد مردم افغانستان 

می گذرد. پس از 21 سال، نگاه به جهاد 

و پیروزی مجاهدین و حوادث پس از آن، 

چه گونه است؟ مهم تر از همه، مجاهدین خود 

چه برداشتی از پیروزی در برابر قشون رسخ و 

نتایج حاصله از آن دارند؟ نسل امروز چه گونه 

به هشتم ثور می نگرد؟



كه  اين  از  تشكر  با  هاشمي،  داكتر  جناب 
روزنامۀ  با  ويژه  گفت وگوي  يك  به  حاضر 
ماندگار شديد. در نخست نظرتان را در مورد 
می پرسم؛  افغانستان  كنوني  سياسي  وضعيت 

اوضاع در حال حاضر چگونه است؟
از  بل  امروز،  از  نه  افغانستان  سیاسي  وضعیت 
است؛  وخیم شدن  حال  در  بدین سو  سال  چند 
مي گرفت،  صورت  باید  که  کارهایي  زیرا 

نگرفت و مطابق یک برنامه به پیش رفته نشد.
نا  وضعیت  دچار  تنها  نه  امروزي  افغانستان 
نا  و  مشکالت  با  بل  است،  سیاسي  به سامان 
اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،  به ساماني هاي 
نیز دست و پنچه نرم مي کند. از ثابت سیاسي 
نتیجه  این مشکالت،  هم محروم است. تمامی 
و حاصل چند سال گذشته است. به باور من، 

آینده نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمي آید.
نزديك   به سال 2014  ما  با گذشت هر روز 
مي شويم، سالي كه گفته مي شود براي مردم 
افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود. نظر شما 

در بارۀ سال 2014 چيست؟
سال  یک  افغانستان  براي   ۲0۱4 سال 
خطرات  سلسله  یک  حاوي  و  سرنوشت ساز 
خواهد بود؛ اما امیدوار استیم پیش بیني هایي که 
از این سال صورت گرفته تحقق نیابد، زیرا با 
در سال ۲0۱4 شاید  کنوني  به وضعیت  توجه 

وضعیت نا به ساماني باشد.
 ۲0۱4 سال  در  امروزي،  وضعیت  به  توجه  با 
از  افغانستان وضعیت خوبي نخواهد داشت و 
نیز   ۲0۱4 از  پس  سال هاي  حتا  دیگر،  طرف 
بدتر  ممکن وضعیت  نمي رسد.  نظر  به  روشن 

هم شود.
در سال 2014 نيروهاي خارجي افغانستان را 
ترك خواهند كرد و گفته مي شود كه حكومت 
با  ندارد،  را  با طالبان  مبارزه  توان  تنهايي  به 
توجه به اين مسايل، فكر نمي كنيد كه به يك 
فضاي كالن سياسي نياز است تا افغانستان را 

از خطرات احتمالی محفوظ بدارد؟
افغانستان در سال ۲0۱4 با یک سلسله خطراتي 
امروز  بي برنامه گي  زیرا  شد،  خواهد  مواجه 
بحران جدید  به طرف یک  را  ما  است  ممکن 
سه  با  افغانستان  می رود  احتمال  دهد.  سوق 
خالی نظامي، اقتصادي و سیاسي مواجه شود.

در این شکي نیست که شهامت مردم و نظامیان 
کرده  ثابت  را  آن  تاریخ  و  است  قدر  قابل  ما 
است؛ اما جنگ امروز جنگ تکنالوژي و جنگ 
نظامي  نیروهاي  متأسفانه  که  است  استخبارات 
ما فاقد آماده گي  براي این گونه جنگ ها هستند، 
به  نظامي  خالی  یک   ۲0۱4 سال  در  بنابراین 
سیاسي  بخش خالي  در  و  آمد  وجود خواهد 
حامد  جمهوري  ریاست  دورۀ  که  گفت  باید 
تا هنوز یک  اما  پایان خواهد رسید،  به  کرزي 
و  سواالت  به  بتواند  که  مطلوب  کاندیدای 

افغانستان پاسخ قانع کننده ارایه کند،  مشکالت 
مطرح نشده است.

برخی  گفت:  باید  اقتصادي  قسمت خالي  در 
مي کنند  کار  خارجي   مؤسسات  در  که  کساني 
از  و  شوند  بیکار   ۲0۱4 سال  در  است  ممکن 
کمک هاي  کشورها،  از  شماري  دیگر،  سوي 
حکومت داري  به  مشروط   را  خود  اقتصادي 
به  نیز  اقتصادي  اند، پس خالی  خوب ساخته 
وجود خواهد آمد. این سه خالء ممکن است 
براي افغانستان کشنده باشد و در نتیجه زمینه را 
براي رسیدن دشمن به اهداف اش مساعد سازد. 
بنابراین، ما به یک بستر سیاسي بسیار مستحکم 

نیاز داریم، تا از بحران جلوگیري صورت گیرد.
چه گونه می توانیم این بستر سیاسی را که در آن 
همۀ شخصیت های سیاسی و نخبه گان حضور 
خطرات  تا  آوریم،  وجود  به  باشند،  داشته 
احتمالی سال ۲0۱4 و پس از آن، مرفوع شود؟

به جاي این که ما روي تفکرات قومي و نژادي 
فضاي  یک  تا  بود  خواهد  خوب  کنیم،  بحث 
سیاسي را که همه با تفکر ملي در آن شرکت 
داشته باشند، به وجود بیاوریم، اما ایجاد چنین 
فضایی نیازمند زمان است، زیرا هر چند مردم از 
اجماع ملي صحبت مي کنند، اما عمل به چنین 
نیاز  پس  است؛  گرفته  صورت  کمتر  اجندایی 

است تا یک تفکر ملي به وجود بیاوریم.
افغانستان از جملۀ كشورهايی ست كه هويت 
تعريف  آن  در  ملي  منافع  و  وحدت  ملي، 
ملی،  هويت  به  دست يافتن  براي  نشده، 
وحدت و منافع ملي، ما نياز به طرح اجنداي 

ملي نداريم؟
ما به یک اجنداي ملي، تفاهم ملي و مصالحۀ 
ذهنِي ملي نیاز داریم و تمام این مسایل زیر چتر 
تفکر ملي جا دارد؛ یعني ما که از اقوام، زبان ها 
و مذاهب مختلف تشکیل شده ایم، اگر خود را 
یک  ما  که  این  پذیریش  آمادۀ  ذهني  لحاظ  از 
ملت واحد هستیم بسازیم، در آن صورت است 
که مي توانیم یک تفکر ملي را به وجود بیاوریم. 
ممکن است جریان هاي مختلف سیاسي قبل از 
سال ۲0۱4 با توجه به چالش هایي که افغانستان 
را تهدید مي کند، روي یک اجنداي ملي توافق 

کرده و بستر کالن سیاسي را تشکیل دهند؟
همان طوری که قباًل گفته ام، متأسفانه تفکرات 
بنابراین  است،  نرسانده  هدف  به  را  ما  قومي 
جریان هاي مختلف سیاسي با توجه به وضعیت 
نا به سامان امروزي، باید روي یک تفکر ملي 
افغانستان به جز تفکر  کار کنند، چرا که براي 
ایجاد  نمانده است؛ پس  باقي  راه دیگري  ملي 

تفکر ملي یک ضرورت است. 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده را 

چه گونه مي بينيد؟
نمي خواهم بدبین باشم، اما برگزاري انتخابات 
براي من سوال برانگیز است و سوال اصلي این 
یا  شد،  خواهد  برگزار  انتخابات  آیا  که  است 

خیر؟
بگویم  سیاسي  ملحوظات  دلیل  به  هرگاه 
یک  یقینًا  اما  می شود،  برگزار  انتخابات  که 
انتخابات شفاف نخواهیم داشت؛ بنابر ناامني ها 
گذشته  انتخابات های  در  که  تقلب هایی  و 
شرکت  عالقه مند  مردم  ممکن  گرفته،  صورت 

در انتخابات هم نباشند.

انتخابات  مسالۀ  حتا  متأسفانه  دیگر،  سوی  از 
نیز با دیدگاه های قومي مطرح مي شود و ایجاد 
از  تا  است  این  براي  ایتالف ها و یکجاشدن ها 
در  بیاوریم؛  دست  به  را  اکثریت  قومي  لحاظ 
حالي که وضعیت افغانستان ایجاب مي کند تا با 

یک تفکر ملي به استقبال انتخابات برویم.
جریان هاي  از  اما  نداریم،  خاصي  حرف  من 
افغانستان  براي  سیاسي، نخبه گان و کساني که 
نگران هستند مي  خواهم مسایل قومي و زباني 
را که ما را در آغوش گرفته و سخت مي آ زارد، 
بگذارند و پیرو یک تفکر ملي شوند، تا آیندۀ 

افغانستان از تاریکي نجات داده شود.
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گفت وگوكننده: ناجیه نوری

داكتر طاهر هاشمي استاد دانشگاه كابل:

به یک بستر کالن سیاسی 
نیاز داریم

 

هشـتم ثور امسال، برابر است با بیست ویکمین سال روزِ 
و  شور  از  دیگر  که  افغانستان،  در  مجاهدین  پیروزی 
حرارِت سابِق آن خبری نیست. به همین مناسبت خوب 
است نگاهی بسیار گذرا به این روزِ تاریخی بیاندازیم و 

نتیجه یِی همه شمول و سازنده از آن برگیریم.
مردمِ  مبارزۀ  و  جهاد  سال   ۱4 که  است  این  حقیقت 
افغانستان علیه تجاوز و مداخلۀ آشکار بیگانه گان، با نیِت 
این  ایمان راسخ به خداوند آغاز شد و همه در  پاک و 
راه، صادقانه از جان ودل مایه گذاشتند تا سرانجام حماسۀ 
۸ ثور رقم خورد و پیروزی به دست آمد. مردمِ ما بدون 
هیچ چشم داشتی میلیون ها شهید و معلول نثار کردند تا 
آزادی و عزِت خویش را به دست آورند. اما با همۀ این  
پیروزی  این  نپایید که  طعم شیریِن  جان فشانی ها، دیری 
طماع  همسایه گان  حسادِت  و  گردید  تلخ  مردم  کامِ  بر 
و بی  وفایِی جامعۀ جهانی و نیز بی تجربه گی مجاهدین، 
منجر به جنگ های خونیِن داخلی شد و خاطرات تلِخ آن 

تا نسل ها ادامه یافت.
هرچند تلخی های پس از ۸ ثور، نباید شیرینی های نهفته 
در قبل از آن را پنهان سازد؛ اما واقعیت این است که ما 
باید با زبان و ادبیاتی از این روز سخن بگوییم که برای 
همۀ نسل ها شنیـدنی و عبرت آموز باشد؛ به ویژه نسلی که 
آن برهه را خود به چشم ندیده اند و معیار قضاوت شان، 

شنیدنی ها و خواندنی های شان است. 
ثور   ۸ از  پس  که  تلخی  حوادث  تمام  نظرداشِت  در  با 
باید  متأثر ساخت،  را  ملت  و  کشور  و  پیوست  به وقوع 
است  مردم  همۀ  به  متعلق  آن  حوادِث  و  تاریخ  گفت 
به گونۀ مشترک  باید  نیز  را  آن  بد  نیک و  و مسوولیِت 
که  ندارد  وجود  ضرورتی  هیچ  بنابرین،  پذیرفت. 
چشم بسته، شماری این روز را سرآغازِ خوشبختی بنامند 
و شماری نیز، سرآغاز بدبختی. بلکه ما باید واقعیت های 
تاریخی را به گونه یی تشریح و تبیین کنیم که برای حال  

و آینده  مان پند دهنده واقع  گردد.
اکنون بر اثر سال ها جنگ و ناامنی، زیربناهای اقتصادی مان 
در  ملی  نام صنعت  به  است، چیزی  پاشیده  فرو  هم  از 
کشور نداریم، فقر بیداد می کند، صدها هزار معلول، یتیم، 
افغانستان در نهایِت  بیوه و بی سرپرست در گوشه وکنار 
ناامنی و دهشت هنوز هم  به سر می برند و  فقر روزگار 
از ما قربانی می گیرد. پس در قدم نخست، وظیفه داریم 
برای محِو آثارِ به جا مانده از جنگ تالش کنیم. یعنی از 
خانواده های شهدا و معلولین، دست گیری و حمایت کنیم 

و برای بازسازی میهن، تالش به خرچ دهیـم.
دور  به  و  علمی  نگاه  گذشته ها  به  باید  دوم،  قدم  در 
عالمانه  را  گذشته  اشتباهاِت  باشیم؛  داشته  تعصب  از 
کنیم.  اجتناب  آینده ها  آن در  از تکرارِ  شناسایی کرده و 
که  را  درخشاِن گذشته  و  مثبت  نکته های  باید  هم چنین 
برای ما پیروزی به ارمغان آورده، تشخیص داده، تقویت 
قرار  آینده  سوی  به  حرکت مان  مسیِر  سرلوحۀ  و  کرده 
دهیم. چرا که ملت های پیروز، ملت هایی هستند که فارغ 

از جدل های بیهوده، از تاریِخ خود درس می گیرند.
از  سرشار  تاریِخ  که  بپذیریم  باید  همه  سوم،  قدم  در 
مبارزه و مجاهدِت افغانستان را، پدران و برادراِن ما رقم 
نیز آرزویی جز سربلندی و  از آن ها  زده اند و هیچ کدام 
آزاده گِی ما نداشته اند. بی گمان اگر آن ها این رشادت ها و 
جان فشانی ها را از خود بروز نمی دادند، امروز چیزی به 
نام آزادی، استقالل و هویِت دینی و فرهنگی، نمی داشتیم 
و چنان زیر استعمار بیگانه گان ، مسخ و استحاله می  گشتیم 
که اینک به زبانی غیر از زبان مادری مان سخن می  گفتیم.
و سخن آخر این که: متأسفانه تجربۀ ده ساِل گذشته نشان 
داده که نظام و حکومت کنونی، پروای چنین موضوعاِت 
مهمی را ندارد و فقط و فقط به بقا و سلطۀ خود می اندیشد 
و اگر الزم شود همه چیز را فدای این راه می سازد. پس بر 
تک تِک ما شهروندان افغانستان و به ویژه نسل جوان و 
تحصیل کرده است که به مسایل، نگاه عمیق داشته باشیم 
و ارزش های ناب ِ خود را در سطحی نگری های به  ظاهر 

روشن فکرمآبانه قربان نسازیم. 

