
از  افغانستان پس  وزیر معارف می گوید که نظام معارف 
سال 2014 میالدی به عقب بر نخواهد گشت.

فاروق وردک روز گذشته در یک کنفرانس خبری  گفت 
که ما برای 10 سال آینده برنامه و راه های تمویل معارف 

را یافته ایم.
ارتقای کیفیت  او تصریح کرد: » ما توسط پروگرام ملی 
شوراهای  ــ  تر  کوچک  بُعد  در  و  )ایکویپ(  معارف 
را  دونرها  مالی  حمایت  شدیم  موفق  تعلیم،  از  حمایت 

به دست آوریم«.
میان  فاصله  تعلیم،  از  حمایت  شوراهای  کرد:  اضافه  او 
معارف و مردم را از بین می برد و این مساله توجه دونرها 

را به خود جلب کرده است.
از  حمایت  شوراهای  که  این  به  اشاره  با  وردک  آقای 
نماینده گان  دانش آموزران،  والدین  از  متشکل  تعلیم، 
خاطرنشان  می       باشد،  روحانیون  و  علما  دانش آموزران، 
معارف  تصامیم  در  را  مردم  ابتکار  این  با  ما   « ساخت: 

شریک ساختیم و مردم خودشان در رابطه به مکاتب محل 
شان تصمیم خواهند گرفت«.

این  در  که  نیز  ایکویپ  رییس  ویرا،  اهلل  صدیق  آقای 
مردم  به  معارف  داشت گفت: خدمات  کنفرانس حضور 
عرضه می شود؛ بنابر این این مردم هستند که باید از آن 

نظارت داشته باشند....                      ادامه صفحه 6
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کتاب هاي مهم را باید دو مرتبه خواند؛ قدري به این دلیل که مطلب در مرتبۀ دوم 
به کمال فهم مي شود و آغاز، تنها زماني درک مي گردد که پایان معلوم باشد؛ تا 
حدودي هم به این دلیل که در مرتبۀ دوم، دل ودماغ چنان تفاوت دارند که یکي 
دیگري را متأثر مي سازد و بدین گونه شخص مطلب را به گونه یي دیگر مي بیند.

آرتور شوپنهاور

  www.mandegardaily.com    
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ـِ : شهروندان اهل هنود و سکه

قانون، قرآن شریف و اسالم
 به ما حق داده است

وزیر دفاع ایتالیا که در افغانستان به سر می برد، اعالم کرده 
است، آخرین پایگاه نیروهای ایتالیایی حاضر در افغانستان در 

هفته های آینده تحویل افغان ها خواهد شد.
مائورو  ماریو  ایتالیا،  نیوز  رای  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
به  میالدی  نو  سال  تبریک  بیان  منظور  به  ایتالیا،  دفاع  وزیر 
نیروهای نظامی...                                 ادامه صفحه 6

پارلمان  رییس  نروشکین  سرگی  با  گذشته  روز  کرزی  رییس جمهور 
مشترک  کشورهای  مستقل  کمیتۀ  رییس  سالتسکی  لیوند  و  روسیه 
المنافع و همبستگی با کشورهای آسیا و اروپای پارلمان آن کشور دیدار 

و گفت وگو کرد.
حامد کرزی در این دیدار گفت که روسیه همسایه و دوست نزدیک 

افغانستان است و این دو کشور با هم روابط عمیق و دیرینه دارند.
آقای  کرزی خاطر نشان کرد که ما خواهان نقش قوی روسیه در منطقه 

هستیم و آن را برای ثبات افغانستان و منطقه مهم می دانیم.
او افزود که ما خواهان ُگسترش و تحکیم روابط میان دو کشور به گونۀ 
اقتصادی  به خصوص در ساحات  استراتیژیک در عرصه های مختلف 
و فرهنگی می باشیم....                                       ادامه صفحه 6

دولت  می گویند  امریکایی  مقامات 
مقابل  در  تسلیم شدن  حال  در  اوباما 
عقب  و  کرزی  حامد  درخواست های 
درخصوص  خود  هشدارهای  از  نشینی 
از  امریکایی  سربازان  کامل  خروج 
افغانستان در صورت عدم امضای معاهده 

امنیتی تا 31 دسمبر 2013 است.
تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
پایان  تا  هفته  یک  حدود  که  حالی  در 

مقامات  گفته  به  است،  باقیمانده  میالدی  جاری  سال 
امریکایی و افغانستان دولت باراک اوباما در حال عقب 

نشینی از ضرب االجل 31 دسمبر برای امضای معاهده 
امنیتی با افغانستان به منظور حضور سربازان امریکایی 

است؛   2014 سال  از  پس  کشور  این  در 
هرچند دولت امریکا همچنان درخصوص 
از  امریکایی  سربازان  کامل  خروج  امکان 
این  امضای  تاخیر  صورت  در  افغانستان 

معاهده هشدار می دهد.
است  مساله یی  تلویحی  تایید  تصمیم  این 
مشخص  کاماًل  واشنگتن  و  کابل  در  که 
یا  و  هشدارها  که  است  این  آن  و  است 
کرزی،  حامد  نتوانسته  امریکا  توجیهات 
از  تبعیت  به  مجبور  را  افغانستان  جمهوری  رییس 

چارچوب زمانی...                      ادامه صفحه 6

وزیر دفاع ایتالیا در هرات:

آخرین پایگاه خویش را 
واگذار می کنیم

وزیر معارف:

به عقب بر نمی گردیم
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صفحه 6

امریکا به خواست های کرزی 
گردن می نهد!

کرزی در دیدار با رییس پارلمان روسیه:

خواهان نقش قوی روسیه در 
منطقه  هستیم



بازار  کشور،  در  انتخابات  بازار  شدِن  گرم  با 
با  میـدانی  گفت وگوهای  و  نظرسنجی ها 
نتایج  در  است.  گرفته  رونق  نیز  شهروندان 
اگرهای  و  اما  اگرچه  نظرسنجی ها،  این گونه 
فراوانی همواره وجود دارد، ولی از بُعد دیگر 
در  حدودی  تا  را  کشور  کل  فضای  می تواند 
انتخابات و نگاه شهروندان به  مورد وضعیت 

آن روشن کند. 
چنین  نیز  جهان  بزرِگ  درکشورهای 
انجام  ملی  کالِن  مسایل  در  نظرسنجی هایی 
کمک  را  شهروندان  گونه یی  به  و  می شود 
می کند تا موضع گیری های سنجیده شده یی در 

برابر مسایل و پدیده ها داشته باشند. 
بین الملل«  »دموکراسی  نهاد  اخیر  نظرسنجی 
امتیازهایی  حاوی  خود،  کاستی های  وجود  با 
نیز هست. فراموش نباید کرد که در کشوری 
را  آغازین  گام های  هنوز  که  افغانستان  مثل 
دموکراتیک  ارزش های  کردِن  نهادینه  عرصۀ 
در  نظرسنجی ها  این گونه  ارایۀ  برمی دارد، 
ویژه  اهمیِت  از  جامعه  سرنوشت ساز  مسایل 
نظرسنجی  در همین  است. حداقل  برخوردار 
نهاد »دموکراسی بین الملل« می توان درک کرد 
از  انتخابات  برابر  در  اساسی  چالش های  که 
دیدگاه گفت وگوشونده ها چه مسایلی است و 
انتخابات چه گونه خواهد  در  میزان مشارکت 

بود.
 نتایِج این نظرسنجی نشان می دهد که موضوع 
برابر  در  اصلی  دغدغۀ  عنوان  به  هنوز  امنیت 
مطرح  آینده  انتخابات  در  شرکت کننده گان 
هفتادوهفت  نظرسنجی،  این  اساس  بر  است. 
درصد شرکت کننده گان، ناامنی را چالشی مهم 

در برابر انتخابات دانسته اند. 
می دهد  نشان  نظرسنجی  این  حال  همین  در 
که میزان عالقه مندی شهروندان برای شرکت 
به  را  درصد   85 باالی  رقم  انتخابات،  در 
خود اختصاص داده است. چنین رقمی برای 
رقم  نگوییم  اگر  جنگ  حال  در  کشورهای 
گفت  می توان  ولی  است،  رشک برانگیزی 
رود.  شمار  به  می تواند  باالیی  بسیار  رقِم  که 
شرکت  پیشرفته،  کشورهای  در  حتا  که  چرا 
خود  به  را  باالیی  رقِم  چنین  انتخابات  در 
می تواند  موضوع  این  نمی دهد.  اختصاص 
مسوولیت پذیرِی  و  حساسیت  بیان گِر 
مهم ترین  از  یکی  برابِر  در  کشور  شهروندان 

مسایل ملی باشد. 
پیش از این، همواره نسبت به میزان مشارکت 
نگرانی هایی  آینده،  انتخابات  در  شهروندان 
مطرح می شد؛ ولی این نظرسنجی که با 2500 
تن در 34 والیت انجام شده، به گونه یی این 
نگرانی را پاسـخ می دهد. فلسفۀ وجودِی چنین 
به  این است که ضمن کمک  نظرسنجی هایی 
شهروندان برای بهترین تصمیم گیری، نهادهای 
که  تهدیدهایی  و  چالش ها  از  نیز  را  مسوول 

می کند.  آگاه  دارند،  قرار  انتخابات  راه  بر سر 
را  ناامنی  کشور،  شهروندان  درصد   77 وقتی 
عنوان  انتخابات  راه  بر سر  عمده ترین چالش 
باید مسووالنه برخورد  به آن  می کنند، نسبت 

کرد و آن را دست کم نگرفت.
گزارش های زیادی از والیات مختلِف کشور 
ناامنی ها  افزایِش  نشان گر  که  دارند  وجود 
اگر  والیات اند.  این  گوناگوِن  ساحات  در 
به  پاکستان،  با  هم مرز  مناطق  تنها  گذشته  در 
عنوان مناطِق عمدتًا ناامن شناخته می شد، ولی 
حاال بر اساس گزارش های تازه، این ناامنی ها 
امتداد  نیز  کشور  غربی  و  شمالی  والیات  تا 
یافته اند. این موضوع بدون شک بیان گر تغییِر 
تاکتیک جنگِی مخالفان مسلح و به ویژه طالبان 
داده اند  هشدار  گروه ها  این  باشد.  می تواند 
انتخابات از دیدگاه آن ها، یک  که شرکت در 
شرکت کننده گان  با  و  است  نابخشودنی  جرم 

برخورد جدی خواهد شد. 
گروه طالبان رسمًا انتخابات را تحریم کرده  و 
آن را از مظاهر کفر می داند و به همین دلیل 
با پخش اعالمیه هایی گفته است که با شرکت 
خواهد  را  رفتاری  همان  انتخابات  کننده گاِن 
انجام می دهد. تحجر طالبانی  با کفار  کرد که 
حتا این بصیرت را نیز از این گروه گرفته است 
میزان که می تواند یک  به همان  انتخابات  که 
پدیدۀ غربی تلقی شود، یک پدیدۀ اسالمی نیز 
احادیث  و  قرآن  از  جایی  هیچ  در  و  هست 
نیامده که شما حاکماِن خود را  پیامبر گرامی 

بدون نظر و مشورِت همه گانی برگزینید. 
ناامنی ها  به خطرات  نسبت  باید  حال،  هر  به 
نهادهای مسوول  و  بود  از حاال گوش به زنگ 
خود،  توش وتوان  تمام  با  که  دارند  وظیفه 
انتخاباتی آرام را برای شهروندان فراهم کنند. 
در همین حال، در نظرسنجی نهاد »دموکراسی 
نیز  انتخابات  شفافیت  مورد  در  بین الملل«، 
مطرح  گفت وگوشونده ها  با  پرسش هایی 
می توانند  یافته ها  هم  مورد  این  در  که  شده 
نظرسنجی؛  این  اساس  بر  باشند.  نگران کننده 
سخن  انتخابات  شفافیت  عدمِ  از  درصد   9
حدودی  تا  که  گفته اند  درصد   48 گفته اند، 
درصد   28 و  بود،  خواهد  شفاف  انتخابات 
هم گفته اند که چیزی در این مورد نمی دانند. 
از  که  گفت وگوشونده هایی  حساب،  این  با 
در  بوده اند، چیزی  مطمین  انتخابات  شفافیت 
حدود 15 درصد را در بر می گیرند که بدون 