8 ثور و  رسالِت ما

احتامل می رود افغانستان با سه خالی نظامي، اقتصادي و سيايس مواجه شود. 

اين سه خالء ممكن است براي افغانستان كشنده باشد و در نتيجه زمينه را براي 

رسيدن دشمن به اهدافش مساعد سازد. بنابراين، ما به يك بسرت سيايس بسيار 

مستحكم نياز داريم تا از بحران جلوگريي صورت گیرد



سال پنجم y شمارة یکهزار و چهل و ششم y چهار شنبه 4 اردیبهشت/ثور y 1392 24 اپریل 32013 www.mandegardaily.com

خبر  تکذیب  با  البرادعی 
جبهه  در  داخلی  اختالف 
شرکت  دولت،  مخالفان 
اپوزیسیون در انتخابات آتی 
شدن  برآورده  به  را  مصر 

شروط آنها منوط دانست.
پایه گذار  البرادعی،  محمد 
)ائتالف  ملی  نجات  جبهه 
دولت  مخالف  گروه های 
شایعات  تکذیب  با  مصر( 
و  تفرقه  وجود  درباره 
جبهه،  این  در  اختالف 
که  در صورتی  کرد:  تاکید 
جبهه  اساسی  شرط  پنج 
ما  ملی محقق شود  نجات 

حاضریم در انتخابات پارلمانی آتی شرکت کنیم.
اساسی،  قانون  برای اصالح  ما خواهان تشکیل کمیته یی  وی گفت: 
تشکیل کمیته یی برای نظارت بر انتقال عادالنه قدرت و روند آشتی 
ملی، تشکیل کمیته یی برای تدوین قانون انتخابات، و محقق شدن پنج 
شرط اصلی خود هستیم و بر اساس این شروط در انتخابات شرکت 

خواهیم کرد.
البرادعی ادامه داد: در صورت محقق نشدن خواسته هایمان هرگز در 
این سیرک نمایش آزادی قدم نخواهیم گذاشت و اپوزیسیون معتقد 

است که قوانین قضایی کنونی دستگاه قضایی مصر را نابود می کند.
البرادعی با اشاره به فشارهای اعمال شده بر قضات مصری گفت: ما 
خواهان برپایی دولتی بی طرف و تکشیل کمیته یی برای تحقق عدالت 

اجتماعی هستیم.

چرخش در سیاست های هسته یی اوباما 
و ظهور سالح های اتمی هوشمند

قصد  امریکا  دولت  شد  افشا  اینکه  از  پس 
دارد میلیاردها دالر را برای ارتقای سالح های 
هسته یی ذخیره شده امریکا در اروپا هزینه کند 
تا آنها به سالح هایی مطمین تر و دقیق تر تبدیل 
شوند، باراک اوباما متهم شده که تعهدات داده 
فراموش  خلع سالح  زمینه  در  را  شده خود 

کرده است.
دارد  قصد  امریکا  دولت  برنامه  این  طبق 
نزدیک به ۲00 بمب بزرگ هسته یی نوع بی 
۶۱ را که در کشورهای بلژیک، هلند، آلمان، 
به  مجهز  می شوند،  نگهداری  ترکیه  و  ایتالیا 
سالح هایی  به  تا  کرده  جدیدی  سیستم های 
می توان  که  بمب های  شوند؛  تبدیل  هدفمند 
آنها را در بمب افکن های رادارگریز F3۵ مورد 

استفاده قرار داد.
هانس کریستنسن، کارشناس سالح های اتمی 

اقدام  این  می گوید:  هسته یی«  دانشمندان  »فدراسیون  در 
می تواند توانایی های هسته یی امریکا در اروپا را به گونه یی 
قابل توجه افزایش دهد. این در حالی است که این اقدام 
برای به روزرسانی سالح های هسته یی، کامال در تقابل با 
آماده سازی  بر عدم  مبنی  اوباما در سال ۲0۱0  تعهدات 

سالح های هسته یی جدید است.
ایاالت متحده امریکا در »بازبینی وضعیت هسته یی« خود 
در سال ۲0۱0 پذیرفت تا نقش و تعداد سالح های هسته یی 
خود را کاهش دهد و بخشی از این کار را تولید نکردن 
کالهک های هسته یی جدید برشمرد. این دولت همچنین 
اعالم کرد که از ماموریت های جدید نظامی و قابلیت های 

نظامی هسته یی حمایت نمی کند.
از  بنابر بودجه جدید اعالم شده  این در حالی است که 
سوی امریکا، این کشور قصد دارد حدود ۱0 میلیارد دالر 
در جهت افزایش عمر بمب های بی ۶۱ و نیز حدود یک 
میلیارد دالر برای هدایت پذیر کردن این بمب ها هزینه کند.
موشک ها  این  کردن  پذیر  هدایت  می گوید:  کریستنسن 
آنها  قابلیت ها و ماموریت های جدیدی را برای  می تواند 
تعریف کرده و آنها را مطابق برنامه ریزی انجام شده در 

سال های ۲0۱9 یا ۲0۲0 در اروپا قابل استقرار کند.
وی می افزاید: آنچه که پس از انجام اقدامات به روزرسانی 
هسته یی  بمب های  بازمی گردد  اروپا  به  امریکا  توسط 
قابل هدایت است. به ویژه هنگامی که این بمب ها را با 
ادغام   3۵ اف  افکن های  بمب  رادارگریزی  ویژگی های 
کنید می توانید اهداف بیشتری را از طریق اروپا تحت نظر 
قرار دهید و بمب ها را به اهداف خود که مد نظر برای 

انفجار هستند، نزدیکتر کنید. این اقدام برای کمتر کردن 
تشعشعات رادیواکتیو بسیار کارآمد می باشد. این در حالی 
است که این موضوع برای بسیاری از مردم نگران کننده 
است چراکه سالح های هسته یی را بسیار »کارآمد« خواهد 

کرد.
نمونه های  مانند  نیز  کا ۱۲«  ام  »بی ۶۱  بمب های جدید 
تاکتیکی حال حاضر در اروپا ۵0 کیلو تن وزن خواهند 
در  که   ۶۱ بی  استراتژیک  و  بزرگ تر  نمونه  اما  داشت. 
شد.  نخواهند  تولید  دیگر  می شوند،  نگهداری  امریکا 
برخی کشورهای اروپایی با رهبری آلمان سعی داشته اند 
با پایان جنگ سرد و از بین رفتن دلیل استفاده از بمب های 
هسته یی، بی ۶۱ های امریکا را از خاک اروپا خارج کنند. 
اتمام جنگ سرد دیگر  از  بعد  این بمب ها  گفته می شود 
آنها  دزدیده شدن  و خطر  نداشته  را  الزم  نظامی  کاربرد 
دیگر  از سوی  اما  دارد.  تروریستی وجود  عوامل  توسط 
برخی دولت های اروپای شرقی از کنار گذاشتن آنها امتناع 
نشان دهنده ضعف  است  ممکن  کار  این  چراکه  می کنند 
امریکا در انجام تعهدات خود برای دفاع از آنها در برابر 

روسیه باشد.
با این وجود مقامات دولتی امریکا بر این باورند که افزودن 
خود،  هسته یی  موشک های  به  دور  راه  از  کنترل  قابلیت 
تغییر اساسی در عملکرد آنها برای انجام عملیات جدید 
تعهدات سال  زیرپا گذاشتن  این موجب  و  نکرده  ایجاد 
۲0۱0 آنها نمی شود. آنها اصرار دارند که اوباما همچنان به 
اظهارات خود در سخنرانی تاریخی سال ۲009 در پراگ 

پایبند خواهد بود.
اوباما، رییس جمهور امریکا در این سخنرانی قول داده بود 

تا تالش خود را برای رسدین به جهانی 
بدون سالح هسته یی انجام دهد.

پس از این سخنرانی دو کشور امریکا و 
معاهده  به  موسوم  معاهده ای  در  روسیه 
جدید استارت، تصمیم گرفتند تجهیزات 
کالهک   ۱۵۵0 به  را  خود  استراتژیک 
کاهش  طرف  دو  هر  برای  هسته یی 
دهند. بهار امسال نیز قرار بود اوباما در 
یک سخنرانی پیشنهاداتی را در رابطه با 
مورد   ۱۱00 به  کالهک ها  تعداد  کاهش 
متحده  ایاالت  مقامات  اما  دهد،  ارائه 
امریکا اعالم کردند در پی بحران به وجود 
آمده در کره شمالی و لزوم تشکیل تیمی 
جدید در زمینه امنیت ملی این سخنرانی 

به زمان دیگری موکول خواهد شد.
رییس  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون،  تام 
به  سفری  در  جاری  ماه  در  این  از  پیش  امریکا  جمهور 
مسکو، پیغامی را از سوی اوباما به والدیمیر پوتین، همتای 
زمینه  در  را  پیشنهاداتی  پیغام  این  داد.  تحویل  او  روسی 
کاهش تجهیزات هسته یی دو کشور و یافتن راه حلی برای 
دفاع  از سپر  استفاده  برسر  اختالفات طوالنی مدت  رفع 
موشکی امریکا در اروپا در بردارد. برخی منابع خبری که 
مطلع از جزییات گفت وگوها هستند پاسخ روسیه را به این 

پیشنهادات مثبت توصیف کرده اند.
این در حالی است که اوباما و پوتین قرار است در نشست 
موسوم به »جی ۸« که ماه جون در شهر ادینبورو ایرلند 
شمالی برگزار می شود با یکدیگر مالقات کنند اما هنوز 
مشخص نیست که آیا دو کشور برای کاهش سالح های 
هسته یی خود در زمان باقیمانده آماده خواهند بود یا خیر.

جوسف سیرینسیون، رییس »صندوق پلوشرز« - یک گروه 
فشار حامی کنترل سالح - می گوید، طرح مدرنیزه کردن 
بمب های بی ۶۱ با در نظر گرفتن مالحظات سیاسی داخلی 
انجام گرفته است اما دولت امریکا رفتار جنون آمیزی در 
دست  به  برای  می کنند  فکر  آنها  است.  داشته  زمینه  این 
آوردن رای مثبت قانون گذاران در اقدامات بعدی در قبال 
کنترل سالح باید رای این قانون گذاران را با میلیاردها دالر 

بخرند.
۶۱ها  بی  صرف  ما  که  دالری  میلیاردها  می افزاید:  وی 
می کنیم یک جنایت است. این کار صرف میلیاردها دالر 
برای سالح هایی است که مأموریت آنها با پایان جنگ سرد 
آرای  برای خرید  تنها  کار  این  است. مسلماً  منتفی شده 

سناتورهاست.  

الربادعی: 

تا رشوط    مان برآورده نشود در 

انتخابات رشکت منی کنیم

مرشف در ارتباط با پروندة 

ترور بوتو به دادگاه رفت

رییس جمهور اندونیزیا در میامنار

 به دنبال چیست؟

کوریای   شاملی:

ما را به عنوان یک قدرت هسته یی 
به رسمیت بشناسید

از  اندونیزیا  رییس جمهور 
رهبران میانمار را وادار خواهد 
علیه  بودایی ها  تا خشونت  کرد 
قرار  توجه  مورد  را  مسلمانان 
می  خشونت  این  چراکه  دهند 
برای  ایجاد مشکل  باعث  تواند 
مسلمانان در هر جای دیگر این 

منطقه شود.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیدار روز سه شنبه و چهارشنبه 
یودهویونو«،  بامبانگ  »سوسیلو 
از  اندونیزیا  جمهور  رییس 
آن  از  پس  ماه  یک  میانمار 
صورت می گیرد که دست کم 

43 تن که اکثرا مسلمان بودند، طی 4 روز خشونت هدایت شده توسط بودائیان در شهر 
»میختیال« در ۸0 مایلی شمار نایپیدائو ، پایتخت میانمار کشته شدند.