شک رقم پایینی است.
مردم افغانستان با توجه به دو انتخابات گذشته، 
انتخابات  بودِن  عادالنه  و  شفافیت  به  نسبت 
به شدت مشکوک اند و این موضوع را می توان 
حتا در همین نظرسنجی »دموکراسی بین الملل« 
هم دید. پس از مسالۀ ناامنی، موضوع شفافیت 
نگران کننده  همیشه  افغانستان،  انتخابات  در 
بوده است. دولت افغانستان در این راستا سابقۀ 
دلیل  همین  به  و  نداده  نشان  خود  از  خوبی 

مردم نسبت به شفاف بودِن انتخابات نگران اند. 
کمیسیون های  به  تردید  بدون  موضوع  این 
می توانند  چه قدر  که  است  مربوط  انتخاباتی 
شفافیت و عادالنه بودِن انتخابات را ضمانت 
کنند. چون اگر مردم بدانند که با انتخاباتی توام 
بدون  هستند،  روبه رو  جعل کاری  و  تقلب  با 
انتخابات منصرف  از مشارکت در  اکثراً  شک 

خواهند شد. 
بین الملل«،  »دموکراسی  نهاد  نظرسنجی  البته 
برخی  سوی  از  را  منفی  واکنش های  برخی 
نامزداِن  محبوبیت  مورد  در  به ویژه  حلقات 
ریاست جمهوری برانگیخته است که می تواند 
قابل درک باشد. البته نباید از یاد برد که چنین 
در  صد  داده های  همواره  نظرسنجی هایی، 
صدی را در اختیار شهروندان قرار نمی دهند. 
نظرسنجی های  ارایۀ  شاهد  نیز  آینده  در 
داده های  با  شاید  که  بود  خواهیم  دیگری 
نظرسنجی های پیشین، کاماًل متفاوت باشد. به 
ویژه این که به دلیل وضعیت پیچیدۀ افغانستان، 
دست رسی به آمار و ارقام، کار ساده یی نیست 
و از سوی دیگر، نیات و اهداِف نهادهایی هم 
می دهند،  انجام  را  نظرسنجی هایی  چنین  که 

قابل تأمل است.
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احمـد عمران

انتخابات و بازار گرِم نظرسنجی ها  

سنای کشور، فرمان تقنینِی رییس جمهور کرزی مبنی بر 
اختصاِص یک کرسی مجلس برای اهل هنود و سیک 
را تأیید کرد؛ دقیقًا کاری برخالِف مجلس نماینده گان.

را  تقنینی  فرماِن  این  پیش  چندی  نماینده گان  مجلس 
ظاهراً به دالیل قانونی رد کرده بود و چنین موضوعی 
باعث شـد اعتراِض جامعۀ سیک و هندوی افغانستان 

و نیز جامعۀ مدنی باال بگیرد.
فرمان  این  دیگر  بار  آیا  که  است  آن  پرسش  اکنون 
می تواند از سوی مراجع قانونی مورد تأیید و اجرا قرار 

گیرد؟
ردِ  در  نماینده گان  مجلس  اعتراِض  قباًل  که  بی گمان 
نبود.  آن  قانونِی  نواقص  از  ناشی  تقنینی،  فرمان  این 
مبنای اعتراض های جامعۀ مدنی و اقلیِت سیک و هندو 
نشان می داد که چنین مخالفتی، بیشتر به خاطر برخی از 
تعصبات مذهبی صورت گرفته، و شاید ماهیت همین 
موضوع  این  روی  کشور،  سنای  که  باعث شد  مسأله 

دوباره غور و آن را تأیید کنـد.
در هر حال، شاید رد این فرمان از سوی همۀ نماینده گان 
مجلس صورت نگرفته باشد. به احتمال قوی، جز چند 
فرد مشخص و محدود، به رد آن رای نداده اند. باید 
به خاطر داشت که این جا مسالۀ تبعیِض مثبت مطرح 
تا  است  اخالقی  امر  یک  بیشتر  تبعیض،  این  و  است 
قانونی. درست است که چنین فرامینی باالتر از قانون 
عمل می کنند و باید مسایل قانونی آن را پاس داشت؛ 
اما قانون را هم که همین نهادهای قانون گذار طرح و 
قانون گذار  تنفیذ می دارند، وانگهی مگر همین مراجع 
نیستند که بنا بر شرایط روز، قوانین را تعدیل می کنند 
و برش می زنند و یا هم بر آن چیزی می افزایند. وقتی 
تبدیل  قانونی  مادۀ  یک  به  می تواند  اخالقی  امر  یک 

شود، پس چرا این کار صورت نگیرد؟
سرزمین،  این  مردم  قاطبۀ  دیِن  که  است  درست  این 
اسالم است؛ ولی بنا بر آموزه های همین اسالم عزیز، 
اقلیت ها را رعایت کنیم و آن را پاس  باید حقوق  ما 
اقلیت هاست  افغانستان کشور  دیگر،  از سوی  بداریم. 
و باید همۀ اقوام و مذاهب در این جا از حِق مساوی 
برخوردار باشند. ما باید برای تقویِت مساوات تالش 
نهادهای  مربوط  تالش،  این  بزرگ  سهم  و  کنیم 
درازی  سالیان  که  نبریم  یاد  از  است.  قانون گذار 
این  در  زیادی  مردم  تعصب،  و  تبعیض  همین  بر  بنا 
شدند.  کشته  زیادی  انسان های  و  شدند  تباه  مملکت 
تا گورهای  از نسل کشی های عبدالرحمان خانی گرفته 
دسته جمعی پولیگون که همه بر مبنای همین تعصب 

و تبعیض شکل گرفتند را نباید فراموش کنیم. 
این همه  مکافاِت  نتوانستیم  دوازده سال گذشته  در  ما 
از  نتوانستیم  حتا  و  بپردازیم  را  جنایت  و  تعصب 
گسترش آن جلوگیری کنیم. اما در هر صورت، اکنون 
شکل گیری  راستای  در  باید  ما  قانون گذارِ  مراجع 
وحدت ملی و روی کار آمدِن فرهنِگ تساهل و مدارا 
بشناسند.  رسمیت  به  را  اقلیت ها  حقوق  و  کنند  کار 
اما وقتی می گوییم اقلیت، مراد تنها این گروه و یا آن 
گروه و آن هم در یک مقطع خاص نیست؛ بل منظور 
جمعیِت  کل،  در  که  اقلیت هاست  همۀ  حقوِق  تأمیِن 
این کشور را تشکیل می دهند. زیرا به تجربه و تیوری 
ثابت شده است که بدون احقاق حقوق همۀ اقلیت ها، 

رسیدن به وحدت ملی ناممکن است. 
از این رهگذر وقتی نگاه کنیـم، کار مجلس سنا کاماًل 
محترم،  سناتوران  که  می رسد  نظر  به  و  ستودنی ست 
اهمیِت این موضوع را درک کرده اند و این اقدام آن ها، 
بی تردید گامی ست به سوی رسیدن به وحدت ملی که 
آن غافل  اهمیِت  از  دولتی،  نهادهای  از  بسیاری  هنوز 

هســتند. 

اقدام سنا؛ 
گامی  به سـوی وحدت ملی

مردم افغانستان با توجه به 
دو انتخابات گذشته، نسبت به 
شفافیت و عادالنه بودِن انتخابات 
به شدت مشکوک اند و این موضوع 
را می توان حتا در همین نظرسنجی 
»دموكراسی بین الملل« هم دید. 
پس از مسالۀ ناامنی، موضوع 
شفافیت در انتخابات افغانستان، 
همیشه نگران كننده بوده است. 
دولت افغانستان در این راستا 
سابقۀ خوبی از خود نشان نداده 
و به همین دلیل مردم نسبت به 
شفاف بودِن انتخابات نگران اند. 
این موضوع بدون تردید به 
كمیسیون های انتخاباتی مربوط است 
كه چه قدر می توانند شفافیت و 
عادالنه بودِن انتخابات را ضمانت 
كنند. چون اگر مردم بدانند كه با 
انتخاباتی توام با تقلب و جعل كاری 
روبه رو هستند، بدون شک اكثرًا 
از مشاركت در انتخابات منصرف 
خواهند شد.
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عبداهلل گل رییس جمهور ترکیه روز سه شنبه اعالم کرد هیچ 
یک از موارد فساد مالی در ترکیه پوشیده نخواهد ماند و از 

سوی دادگاهای مستقل بررسی خواهد شد.
شدن  مال  بر  از  پس  وی  اظهارات  نخستین  گل  سخنان  این 
رسوایی های مالی اخیر در ترکیه است که دولت این کشور را 

با چالش روبرو کرده است.
گفت:  خبرنگاران  به  گل  رویترز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
»اصالحات بسیاری در ترکیه صورت گرفته است. در کشوری 
موارد  انجام شده است، در صورتی که  که چنین اصالحاتی 
آنها سرپوش گذاشته  بر  اشتباه هایی رخ دهد،  و  مالی  فساد 

نخواهد شد.«
به  مالی  فساد  »اتهامات مطرح شده در خصوص  افزود:  وی 
دادگاههای مستقل در  ارجاع شده است.  دادگاههای مربوطه 
خصوص این پرونده ها اقدام و نتیجه قضاوت خود را اعالم 

خواهند کرد.«

زخم اختالف میان امریکا و ترکیه سر 
باز می کند

امریکا  و  ترکیه  اخیر  سالیان  در  که  آنجا  از 
بحران  مواقع  در  خود  خوب  روابط  سبب  به 
نزدیک یکدیگر می آمدند، اما لغو نشست میان 
دیپلمات های امریکا و ترکیه طی چند روز پیش 
نشانه ای نگران کننده برای این روابط دو جانبه 

است.
و  ترکیه  مقامات  اخیراً 
کردند،  اعالم  امریکا 
فساد  درباره  تحقیقات 
نزدیک  افراد  حلقه  مالی 
اردوغان،  طیب  رجب  به 
ترکیه  وزیر  نخست 
وزیر  و  شده  تشدید 
از  نیز  ترکیه  امور خارجه 
طریق یک واسطه خواهان 
نشستی با »فرانسیس جی. 
ریکیاردونه«، سفیر امریکا 
به منظور بحث درباره این 

بحران شده است.
دیپلمات های امریکایی در 
اظهار  خصوصی  محافل 
ترک ها  که  کرده اند  گالیه 
درباره  اخیر  تحقیقات 
این  مقامات  مالی  فساد 
یک  از  بخشی  را  کشور 
ویژه  به  خارجی  توطئه 
جلوه  امریکا  جانب  از 

نشست  این  از  پیش  شنبه  روز  اما  می دهند. 
ماشین  شد،  لغو  سرانجام  که  شده  برنامه ریزی 
تبلیغات دولت ترکیه همچنان به حرکت خود 

ادامه می دهد.
عکس  ترکیه  دولت  حامی  روزنامه های 
چاپ  خود  اول  صفحات  در  را  ریکیاردونه 
کردند ودر همان روز رسانه های خبری ترکیه 

گزارش دادند که احمد داوود اوغلو، وزیر امور 
وزیر  کری،  جان  به  دارد  قصد  ترکیه  خارجه 
امریکا  سفیر  و  بزند  زنگ  امریکا  امور خارجه 
در ترکیه را به دلیل نقش واشنگتن در تحقیقات 

فساد مالی اخراج کند.
نیز  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 

امریکا  خیانت  به  سخنرانی  سری  چند  طی 
اخراج  احتمال  از  و  داشت  اشاره  ترکیه  به 

ریکیاردونه از ترکیه خبر داد.
یکدیگر  به  طرف  دو  سوء ظن   شنبه  روز  در 
نشست  امریکایی ها  و  یافت  غلبه  سرانجام 

برنامه ریزی شده را لغو کردند.
اوباما، رییس   باراک  بود که  تنها دو سال پیش 

به  برای شکل دهی  امریکا در تالش  جمهوری 
سوریه  و  لیبیا  مصر،  قیام های  به  امریکا  پاسخ 
هر  از  بیش  اردوغان  با  گزارش ها  براساس 
رهبر دیگر در جهان به استثنای دیوید کامرون 

مشورت می کرده است.
در  بود.  ترکیه  برای  افتخار  یک  اتفاقی  چنین 
روزنامه  یک  زمان  آن 
مکالمه های  ترکیه یی 
را  آن ها  میان  مکرر 
ترکیه  تعالی  نشاندهنده 
بین المللی  صحنه  در 

دانست.
مدیر  کاگپتای،  سونر 
در  ترکیه  پژوهش  برنامه 
خاور  سیاست  موسسه 
اظهار  واشنگتن  نزدیک 
تا   2010 سال  از  کرد: 
ماه  زمان   2013 تابستان 
عسل میان ترکیه و امریکا 
بود و مناسباتی که اوباما 
خود  بین  اردوغان  و 
را  آن  بودند  کرده  ایجاد 
اکنون  بود.  برده  پیش  به 
یک  احساسی  چنین 

اتفاق دورست.
به گفته تحلیل گران اکنون 
که  است  این  واقعیت 
سیاست خارجی دو کشور به طرز قابل توجهی 
اختالف پیدا کرده و مناقشه مربوط به تحقیقات 
فساد مالی و اقدام دیپلماتیک امریکا جدیدترین 
نشانه از تعمیق بی اعتمادی میان دو طرف است.
مصر،  نظیر  مسائلی  سر  بر  اکنون  کشور  دو 
موشکی چینی  دفاع  و سیستم  و سوریه  عراق 

خریداری شده توسط ترکیه اختالف دارند.

عبداهلل گل؟
هیچ مورد فساد مالی در ترکیه پوشیده 

نخواهد ماند

اردوغان به نوازشریف:
اهمیت روابط با پاکستان را 

خوب می  دانیم

یوسف رضا گیالنی با اتهام های فساد 
مواجه می شود

کالشینکوف در گذشت
فساد  با  مقابله  دیده بان 
دارد  قصد  پاکستان  در 
سابق  نخست وزیر  از  تا 
اتهام  به  کشور  این 
برنامه  در  مشارکت 
بیمه  شرکت  اختالس 

ملی بازجویی کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
رسوایی  این  پی.تی.آی، 
در  و   2010 سال  در 
عالی  دادگاه  که  زمانی 
اطالع  بدون  پاکستان 
خصوص  در  احزاب 

روپیه ای  میلیارد  پنج  اختالس  گزارش 
از بودجه شرکت بیمه ملی توسط ایاز 
تن  چند  و  شرکت  این  رییس  نیازی، 
فاش  شد،  عمل  وارد  مدیران  از  دیگر 

شد.
یوسف رضا گیالنی،  که  گمان می رود 
نخست وزیر سابق پاکستان با ایاز نیازی 
است.  بوده  هم دست  اقدام  این  در 
»دایره  کرد،  اعالم  جئو  خبرگزاری 
به  خود  نشست  در  ملی«  پاسخ گویی 
تا  گرفت  تصمیم  احمد  سعید  ریاست 
در مورد گیالنی تحقیقاتی را انجام دهد.
 2012 تا   2008 سال های  در  گیالنی 

بود  پاکستان  نخست وزیر  میالدی 
مردم  حزب  رهبری  تحت  دولت  و 
فساد  اتهام  چندین  با  وی  پاکستان 
نیز  پسر گیالنی  دو  است.  مواجه شده 
اختالس  پرونده  دو  مورد  در  دست کم 
تحت بازپرسی و تحقیق قرار گرفته اند.

یوسف رضا گیالنی سال گذشته میالدی 
عالی  دادگاه  از دستورات  آنکه  از  پس 
ارائه درخواست  پاکستان در خصوص 
گشایش  برای  سوئیسی  مقام های  به 
مجدد پرونده های اختالس علیه آصف 
پیشین  رئیس جمهوری  زرداری،  علی 
خود  سمت  از  کرد،  امتناع  پاکستان 

برکنار شد.

همتای  با  خبری  نشست  در  پاکستان  وزیر  نخست  شریف،  نواز 
راه اندازی  نامه  تفاهم  اجرای  به  طرف  دو  گفت:  خود  ترکیه یی 
افزایش  برای  استانبول،   ، تهران  آباد،  اسالم  )ریلی(  ترانزیت  خط 
همکاری های منطقه یی در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی 

منطقه )ECO( متعهد هستند.
ترکیه روز سه شنبه چندین  پاکستان و  نخست وزیران دولت های 

تفاهمنامه در زمینه ارتقای سطح همکاری های تجاری امضا کردند.
به نقل از منابع خبری پاکستان، نماینده گان دولتی دو کشور نیز در 
زمان دیدار نواز شریف نخست وزیر پاکستان با رجب طیب اردوغان 
همتای ترکیه یی وی در محل کاخ ریاست جمهوری در اسالم آباد، 
انرژی،  اقتصادی،  های  زمینه  در  همکاری  ارتقای  های  نامه  تفاهم 

فرهنگی ورزشی و مقابله با بالیای طبیعی به امضا رساندند.
وزیر  نخست  اردوغان  طیب  رجب  و  وزیر  نخست  شریف  نواز    
ترکیه سپس در مصاحبه سی مطبوعاتی ابراز اطمینان کردند که ارتقای 
همکاری اقتصادی میان دو کشور مسلمان و رشد قابل توجه حجم 

تجاری، به ثبات بیشتر منطقه کمک خواهد کرد.
  نخست وزیر پاکستان گفت: هر دو طرف توافق کردند که به افزایش 
همکاری در بخش های انرژی، تجارت ، توسعه شهری و زیر ساخت 

ها و مسکن اقدام نمایند.
  وی افزود: هیات نماینده گی تجاری همراه با اردوغان با اطمینان از 

سرمایه گذاری شرکت های ترکیه در پاکستان سخن گفتند . 
دو جانبه و  روابط  از  بررسی جامع  ما یک   : داد  ادامه  نواز شریف 
همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد عالقه دو طرف را دنبال 
کرده و گفت وگو های دو کشور در تمام مسائل یک هدف خاص 

را نشانه رفته است.
  اردوغان نیز در این نشست خبری گفت: کشورش اهمیت ارتقای 
همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف را با پاکستان را خوب 

می داند و به توافقات خود عمل خواهد کرد.
منظور  به  پاکستان  با  ترکیه  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  افزود:  وی   
رسیدن به اهداف مورد نظر رشد چشمگیری داشته و ما می خواهیم 
با پاکستان در زمینه ،حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، نیز همکاری 

بیشتری داشته باشیم.
در الهور  کنسولگری جدید  دارد یک  ترکیه قصد  اردوغان گفت:   
مرکز ایالت پنجاب در شرق پاکستان که شرکت های ترکیه در آن در 

حال فعالیت در چندین پروژه هستند، تاسیس کند.
وارد الهور  در یک سفر دو روزه روز دوشنبه  ترکیه  نخست وزیر 
مرکز ایالت پنجاب شد و ضمن بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی 

این شهر با انجمن تجار و صنایع این شهر دیدار و گفت وگو کرد.

سازمانی  اسلحه  به  که  کالشنیکف  اتوماتیک  مسلسل  سازنده  و  طراح 
چریک ها و بسیاری از کشورها تبدیل شد، در سن 94 سالگی درگذشت.

کرد  اعالم  روسیه  جمهوری  ریاست  دفتر  فرانسه،   خبرگزاری  گزارش  به 
از یک  اتوماتیک کالشنیکف، پس  که میخائیل کالشنیکف، طراح مسلسل 

بیماری طوالنی مدت در روز دوشنبه درگذشت.
هر چند که کالشنیکف اسلحه یی را طراحی کرد که با آن کشتارهای زیادی 
گذشته  نماد  و  ملی  قهرمان  یک  سابق  در شوروی  وی  اما  گرفته  صورت 

نظامی غرورآمیز مسکو بود.
طبق اعالم کرملین، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه از »صمیم قلب« 

به خانواده این طراح برجسته تسلیت گفت.
کالشنیکف که برای طراحی این اسلحه افسانه یی غرق در افتخارات شده 
بود،  در مراسم بزرگداشت نودمین سالگرد تولدش در کرملین گفت: من این 
نیست  تقصیر من  کردم.  پدری ام طراحی  از سرزمین  دفاع  برای  را  اسلحه 
که گاهی اوقات در جاهایی که نباید استفاده می شد، به کار رفت. این گناه 

سیاستمداران است.
اسلحه کالشنیکف مولفه هایی را داراست که آن را به انتخاب اول بسیاری 
از ارتش ها و چریک های جهان تبدیل می کند. تاکنون بیشتر از 100 میلیون 
قبضه »کالشنیکف« ) که به اشتباه »کالشینکف« هم تلفظ می شود( در سرتاسر 
جهان به فروش رسیده است و توسط مبارزان در کشورهای آشوب زده ای 

همچون سومالی، افغانستان و عراق استفاده می شود.
میخائیل کالشنیکف جایزه های مختلفی را از شوروی سابق دریافت کرد اما 

عالوه بر آن وی در سال 2009 به عنوان »قهرمان روسیه« نائل  آمد.

                                                                                                                                        روزنامۀ نیویورک تایمز



        گرنت بارتلر 
برگردان: الهام مظلومی 

است؟  چیزی  چه گونه  بودن  انسان 
نوع  می دانید،  را  پاسخ  قبل  از  شما  البته 
که  می دهد  نشان  شما  به  زنده گی تان 
اما  است.  چیزی  چه گونه  بودن  انسان 
که  کرد  خواهید  توصیف  چه گونه  شما 
است؟  چیزی  چه گونه  زنده گی  نوع  آن 
را  کلی  حقایق  کدام  شما  تجربیات  و 
چه  ما  می کند؟  آشکار  انسان  دربارۀ 
شرایط  دربارۀ   گفت  خواهیم  چیزی 
را  آن  مداومت  و  پشتکار  با  اگر  انسان 
تجزیه وتحلیل کنیم؟... به اعتقاد من، ما 
نمی توانیم آن گونه که مایلیم بپنداریم، به 

این پرسش ها پاسخ دهیم.
علم سیر کاملی از نظام های فرعی برای 
را  بودن  انسان  ماهیِت  جست وجوی 
جامعه شناسی،  مانند:  است،  داده  ترویج 
انسان شناسی، روان شناسی، عصب شناسی 
و... با نشان دادن طیفی از موفقیت، و ما 
روشن  کاماًل  آینده  یک  به  است  ممکن 
قصد  علم  اگر  حتا  اما  باشیم.  امیدوار 
از  معتبر  جامع  نظریۀ  یک  دادِن  بیرون 
قوانیِن حاکم بر رفتارهای انسان را داشته 
باشد، این امر نهایتًا تنها یک چهارمِ داستان 
انسان را خواهد گفت. به عبارت دیگر، 
و  توصیف  را  فرایندهایی  می تواند  علم 
چیزی  و  به کس  را  ما  که  کند  آزمایش 
که هستیم بدل می کند، اما به ما نمی گوید 
زیرا  است.  چیزی  چه گونه  زیستن  که 
نه  و  می پرسد  صحیح  پرسش های  نه 