یودهویونو گفت: من این امر را که دولتمردان میانمار به این مساله به درستی توجه می 
کنند و مانع تنش و خشونت می شوند، ترغیب می کنم. ما در اندونیزیا آماده ایم از آنها برای 

رسیدن به این اهداف حمایت کنیم.
مسلمان  اقلیت  علیه  میالدی  گذشته  سال  بار  مرگ  ناآرامی های  از  پس  یودهویونو  دیدار 
روهینجا در ایالت راخین صورت می گیرد. ناآرامی هایی که دیده بان حقوق بشر در گزارشی 

آن را »پاکسازی قومی« توصیف کرده است.
یودهویونو گفت: چالش های دیگر در میانمار وجود دارد، مانند تنش های فرقه یی که اقلیت 

روهینجا با آن مواجه هستند.
خشونتهای سال گذشته میالدی در ایالت راخین باعث کشته شدن دست کم ۱۱0 نفر که 

اکثرا مسلمان روهینجایی بودند و آوارگی ۱۲0 هزار نفر شد.
دولت میانمار به حدود ۸00 هزار روهینجای مسلمان به چشم مهاجران غیرقانونی بنگالدشی 

می نگرد و حق شهروندی را از آنان سلب می کند.

پرویز مشرف روز سه شنبه برای نخستین بار برای پاسخگویی درباره 
ترور بی نظیر بوتو دادگاه ضد تروریسم پاکستان حضور یافت.

سابق  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان به توطیه برای ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان 

متهم شده است.
بی نظیر بوتو در یک حمله انتحاری مسلحانه در دسامبر ۲00۷ کشته 
شد. این یکی از سه پرونده یی است که مشرف در دادگاه از زمان 
بازگشتش به خانه در ماه مارس با آن مواجه است. وی پس از چهار 

سال تبعید خود خواسته به پاکستان بازگشته است.
مشرف امروز در این دادگاه در »روالپندی«، مقر نظامی که وی زمانی 

رهبری آن را برعهده داشت، حضور یافت.
بازداشت مشرف و عدم صالحیتش برای شرکت در انتخابات پارلمانی 

۱۱ می ضربه تحقیر آمیزی برای وی محسوب می شود.
اطراف  در  نظامی  شبه  و  پولیس  نیروهای  گسترده  با وجود حضور 
دادگاه، درگیری های شدیدی میان وکال و حامیان مشرف در گرفت. 
خارج  در  یکدیگر  با  و  کردند  می  پرتاب  سنگ  هم  طرف  به  آنها 

ساختمان دادگاه درگیر شده بودند.
حدود ۱۵0 وکیل فریاد می زدند: »مشرف سگ است«. در حالی که 

چندین تن از حامیان وی شعار »زنده باد مشرف« سر داده بودند.
سلمان صفدر، وکیل پرویز مشرف گفت: جلسه دادگاهی روز گذشته 
در خصوص پرونده قتل بی نظیر بوتو، جلسه یی عادی بود و جنرال 
مشرف برای نخستین بار است که در خصوص این پرونده در دادگاه 

حضور یافته است.
جنرال مشرف حدود ۱۵ دقیقه در دادگاه و ۱۵ دقیقه با وکیل خود بود 

و سپس به خانه اش بازگشت.
در جریان  که  مدتهاست  بوتو  نظیر  بی  ترور  پرونده  اینکه  با وجود 
است اما تاکنون در این مورد هیچ کس محکوم ویا زندانی نشده است.
در نوامبر ۲0۱۱ این دادگاه دو مامور پولیس و پنج شبه نظامی مظنون 

طالبان را در خصوص ترور بی نظیر بوتو مظنونین احتمالی دانست.
مشرف  جنرال  اموال  مصادره  دستور  دادگاه  این   ،۲0۱0 اگست  در 
را در حالی که  پاکستان  بانکی وی در  را صادر کرد و حساب های 
در تبعید به سر می برد مسدود کرد تا برای پاسخگویی به سئواالت 

مربوط به ترور بی نظیر بوتو حاضر شود.
وکیل جنرال مشرف گفت، گروه وکالی مشرف از دادگاه خواستند تا 
دستورات خود را لغو کند چرا که وی برای حضور در دادگاه آماده 
را  مشرف  با  مالقات  اجازه  که  کردند  شکایت  همچنین  آنها  است. 
نداشته و به پولیس دستور داده شود تا در خصوص پرونده تحقیق 

و بررسی کند.

کوریای شمالی روز سه شنبه 
با اعالم اینکه می خواهد به 
هسته ای  کشور  یک  عنوان 
شود،  شناخته  رسمیت  به 
شرط آمریکا را برای توقف 
پیش  خود  هسته ای  برنامه 
مذاکرات  هرگونه  آغاز  از 

رد کرد.
خبرگزای  گزارش  به 

رویترز، کوریای شمالی پس از هفته ها تنش در شبه جزیره کوریا در روزهای اخیر در 
پاسخ به درخواست مذاکوریای از سوی آمریکا و کوریای جنوبی، دست کم درباره 

مذاکوریای صحبت می کند.
روزنامه »رودونگ سینمون« کوریای شمالی شرط »غیرقابل قبول و بی پایه و اساس« 
کوریای جنوبی و امریکا را مبنی بر اینکه پیونگ یانگ باید برنامه های اتمی و پرتاب 

موشکی خود را به حالت تعلیق درآورد، رد کرد.
این روزنامه در گزارشی نوشت: اگر قرار است کوریای شمالی با آمریکا در پای میز 
مذاکوریای بنشیند، باید مذاکوریای ای میان کشورهای اتمی باشد و یکی از طرفین 
اتمی خود  از تسلیحات  تا دست  نباید طرف دیگر را مجبور کند  این مذاکوریای 

بردارد.
کوریای شمالی  کرد،  اعالم  میالدی  جاری  ماه  در  سفید  کاخ  سخنگویان  از  یکی 
تا این  باید نشان دهد که در خصوص توقف جاه طلبی های اتمی اش جدی است 

مذاکوریای معنا پیدا کند.
پیونگ یانگ در ماه فبروری سومین آزمایش اتمی خود را انجام داد که تحریم های 
جدی سازمان ملل را به همراه داشت و منجر شد که کوریای شمالی تهدید کند علیه 

کوریای جنوبی و آمریکا دست به حمالت اتمی می زند.
در  شرکت  برای  خود  شروط  از  فهرستی  گذشته  پنج شنبه  کوریای شمالی  اما 
مذاکوریای را در اختیار آمریکا وکوریای جنوبی قرار داد. یکی از این شروط لغو 

تحریمهای سازمان ملل است.

گاردین             
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سه عامل کلیدِی کارکرد 
افراد نخبه در هر زمینه یی

هیچ کس کارشناس و نخبه به دنیا نمی آید، بلکه در طول زمان ساخته می شود: 
نوازنده گان، نوابغ، نخبه گان و برجسته گان در زمینه های موسیقی، هنر، ریاضیات، 
مغز و اعصاب ... نمی توانند با شاخص های مهم اولیه، از پیش شناخته و پیش بینی 
شوند. تحقیقات نشان داده است که هیچ هم بسته گی یی بین ضریب هوشی و 

کارکرد تخصصی در شطرنج، موسیقی، ورزش و پزشکی و ... وجود ندارد.
تنها استثنا قابل توجهی که این تحقیق عرضه می کند، این است که ویژه گی های 
فیزیکی و ژنتیکی مانند قد و اندازه های بدن می توانند در نخبه گان ورزشی به 
عنوان یک شاخص کارکرد، نقش مهمی را ایفا کنند. اما حتا این عوامل هم به 

اندازۀ کافی نشانی برای موفقیت و نخبه شدن در این زمینه نیستند.
ویژه گی های کلیدی در پشت توسعۀ »نخبه شدن« به عنوان رهبران برجسته در 

زمینه های انتخاب شدۀ افراد، این گونه تعریف شده اند:
ـ كاركرد دقيق

ـ مربی برجسته، بازخوردهای آموزشی
ـ صرف مقادير قابل توجهی از زمان، معمواًل بيش از ده سال يا بيشتر

فکری،  تجسم  تکنیک های  فشرده،  آموزش های  تمرکز،  شامل  دقیق،  کارکرد   
برنامه ریزی شرح مختصر و تالش های سیستماتیک برای بهبود کارکرد در هر 

حوزه از فعالیت است.
نیست؛  بیشتر  تمرین  برای  زمان  تمرین، صرف  و  آموزش  برای  کلیدی  نکتۀ 
نمونه:  برای  است.  منظم  آموزش  و  شده  متمرکز  کارکرد  کیفیت  میزان،  بلکه 
ویولونیست نیتان میلشتین، او متوجه شد که هنرآموزان دیگر در تمام طول روز 
تمرین می کنند و از استاد خود پرسید: »چند ساعت در روز باید تمرین کنم؟« 
تمام  در  تمرین  کنی،  تمرین  خود  انگشتاِن  با  اگر  واقع،  »در  داد:  پاسخ  استاد 
روزهم کافی نخواهد بود. مدت زمان تمرین اصاًل مهم نیست، ولی اگر با مغز 
خود تمرین کنی، دو ساعت کافی است.« توصیۀ میلشتین این است: تا جایی که 

می توانید با تمرکز تمرین کنید.
تمرین، هم چنین شامل تالش در جهت بهبود نقاط ضعف و ساخت نقاط قوت 
است. تبدیل شدن به یک کارشناس نخبه، زمان طوالنی می خواهد حداقل ده 
سال )۱0000 ساعت( تا این که بتوان یک جایزۀ ادبی به دست آورد. در زمینۀ 

موسیقی کالسیک، این زمان می تواند ۱۵ تا ۲۵ سال طول بکشد.
نتیجۀ پژوهش به وسیلۀ مطالعات روی به دست آوردن موفقیت، از گروه  این 
موسیقی بیتل ها گرفته تا برنده گان جوایز صلح نوبل است. شناسایی این که حتا 
به طور معمول برای یک »احساس یک شبه« باید ده سال پُرزحمت و سخت را 
پشت سر گذاشت تا مهارت ها، آشنایی ها و روابط در حوزه های حرفه یِی خود 
را بتوان به دست آورد؛ و به طور کلی، قابلیت ها و زیرساخت های ارتباط برای 

رسیدن به موفقیت، ساخته شوند.
برجسته«  تخصصی  »وضعیت  یا  نخبه گی  کارکرد  و  موفقیت  به  که  افرادی 
برای  توانایی  توسعۀ  داشته اند.  دردآوری  حتا  و  سازنده  بازخورد  رسیده اند، 
ارزیابی و مشاورۀ یک مربِی مناسب است که برای آن ها کارآیی به همراه داشته 

است. 
منبع:
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ارشد فلسفه

هگل به دو نکتۀ اساسی که باعث به فعلیت 
نرسیدن این شکوفایی گردیده، اشاره می کند. 
ابتدا به این که در یونان برده داری رواج داشته 
از  عده یی  روزگار،  آن  در  )برده ها  است 
شهروندان دولت شهرهای یونانی بودند که از 
تمامی حقوق شهروندی و آزادی های فردی 
از  یونانی  جامعۀ  شهروندان  و  بوده  محروم 
استفاده  روزمرۀ خود  امور  انجام  برای  آن ها 
باستان  می کردند( وجود برده داری در یونان 
جامعۀ  شهروندان  همۀ  که  بود  این  بر  دلیل 
و  فردی  آزادی  از  یکسان  به طور  یونانی، 
حقوق فردی بهره مند نبودند و هگل این را 
یکی از دالیل عدم شکوفایی آگاهِی تاریخی 

در این مرحلۀ تاریخی می داند. 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  شاید  که  دوم  دلیل 
باشد این است که یونانیان در آن روزگار در 
تمامی اموری که انجام می دادند، آزاد بودند 
و هیچ گونه فرمانی از حاکمی مستبد، بر امور 
زنده گانِی آنان سایه نیانداخته بود. گرچه این 
نشانگر سویه یی از آزادی فردی آنان بود، اما 
در این میان مشکلی هم وجود داشت؛ آنان 
و  عادات  به سلسله  توجه  با  را  امور  تمامی 
رسوم متداولی که از زمان های گذشته به آنان 
طبق  آنان  پس  می دادند.  انجام  بود،  رسیده 
عقل خود تصمیم نمی گرفتند و به این امور 
می پرداختند؛ زیرا رسوم و عاداتی که آنان بر 
حسب آن به امور خود می پرداختند، در پی 
اندیشۀ خود آن ها به دست نیامده بود. اندیشه 
و تفکر یکی از مراحل رسیدن به آزادی است 
که آن ها از این مرحله دور مانده بودند. شاید 

به همین دلیل بود که آنان سقراط را، فقط به 
دلیل این که گفته بود »انسان به وسیله نیروی 
تفکر می تواند به شناسایی از خود و آزادی 
فردی برسد« همانند فردی مجرم که در مقابل 
عادات و رسوم متداول آن ها ایستاده، محاکمه 
کردند. اما با این وجود سقراط و اندیشۀ او، 
نقطۀ آغاز تحول یونانیان و تکیۀ آنان بر عقل 
راهی  همان  این  شد.  انسان  فردی  آزادی  و 
بود که پس از او، توسط متفکران دیگر )مانند 

افالطون و ارسطو( دنبال شد. 
او سپس به تمدن روم اشاره می کند؛ تمدنی 
که عده یی دولت شهر، در لوای نظام حکومتی 
واحد به یک دیگر پیوند خورده بودند. در این 
آزادی  ایران،  و  یونان  تمدن  برخالف  نظام، 
به  شهروندی  حقوق  مبنای  عنوان  به  فردی 
به  تنها  آزادی،  این  گرچه  می آمد.  حساب 
شکل حقوقی و صوری وجود داشت و شکل 
عملی آن توسط نظام حاکم موجود سرکوب 
می شد، اما تنها کشاکش دو نیروی حاکمیت 

بود  آزادی  این  به  دست یابی  برای  مردم  و 
از خود  پیش  از تمدن های  را  این تمدن  که 
از  یکی  شاید  می کرد.  جدا  یونان(  و  )ایران 
دالیل مهم وجود مکتب های متفاوت فلسفی 
در آن روزگار، در این بود که فرد با وجود 
داشتن  از  درونی،  فردی  آزادی  بودن  دارا 
آزادی های خارجی در درون جامعه محروم 
بود و حکومت برخالف رویۀ ظاهری خود، 

به شدت سرکوب  را  آزادی هایی  این چنین 
به  می توان  مکتب ها  این  جملۀ  از  می کرد. 

»مکتب رواقی«۲ اشاره کرد.
در این جا هگل به جنبۀ دیگر وجود انسان، 
این  و  می کند  اشاره  آن  روحانِی  جنبۀ  یعنی 
»خودآگاهی  اصلی  و  نخست  گام  را  مرحله 
می کند  بیان  او  می کند.  قلمداد  روحی«3 
هنگامی که انسان به این دوگانه گی می رسد 
است،  آن  خواستار  که  او،  فردی  آزادی  و 
توسط حاکمیت موجود در  درونش سرکوب 
فلسفه های  درون  به  ناچار،  به   وی  می شود، 
خود  و  می برد  پناه  خود  وضعیت  با  مطابق 
این  به  اگر  اما  می کند.  انزوا سرکوب  در  را 
با  او  قابل تمایز  که شاخص  کند  توجه  نکته 
جانداران دیگر، همانا بُعد الهِی وجود اوست، 
وجودش  از  خارج  در  که  نیروهایی  دیگر 
در  می کنند،  سرکوب  را  او  فردی  آزادی 
این  او  زیرا  می شوند؛  بی اهمیت  نظرش 
طبیعت  جهان  از  فراتر  جهانی  در  را  آزادی 

جست وجو می کند.
اهمیت  واجد  انسان  الهی  بُعد  مسیحیت  در 
باالیی است، آن چنان که از دیدگاه مسیحیان، 
و  الهی  جنبۀ  دو  دارای  عیسی مسیح  خود 
انسانی همانند دیگر  انسانی بوده؛ از یک سو 
بر  پسر خداوند.  دیگر،  از جانب  و  انسان ها 
اساس همین آموزه های مسیحی بود که مرحلۀ 
آگاهی دینی در تمدن روم، رو به جلو حرکت 
دینی،  خودآگاهی  این  بر  تکیه  با  و  می کند 
فردی  آزادی  که  ـ  برده داری  همانند  اموری 
میان رفت و  از  ـ  پایمال می کرد   را  انسان ها 
سعی بر جایگزینی فرامین الهی می شد. البته 
با توجه به برجسته شدن نقش مسیحیت در 
مسحیت،  این  می کند  بیان  هگل  باستان،  رم 
متظاهرانه  پرهیزکاری  و  زهد  جز  چیزی 
نبوده و در اصل ریشه های این مسیحیت از 
این دوره  پای بست سست بوده است. شاید 
و  میانی  سده های  آغاز  یعنی  مسیحیت،  در 
حاکمیت کلیسا بر اندیشه و در درجات باالتر 
ظلم و ستم آن، نمود بارزی از مسیحیت آن 

روزگاران باشد.
مرحلۀ جدیدی  رنسانس،  طلوع خورشید  با 
با  اما  گرفت؛  شکل  تاریخی  خودآگاهی  از 
خودآگاهی  این  که  بود  دین  اصالح  نهضت 
چهرۀ  که  هنگامی  رسید.  خود  اوج  نقطۀ  به 
از  ظاهری  با  تنها  میانی  سده های  تاریک 
مسیحیت، رستگاری و رسیدن به پاداش های 
اخروی را به بهای دنیوی می فروختند و روح 
تصنعی  مراسمی  اجرای  در  تنها  را  معنویت 
ذره دره از میان می بردند، لوتر، کشیش آلمانی، 
با  و  پرداخت  انحراف ها  این  با  مخالفت  به 
عوض کردن چهرۀ مسیحیت، گام بلندی در 
برداشت.  انسان  دینی  خودآگاهی  راستای 
آن چنان که او هیچ مرجعی را واالتر از خود 
انسان برای رسیدن به آزادی فردی در سایۀ 

مسحیت و معنویت نمی دید.
هر  که  می دارد  اعالم  دین  اصالح  نهضت 
می تواند  مرد،  و  زن  از  انسانی  موجود 
حقیقت و فطرت روحانی و معنوی خویش 
را تشخیص دهد و خود به رستگاری دست 
تفسیر  برای  بیرونی  مرجع  هیچ  به  یابد. 
صحف آسمانی یا به جای آوردن مناسک نیاز 
باالترین مرجع داوری دربارۀ راستی  نیست. 
و نیکی، وجدان فردی است )سینگر، ۱3۷9، 
نهضت  ارزندۀ  دستاورد  این  ص ۵۵(. هگل 
اصالح دین را، دستاورد قوم ژرمن می داند. 
البته هگل سراسر دورۀ تاریخی پس از سقوط 
امپراتور روم را گسترۀ جهان ژرمنی می داند.

به نظر هگل، اصالح دین یکی از دستاوردهای 
قوم ژرمن و برخاسته از راستی و درستی و 
پاکدلِی آن مردم است. در نزد او پاکی و دل 
است  دین  اصالح  نهضِت  بنیادی،  عناصر 
و  پاک  آلمانی  راهب  به دست  آلمان  در  که 
ساده یی بر پا شد و فقط در میان ملل ژرمنی 
ریشه دوانید. شاید دستاورد مهم دیگر پس از 
نهضت اصالح دین، پایه نهادن شاخص های 
عقالنی و عمل به آنها به عنوان مبنایی کامل 
برای »انطباق با اخالق اجتماعی و قانون« و 
برقراری آزادی راستی و نیکی در جهان باشد. 
می توان دستاوردهای این عقل گرایی را عصر 
روشن گری و انقالب فرانسه دانست، گرچه 
دورۀ وحشت انقالبی که نتیجۀ درک نادرست 
عقل گرایی )و بدتر از آن، عمل بدان( بود را 
به دنبال داشت، اما دستاوردهای درخشان آن، 

این سیاهی را دگرگون ساخت.
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بخش چهارم و پایانی

اما چرا هجیر نام رستم را به او نمي گوید؟
هم چون  پهلواني  دست  به  رستم  اگر  که  مي داند  او 
ویران  افراسیاب  دست  به  ایران  شود،  کشته  سهراب 
خواهد شد و تخت شاهنشاهي ایران برچیده. اما اگر 
احتمال  این  بکشد،  را  او  و  نشناسد  را  سهراب رستم 
هنوز مي تواند باشد که افراسیاب از ترس بودن رستم، 
که خود  است  اندیشه یي  این  بگذارد.  آسوده  را  ایران 
رستم نیز همیشه دارد و به همین دلیل هم هست ـ  البته 
یکي از دلیل هاي مهم آن  ـ که در بیشتر رزم هایش نام 
خود را از هماوردش پنهان مي کند و همیشه مي گوید: 
»مرا مام من نام مرگ تو کرد«. این اندیشه بنابراین براي 
هجیر طبیعي است که از رستم به خاطر نگه داشِت ایران 
به خاطر  همیشه  ایراني  پهلوانان  همۀ  چون  کند،  دفاع 
از  به خاطر خودشان. و  نه  ایران است که مي رزمند و 
این روست که هجیر خود را آمادۀ مرگ مي کند، اما نام 
رستم را به او نمي گوید و نشاني هاي او را به سهراب 
نمي دهد. رستم پس از کشته شدِن سهراب و شنیدن از 
کار هجیر، بر او خشم مي گیرد اما این نه به خاطر اشتباه 

هجیر، که به خاطر از دست دادن فرزندش.
و  مي شود  ناامید  رستم  یافتن  از  سهراب  سرانجام 
خشمگین از این ناامیدي، یک تنه به سپاه ایران مي زند 
فرعي  رویداد  و  مي کند  زمین  از  را  و سراپردۀ شاهي 
از  ایراني  پهلوانان  و  سرداران  مي آفریند.  را  هفتمین 
جلوي توفان خشم آلود سهراب مي گریزند و به ناچار 
رستم را آگاه مي کنند. صحنۀ آماده شدن رستم و زین 
خشماگین  یورش  تب و تاب  میان  در  رخش  کردن 
از  یکي  ایراني،  پهلوانان  جنگ وگریِز  و  سهراب 

صحنه هاي زیباي شاهنامۀ اصل است! رستم:
بفرمود تا رخش را زین کنند

ز خیمه نگه کرد رستم به دشت
نهاد از بر رخش رخشنده زین
همي بست بر باره رهام تنگ

همي این بدان آن بدین گفت زود
به دل گفت کاین کار آهرمن است

بزد دست و پوشید ببر بیان
 سواران بروها پر از چین کنند
ز ره گیو را دید کاندر گذشت

همي گفت گرگین که بشتاب هین
به برگستوان بر زده توس چنگ

تهمتن چو از خیمه آوا شنود
نه این رستخیز از پي یک تن است

ببست آن کیاني کمر بر میان
ج ۲۲۱/۲

پهلوانان  همۀ  شتابي  و  تب وتاب  چه  با  که  مي بینید 
کمک مي کنند که رخش را هرچه زودتر زیر زین آورند 
بتواند زودتر جلوي خشم سهراب را بگیرد.  تا رستم 
و  شتاب  این  این صحنۀ ضرباهنگ  توصیف  در  شما 
روشني  به  را  هیجان  و  هراس  هم چنین  و  تب وتاب، 

مي بینید و احساس مي کنید.
غم نامه  این  در  تاکنون  که  رویدادهایي  همۀ  در  شما 
افت وخیزهاي  و  عاطفي  درگیري هاي  کردیم،  بررسي 
این رویدادها به گونه یي طبیعي  احساسي را مي بینید. 
و زنده در پي یک دیگر آفریده شده اند و یک زنجیرۀ 
به  را  رویدادي  هیچ  ساخته اند.  را  خودپو  رویدادي 
زنجیرۀ  این  نمي یابید.  رویدادها  میان  در  تصادف 
که  نیست  بسته یي«  »رویدادهاي  گونۀ  از  رویدادي 
زمینۀ  در  تا  باشد  آورده  جایي  از  را  هرکدام  نویسنده 
این غم نامه بیندازدشان، چنان که در قصۀ فراباور »رفتن 
نخستین  بنابراین،  دید.  خواهیم  روم«  به  گشتاسب 
فرعي  رویدادهاي  از  پویایي  زنجیرۀ  با  اصلي  رویداد 
به رویداد اصلي دوم و پایاني ـ که همان رزم تن به تن 
رستم و سهراب باشد ـ دگر مي شود. بدین روش، این 
غم نامه داراي چه گونه گي است و یکي از داستان هاي 

زیباي کهن نیز هست که با بهترین داستان هاي امروز 
پهلو مي زند.