می تواند بپرسد.
قایل  تمایز  علت  نوع  چهار  بین  ارسطو 
را  آن چه  علمی  تبیین های  و  است  شده 
 )efficient causes(  »که او »علل مؤثر
نامیده است، توصیف می کنند. این سخن 
به  می توانند  آن ها  که  است  معنی  بدین 
که  آن چه  به  این که چه گونه  به  راجع  ما 
چه گونه  و  رسیده ایم  هستیم  هم اکنون 
به  کرده اند،  تولید  را  ما  که  فرایندهایی 
عمل ادامه می دهند. اما در این پرسش که 
به  است،  انسان چه گونه چیزی  زنده گی 
جای آن می پرسیم: »ماهیت تجربۀ انسان 
محتوای  می توانیم  چه گونه  چیست؟ 

تجربه را توصیف کنیم؟«
مطمینًا رمان ها و انواع دیگر هنر، تجربیات 
زنده گی ما را منعکس می کنند، اما نه به 
برای  فالسفه  معموالً  نظام مند.  شیوه یی 
دست یابی به دانِش حقیقتًا نظام مند تالش 
نظام مند  توصیف  برای  تالش  می کنند. 
pheno m پدیدارشناسی  را  )ججربه 

به  پدیدارشناسی  می گویند.   )enology

عنوان یک طرح فلسفی در اوخر قرن 19 
و اوایل قرن 20ـ  که بیشتر در قاره ]اروپا[ 
Brent m )ععروف شد ـ توسط برنتانو 
شد.  آغاز   )Husserl( هوسرل  و   )no
اخالقیات  با  پدیدارشناسی  که  هنگامی 
و مابعدالطبیعه در هم آمیخت، به عنوان 
 )existentialism( وجودگرایی 
 )Heidegger( هایدگر  شد.  شناخته 
بدنام ترین  جمله  از   )Sartre( سارتر  و 
شکست خورده  روِش  آن  طرف داراِن 
برای توصیف چه گونه گی انسان هستند. 
هیچ گونه  که  نمی رسد  نظر  به  متأسفانه 
فهم وجودگرایانۀ مورد اجماعی از تجربۀ 
می توان  بنابراین  باشد،  کار  در  انسانی 
مطمین«  »دانش  حال  به  تا  که  گفت 
در  وجودگرایانه  توضیحات  در  اندکی 
کار بوده است و تنها تعداد زیادی عقاید 
بسیار غامض وجود دارد. وجودگرایی تا 
بوده  فلسفی  اسپاگتی  یک  شبیه  بدین جا 

است.
ارسطو، پرسش دربارۀ سرشت  در طرح 
چیزی در هر مقطع داده شده از زمان )به 
این شکل که »از چه ساخته شده است«( 
m m )هه منزلۀ پرسش از »علت مادی« 
terial cause(  است. به نظر من، این 
یک برچسب تأسف بار است، وقتی ما در 
از  بالواسطه  ماهیت  یک  جست وجوی 
»تجربه« هستیم. ارسطو دو نوع دیگر از 
علل نیز طرح کرد؛ یکی از آن ها را »علت 
صوری« )formal cause( نامیده است. 
پاسخ  این پرسش  به   x از  تبیین صوری 
  x ]می دهد: »معنی واقعی ]مفهوم یا کلمه

چیزی  آن  که  بگویم  می توانم  چیست؟« 
را تبیین می کند که ممکن است در یک 

لغت نامۀ کمال گرایانه یافت شود.
تبیین های صوری کاری است که فلسفۀ 
انجام  می تواند  نحو  بهترین  به  تحلیلی 
دهد. به عبارت دیگر، علت صوری فهم 
نقد می کند و  و  بررسی  مفاهیم  از  را  ما 
است.  تبیین  از  صوری  نوعی  بنابراین 
زمان  از  را  پرس وجو  نوع  این  فلسفه 
سقراط در قرن 5 قبل از میالد در پیش 

گرفته است.
تحلیل  دارد؟  استفاده یی  چه  فلسفه 
فهم  در  نقش عمده یی  مفهومی می تواند 
به  مثاًل  باشد.  داشته  بودن  انسان  از  ما 
که  هم چنان  کنید،  توجه  »اعتیاد«  مفهوم 
کرده  توجه   )Piers Benn( بن  پیرز 
استفادۀ  که  می کند  استدالل  او  است. 
فریبنده یی  طرز  به  مفهوم  این  از  رایج 
که  دارد  داللت  درمانده گی  نوعی  بر 
آن  برچسِب  که  رفتاری  از  را  افراد  فهم 
می کند.  منحرف  است،  خورده  را  کلمه 

بالقوه  این مفهوم به طور  بنابراین معنای 
سیاسی  استلزاماتی  جهانی  جامعۀ  برای 
ما  به  هم چنین  معنایی  تحلیل  دارد. 
آرام  و  خون سرد  چه گونه  که  می گوید 
بود.  شاد  می توان  چه گونه  نیز  و  باشیم 
 )Jeffrey Gordon( گوردن  جفری 
  )Mark Weeks( ویکس  مارک  و 
نشان می دهند که چه گونه روش تحلیلی 
می تواند حتا برای فهمیدن شوخ طبعی نیز 
کاربرد داشته باشد. هم چنین تحلیل مارک 
پدیدارشناسی خندیدن را در بر می گیرد: 
شکل  خنده  نوعی  با  که  تحولی  تجربۀ 
فقط  را  خود  شما  جایی که  در  می گیرد، 
برای یک لحظه فراموش می کنید. بررسی 
فلسفۀ تحلیلی از جنبه های شرایط انسانی 

آشکارا می تواند بسیار مفید باشد.
هم چنین  اعتیاد،  دربارۀ  پیرز  مالحظات 
نشان می دهد که چه گونه فهم ما به آسانی 
از  سوءاستفاده  واسطۀ  به  است  ممکن 
لغات یا سوءفهم مفاهیم، افسون شود. این 
امر بر آن داللت دارد که ما بهتر است به 
وسیلۀ واژه گانی هدایت شویم که می توان 
درآمده اند  خوب«  »صورتی  به  گفت 
معتبر  فهم صوری  نوعی  ما  اگر  یعنی  ـ 
فلسفۀ  که  آوریم  دست  به  مفاهیم مان  از 
تحلیلی به دنبال آن است، ما فقط خیلی 
به آرامی در کنار ساحل حقیقت انسانی در 
مورد این مسأله دست و پا می زنیم. یک 
فهم صوری نظام مندتر از شرایط انسان با 
تحلیل مفهوم »انسان بودن« آغاز خواهد 
فرعِی  مقوالت  طریق  از  تحلیل  و  شد 
این  مثال  برای  انجام می یابد.  کشف شده 

پرسش طرح می شود که معنای شاد بودن، 
افسرده گی، خشم و به وجد آمدن چیست 
وارث  جسم  که  هیجاناتی  تمام  یعنی  ـ 
آن هاست. یک هیجان حقیقتًا چیست؟ و 
برای مثال چه گونه به طور تجربی از یک 

باور »محض« تفکیک می شود؟
تبیین  برای  ارسطو  شیوۀ  چهارمین 
 )final cause( غایی«  »علت  چیزها، 
تبیین،  نوع  این  ارایۀ  با  می شود.  نامیده 
ـ  گفت  می توان  ـ  یا  شیء  »هدف« 
آن  به  شدن  نایل  شیء  کار  که  غایتی 
پرسش  بنابراین  می شود.  تبیین  است، 
موضوعی  انسان«،  زنده گی  »هدف  از 
تأمالت  ضمن  در  است.  متفاوت  کاماًل 
گوناگونی در مورد شرایط انسانی بر این 
که  مطمینم  است.  گذاشته  تأثیر  موضوع 
شما این موضوع را شیوه یی لذت بخش و 
روشن گر برای تجربۀ چیستِی انسان بودن 

می یابید.
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بخش دوم و پایانی

مسعود ایثاری

چرا به آسانی نمی توان 
الغـــر شـــد؟

تغییر میزان T3 در بدن انسان، با آزمایش خون معمولی نشان داده نمی شود؛ 
زیرا در این آزمایش ها صرفًا عمل کرد غدد تیروییـد بر اساس میزان ترشح 

T4 مورد بررسی قرار می گیرد.
T4 همان شکل اولیه هورمون تیروییـد است که از غدد تیروییـد خارج 
بر  بتواند  تا  شود  تبدیل   T3 به شکل  غدد  این  از  خارج  باید  و  می شود 
سوخت و ساز بدن تأثیر بگذارد. بنابراین شما با آزمایش خون نمی توانیـد 
آورید.  به دست  را  تیرویید  بر عمل کرد هورمون  تأثیر کاهش وزن  میزان 
به عالوه ممکن است بدن به اندازۀ کافی T4 ترشح کند، اما نتواند آن را به 

اندازۀ کافی به T3 تبدیل کنــد.
داکتر فرانچسکو سلی، سرپرست تیم تحقیقات و پژوهش گر موسسۀ ملی 
پس  چرا  که  دهد  توضیح  می تواند  مطلب  »این  می گوید:  امریکا  سالمت 
دیوار  به  ناگهان  شما  وزن،  کاهش  امیدوارکنندۀ  و  موفقیت آمیز  شروع  از 
توانید وزن خود را کاهش  می خورید و دیگر هر چه سعی می کنید نمی 

دهید.«
برای  و  است  بیمار  بدن تان  که  نیست  معنی  این  به  اصاًل  این حرف  البته 
کاهش بیشتر وزن باید به درمان تیروییـد رو آورید. داکتر فرانچسکو سلی 
توضیح می دهد: »در این مواقع بدن در شرایط کاماًل طبیعی است و درست 
است که میزان T3 بدن کاهش می یابد، اما هنوز به پایین تر از میزان طبیعی 

نرسیده که نقص یا بیماری محسوب شود. 
- ما نمی توانیـم توقف روند كاهش وزن را دلیلی برای تجویز 
روشـن  خیلی  آوریم.  شمار  به  تیرویید  هورمون  جایگزین های 
نیست كه این كار بتواند در چنین مواردی راهگشـا باشد. من 
معتقدم حتا این كار می تواند به افراد آسیب برساند. در واقع 
تجویز دارو برای فردی كه میزان هورمون تیروییـدش طبیعی 
است، می تواند مانع عمل كرد تیرویید و سبب ضایعات قلبی و 

استخوانی شود.«
بن بستی  چنین  به  و  دارند  اضافه وزن  که  افرادی  تکلیف  اوصاف،  این  با 

رسیده اند، چیست؟ 
داکتر سلی توصیه می کند در چنین شرایطی به دقت میزان خورد و خوراِک 
دریافت  که  را  کالری هایی  میزان  افراد  بیشتر  زیرا  کنیـد؛  کنترل  را  خود 
آن  به  نسبت  درستی  برآورد  هیچ  واقع  در  و  می گیرند  کم  می کنند دست 

ندارند. در کنار این کار سعی کنید ماهیچه های خود را تقویت کنید.
این کار را می توانیـد با انجام تمرینات بدن سازی که به پرورش ماهیچه ها 
به  که  زمانی  این ورزش ها سبب می شود حتا  انجام دهید.  کمک می کند، 
استراحت می پردازید نیز بدن تان کالری بسوزاند. این استراتژی اثبات شده 
را برای شکستن سد کاهش وزن و افزایش سوخت وساز بدن تان آزمایش 

کنیـد و از آن لذت ببرید.