و  پرجنب وجوش  بسیار  رزم  به  غم نامه  این  ادامۀ 
سهراب  و  رستم  اندوهناک  هم زمان  و  هیجان انگیز 
مي انجامد. این رزم یکي از هیجان انگیزترین رزم هاي 
تا مرز  را  نویسندۀ اصل، آن  به تن رستم است و  تن 

شاهکار و به زیبایي توصیف کرده است.
چهره هاي  دو  هر  سهراب  و  رستم  که  مي دانیم  ما 
زنده  و  واقعي  را  آن ها  چنان  ما  اما  هستند،  افسانه یي 
تحمیل  ما  باور  به  را  خود  چنان  آنان  و  مي بینیم 
مي کنند که شگفت مان مي آید نویسنده یي در یک هزار 
و  قانونگان  با  بنویسد  داستان هایي  پیش،  سال  و صد 
ساخت هاي داستاني یی که امروز مي شناسیم، و بتوانند 
چنان  و  بزنند  پهلو  امروزین  داستان هاي  بهترین  با 
برانگیزندمان که در برابرشان واقعیت ارزش خویش را 

از دست بدهد. این شگفت است!
ساخت هاي  از  یکي  داستان  این  در  اصل،  نویسندۀ 
ساخت  آن  و  برده  به کار  نیز  را  داستاني  زیباي  بسیار 
»دگرسازي« است. هرگاه که ما یک صحنه و یا به ویژه 

یا  جانشین صحنه  طبیعي،  به طور  آن هم  را،  فضا  یک 
استفاده  دگرسازي  ساخت  از  کنیم،  دیگري  فضاي 
کشته  رستم  به دست  سهراب  که  هنگامي  کرده ایم. 
در  و  او  سوي  در  خواننده  که  است  طبیعي  مي شود، 
بود  خواهد  طبیعي  هم چنین  و  مي ایستد.  رستم  برابر 
همه  خواننده  احساس  اندوهناک،  فضاي  این  در  که 
به  نسبت  خشم  همه  و  باشد،  ناامیدي  و  خموده گي 
رستم. این سوگیري خواننده، بر اساس احساس است، 
سوگیري  چنین  بر  که  نیست  قرار  داستان  منطق  اما 
این رو نویسندۀ اصل از ساخت  از  بنا شود؛  احساسي 
دگرسازي سود مي برد و شادي لشکر ایران را از زنده 
مرگ سهراب  از  خواننده  اندوهِ  جانشین  رستم،  بودن 
از آن که رستم به سهراب  این صحنه پس  مي کند. در 
بالینش  بر  اوست،  پدر  که  مي برد  پي  و  مي زند  زخم 
مي نشیند و بر سر خود مي کوبد، از سوي دیگر چون 
به  ایران  لشکر  از  تن  چند  نمي شود،  خبري  رستم  از 
میدان رزم رستم و سهراب مي روند تا ببینند که ماجرا 

مي بینند  را  رستم  و  سهراب  اسپ هاي  آن ها  چیست.  
اما از آن ها نشاني نه. و چون سهراب در این داستان 
آنان گمان  پهلواني شکست ناپذیر توصیف شده، پس 
این رو  از  شده.  کشته  او  دست  به  رستم  که  مي کنند 

آگهي به لشکر ایران مي برند.
ایران  به  سهراب،  مانند  پهلواني  که  کنید  توجه  شما 
تاخته و هیچ کس از پِس او برنیامده و همۀ امید ایرانیان، 
مي کنند.  انگار  کشته  هم  را  او  اکنون  اما  است.  رستم 
ایرانیان و ویراني  یعني کشته شدن  کشته شدن رستم 
همۀ ایران. بنابراین باید بدانید که چه وحشتي مي باید 
ناگهان  که  فضاست  این  در  اما  بیفتد.  ایران  لشکر  در 
بسیار جان  شادي  از  ایرانیان  و  مي شود  پدیدار  رستم 
دوباره مي گیرند. این شادي آن چنان به جا و مورد نیاز 
ایرانیان است که شما، هرچند که اندوه مرگ سهراب 
را هرگز از یاد نمي برید اما، دیگر ارزش پیشین را براي 
آن نمي شناسید. این در واقع منطق اصلي داستان است 
که هرگز نمي باید مرگ سهراب داراي ارزش بیشتري 

نسبت به زنده بودن رستم باشد.
چو خورشید تابان ز گنبد بگشت

ز لشکر بیامد هشیوار بیست
دو اسپ اندران دشت بر پاي بود

گو پیلتن را چو بر پشت زین
چنان شد گمان شان که او کشته شد

به کاووس کي تاختند آگهي
ز لشکر برآمد سراسر خروش

بفرمود کاووس تا بوق و کوس
از آن پس بدو گفت کاووس شاه

بتازید تا کار سهراب چیست
اگر کشته شد رستم جنگ جوي

به انبوه زخمي بیاید زدن
 تهمتن نیامد به لشکر ز دشت
که تا اندر آورد گه کار چیست

پر از گرد و رستم دگر جاي بود
ندیدند گردان بر آن دشت کین

سرنام داران همه گشته شد
که تخت مهي شد ز رستم تهي

زمانه یکایک برآمد به جوش
دمیدند و آمد سپهدار توس

که ز ایدر هیوني سوي رزمگاه
که بر شهر ایران بباید گریست

از ایران که یا رد شدن تنگ اوي
بر این رزمگه بر نشاید بدن

 ج ۲39/۲
است،    مرگ  دم  در  که  سهراب  چون  این جا  در 
رستم  از  مي شنود،  را  ایرانیان  جنبش  هاي وهوي 
مي خواهد که جلوي یورش آنان به ترکان را بگیرد تا 

به آنان آسیب نرسانند.
نشست از بر رخش رستم چو گرد

بیامد به پیش سپه با خروش
چو دیدند ایرانیان روي اوي

ستایش گرفتند بر کردگار
 پر از خون رخ و لب پر از باد سرد
دل از کردۀ خویش با درد و جوش

همه بر نهادند بر خاک روي
که او زنده باز آمد از کارزار

 ج ۲40/۲
سهراب  مرگ  اندوه  فضاي  به  دوباره  ما  این،  از  پس 
مانند  دیگر  اما  مي دهیم،  ادامه  را  آن  و  مي گردیم  باز 
زیرا  نیست؛  نخست  پایگاه  در  ارزش  داراي  گذشته 
رستم،  بودن  زنده  از  شادي  فضاي  با  اصل  نویسندۀ 
اندوه  بي آن که آسیبي به روند داستان بزند، آن فضاي 
را شکسته و ما را متوجه ارزش دیگري کرده که همان 

زنده بازگشتن رستم است.
در شاهنامۀ اصل، از داستان فریدون به پس که بخش 
داستانِي آن آغاز مي شود تا پایان شاهنامۀ اصل، به جز 
ماجراي »اکوان دیو« و »جنگ  هاماوران« که قصه هستند، 
باقِي آن داستان است و از نگاه ساخت وپرداخت، بسیار 

استوار و زیبا.

قلم/  همین  به  شاهنامه«  »معماي  پژوهش  از  برگرفته 
چاپ ۱3۸4/ مرکز جهاني گفت وگوي تمدن ها
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بررسـي غم نامـة 
رستم و سهراب

ما مي دانيم كه رستم و سهراب هر دو چهره هاي افسانه یي هستند، اما ما چنان 

آن ها را واقعي و زنده مي بينيم و آنان چنان خود را به باور ما تحميل مي كنند 

كه شگفت مان مي آيد نويسنده یي در یک هزار و صد سال پيش، داستان هايي 

بنويسد با قانونگان و ساخت هاي داستاين یی كه امروز مي شناسيم، و بتوانند 

با بهرتين داستان هاي امروزين پهلو بزنند و چنان برانگيزندمان كه در 

برابرشان واقعيت ارزش خويش را از دست بدهد. اين شگفت است!
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اوضاع رو به افوِل امنیتی 

و تمهـیدات پوشـالیِ دولت
تر هغې چې د کشمیر او...

څه  چې  ډول  هغه  غواړي،  نه  دا  پاکستان  او  لري  اړیکې  ښې   

رسه  هند  له  پاکستان  چې  وکړ،  اعالن  حکومت  وړاندې  وخت 

د اړیکو د پرې کولو غوښتنه کړې ده.

کې  افغانستان  په  چې  کوي،  ښودنه  دې  د  دا  زیاتوی،  دی 

استخبارايت  د  پاکستان  د  تاوتریخوالی  او  شخړې  روانې 

ادارې له لوري متویلیږي او رهربي کېږي.

د  منځ  تر  هند  او  پاکستان  د  چې  هغې  تر  وايي،  نوموړی 

حل  ستونزه  ډیورنډ  د  ترمنځ  افغانستان  او  پاکستان  د  او  کشمیر 

ونه  مرسته  رښتینې  رسه  افغانستان  له  به  پاکستان  وي؛  نه  شوې 

کړي او نه به د سولې په پروسه کې په صداقت ګام واخيل.

یو  کې  افغانستان  په  غواړي  پاکستان  وینا،  په  برش  ښاغيل  د 

تر  نو  ومني،  غوښتنې  دوی  د  او  ولري  حکومت  ګوډاګی 

رانه  فشار  پاکستان  په  لوري  له  امریکا  او  ناټو  د  چې  هغې 

هوډ  همکارۍ  صداقت  د  رسه  افغانستان  له  پاکستان  يش  وړل 

نه لري.

دغه  امریکا  د  پاکستانه  له  وايي،  استاد  دغه  پوهنتون  کابل  د 

سولې  افغان  د  او  راويل  ته  سولې  دې  عمر  مال  چې  ـ  خواست 

مل  رسه  زور  له  چې  هغې  تر  ـ  وکړي  مرسته  دې  کې  برخه  په 

ډول  هغه  نيش.  تیار  ته  منلو  خواست  دې  د  به  پاکستان  وي  نه 

وکړ،  غږ  پاکستان  پر  بوش  ولسمرش  کې  کال   ۲۰۰۱ په  چې 

دغسې  چې  کله  وړاندې،  پر  زموږ  یا  او  شه  رسه  موږ  له  یا  چې 

ته  همکارۍ  رښتینې  به  پاکستان  نو  ويش  پاکستانه  له  غوښتنه 

چمتو يش.

ای  د  او  کیاين  اشفاق  چېرې  که  وویل،  برش  فاروق  استاد 

چې  رايش،  سوله  کې  افغانستان  په  چې  وغواړي  ای  اېس 

راتالی  سوله  کې  افغانستان  په  دننه  دننه  کې  میاشتو  دریو  په 

اصيل  شخړې  او  فساد  د  افغانستان  په  چې  وايي،  او  يش 

اداره  دغه  چې  هغې  تر  او  ده  اداره  څارګره  پاکستان  د  جرړه 

اداره  هېڅ  بله  غواړي  ونه  راوستل  سولې  د  کې  افغانستان  په 

یې نيش راوستلی.

درې  امریکا  او  پاکستان  افغانستان،  د  کې  بروکسل  په  نوموړي 

هغې  تر  به  پاکستان  چې  وویل،  اشارې  په  ته  غونډې  اړخیزې 

الزم  له  چې  کېنږدي،  غاړه  ته  همکارۍ  رسه  افغانستان  له 

فشار رسه مخ شوی نه وي.

جوینده  احمد  میر  شنناندی  بل  چارو  سیايس  د  همدارنګه 

له  وار  وار  په  وړاندې  دې  له  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

اړه  په  اړیکو  د  افغانستان  د  غونډې  نړیوالې  رسه  پاکستان 

ناورین  له  خپله  په  پاکستان  چې  دا  خو  دي؛  شوي  جوړې 

کړي  پیدا  کنټرول  ای  اېس  ای  پر  کوالی  نيش  دی  مخ  رسه 

دې  او  ورکوي  نه  پایله  غونډې  ورته  چې  ده  امله  همدې  له 

غونډې ته هم خوشبینه نه دی.

لپاره  ناستې  اړخیزې  درې  دې  د  امریکا  ځل  دا  زیاتوي،  هغه 

پوهېږي،  نه  او  غوښتی  کیاين  اشفاق  درستیز  لوی  پاکستان  د 

چې امریکایان به دې کاره څه موخه ولري.

سیمو  رسحدي  په  پاکستان  کې  وروستیو  دې  په  اند،  په  ده  د 

راننوتلو  په  ته  خاورې  افغانستان  د  او  جوړلو  په  دروازې  د  کې 

او  کړي  کم  فشارونه  دا  به  امریکایان  چې  نپوهېږي  کړی،  پیل 

که به پر پاکستان کوم رول ولري.

استخبارات  او  پوځ  پاکستان  د  چېرې  که  وايي،  جوینده  ښاغلی 

غواړي  خو  ولري؛  هم  هوډ  راوستو  سولې  د  کې  افغانستان  په 

او  کړي  پورته  ګټه  اعظمي  نه  وضعیت  موجود  دې  له  چې 

افغان حکومت تر فشار الندې ونیيس.

رسه  پاکستان  له  امریکایان  هم  اوس  خوا  بلې  له  زیاتوي،  دی 

دې  له  نو  کوي،  حساب  پاکستان  پر  امریکا  او  لري  اړیکې  ښې 

غونډې به څه هیله ولري؟

او  هند  غواړي  پاکستان  وویل،  شنناندي  دغه  چارو  سیايس  د 

افغانستان  له  غواړي  همدارنګه  کړي،  پرې  اړیکي  افغانستان 

ولسمرش  او  ونييس  الندې  فشار  تر  پاکستان  پوله  په  رسه 

دغه  رسه  هغوی  له  چې  دی   نه  کې  موقف  دې  په  کرزی 

مسایل مطرح کړي؛ نو دې غونډې ته ځکه هیله من نه دی.

ډکه  کاسه  صرب  د  حکومت  افغان  د  وار  وار  په  خربه،  په  هغه  د 

اوسه  تر  موږ  ځکه  ده؟  کړې  السه  تر  یې  پایله  څه  خو  شوې 

اوسه  تر  موږ  حتی  لرو،  نه  وړاندې  په  یې  پالیيس  روښانه  کومه 

ناټو  شول،  کړل  نه  قانع  دوستان  نړیوال  خپل  کې  برخه  دې  په 

نو  ده،  نه  خرب  مسایلو  دې  له  خو  لري؛  شتون  کې  افغانستان  په 

د ارګ له دې څرګندونو به موږ څه هیله ولرو.

فشار  تر  افغانستان  چې  کوي  هڅه  پاکستان  زیاتوي،  دی 

الندې راويل او خپل رشطونه او غوښتنې پرې ومني.

له  حکومت  افغان  د  وینا،  په  جوینده  احمد  میر  ښاغيل  د 

دوازه  خپله  نه  پاکستان  اوسه  تر  رسه  رسه  ګواښونو  او  غوښتنو 

لرې کړې او نه یې هم پوستې شاته کړي دي.

نړیوال  خپل  اوسه  تر  حکومت  افغان  اند،  په  نوموړي  د 

نه  هم  توان  دا  نو  دي؛  نه  کړي  همغږي  رسه  ځانه  له  دوستان 

لري، چې له دې غونډې دې کومه ګټه تر السه کړي.