انســان

        بودن



         برگردان: محمدامین فقیه

هنگامی که 50 سال پیش در تاسمانی برای اولین بار ساالر 
مگس ها را در مکتب خواندم، احتماالً مانند بیشتر پسرهاـ 
به نظرم آمد که کتاب تنها داستان زنده گی من را بازگو 
می کند. و این که زنده گی کوتاه و بخش تقریبًا کوچکی از 
آن، کثیف و وحشیانه است. یک ساعت بازی در حویلی 
جوان؛  پسران  درنده خویی  برای  است  صنفی  مکتب، 
پسرانی که به طور غریزی به گروه هایی تقسیم می شوند و 
کسانی را که سر سازش ندارند ـ به صورت فریاد حملۀ 
پسرها که در رمان ویلیام گولدینگ هنگام شکار گراز در 
می کنند  مسخره  ـ  می شود  تکرار  مدام  دورافتاده  جزیرۀ 
در  چه  و  کودکی  در  چه  ما،  می کنند.  حمله  آن ها  به  یا 
در  یا  را  عمرمان  ما  آشناییم.  بدی  با  کاماًل  بزرگ سالی، 
حال ارتکاب اعمال خشونت آمیز هستیم یا در حال گریز 
از آن ها؛ نفرت مانند جریان الکتریکی به درون بدن های 

خامِ ما حمله ور می شود.
باید تغییراتی را در کتاب به وجود می آوردم. در تاسمانی، 
مطمینًا مگس وجود داشت که برخالف مگس های رمان 
که به سر بریدۀ خوک هجوم می بردند، خودشان را تنها 
تابستان های داغ  به گوشت فاسد محدود نمی کردند. در 
از دست مگس ها به ستوه می آمدیم و مثل سگ ها مورد 
هجوم کک ها بودیم و تمام روز آن ها را از سر و صورِت 
استوایی  نه  من  جزیرۀ  حال،  این  با  می زدیم.  کنار  خود 
و  بود.  کم جمعیت  که  جمعیت،  فاقد  نه  و  خنک  بلکه 
در  رمان  پسربچه های  هواپیمای  که  جزیره یی  مانند  نه 
بود.  دورافتاده  و  تک  آرام  اقیانوس  در  کرد،  سقوط  آن 
با این همه، من سرزمین گولدینگ را که برهوت اخالق 

است، می شناختم.
از  خارج  بکر  مناطق  درهم  شبکۀ  ما  جنگل،  جای  به 
شهرها را داریم که در آن ها محکومان گرسنه که از زندان 
استعمارگران اوایل قرن نوزدهم گریخته اند، باید یک دیگر 
و  کیسه دار  )جانوری  تاسمانی  شیطان  باشند.  خورده  را 
چنگ  بوته ها  میان  در  گربه(  یک  جثۀ  به  گوشت خوار 
ببر  از  خاصی  گونۀ  هم  زمانی  و  می داد  نشان  دندان  و 
زنده گی  نزدیک محل  زنده گی می کرد. کوه  تاسمانی  در 
ما، آتش فشانی خاموش و بلندتر و ناهموارتر از کوه در 
پوسیدن  حال  در  بدن  واقع  در  ـ  هیوالیی  که  بود  رمان 
به  پاره اش می افتد  بادی که در چترنجات  با  یک خلبان 
طرز عجیبی مانند زنده ها به حرکت درمی آید ـ روی آن 
واقعًا  که  پیداست  سرزمینی  ما  کوه  قلۀ  از  می آید.  فرود 
از آن هیچ کسی نیست: زمینی بایر با دره های پوشیده از 
گیاه، کوه هایی با ستیغ تیز و شکاف های تکتونیکی که به 
دریایی  زمین،  این  ورای  در  می مانند.  زخم های جراحی 

بی تفاوت و تهی که خشکی پس از آن جنوبگان است.
شد،  منتشر  مگس ها  ساالر  که  هنگامی   1954 سال  در 
گولدینگ در مکتب بیشاپ وردزورث شهر سلزبری معلم 
بود. این کتاب فرضیۀ او دربارۀ این بود که اگر گروهی 
شاگردان صنفش،  مانند  مرفه،  و  گستاخ  پسربچه های  از 
در کنترل بزرگ ترها نباشند؛ چه گونه رفتار خواهند کرد. 
سال  در  را  کتاب  از  سینمایی  نسخۀ  یک  که  بروک  پتر 
ارایۀ  تنها  او  کار  که  بود  معتقد  کرده،  کارگردانی   19۶3
»شواهد« است؛ مانند یک فلم مستند. بازیگران تعلیم نیافته 
چندان به کارگردانی احتیاج نداشتند؛ فقط کافی بود آن ها 
را از خجالت خالص و در جزیره یی در پورتوریکو رها 
در  که  بود  زمانی  تخمین  دربارۀ  بروک  بحث  تنها  کرد. 
بود.  شده  زده  وروجک ها  این  شدِن  برای وحشی  رمان 
گولدینگ به آن ها سه ماه وقت اختصاص داده بود. بروک 
معتقد بود اگر آن ها را به حال خود رها کنیم، طی یک 

آخر هفته طوالنی به خوی حیوانی خود بازمی گردند.
بزرگ ترهای مان  از  آن که  بدون  ما  تاسمانی،  آن زمان در 
و  پدر  می گذراندیم.  سر  از  را  رجعت  این  شویم،  جدا 
چندانی  تربیتی  تأثیر  اما  بودند  معلم های مان  و  مادر 
و  مشت  به  بهتر  رفتار  آموزش  برای  زیرا  نمی گذاشتند، 
سبعیتی  با  می کوشید  هرکسی  می شدند.  متوسل  ترکه 
داروینی جان به در برد و بازی های کودکی، تمرینی برای 
نبردهای بزرگ سالی بود. مأمن من کتاب ها بودند، حداقل 
تا زمانی که از گولدینگ آموختم که هدف ادبیات، عرضۀ 
حقیقت است، نه فریفتن به وسیلۀ دروغ های تسلی بخش.

که خواننده  است  رمان هایی  دسته  آن  از  ساالر مگس ها 
مستقیمًا در آن شرکت می کند. استفن کینگ نخستین بار 
که کتاب را خواند، احساس »هم حسی عمیقی« با رلف 
داشت؛ کسی که گرایش به قانون دارد و صدف حلزونی 
نظم  و می کوشد  است  گرفته  اختیار  در  را  قانون(  )نماد 
را  بدن خود  کند؛ برخالف جک غارت گر که  برقرار  را 
مانند سرخ پوستان رنگ، و مراسم خوک کشی را رهبری 
تعالی گرایانه  کمی  من  نظر  در  کینگ  ترجیج  می کند. 
عیاش  و  مخالف  جک  خیاالتم،  در  همیشه  من  است. 
اگر  که  نیستم  مطمین  حال  این  با  داشته ام،  دوست  را 
طبیعی  نمود  البته  می پذیرفت.  گروهش  در  مرا  بود،  او 
»شخص  که  غم زده یی  و  چاق  پسرک  است؛  پیگی  من 
مهمی« نبود اما »عقل داشت«. )باید همین جا اشاره کنم 
بیماری  نبودم،  هم  عینکی  و  نداشتم  اضافه وزن  من  که 
دوباره  که  اکنون  آسم(.  پیگی  مانند  نه  و  بود  اگزما  من 

کتاب را می خوانم، می بینم شخصیتی که بیش از همه مرا 
جذب می کند، سایمن است؛ پسر دوراندیشی که ظاهراً 
او می رود و  آشیانۀ  به  بررسی هیوال  برای  و  دارد  صرع 
ارباب در حال پوسیدن شان را  مگس هایی را می بیند که 
پرستش می کنند. جک و رلف سیاست مدارانی هستند که 
به دو حزب متفاوت تعلق دارند و پیگی یک روشن فکر 
از  را  آن  جغد  مانند  که  افتاده  جدا  واقعیتی  از  و  است 
رمان  هنرمند  سایمن  می جوید.  عینکش  شیشه های  پس 
است؛ کسی که استعداد مرموزش در خیال پردازی او را 
به جنون می رساند و عاقبت باعث مرگش می شود. کینگ 
این  که  می نویسد  مگس ها،  ساالر  بر  تازه اش  مقدمۀ  در 
پیشتر آن ها  او  کتاب برگردان کتب کودکانه یی است که 
تقلید  این رمان  بود. من می گویم  را منسوخ اعالم کرده 
بی شرمانه یی است از آن کتاب ها: گولدینگ اسم جک و 
از »جزیرۀ مرجانی« گرفته است و افسر نیروی  رلف را 
دریایی که در پایان، ماجرای پسربچه های تشنه به خون 
را فیصله می دهد، به سرعت آدم را به یاد همین حکایت 
دوران استعماری آر. ام.بلنتاین می اندازد که می خواهد باور 
کنیم عیاشی های خون بار آن ها، بازی و تفریحات خالصانه 

و سالم خارج از خانه بوده است.
عنوان  به  را  گولدینگ  رمان  آغاز  در  فیبر  نشر  شرکت 
مکملی صادقانه برای این سنت تبلیغ می کرد. روی جلد 
چاپ اول کتاب، پسرها در حال جست وجو در یک جنگل 
به هیچ وجه  تو در هستند که  با شاخ وبرگ های  استوایی 
تهدیدآمیز نیست؛ آن ها هم چنان که پیش می روند، آرایش 
گروه را به هم نمی زنند و اگرچه یکی از آنان یک کیله را 
می بلعد، هنوز هم کاله مکتب را به سر دارد و این کارش 
آموزشی«  »نسخۀ  یک  اوست.  بی محابای  پُرخوری  نماد 
دیگری  جدید  چاپ  برای  مقدمه یی   m  1973 سال  در 
بود جلدی  از خواننده گان جوان دعوت شده  که در آن 
طراحی کنند ـ  از یک تصویر فلم بروک استفاده کرد. با 
وجود این که پسرها شکار می کنند، مثل فرزندان خانوادۀ 

دارلینگ در داستان پتر پن، بی آزار هستند.
 

را  کتاب  در  موجود  شرارت  مرور  به  بعدی  نسخه های 
اعتراف می کنند. در طرح مایکل ایرتن به سال 1974، سر 
حیوان قربانی شده مانند یک گرگ نما به نظر می رسد که 
از دهانش  پیوند زده شده و آب  به آن  پوزۀ یک خوک 
سرازیر است. 10سال بعد، در طرح جلد پل هوگارت، سر 
خوک بر باالی تیرکی قرار داده شده و خون از زخم هایش 
می چکد، اما مگس های کثیف حذف شده اند و این نماد 
کاشی های  تمیزی  به  سفید  پس زمینه یی  دارای  مخوف 
حمام است و به نظر می رسد که در ویترین یک قصابی 
2002 چاپ شد،  سال  در  که  تصویر جلدی  دارد.  قرار 
متعفن،  گوشت  یک  جای  به  می شود.  دل نشین  دوباره 
شکارچیان جک را با نقش های قرمزرنگ روی بدن شان 
نشان می دهد که به نیزه مسلح هستند اما لبخند شادی به 
لب دارند تا خیال ما را آسوده کنند و یک پروانۀ بزرگ 
فانتزی  ادبیات  عنوان  به  کتاب  می کند  کمک  آبی رنگ 

بازتعریف شود.
دربارۀ  من  احساسات  با  همه  از  بیش  که  جلدی  طرح 
طرح  این  است.  هیوز  دیوید  اثر  دارد،  سازگاری  کتاب 
روی  که  روی خوک،  نه  شد،  چاپ   1993 سال  در  که 
و  وارفته  تکه گوشت  یک  مانند  او  است؛  متمرکز  پیگی 