پر  ګډون  کیاين  اشفاق  د  کې  غونډه  دې  په  زیاتوي،  دی 

غونډې  دې  چې  وه  کار  په  دي،  راوستل  فشار  کرزي  ولسمرش 

استولی  درستیز  لوی  هم  یا  او  وزیر  دفاع  ميل  د  افغانستان  ته 

کړې  خربې  رسه  کیاين  اشفاق  له  یې  اړخه  پوځي  له  څو  وای؛ 

وای. 

           احمد عمران

افغانستان در حالی به سال ۲0۱4 نزدیک می شود که 
گزارش ها حاکی از آن اند که در حمالت شورشیان، 
افزایش بی سابقه یی به وجود آمده است. یک گزارش 
تازه که از سوی نهاد مصونیت افغانستان منتشر شده، 
حمالت  در  گذشته،  ماه  سه  در  که  می دهد  نشان 
شورشیان 4۷ درصد افزایش نسبت به سه ماه مشابِه 
ساِل گذشته رونما شده است. در این گزارش تحقیقی 
گفته شده که حمالت شورشیان در سه ماه اخیر سال 
میالدی، به بیش از دوهزار حمله افزایش یافته است. 
این گزارش درست زمانی منتشر می شود که مقام های 
بدون  و  شده اند  اوضاع  وخامت  متوجه  نیز  کشور 
برخی  انجام  حال  در  بیاورند،  خود  روی  به  آن که 
برنامه ها برای تسلط بر اوضاعی اند که عماًل از مهارِ 

آن عاجز مانده اند. 
از  این که  او، ضمن  به  نزدیک  گروه  و  کرزی  آقای 
برابر  در  حوصله  و  شکیبایی  به  را  مردم  یک طرف 
فرا می خوانند و  افغانستان  آیندۀ  و  وضعیت موجود 
»هیچ  که  می گویند  سیاسِی خودشان  ویژۀ  ادبیات  با 
بروید  است،  گلزار  و  گل  افغانستان  نیست،  گپی 
حال  عین  در  ولی  کنید«؛  شادی  و  بگیرید  عروسی 
خرید  بر  کشور،  مقام های  با  امنیتی  نشست های  در 
تجهیزات نظامی از هزینه های دولت و داشتن روابط 
هند  و  چین  روسیه،  مثل  کشورهایی  با  استراتژیک 
تأکید می ورزند. این دوگانه گی به چه معناست؟ اگر 
اوضاع بر وفق مراد است و در سال ۲0۱4 به اصطالح 
کرزی  آقای  چرا  خورد،  نخواهد  تکان  آب  از  آب 
کشورهایی ست  از  نظامی  تجهیزات  خرید  دنبال  به 
افغانستان در عرصۀ  بین المللی  به عنوان متحدان  که 
تأمین امنیت شناخته نمی شوند؟ از جانب دیگر، چرا 
آقای کرزی به رغِم فهم مشکالت امنیتی و تهدیداتی 
امنیتی  پیمان  امضای  از  است،  افغانستان  متوجه  که 
با ایاالت متحدۀ امریکا به عنوان شریک استراتژیک 

کشور، سر باز می زند؟ 
حاکم  گروه  و  کرزی  آقای  که  است  این  واقعیت 
منافع  پای  قربانی کردِن کشور در  ارگ، در حال  بر 
آقای کرزی می داند  استند.  شخصی و گروهِی خود 
که اوضاع بر وفِق مراد نیست و ظرف بیشتر از یک 
کم  بیرونی  و  داخلی  امنیتِی  تهدیدات  تنها  نه  دهه، 

نشده، بل افزایش هم یافته است. 

وخامت  شاهد  افغانستان  مردم  روز،  هر  گذشت  با 
وخامِت  این  هستند.  مناطق شان  در  امنیتی  اوضاع 
خالصه  شورشی  گروه های  حمالت  به  تنها  اوضاع 
از  دارد.  فراگیرتری  و  گسترده تر  ابعاد  بل  نمی شود؛ 
آدم ربایی، قتل، تهدید و مین گذاری گرفته تا آغاز یک 
جنگ تمام عیار روانی که می تواند اثرات ناگواری بر 

روحیۀ مردم و نظامیاِن کشور بر جا بگذارد. 
دولت افغانستان ظرف یک دهۀ گذشته، فرصت های 
و  امنیت  تأمین  برای  که  داشت  اختیار  در  را  زیادی 
ارتقای ظرفیت های نظامی نهادهای امنیتی، اقدام های 
این  انجام دهد. حداقل در طول  را  عملی و موثری 
و  نظامی  بُعد  از  جهان  کشورهای  مهم ترین  سال ها، 
اقتصادی، در کنار افغانستان قرار داشتند و هنوز هم 
دارند و این کشورها حاضر بودند در صورت وجود 
و  ارتش  ایجاد  برای  عملی  برنامۀ  و  استراتژی  یک 
این  اما  کنند.  کمک  را  افغانستان  نیرومند،  پولیس 
ارگ  بی برنامه گی های  به دلیل  اکنون  بزرگ،  فرصت 
از دست رفته، ولی  کاماًل  اگر نگویم  و گروه حاکم 

به شدت محدود شده است.
متحدان بین المللی افغانستان نه به این دلیل تجهیزات 
مدرن نظامی در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار 
نمی دهند که افغانستان در تأمین امنیت روی پای خود 
ایستاده نشود، بل به این دلیل از ارایۀ جنگ افزارهای 
باور  دولت  برنامه های  به  که  می زنند  سرباز  مدرن 
افغانستانی  نیروهای  که  دارند  اطمینان  نه  و  ندارند 
بتوانند  که  رسیده اند  توانایی  میزان  از  اندازه  آن  به 
دیگر،  سوی  از  کنند.  استفاده  تجهیزات  این گونه  از 
موضوع نگران کننده برای جامعۀ جهانی این است که 
به دلیل شکننده گی ساختارهای امنیتی کشور، احتمال 
قرار گرفتِن این تجهیزات در اختیار نیروهای شورشی 

و مخالف، بسیار زیاد است. 
حکومت افغانستان با بی برنامه گی محض، می خواهد 
کشور را به سال ۲0۱4  هدایت کند؛ در حالی که هم 
هم  نه  و  نشده  حل  دقیق  گونۀ  به  انتخابات  مشکل 
مسالۀ پذیرِش مسوولیت های امنیتی خالی از چالش ها 

و دردسرهای کالن خواهد بود. 
آقای کرزی با اصرار فراوان، خواستار خروج فوری 
وردک،  و  لوگر  مثل  والیاتی  از  امریکایی  نیروهای 
این  در  نیروها  این  بشرِی  ضد  فعالیت های  بهانۀ  به 
مناطق شد. ولی اوضاع امنیتِی این والیات آیا بهبود 

یافته است؟ 

عنوان  به  والیت  دو  این  که  کرد  نباید  فراموش 
می شوند.  شناخته  پایتخت  ورودِی  دروازه های 
از  سیلی  که  می دهند  نشان  زیادی  گزارش های 
شورشیان و به ویژه نیروهای حزب اسالمی حکمتیار 
و طالبان وارد این والیت ها شده اند. دو روز پیش  نیز، 
نیروهای شورشی موفق به ربودن شماری از نظامیان 
ترکی از والیت لوگر شدند. این ها نشانه های روشنی 
از برخوردهای احساسی و گاه قصدِی رییس جمهور 
در برابر امنیت و فشارهای نظامِی مخالفان است. اگر 
این برنامه، یعنی خروج نیروهای خارجی، در دیگر 
بخش های کشور و به ویژه بخش های نسبتًا ناآرام به 
مرحلۀ اجرا گذاشته شود، آن گاه با یقین می توان گفت 
که وضعیت امنیتی کشور، به گونۀ برگشت ناپذیری به 

سمت یک بحران ِکالن پیش می رود.
طالبان چرا به نداهای شورای عالی صلح و یا شخص 
به روند مذاکرات، گوش  پیوستن  برای  آقای کرزی 
نمی دهند؟ دلیل این امر کاماًل روشن است؛ چون این 
گروه هنوز باور ندارد که در وضعیت نامناسب نظامی 

قرار گرفته باشد. 
گروه طالبان در چند تجربه به این  نتیجه رسیده است 
که پس از خروج نیروهای خارجی از کشور، می تواند 
به اهداِف خود دست یابد و به همین دلیل، در حال 
وقت کشی برای رفتن به سمت گفت وگوهای صلح 
است. اگر این گروه و یا هر گروه مسلح دیگری که 
در جنِگ بالفعل با دولت قرار دارند، راه حل نظامی را 
به نفع خود نمی دانستند، بدون شک حاال به راه های 

صلح آمیز متوسل می شدند. 
بزرگ،  جنگ های  از  بسیاری  در  نظامی  فشارهای 
به  مجبور  را  آن ها  و  درآورده  زانو  به  را  کشورها 
امضای توافق نامه های آتش بس کرده است؛ ولی چند 
در شهرها  امنیت  اخالل  به  که  مسلح  گروه کوچِک 
با وجود تالش های  و روستاهای کشور می پردازند، 
این  به  هنوز  خارجی،  مسلح  دندان  به  تا  نیروهای 
نتیجه نرسیده اند که جنگ در افغانستان به نفع آن ها 
دولت  شکست  روشن  نشانۀ  می تواند  این  نیست. 

افغانستان در برابِر این گروه ها به شمار رود. 
فریِب  نباید  است،  مطرح   ۲0۱4 بحث  که  هم  حاال 
سخنان چرب ونرم آقای کرزی و اطرافیانش را خورد 
و موجودیت شورشیان و حامیان منطقه یِی آن ها را به 
عنوان اصلی ترین چالش های فرا راه امنیت، دست کم 

گرفت.
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شواری  می گویند  داخله  امور  وزارت  مسووالن 
مشورتی یی را که متشکل از نماینده گان جامعۀ مدنی، 
فعاالن حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی است، 

ایجاد کرده اند.
شورای  این  می گوید  داخله  وزیر  پتنگ،  مجتبی 
به  نسبت  مردم  اعتماد  جلب  منظور  به  مشورتی 
استراتیژی ده سالۀ  تطبیق  پولیس و  تقویت  پولیس، 

وزارت داخل ایجاد شده است.
آقای پتنگ به روز سه شنبه در نشستی با نماینده گان 
نهادهای جامعه مدنی گفت: »نقش و مسوولیت های 
پولیس  به  نسبت  مردم  دید  در جامعه، طرز  پولیس 
و  عامه، جرایم  امنیت  نیروها،  این  از  آنان  توقوع  و 

نگرانی های امنیتی مردم را تعیین می کند.«
اعضای  گان  نماینده  از  پولیس  مشورتی  شورای 
نهادهای  بشر،  مدافع حقوق  نهادهای  مدنی،  جامعه 
شده  تشکیل  رسانه ها  برخی  نماینده گان  و  مردمی 

است.
  پوليس انضباطی 

ایجاد تشکیالتی جدید زیر  از  وزیر داخله همچنان 
این  داد و گفت در تشکیل  پولیس مردمی خبر  نام 
نیرو بیشتر زنان، پولیس غیر مسلح و افرادی که از 
خواهند  قرار  باشند،  داشته  آگاهی  حقوقی  مسایل 

داشت.

اصالح  از  همچنان  پتنگ  آقای 
خبر  پولیس  اجراآت  در  گسترده 
را  پولیس  »انضباط  گفت:  او  داد. 
ایستاده  شهر  در  که  دید  خواهید 
باشد و از پولیس سوال کند که در 
کار  چه  اینجا  رسمی  ساعت  این 
می رود؟  چرا  یونیفرم  با  می کند؟ 
کجا  است؟  چرا  سالح  بدون 
او  با  چه  خاطر  به  موتر  می رود؟ 
است؟  کجا  سیرش  خط  است؟ 
آمر سیت کجا است؟ با اجازۀ کی 

می رود؟«.  
این شورا در نشست روز گذشته پشنهادها  اعضای 
و نظریات مختلف ارایه کردند. عدم اعمتاد مردم به 
پولیس، استخدام پولیس به اساس گرایش های قومی، 
مردم،  با  پولس  مناسب  نا  برخورد  و سمتی،  حزبی 
عدم آگاهی پولیس از قوانین، عدم دست رسی پولیس 
و  از مشکالت  بخشی  از جملۀ  کافی،  تجهیزات  به 

انتقاداتی بود که اعضای این شورا مطرح کردند.
مهارت های  انکشاف  مرکز  رییس  اکرمی،  ماری 
که  می گوید  پولیس  مشورتی  شورای  عضو  و  زنان 
و  یابد  افزایش  پولیس  صفوف  در  باید  زنان  شمار 
»تمام  گفت:  او  شود.  واضح  آنان   صالحیت های 

سهولت ها باید مساویانه باشد و صالحیت های کاری 
حوزه های  بعضی  در  متأسفانه  باشد.  واضح  شان 
هنوز  تا  پولیس  زنان  کاری  صالحیت های  پولیس 

معلوم نیست.«
این پیشنهادها و  به  افغانستان در پاسخ  وزیر داخله 
انتقادات اعضای مشورتی پولیس گفت که از حدود 
9 ماه به این طرف که سمت وزارت داخله را بدوش 
برای  را  جدید  مقرره  و  الیحه   ۱00 از  بیش  دارد، 

بهبود فعالیت های پولیس تدوین کرده است.
او همچنان گفت که تسریع روند استخدام زنان در 
صفوف پولیس در اولویت های پالن ده ساله وزارت 

داخله قرار دارد.