آسیب پذیر تصویرشده با عینکی شکستنی که تنها وسیلۀ 
دفاعی او در برابر جهان است. چاپ اخیر که با صدساله گی 
که  دارد  گاوئر  نیل  از  طرحی  است،  مصادف  گولدینگ 
نشان های  ـ  افریقایی  نقاب های  مانند  و  بی روح، خشک 
جادوگری و وودوی خبیث ـ که پیکاسو آن ها را جمع 
می کرد، ابتدایی است. تمرکز آن بر صدف، نماد گولدینگ 
زیبا، دو ردیف  این صدف  اما در  برای حکمرانی است 
را  دهانۀ شیپورشکلش  که  کار گذاشته شده  نیش  دندان 
به صورت دهان موذی یک کوسه درآورده است. درون 
حفره، صورت آدمی است با خطوط قبیله یی که از داخل 
شکم جانور به بیرون نگاه می کند و چشمانش از ترس 
دریده و دهانش از وحشت باز مانده است. این تصویر 
می تواند چهرۀ خواننده باشد که کتاب او را بلعیده و او 
ارمغان  به  برایش  رمان  که  است  تلخی  واقعیت  مبهوت 

آورده است.
زیرا  می زدند،  دامن  ترس  این  به  باید  فیبر  تصویرگران 
 1954 از  که  ما،  پس رفت  دربارۀ  گولدینگ  پیش گویی 
شروع شده، به هیچ وجه تازه گی ندارد. دومین فلم ساالر 
از   ،1990 سال  در  هوک  هری  کارگردانی  به  مگس ها، 
عاجز  بوده اند،  معصوم  زمانی  کودکان  این که  پذیرفتن 
است. در این شرایط، پسران مکتب شبانه روزی در بریتانیا 
تبدیل به شاگردان یک آکادمی نظامی در امریکا می شوند 
ـ و هیچ کسی به چنین جایی فرستاده نمی شود مگر آن که 
را  آن  بخواهد  که  باشد  داشته  زودهنگامی  سوءسابقۀ 
فراموش کند: گفته می شود که جک موتری را دزدیده و 
با آن با سرعت 80 مایل در ساعت راننده گی کرده است. 
فساد این نوجوانان امریکایی فراتر از هر فرهنگی است و 
آن ها این فساد را با خود به جزیره می آورند؛ برنامه های 

کرده اند،  افراط  تماشایش  در  که  فلم هایی  و  تلویزیونی 
آن ها را به بیزاری از جهان آلوده کرده است. دو نفر از 
شخصیت های فرعی که دل تنگ خانه شده اند، با ناراحتی 
بازی  آن ها  و  است  دوشنبه  امروز  که  می کنند  محاسبه 
فوتبال را که از تلویزیون پخش می شود، از دست داده اند. 
آن ها  به  فلم  در  و  دارند  آشنایی  سناریو  با  قبل  از  آن ها 
استعداد پسامدرن قابل توجهی در تلمیحات آیرونیک و 
نقل قول های سوء داده شده است. پیگی را مثل عروسک 
»خانم پیگی تیتس« در برنامۀ تلویزیونی »ماپت ها« مسخره 
می کنند، گویی او کاریکاتور مبهمی از این برنامه بوده؛ و 
به درون جنگل می دود، رلف که فکر  هنگامی که جک 
را  او  را در می آورد،  استالونه  ادای سیلوستر  دارد  می کند 

رمبو می نامد.
خطر  کتاب  آیا  نبوده،  زور  به  به روزرسانی  این  اگر  اما 
گذشته،  سال  تابستان  است؟  نپذیرفته  را  شدن  منسوخ 
روباز  تیاتر  در  مگس ها  ساالر  از  ویلیامز  نایجل  اقتباس 
ریجنت پارک روی صحنه رفت. کارگردان نمایش، تیمتی 
شدر، ماجرا را به زمان حال منتقل کرده است: الشۀ یک 
و  انداخته  سبزه ها  روی  را  بریتیش ایرویز  بزرگ  جت 
گذاشته پسرها ـ که در روزگار پیش از عصر الکترونیک 

رمان، راضی اند به این که بتوانند از آهن پاره ها یک رادیو 
بسازند ـ یک لپ تاپ را از میان تکه پاره های آن نجات 

دهند.
منتقدان به ناهمخوانی قراردادن یک حکایت دربارۀ زوال 
یک نسل در یک پارک منظم و مرتب در وسط شهر روی 
تازه  پسرها یک خوک  است  ممکن  دادند.  نشان  خوش 
محوطه  تیاتر  اما  کنند،  کباب  صحنه  روی  را  شده  ذبح 
پیک  نیک  تر و تمیزی دارد که تماشاچیان در آن با سلیقه 
منتقد  نظر  از  همه،  این  با  می کنند.  پهن  را  خود  بساط 
می آمد:  نظر  به  منسوخ  و  کهنه  خیلی  داستان  گاردین، 
ایدن  آنتونی  مانند  دورافتاده  جای  این  در  »پسربچه ها 
آن  از  نشان  وحشیانۀ شان  رقص های  و  می کنند  صحبت 
دارد که نه با ایکس باکس، که با داستان های مصور بزرگ 

شده اند.«
و  شد  شعله ور  لندن  که  بود  اوت  اول  و  می  ماه  اواخر 
کرد.  پیدا  توجیه  دوباره  آن  با  مگس ها  ساالر  تقارن 
گرفت،  قرار  پیگرد  تحت  که  آشوب گری  کم سن ترین 
که  بود  بی سروپایی  جوانان  همان  از  درست  و  11ساله 
گولدینگ تصویر کرده است. این پسر حین دزدیدن یک 
سطل زباله از یک شعبۀ فروشگاه دبنمز، ناکام دستگیر شد 
و اندکی پیش از آن در یک بس چوکی ها را با چاقو پاره 
که  هنگامی  و  می زده  آتش  را  آن  اسفنج های  و  می کرده 
راننده سعی داشته قبل از رسیدن پولیس جلو او را بگیرد، 

در شیشه یی بس را شکسته است.
اجرا  دورافتاده  جزیرۀ  یک  در  دیگر  گولدینگ،  تجربۀ 
نمی شود؛ زیرا آزادی امروز به معنای بلند کردن مو و برهنه 
شنا کردن در یک حوضچه و زیاد خوردن کیله نیست. 
بریکستن،  در  ساده انگارانه یی  و  شبانی  تصویر  چنین 

جوانان  رویای  ندارد؛  خریداری  کرویدن  یا  تاتنم  کلپم، 
تلویزیون های  از  کاریز  فروشگاه  قفسه های  کردن  خالی 
پالسما و آی پد و در جیب گذاشتن ژل مو در فروشگاه 

سوپردراگ است.
گولدینگ،  شخصیت های  مثل  لباس ها،  دورانداختن 
جذابیت کمتری دارد تا فرار کردن با کفش های ورزشی 
هایلفیگر  تامی  جین های  و  نایکی  شب  مخصوص 
آن هاست.  روی  امنیتی  برچسب های  هنوز  درحالی که 
شکار امروز، مصرف گرایی و تجمالت است نه گوشت، 
یا  اخرا  رنگ  به جای  می کنند،  را  کار  این  که  و کسانی 
برای  لباس شان  کاله های  از  استتار،  برای  خوک  خون 
پسربچه های  می کنند.  استفاده  صورت شان  کردن  پنهان 
استفاده  نجات  برای  آتش  با  دادن  عالمت  از  گولدینگ 
تنها  آتش  از  آن ها  از  پس  نسل های  درحالی که  می کنند، 
برای ارضای میل مخرب شان به آتش افروزی سود جستند.
بدون  می رسد،  پایان  به  ناخوش یمن تر  داستان  پی رنگ 
مسوولیت  که  منجی  دریایی  نیروی  افسر  یک  رسیدن 
خطیر بریتانیایی بودن را به یاد انسان های متخلف آورد. 
همیشه  مانند  آزاردهنده  و  بلند  هم چنان  اما،  مگس ها، 

وزوز می کنند.
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ساالر مگس ها 
چه گونه 

رمانی ست 
که هنوز با 

اشتیاق خوانده 
می شود؟

5 www.mandegardaily.com



آخرین پایگاه خویش...
 این کشور در افغانستان، در هرات به سر می برد.

ایتالیایی،  نظامی  نیرهای  با  مائورو صبح روز گذشته در دیدار 
ضمن تبریک سال نو میالدی، از آنها تقدیر و تشکر کرده است.

من  داد،  گزارش  شیندند  از  شبکه  گزارشگر  زمینه،  همین  در 
شما  برای  هرات  از  کیلومتری  صدها  فاصله  در  شیندند  از 
حال  در  )ایتالیا(  دفاع  وزیر  حاضر  حال  در  کنم.  می  گزارش 
ارائه  حال  در  مائورو  است.  ایتالیایی  نیروهای  برای  سخنرانی 
صلح  ماموریت های  در  ایتالیا  تعهد  دالیل  درباره  توضیحاتی 
از  زیادی  تعداد  شدن  کشته  موجب  که  ماموریت هایی  است. 

نیروهای نظامی ایتالیا در افغانستان شده اند.
در  ماموریت،  سال  ده  این  طی  ایتالیایی  نظامی  سه  و  پنجاه 
افغانستان جان باخته اند. تعداد زیادی از نیروها نیز به منظور 

انجام دادن وظیفه های خود، زخمی شده اند.
در  دفاع  وزیر  افزود،  خود  گزارش  ادامه  در  شبکه  گزارشگر 
نظامی  نیروهای  پایگاه  آخرین  درباره  توضیحاتی  ارائه  حال 
ایتالیایی مستقر در افغانستان است. این پایگاه نیز در هفته های 
آتی به افغان ها واگذار خواهد شد. این پایگاه به نیروهای ارتش 

افغانستان واگذار خواهد شد.
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: ـِ شهروندان اهل هنود و سکه

قانون، قرآن شریف و اسالم به ما حق داده است

خواست امنیت ملی از رسانه ها... 
که مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ با آنها کاماًل هماهنگ 
هستند و قرار است معلومات از طریق این وزارت به آنها 

برسد.
او گفت: »تامین امنیت داخلی و خارجی از وظایف ریاست 
را  کار  این  ملی  امنیت  قانون  مطابق  ما  است.  ملی  امنیت 
سازماندهی کردیم، هم برای شفافیت کار رسانه ها و هم 
تامین امنیت خود رسانه ها، تا رسانه ها از گزند سازمانهایی 

که سر آنها کار می کنند، مصون باشند.«
امور  در  مداخله  آنها  هدف  که  می کند  تاکید  شمال  آقای 
رسانه ها شفاف  کار  آنها می خواهند  بلکه  نیست  ها  رسانه 

باشد.
نیز  این  از  پیش  ملی  امنیت  ریاست  که  می کند  تایید  او 
رسانه ها  از  شماری  در  را  برانگیزی  شک  فعالیت های 

مشاهده کرده است اما در مورد جزئیات نداد.
در بیانیۀ مطبوعاتی که از سوی ریاست امنیت ملی به تاریخ 
رسانه های  تمام  »از  است:  آمده  رسیده،  نشر  به  قوس   27
در  و  اند  نموده  اخذ  فعالیت  جواز  تاکنون  که  تصویری 
مرکز و والیات مصروف فعالیت های رسانه ای اند، تقاضا 
می شود تا روی همکاری همیشگی پیرامون ارایه و ارسال 
رسمی  جواز  داشتن  چگونگی  خصوص  در  معلومات 
با  اکنون  الی  تأسیس  از  تمویل  منابع  رسانه های تصویری، 
تفکیک سالهای آن، شهرت کارمندان داخلی و خارجی به 
شمول کاپی پاسپورت، ویزا و جواز کار کارمندان خارجی 
را از طریق وزارت اطالعات و فرهنگ که در زمینه با آنها 

هماهنگی صورت گرفته، ارسال نموده ممنون سازید.«
کارمندان پاکستانی و هندی در رسانه ها

اتباع  برای  کار  مجوز  صدور  مسوول  فخری  کاظم  سید 
خارجی در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید 
اخذ  برای  تاکنون  دارند  خارجی  کارمند  که  رسانه هایی 

مجوز کار به آنها مراجعه نکرده اند.
کارمند   45 برای  تلویزیون  شش  تنها  تاکنون  او  گفته  به 
مجوز  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  از  خود  خارجی  

گرفته اند. بیشتر این کارمندان اتباع پاکستان و هند هستند.
فعال  افغانستان  در  تلویزیون   55 که  است  حالی  در  این 

هستند.
گفته می شود که در تعدادی دیگر از این تلویزیون ها شمار 
زیادی از کارمندان خارجی از جمله ایرانی ها کار می کنند 
اما هیچ یک از آنها از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز 

کار نگرفته اند.
آقای فخری می گوید آنها به زودی هیاتی را برای بررسی 
داد  خواهند  تشکیل  رسانه  خارجی  کارمندان  قانونی  امور 
و با خارجی هایی که بدون مجوز در رسانه ها کار کنند، 

برخورد قانونی خواهد شد.

نماینده گان شهروندان هندو و  سکهـِ  افغانستان 
گونۀ  به  حقوق شان  اگر  که  می دهند  هشدار 
اساسی تأمین نشود، این کشور را ترک خواهند 

کرد.
مجلس  گذشته  هفتۀ  که  است  حالی  در  این   
را  کرزی  رییس جمهور  فرمان  یک  نماینده گان 
که در آن یک کرسی در این مجلس برای اقلیت 
رد  را  بود  شده  داده  اختصاص  سکهـ  و  هنود 

کرد.
یک  اختصاص  سنا  مجلس  گذشته  روز  اما 
رأی  برخالف  را  هندوها  به  مجلس  کرسی 

مجلس نماینده گان تأیید کرد.
اوتار سنگهـ رییس شورای سرتاسری اهل هنود 
نشست خبری  در یک  شنبه  روز سه  و سکهـ 
مشترک با نماینده گان نهادهای جامعۀ مدنی در 
زمینۀ  در  تا  خواست  افغانستان  دولت  از  کابل 

اعادۀ حقوق بنیادین آن ها توجه جدی کند.
و  هنود  اهل  برای  کرسی  یک  اختصاص  او 
سکهـ در مجلس نماینده  گان را حق قانونی شان 
می داند و می گوید: »اول ما عذر می کنیم، حق 
ما است، قانون، قرآن شریف و اسالم به ما این 
افغانستان  تبعۀ  ما  اینکه  دیگر  و  داده  را  حق 
ما  اگر حق  و  بدهند  را  ما  باید حق  و  هستیم 

تایید نشد، به  داده نشد و یک کرسی برای ما 
صراحت و جدیت می گویم که ما به ملل متحد 
پناه می بریم و بدون هند، پاکستان و ایران به هر 
جای دیگری که  ما را روان کنند، از این کشور 

می رویم.«
شهروندان اهل هنود و سکهـ کشور، از سال ها 
گونۀ  به  هویت ها  سایر  کنار  در  بدین سو 

مسالمت آمیز زنده گی کرده اند.
نماینده گان آنان می گویند که هم اکنون حدود 
شش هزار و پنجصد تن از آنها در بخش های 

مختلف کشور زنده گی می کنند.
گذشته  دهۀ  سه  در  که  دارند  شکایت  آنها 
دکان،  و  زمین  خانه،  قبیل  از  ملکیت های شان 
از سوی زورمندان غصب گردیده و در همین 
جریان آسیب های بیشتر را نیز متحمل شده اند.

یک  می خواهند  حاال  اقلیت  این  گان  نماینده 
کرسی در مجلس نماینده گان داشته باشند تا از 
این طریق بتوانند مشکالتی را که با آن روبرو 

اند، بر طرف سازند.
اختصاص  با  سنا  مجلس  دیگر،  طرف  از  اما 
یک کرسی برای اهل هنود و سکهـ در مجلس 

نماینده گان موافقت کرده است.
تقنین  کمیسیون  رییس  منصف  الدین  محی 

مجلس سنای افغانستان فیصلۀ سناتوران را در 
این زمینه چنین بیان کرد:

تقنینی مجلس سنا:  امور  تعدیالت کمیسیون   «
و  قومی  اقلیت های  حقوق  رعایت  خاطر(  )به 
از  برخی  در  پارلمانی  تجارب  بارز  نمونه های 
کشورهای منطقه و جهان، با در نظرداشت رشد 
راستای  در  افغانی  اجتماعی جامعه  و  فرهنگی 
و  هندو  هموطنان  بودن  پراکنده  و  ملت شدن 
سکهـ در والیات مختلف کشور که نمی توانند 
در سطح هر والیت با سایر افراد رقابت کنند، 
مجلس  در  کرسی  یک  اختصاص  موضوع 
نماینده گان به هموطنان هندو و سکهـ را تایید 

می کنیم.«
در عین حال شماری از نهادهای جامعه مدنی با 
حمایت از حقوق اهل هنود و سکهـ در کشور 
مجلس  در  آنها  به  کرسی  یک  اگر  که  گفته اند 
نماینده گان اختصاص داده نشود، در هفته آینده 
تظاهرات گسترده یی را در شهر کابل راه اندازی 

خواهند کرد.
اعضای  تمام  آیا  که  نیست  روشن  اکنون  تا 
شورای ملی با اختصاص یک کرسی برای اهل 
موافقت  نماینده گان  مجلس  در  سکهـ  و  هنود 

می کنند و یا خیر.
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امریکا به خواست...

تحمیل شده از سوی امریکا سازد.
این موضوع پس از چند هفته هشدار از سوی مقامات 
بلند پایه دولت امریکا از جمله سوزان رایس، مشاور 
کامل  خروج  خصوص  در  دولت  این  ملی  امنیت 
محسوب  »شرمنده گی«  یک  افغانستان،  در  امریکا 

می شود.
حامد  آنکه  به جای  امریکا  از سوی  اقداماتی  چنین 
کرزی را وادار به کاری سازد ظاهراً این احساس را 
در وی تقویت کرده که در صورت رد درخواست های 
امریکا توسط وی مقامات امریکایی از تقاضاهایشان 
عقب نشینی خواهند کرد. این درسی است که حامد 

کرزی در 12 سال گذشته به خوبی فرا گرفته است.
نساخت،  فاش  را  خود  نام  که  امریکایی  مقام  یک 
به صورت  برای خروج  برنامه ریزی  همچنان  گفت: 
است  اقدام  دست  در   2014 سال  در  نهایی  بالقوه 

ما  اگر  اما  است  واقعی  کاماًل  امکان  این  همچنان  و 
خواهان یک معاهده هستیم باید صبر کنیم. مساله این 
است که دولت امریکا تا چه زمانی صبر خواهد کرد.
اخیر خود تالش  امریکایی در مصاحبه های  مقامات 
داشته اند تا هیچ گونه ضرب االجل جدیدی را برای 
با  تنها  و  ندهند  پیشنهاد  افغانستان  با  امنیتی  معاهده 
کاربرد الفاظ مبهم درباره چارچوب زمانی که به سال 
جدید میالدی نیز کشیده خواهد شد، صحبت کردند.
این مقامات همچنین گفته اند که ترجیح دولت امریکا 
رسیدن به توافقی با دولت افغانستان است که اجازه 
به حضور یک نیروی کوچک امریکایی در این کشور 
در کنار برخی سربازان اروپایی به منظور مشاوره و 

آموزش به سربازان و پولیس افغانستان را دهد.
جهت  این  از  که  داشتند  اظهار  امریکایی  مقامات 
هستند  افغانستان  با  معاهده  امضای سریعتر  خواهان 
لجستیکی  ظرفیت  که  اروپایی  هم پیمانان  به  تا 
ضعیف تری نسبت به امریکا دارند، اجازه برنامه ریزی 

برای تمدید ماموریت در افغانستان دهند. آن ها تاکید 
کردند که هرچه بیشتر برای امضای این معاهده صبر 
کنند حمایت ها از کسانی که در دولت امریکا خواهان 

خروج کامل از افغانستان هستند بیشتر خواهد شد.
تمرکز  معاهده  این  نامشخص  وضعیت  با  همزمان 
توافق  یک  درخصوص  مذاکرات  به  کابل  مقامات 
همراهی که اجازه به حضور نیروهای دیگر کشورهای 
ناتو نظیر ایتالیا و آلمان در افغانستان را دهد، معطوف 

شده است.
در  را  مذکرات  این  آغاز  ناتو  ائتالف  پیش  چندی 
بیانیه ای اعالم کرد اما به گفته مقامات غربی لحن این 
کرزی  تا جلوی صحبت حامد  بوده  محتاطانه  بیانیه 
در خصوص کنار گذاشتن امریکایی ها و تالش برای 
همکاری های صرف با همپیمانان اروپایی امریکایی ها 
را بگیرد. این ایده ای است که پیشتر کرزی در نشست 

با مقامات غربی مطرح کرده است.

خواهان نقش قوی روسیه...
در مقابل سرگی نروشکین رییس پارلمان روسیه، گفت 
به  افغانستان  با  را  روابط خود  تا  است  مایل  روسیه  که 

سطح روابط استراتیژیک و عمیق گسترش دهد.
خوب  همسایه  منحیث  را  افغانستان  ما  که  گفت  وی 
خویش می دانیم و آماده هرگونه همکاری در عرصه های 

مختلف با این کشور می باشیم.
مجلسین  رؤسای  با  روسیه  پارلمان  رییس  این  از  پیش 

شورای ملی افغانستان دیدار و گفت وگو کرده بود.
نیاز به حضور نیروهای خارجی

نیروهای  حضور  می گوید  روسیه  دولت  مقام  این 
بین المللی اکنون در افغانستان ضروری است

سیرگی ناریشکین گفت با افزایش توانایی های نیروهای 
در  خارجی  نیروهای  حضور  به  نیاز  افغان،  امنیتی 

افغانستان رفع خواهد شد.
او در سفرش پس از دیدار با مقام های دولت افغانستان، 
در سفارت این کشور به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت.

از آقای نریشکین در مورد موافقتنامه امنیتی افغانستان و 

امریکا پرسیده شد اما او بدون اینکه به این سند اشاره 
کند، گفت که در حال حاضر حضور نیروهای بین المللی 

برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان ضروری است.
او تاکید کرد که حضور آینده ناتو در افغانستان باید بر 
اساس موازین بین المللی و بر اساس توافق شورای امنیت 

سازمان ملل متحد باشد.
در حال  که  می کنیم  »ما درک  ناریشکین گفت:  سیرگی 
حاضر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان ضروری 
امنیتی  نیروهای  توانایی  افزایش  با  تدریج  به  اما  است 
افغانستان، لزوم حضور آنها در این کشور کاهش خواهد 
بدون  افغانستان  آینده  در  که  هستیم  امیدوار  ما  یافت. 
پایگاه های خارجی به عنوان یک کشور بی طرف و آزاد، 

دوست روسیه باقی بماند.«
نگرانی از کشت مواد مخدر در افغانستان

روسیه از تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به 
تالش  گذشته  سالهای  در  و  بوده  نگران  همیشه  روسیه 
کرده است دولت افغانستان را در زمینه کاهش تولید و 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کند.

بر اساس آمار اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان 
ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال 

گذشته 49 درصد افزایش یافته است.
رئیس پارلمان روسیه می گوید که در دوازده سال گذشته 
یافته  افزایش  برابر   44 افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید 

است.
به  زمینه  این  در  را  هایش  کمک  روسیه  که  گفت  او 

افغانستان دو برابر می سازد.
وی افزود: »کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان یک 
تهدید جدی برای این کشور، منطقه و روسیه است. ما 

برنامه های مختلفی در این زمینه داریم.«
سیرگی ناریشکین گفت که کشورش آماده است بورسیه 
داده  افزایش  را  افغانستان  پولیس  افسران  برای  آموزشی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  نیز  و در بخش های دیگر 

کمک کند.
بر اساس آمار دولت روسیه، در چند دهه گذشته، بیش از 
پنجصد هزار متخصص افغان در بخش های مختلف در 

روسیه آموزش دیده اند.