وزیر داخله:

پولیس انضباتی ایجاد می شود
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        حلیمه حسینی
بگذار تا خاْک نفسی تازه کند و نفس هاِی 
بسپار.  گوش  را  افتاده اش  شماره   به 
منفذهای  از  که  آهنگینی  و  نرم  ملودی 
تاریک و درداندودِ آن به گوش می رسد، 
مردی  مرثیۀ  به  و  شیرینی ست  نجوای 
با  باد  قبیله اش را  می ماند که تمام زنان 
خود برده است. توفان در کمین درویدِن 
ته ماندۀ گندم زار است و خاک در حال 

جان دادن است. می بینی؟ 
و  کند  تازه  نفسی  خاک  تا  بگذار 
تکرار  باز  را  ناگفته اش  روایت های 
فوران  وسوسه  از  پر  حنجره اش  کند، 
آماس برداشتۀ  تنش  و  است،  کردن 
زخم هایی ست که به دستانی از فرزندان 
خودش بر سینه حک شده دارد. بگذار 
افق های  به  را  کم سویش  چشم های  تا 
دوردست پیوند بزند. تاریخ این دیار را 
هیچ کسی به اندازۀ او خوب نمی داند، و 
چه خوب می داند که چه تحریف و چه 
انکار و چه دروغ و چه خیانت هایی در 
این دیار در حال متولد شدن است. هیچ 
کس به اندازۀ او شایستۀ شهادت دادن به 
بزرگی و عظمت تاریِخ این ملت نیست. 
ثور،  هشت  با  او  اندازۀ  به  کس  هیچ 
ندارد.  لبخندهایش  و  دردها  در  تفاهم 
هیچ کس به اندازۀ او شاهدی نزدیک به 
است،  داده  رخ  سرزمین  این  در  آن چه 

نخواهد بود.
بگذار تا خاک نفسی تازه کند و حتا اگر 
ببرد که مردمش  یاد  از  برای دمی  شده 
آن  قدر بیچاره و درمانده شده اند که حتا از 
حفظ و نگه داشت تاریِخ خود ناتوان اند. 
چه  و  ارز  چه  با  را  ما  عزت  و  غرور 
سستی  حد  این  تا  که  خریده اند  بهایی 
همه  است؟  شده  پیشۀمان  بی تفاوتی  و 
باد  بر  در حال سوختنیم، همه در حال 
شدنیم، همه در حال جان دادنیم و همه 
در حال خاکستر شدن! روزی که غرور 
کاالیی  عزت  و  بخشکد  درون مان  در 
برای حراج به کنارۀ سرک ها و کوچه و 
بازارها برسد، روزی که تاریخ مان انکار 
و  شاهد  خیانت  این  بر  خود  و  شود 
گواه باشیم و با سکوت خود، به مدفون 
ساختن دستاوردهای بزرگی که تاریخ ما 
غنامند و سربلند از آن است، تن دهیم، 
و  سوختن  حال  در  همه  شک  بدون 

خاکستر شدن خواهیم بود. 
و  جنوب  از  که  گمنامی  شهید  هزاران 
سر  کشور  این  غرِب  و  شرق  و  شمال 
حقوِق  احقاق  برای  همه  و  برآوردند 
برابری  که  فضایی  ایجاد  و  ملت  این 
جان  باشد،  حکم فرما  آن  بر  برادری  و 
دادند و سر بر آستیِن خفت و خجلت 
شهادت  تا  کجایند  امروز  نگذاردند، 

و  سود  کسب  برای  شهادت شان  دهند 
سرمایه و قدرت و شهرت نبود، که برای 
خداوندی بود که جان دادن در راه او، 

زیباترین تجلِی عبودیت است. 
بگذار  کند.  تازه  نفسی  خاک  تا  بگذار 
منفذهای وجودت، خود را به خورشید 
و  کبود  و  آبی  آسمان  تا  بگذار  بسپارد. 
دل گرفتۀ شهر، تو را در آغوِش خود به 
فراموشی بسپارد. بگذار تا هشت ثور در 
رگ رگ پوسِت ترد و شکننده و کبود 
کند.  پیدا  جریان  شهر  خموِش  و  شده 
بگذار ترس از سخن گفتن از جهاد، ما 
را از یادآوردن خاطراتی باز نگذارد که 
رسالِت ما نقل آن ، شهامِت ما در تکرار 

آن و عزِت ما در حفِظ آن است.
روایتی ست،  داستانی ست،  ثور  هشت   
افتخاری ست  و  حماسه یی  شعری ست، 
بزرگ، که ملِت ما برای به دست آوردِن 
آن هزینۀ زیادی پرداخته است؛ هزینه یی 
پرداختِن  حال  در  هم  هنوز  تا  که 
جنگ های  از  بدهکاری  ته مانده های 
فقط  که  ناخواسته یی هستیم  و  خواسته 
و  اشغال  برابر  در  گردن کشی  جرم  به 
استبداد، بر گردۀ ما تحمیل شده است. 

از  ناگفته اش  روایت های  و  ثور  هشتم 
دهلیزهای خاک گرفته و غم اندودِ تاریخ 
شفاف  روزنه یی  مانند  سرزمین،  این 
و  تاریک ترین  سمِت  به  و  می درخشد 
ملت،  این  تاریخ  برهه های  سیاه ترین 
چرا  دارد؛  دل سوزانه  و  ممتد  نگاهی 
ساکت  سرزمین  افغانستان  باید  که 
روزگاری،  که  باشد  دل مرده یی  و 
ژرف ترین  احساسات،  ناب ترین 
و  مقاوت  و  ایثار  زیباترین  و  تفکرات 
دیده  خود  به  را  ازخودگذشته گی ها 
و  می جوشید  عشق  خاکش  از  است. 
و  می زد  جوانه  آزاده گی  نهادش  از 
غبارگرفته  چهرۀ  بر  مردانی  و  زنان 
امروز  که  می رفتند  راه  سربلندش،  اما 
زنده هایش  و  ما،  شهدای  کشته هایش 
یا زخم خوردۀ  یا زخم برداشتۀ جنگ اند 

تاریخ. 
و  کند  تازه  نفسی  خاک  تا  بگذار 
سرد  گورستان  و  بریزد  اشکی  آسمان 
رستاخیزی  دیگر  بارِ  یک  تاریک،  و 
کند  تجربه  را  شکوفه هایی  و  گل ها  از 
ادای  برای  دیار  این  جوان ترین های  که 
احترامی ابدی، به تالشی هدیۀ گورستان 
داستانش  و  بود  بی بدیل  که  کرده اند 
آن،  تکرار  حسرت  که  حماسه یی ست 
را  اصالح طلب  و  ناراضی  اندیشه های 
به حرکت واداشته است. بگذار تا خاک 
نفسی تازه کند و برایت روایت کند که 
چرا شیرین ترین و گواراترین جرعۀ ناب 
از کامیابی و کامروایی و سربلندی برای 
این ملت، زمین گیر کردِن قدرتی بزرگ 

بود،  تاریخی  افتخاری  که  این خاک  بر 
به تلخ ترین خاطره ها و دهشت ناک ترین 
زیبایی ها  چرا  خورد.  پیوند  ها  حادثه 
همه  که  سروقامتانی  و  کرد  بدل  چهره 
در کنار هم رزمیده بودند تا آزاد زنده گی 
کنند، بیگانه گان را بیرون رانده بودند که 
کنند،  حکومت  خود  بر  خودی ها  فقط 
دوستی ها و مودت های گذشته را از یاد 
بردند و طعم شیریِن پیروزی را بر خود 

و دیگران زهر ساختند؟ 
یک  ادبیات،  یک  یادآور  ثور،  هشت 
تاریخ و یک حماسۀ بزرگ ملی ست که 
فرسودۀ  پود  و  تار  با  تا  گذاشت  نباید 
و  شود  پوشانده  سیاسی،  بازی های 
چهره اش به نام های مختلف و با ادبیاتی 
است،  آن  شایستۀ  که  آن چه  از  غیر 
ثور،  امروز چرا هشت  مخدوش گردد. 
جهاد، مقاومت و زیباترین تصویرها که 
هر ملتی توان و ارادۀ خلِق آن را ندارد، 
و  از شرافت  کردن  دفاع  از  ناتوان  باید 
و  نبودند  کم  که  باشد  بزرگی شهیدانی 

امروز از یادها رفته اند.
بگذار تا خاک نفسی تازه کند و خود را 
از شر تن های بوگرفته یی رهایی بخشد 
به  او  آدرِس  از  او و  به نامِ  که هر کدام 
برای  امروز حتا  و  نان ونوایی رسیده اند 
و  جهاد  در  خود  بودن  تاریخ  این که 
مقاومت را انکار کنند، دست به تحریِف 
و  زده اند،  جهاد  و  مقاومت  ادبیات 
این گونه بود که کسانی جرأت کردند و 
جهاد را با ترور و تروریسم، و مجاهد را 
با جنگ ساالری و خون آشامی، همسنگ 
ناب ترین  چرا  دادند.  جلوه  همسان  و 
مردن  حال  در  دیار  این  در  ارزش ها 
است؟ چرا خاک در حال جان سپردن 
و  مرده  تن  بمیرد،  خاک  اگر  و  است؟ 
خاکسترشده اش را کجا به خاک خواهی 

سپرد؟ 
برای  تالشی ست  سمبول  ثور،  هشت 
نفسی  دیار  این  خاِک  بگذاریم  این که 
و  گهوراه  و  بیافریند  موجی  کند،  تازه 
قدمگاهی شود برای حرکت کودکان مان 
خاک  آن ها  برای  گهوراه  امن ترین  که 

خودشان است و نه هیچ جای دیگر!
بگذار خاِک این دیار نفسی تازه کند و 
باشد،  نظاره گر  را  خود  دوباره  رویش 
و  فقط  دیار،  این  خاک  که  دیری ست 
بوده  خود  تدریجِی  مرگ  شاهد  فقط 
از  ماالمال  منفذهایش  تمام  و  است 
به  روز  هر  که  شده  بی گناهانی  خون 
بهانه یی ریخته می شود. بگذار خاک این 
نان  تازه کند و دوباره بوی  نفسی  دیار 
و  گندم زار  عریاِن  و  لخت  ساقه های  و 
عشق  کودکان شان  به  که  زنانی  صدای 
می آموزند،  را  وطن  و  خاک  خدا،  به 
تلخ  خاطرات  که  کند  مستش  آن چنان 

چندین ساله را از یاد ببرد. 
سپردن  جان  حاِل  در  دیار  این  خاک 
که  است  ده  دختراِن  بازگشِت  منتظِر  و 
و  برد  خود  با  روزگاری  را  آن ها  باد 
هرگز بازنیاورد، و چشم به راهِ صاحباِن 
برای  دیگر  بارِ  یک  که  فریادهایی ست 
دفاع از عزت و آبروی آن، آماده اند جاِن 

خود را هدیه کنند.
تازه  نفسی  دیار  این  خاِک  تا  بگذار 
کند، جانی بگیرد، و آن گاه از او بپرس؛ 
تن های  و  می داند  را  همه چیز  او  زیرا 
عزیزانی در آغوِش او به خواب رفته که 
دیار  این  بی ارزِش  با خاک  خون هاشان 
آن پس،  از  و  آمیخت  درهم  روزگاری 

این خاک قیمت یافت. 

از خاک بپرس، همه چیز را 
می داند!

بی سوادی در سه ...
 والیت بدخشان، اساسی می خوانند.

بیشتر در والیات  انکشافی آغاخان که  شبکۀ 
کابل، بامیان و بدخشان فعالیت های انکشافی 
موسسه  یک  می دهد  انجام  فرهنگی  و 
بین المللی غیرانتفاعی است که توسط شهزاده 
کریم آغاخان )چهارم( تاسیس شده است. در 
یک دهۀ گذشته این موسسه بیشتر از هفتصد 
پروژه های  در  افغانستان  در  را  دالر  میلیون 
سرینا  ستاره  پنج  هوتل  شمول  )به  انکشافی 
بشری  و  روشن(  موبایل  تلیفون  شبکه  و 
به  اقتصادی(  بازتوانی  و  معارف  )صحت، 

مصرف رسانیده است.

ساحه یی  مسوول  یک  پیمان،  خان  عوض 
شبکه انکشافی آغاخان گفت که این موسسه 
بی سوادی  محو  برای  بدین سو  سال   ۱3 از 
بدخشان  والیت  مختلف  ولسوالی های  در 
انکشافی  شبکه  گفت،  او  است.  کرده  کار 
آغاخان اضافه بر حمایت از مکاتب که برای 
را  آموزش  فرصت های  نوجوانان  و  کودکان 
مرکز  پانزده  تا  ده  سال  هر  می سازد،  فراهم 
سوادآموزی را برای بزرگساالن ایجاد می کند.

آقای پیمان گفت: »برنامه آموزشی و با سوادی 
ما از سیستم کشور کینیا گرفته شده است که 
بر اساس آن حتی در مناطقی که امکان جذب 
ایجاد  محلی  مکتب  باشد،  شاگرد  بیست 

می شود.«

۲۱ سال از پیروزی جهادِ مردم افغانستان می گذرد. 
پس از ۲۱ سال، نگاه به جهاد و پیروزی مجاهدین 
از  از آن، چه گونه است؟ مهم تر  و حوادث پس 
همه، مجاهدین خود چه برداشتی از پیروزی در 
دارند؟  آن  از  نتایج حاصله  و  قشون سرخ  برابر 

نسل امروز چه گونه به هشتم ثور می نگرد؟  
با شکست  مجاهدین  ثور سال ۱3۷۱  در هشتم 
در  را  قدرت  و  گردیدند  پیروز  کمونیستی  نظام 
کابل به دست گرفتند.  از این روز، همه ساله در 
افغانستان گرامی داشت صورت می گرفت؛ اما در 

برای  عالقه یی  حکومت  پسین،  سال های 
گرامی داشت از این روز ندارد.

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده  گان 
در  سیاسی  و  فرهنگی  فعاالن  از  خود  که 
مجاهدین  پیروزی  از  پس  و  جهاد  دوران 
قهرمان  مسعود  احمدشاه  سخن  این  بود، 
و  ملت  ها  »تمام  که  می کند  بازگو  را  ملی 
و  دین  وطن،  از  دفاع  راه  در  مردمانی که 
عزت شان می جنگند، حق به جانب هستند.« 
برابر  در  افغانستان  مردم  که  می گوید  او 
آن،  به  وابسته  رژیم  و  بیرونی  تجاوز  یک 
به منظور دفاع از وطن و دین شان رزمیدند 
بی دریغ  فداکاری های  و  دادند  قربانی  و 
کردند که این جان فشانی ها در خور تقدیر 

و ستایش است. 
به باور او، جهاد و مقاومت مردم افغانستان، 
کالن  بسیار  تغییرات  و  تحوالت  سرمنشأ 
ما  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور 
بود. بسیاری از دست آوردهای کنونی نتیجۀ 
تحوالتی  همان  زادۀ  و  جان بازی ها  همان 
پیوسته  وقوع  به  سال ها،  آن  در  که  است 

است.
و  جهاد  رهبران  منصور،  آقای  گفتۀ  به  اما 
مجاهدین، چنانی که الزم بود، نتوانستند از 
این جان بازی ها و قربانی دادن ها، برای ایجاد 
درها  به  بتواند  که  اسالمی  سالم  نظام  یک 
و رنج های مردم ما مرحم بگذارد، استفاده 

کنند.
پایان  را  ثور  »هشتم  کرد:  تصریح  او 
افغانستان  مسلمان  ملت  حماسه سازی های 
و آغاز آشکارشدن ضعف و ناتوانی رهبران 

مجاهدین حساب می کنم.«
جهاد  »رهبران  است:  معتقد  منصور  آقای 
داشتند،  اسالمی  انقالب  به  ناقص  نگاه 
نظام  سرنگونی  با  که  می کردند  فکر  آن ها 
شد  خواهد  حل  مشکل  تمام  کمونیستی 
فکر  آن ها  شد،  خواهد  گل وگلزار  دنیا  و 
می کردند همۀ مشکل مارکسیست ها هستند 
نمی ماند،  باقی  مشکلی  آن ها  حذف  با  و 
به  آسایش  و  رفاه  می  شود،  برقرار  امنیت 

وجود می آید؛ اما این نگاه غلط بود.«
آقای منصور گفت که رهبران جهادی تدابیر 
الزم برای پیروزی و سمت وسو بخشی نظام 
نداشتند و با یک فکر خالی و دست خالی، 

وارد میدان شده بودند.
عبدالحفیظ منصور گفت، کسانی که در این 
جان  بازی ها سهم و نقشی نداشتند، حاال به 

افتخار  و  پیروزی  این  با  می کنند  گونه یی تالش 
مخالفت ورزند، اما آنان مربوط به یک گروه اندک 

هستند.
عضو  حنفی  احمد  نذیر  قاضی  حال،  این  در 
ثور  هشتم  در  که  می گوید  نماینده گان  مجلس 
مردم افغانستان در برابر وحشت، ظلم و جنایت 
روس ها و گماشته گان شان به پیروزی رسیدند که 

این برای هیچ کسی پنهان نیست.
و جان بازی های  پیروزی ها  این  از  که  گفت  او   
کنونی  نظام  در  افغانستان  مردم  و  مجاهدین 

ارج گذاری صورت نمی گیرد.
این عضو مجلس تصریح کرد: نظام کنونی هشت 

به  مجاهدان  می کند؛  توهین  نه،  تجلیل  را  ثور 
نام  های مختلف از صحنه خارج ساخته شدند. 

آقای حنفی گفت که جان بازی های مردم افغانستان 
در برابر قشون متجاوز شوروی، ابرقدرت زمان را 
فروپاشاند،  را  اقتصادشان  نیست ساخت،  به  سر 
از  باالخره  و  کرد  نابود  را  نظامی شان  ابزارهای 

جایگاه ابرقدرتی به زیر کشانید آن ها را.
او نقش تمامی رهبران مجاهدین و به ویژه احمد 
شاه مسعود قهرمان ملی کشور را در این پیروزی 

ارزنده توصیف کرد.

در  مجاهدین  به وضعیت  توجه  با  قاضی حنفی 
حال حاضر گفت که برخی ها در تالش اضمحالل 
و نابودی تاریخ پیروزی مجاهدین در برابر قشون 

سرخ هستند.
این عضو مجلس گفت که پالن به گونۀ ترتیب 
پیروزی  روز  از  نتوانیم  ما  که  بود  تنظیم شده  و 
شهدا، بیوه زنان و یتیمان مان گرامی داشت به عمل 

آوریم.
رخصتی  افغانستان  رسمی  تقویم  در  ثور  هشتم 

عمومی اعالن شده است.
قرار است مجاهدین روز یکشنبۀ هفتۀ آینده، از 

هشتم ثور گرامی داشت به عمل آورند.

21 سال پس از پیروزی

مجاهدین 
چـه 

می گویند؟
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والیت  به  که  ملی  ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
مردم  جمع  در  حضور  با  است،  کرده  سفر  هرات 
جبرئیل با بیان اینکه مردم خود باید ناظر بر انتخابات 
باشند،  داشته  نقش  خود  سرنوشت  تعیین  در  و  بوده 
خاطرنشان کرد که ارادۀ خدمت در تیم حاکم وجود 

ندارد.
گفت:  مردم  جمع  در  سخنانی  در  ملی  ائتالف  رهبر 
مردم افغانستان قهرمانی خود را همواره در طول تاریخ 
نظام  از  و  کرده  ثابت  مقاومت  و  جهاد  دورۀ  در  و 

جمهوری اسالمی در افغانستان پشتیبانی کردند.
سال  در  افغانستان  فراروی  مشکالت  با  رابطه  در  او 
۲0۱4 گفت: در سال ۲0۱4 تعداد نیروهای بین المللی 
در افغانستان کم می شود و ما باید تالش مان را برای 
داشتن سرزمینی امن دو برابر کنیم، چرا که آیندۀ ما و 

فرزندان ما باید در این خاک تضمین شود.
داکتر عبداهلل در ادامه افزود: باید در این زمینه خودکفا 
شویم و به خارجی ها تکیه نکنیم، چنانچه ملتی خود 
را به دیگران وابسته سازد، آن ملت همیشه یک ملت 
بیدار  باید  ما  بنابراین مردم  ماند،  باقی خواهد  محتاج 
بی تفاوت  خود  سرنوشت  درباره  و  باشند  هوشیار  و 
سوی  به  شان  سرنوشت  که  ندهند  اجازه  و  نباشند 

روزهای سیاه سوق داده شود.
می خواهند  که  کسانی  و  خرابکاران  وی،  گفته   به 
سرنوشت مردم را برهم بزنند، در اقلیت هستند و مردم 
فقیر اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، از این رو نباید 
بگذاریم که منافع ملت ما قربانی منافع و خواسته های 

یک یا چند گروه اقلیت شود.
داکتر عبداهلل شرکت مردم در تعیین سرنوشت کشور 

را مهم ارزیابی کرد و گفت: انتخابات مسأله سرنوشت 
سازی است و اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، در 
این صورت سرنوشت ملت و مملکت با خطر مواجه 

خواهد شد.
که  کرد،  تأکید  ادامه  در  افغانستان  ملی  ائتالف  رهبر 

و  اساتید  دینی،  علمای  مجاهدان،  سفیدان،  ریش 
کشور  سرنوشت  که  بگیرند  تصمیم  باید  دانشجویان 
انتخابات  در  و  بزنند  رقم  مردم  همراهی  با  را  خود 

ریاست جمهوری فعاالنه شرکت کنند.
او همچنین تأکید کرد که برای جلوگیری از تقلب نه 
تنها قوانین شورای ملی، بلکه باید تمام مردم ناظر رأی 
خود باشند و از حق خود دفاع کنند و اجازه ندهند در 

این انتخابات تقلبی صورت گیرد.
افغانستان گفت:  با روند صلح  آقای عبداهلل در رابطه 
و  تشویش  در  افغانستان  مردم  صلح،  روند  وجود  با 
نگرانی به سر می برند و دلیل آن بی اعتمادی، عدم بیان 
حقیقت و عدم تفکیک بین دوست و دشمن  و سپردن 

وعده های نادرست به مردم است.
باید  درهای گفت وگو  که  داشت  اظهار  ادامه  در  وی 
باز باشد، چرا که ملت افغانستان به صورت یکپارچه 
با  که  می خواهند  که  کسانی  و  است  صلح  خواستار 
انتحار و کشتار دسته جمعی و ایجاد رعب و وحشت 
صورت  به  مردم  شوند،  حاکم  مردم  سرنوشت  بر 
یکپارچه و متحد در برابرشان ایستادگی خواهند کرد.

رهبر ائتالف ملی در این خصوص گفت: در یک سال 
باقی مانده دولت می تواند تغییرات اساسی را کشور به 
وجود آورد، اما چون نیت و عزم و ارادۀ خدمت در 
تیم حاکم وجود ندارد، پس توقعی برای آمدن تغییرات 

مهم و سرنوشت ساز در افغانستان نیز وجود ندارد.
وی گفت: باید در تأمین وحدت و در ساختن افکار 
با  در حرکت  و  کرد  تالش  و  اندیشید  مردم  عمومی 
اهداف  این  به  معتقد  یک هدف عالی در مسیری که 
باشد گام برداشت و یقین داریم که به سرمنزل مقصود 

خواهیم رسید.
هفتۀ  پنجشنبه  روز  از  افغانستان  ملی  ائتالف  رهبر 
گذشته در سفری رسمی به همراه تعدادی از اعضای 
نقاط  در  سخنرانی  با  هرات،  والیت  به  ائتالف  این 
در  فعال  شرکت  به  را  مردم  والیت،  این  مختلف 

انتخابات فراخوانده است.

رهبر ایتالف ملی:

مـردم ناظر رأی خود باشند 
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان
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مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مركزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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»تر هغې چې د کشمیر او ډیورنډ مسله حل نيش 

پاکستان همکاري نه کوي«
افغان  نن  چې  کې  حال  داسې  په 

د  امریکا  د  کرزی،  حامد  ولسمرش 

د  او  کېري  جان  وزیر  چارو  بهرنیو 

اشفاق  پرویز  درستیز  لوی  پاکستان 

او  افغانستان  د  کې  بروکسل  په  کیاين 

رسه  اړه  په  ستونزو  د  ترمنځ  پاکستان 

شنناندي  افغان  یوشمېر  کېږي،  جرګه 

ونه  پایله  کومه  به  ناسته  دغه  چې  وايي، 

لري.

پاکستان  چې  هغې  تر  وايي،  شننونکي 

رسه  فشار  له  لوري  له  ناټو  او  امریکا  د 

رښتینې  به  رسه  افغانستان  له  نو  نيش  مخ 

مرسته به ونه کړي.

کابل  د  او  شننونکی  چارو  سیايس  د 

ماندګار  برش  فاروق  استاد  پوهنتون 

وویل،  ته  ورځپاڼې 

په  ځل  هر  پاکستان 

د  کې  غونډو  ورته 

کوي  ژمنه  مرستې 

په  یې  اوسه  تر  خو 

ژمنې  یوې  خپلې 

هم وفا نه ده کړې.

زیاتوي،  هغه 

له  حکومت  افغان 

راهیسې  وخت  ډېر 

چې  کاوه،  فکر 

و  مرسته  رښتینې  وررسه  به  پاکستان 

رسه  افغانستان  له  پاکستان  خو  کړي؛ 

د  چې  دا  او  کړ  ونه  حرکت  صداقت  په 

افغانانو  د  وايي،  اوس  ویاند  ولسمرش 

ډېر  کاسه  دا  شوې،  ډکه  کاسه  صرب  د 

وړاندې ډکه شوې وه.

د  رسه  افغانستان  له  خربه،  په  ده  د 

چې  دی،  دا  المل  رفتار  ټګۍ  د  پاکستان 

افغانستان له هند رسه...       پاتې 6 مخ

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

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

دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000