حکومت دې د بهرنیو...
لړ  یو  افغانستان رسه  له  ټولنه  واله  نړۍ  وايي،  هغه 

تعهدات لري، چې باید پرې عمل وکړي او دا چې 

افغانستان دغو تاسیساتو ته اړتیا لري په کار ده چې 

دا تاسیسات د افغان ځواکونو په واک کې ورکړی.

نوموړي زیاته کړه، افغانستان د دې هیله هم درلوده، 

کومې درنې وسلې، مهامت او وسایل چې د بهرنیو 

ځواکونو له لوري یې وړل ستونزمن وي باید افغان 

او  ونشو  کار  دا  چې  شوي؛  ورکړل  ته  ځواکونو 

تاسیسات باید ویجاړ نيش.

د ده په وینا، چې د بهرنیو ځواکونو له لوري د هغوی 

د تاسیساتو ورانول د دوی د اندېښنې وړ مساله ده 

چې په وليس جرګه کې به یې هم را پورته کړي.

ښاغيل ته ینج وویل، افغان حکومت او وليس جرګه 

باید دا مساله جدي ونیيس او پرېنږدي چې بهرين 

افغانستان  ځکه  ونړوي،  تاسیسات  خپل  ځواکونه 

ورته ډېره اړتیا لري.

له  مدیریت  کمزوري  د  افغان حکومت  وايي،  هغه 

بهرنیو  له  یې  کې  پيل  په  توانېدلی چې  دی  نه  امله 

ځواکونو رسه په دې اړه خربې کړې وای، چې کله له 

افغانستانه وځي باید خپل تاسیسات او درنې وسلې 

د افغان حکومت په واک کې ورکړي؛ خو زیاتوي 

په  بهرين ځواکونه  دا د دې المل نيش کېدای چې 

افغانستان کې خپل تاسیسات ونړوي.

ميل  د  وړاندې  ورځې  دوه  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

او  وه  ښودلې  اندېښنه  اړه  دې  په  هم  شورا  امنیت 

کې  افغانستان  په  ځواکونه  بهرين  چې  ول،  ویيل 

خپل تاسیسات نړوي. امنیت شورا زیاته کړې  وه، 

چې افغانستان دغو تاسیساتو ته اړتیا لري او نه باید 

ونړول يش.

به عقب بر نمی...
وی همچنین تاکید کرد: شورای حمایت از تعلیم، حق قانونی 
فعالیت های معارف در  بر  مردم است که می توانند توسط آن، 

محل خودشان نظارت کنند.
)ایکویپ( در سال 1383 توسط  ارتقای معارف  پروگرام ملی 
وزارت معارف ایجاد گردید که این برنامه، گام بزرگی در جهت 
بوده  افغانستان  در  پرورش  و  آموزش  سیستم  وضعیت  بهبود 

است.
چشم گیری  موفقیت های  اکنون،  تا  تأسیس  بدو  از  برنامه  این 
داشته که می توان از ایجاد 13.930 شورای مکاتب نام برد. در 
در  و  امریکایی  دالر  میلیون   14.2 مبلغ  پروژه  این  اول  مرحله 
مرحله دوم 23.4 میلیون دالر از طریق این شوراها، برای مکاتب 

به مصرف رسیده است.
گفتنی است که این کنفرانس، به مدت 2 روز در کابل برگزار 
می شود که هدف اصلی آن، تبادل تجارب شوراهای مکاتب به 

شمار می رود.
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از  منچسترسیتی  عاجی  ساحل  هافبک 
با  تا  خواست  بارسلونا  آرژانتینی  مهاجم 
ترک بارسلونا به این تیم انگلیسی بپیوندد 
تا در کنار سرخیو آگرو در نوک خط حمله 

تیم قرار گیرد.
در  را  خود  بهبودی  دوران  مسی  لیونل 
امیدوار  و  می گذارد  سر  پشت  آرژانتین 
بازگشت  ژانویه  در  بتواند  که  است 
داشته  سبز  مستطیل  به  قدرتمندانه ای 
هافبک ساحل عاجی   ، توره  یحیی  باشد. 
منچسترسیتی از لیونل مسی خواست تا با 

ترک بارسلونا به این تیم بپیوندد.

توره که در بارسلونا هم تیمی مسی بوده 
با  مسی  لیونل  کرد  امیدواری  ابراز  است، 
تا  بپیوندد  منچسترسیتی  به  بارسلونا  ترک 
در کنار سرخیو آگرو در نوک پیکان خط 

حمله این تیم قرار گیرد.
گذشته  هفته   چند  در  مسی  لیونل 
به  انتقال  و  پیرامون خود  زیادی  شایعات 
منچسترسیتی دیده است. پیش از این پابلو 
لیونل  که  بود  کرده  اعالم  آرژانتینی  زابالتا 
مسی همیشه از او درباره تیم منچسترسیتی 
صحبت می کند و دوست دارد که به جمع 

تیم انگلیسی اضافه شود.
باشگاه هایی  معدود  جزو  منچسترسیتی 
پوند  میلیون   150 رقم  می تواند  که  است 
به  مسی  لیونل  گرفتن  خدمت  به  برای 

باشگاه بارسلونا بپردازد.
دو تیم منچسترسیتی و بارسلونا در مرحله 
برابر  اروپا  قهرمان  لیگ  نهایی  یک هشتم 

هم به میدان خواهند رفت.

به  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
اینیستا  آندرس  هرناندس،  ژاوی 
توپ  کسب  برای  ریبری  فرانک  و 

طالی 2013 رای داد.
فرانک ریبری، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی سه نامزد نهایی کسب توپ 
طال در سال 2013 هستند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در رده بندی ماه اخیر بهترین 
تیم های ملی فوتبال جهان همچون ماه های اخیر در صدر قرار گرفت با این 

حال هیچ بازیکنی از این کشور جزو سه نامزد نهایی توپ طال نیست!
ویسنته دل بوسکه، سرمربی موفق تیم ملی فوتبال اسپانیا از سه بازیکنی که آنها 
را بهترین بازیکنان در سال 2013 می داند، پرده برداشت. او گفت: پیش از این 
گفتم که به ژاوی و اینیستا رای می دهم. حاال باید بگویم که نفر سوم از نظر 

من فرانک ریبری، هافبک فرانسوی بایرن مونیخ است.
دل بوسکه پس از آراگونس هدایت تیم ملی فوتبال اسپانیا را برعهده گرفت. او 
در این تیم نتایج خوبی کسب کرد و موفق شد قهرمان جام جهانی 2010 آفریقا 

جنوبی و یورو 2012 شود.
او افزود: ریبری سال درخشانی را بایرن پشت سرگذاشت و موفق شد با این 
تیم سه گانه فوتبال آلمان و اروپا را به دست آورد. به نظرم او شایسته این 
اصال  است.  من  نظر  این  و  کرده ام  انتخاب  را  نفر  سه  این  من  است.  جایزه 
دوست ندارم با هیچ کسی وارد جنگ لفظی شوم. این مسائل از نظر من اهمیتی 
ندارند. یک مربی به هر کسی که دوست دارد می تواند رای دهد و نباید دیگران 

او را به خاطر نظرش سرزنش کنند. این مسائل دیگر بی ارزش است.
فرانک ریبری فصل رویایی را با بایرن پشت سرگذاشت و موفق شد با این تیم 

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و بوندسلیگا را تجربه کند. او چند روز پیش 
هم با بایرن برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه قهرمان جام جهانی باشگاه ها 
دارد. کریستیانو  برای کسب توپ طال  زیادی  داد که شایستگی  نشان  شد و 
رونالدو هم از دیگر گزینه هایی است که شانس زیادی برای کسب این جایزه 
دارد. هر چند تیمش در سال 2013 عملکرد خوبی نداشت اما خودش نمایش 
خیره کننده ای داشت و با زدن ۶9 گل به عنوان بهترین گل سال انتخاب شد اما 
مسی که در چهار سال اخیر بهترین بازیکن جهان بوده است شانس کمتری 
دارد؛ چرا که در فصل جاری سه بار مصدوم شده و همین مسئله شانس او را 

برای کسب پنجمین توپ طالی او کم کرده است.

توره:
بیاید به منچسترسیتی  بارسلونا  با ترک  باید  ریبری گزینه سوم دل بوسکه برای کسب توپ طال مسی 

ورزش

بخش نهم

یادداشت: سومین نشست مشورتی طرح اجندای 
ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، فرهنگیان، 
برگزار  پنجشیر  والیت  در  دانشجویان  استادان و 

گردید.
پیشنهادها و  اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
دیدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
ارایه کردند و هم چنان حمایت شان را از این طرح 

ابراز داشتند.
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود ارایه شده است.

در این طرح ضمن ارایۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پایدار  صلح  تأمین  خصوص  در  کنونی، 

افغانستان نیز راه کارهایی ارایه شده است.
از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
جمله سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی کشور 

روبروشدهاست.
پس از این، گفت  وگوهای سومین نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی را که در والیت پنجشیر برگزار 

شده بود، به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاریم.

فرهنگ  و  اطالعات  رییس  فرآیین-  رسول  غالم 
پنجشیر: 

عرض سالم و درود خدمِت همۀ دوستان حاضر در 
این نشست.

اهمیت آجندای ملی منحیث یک طرح و برنامه در 
حل بحرانهای امروزی سرزمین ما، کاماًل مشهود و 
ستایش  قابل  نیز  آن  ساختن  مطرح  و  است  آشکار 

می باشد.
 دیدگاه خود را در پیوند به حکومت وحدت ملی 
این  از  باورم چنانی که پیش  مطرح می سازم؛ بدین 
نیز اشاره شد، افغانستان دچار مشکالت متنوع است 
که بیشتر این مشکالت بر می گردد به ملی نبودِن ما؛ 
تا تفکر  ایم  یعنی ما تا هنوز یک ملت واحد نشده 

ملی و هم گرایی بیشتر به میان آید.
همۀ مشکالت افغانستان که در این نشست از آن به 
تکرار یاد گردید، تنها می تواند در محور ملی بودِن ما 
حل گردد؛ با به میان آمدن یک ملت واحد موضوع 

داخلی و خارجی در کشور ما حل می گردد.
طرح آجندای ملی می تواند بسترسازِ عقالنیت سیاسی 
و به میان آمدن وحدت ملی در کشور ما باشد؛ زمانی 

که ما تفاهم داشته باشیم و همه را بپذیریم، هیچ گاه 
که  بگوید:«کسی  تا  نمی شود  بلند  پارلمان  در  کسی 

افغان یا پشتون نیست، بی شرف است«.
با این وجود اتحاد و هم گرایی در سرزمین ما وجود 
برنامه های  بیگانه یی می تواند طرح ها و  ندارد و هر 

شوم خود را باالی ما تحمیل و تطبیق کند.
من چند پشنهاد دارم که اگر این طرح بتواند جایگاه 
خود را در افغانستان پیدا کند، اصطالحات، مفاهیم و 
واژه هایی که متعلق به دوره های استبدادی و قبیله یی 
می شود از این طرح برداشته شود؛ چون این مفاهیم 
و واژه ها مربوط به همان دورۀ سیاه و اختناق است 

و نمی تواند حالل مشکالت ما باشد.
آرزو دارم این حرکت ملی با برنامۀ تازه یی که ارایه 
در  نیز  را  تازۀ  مفاهیم  و  اصطالحات  است،  کرده 

ایجاد  ما  سرزمین  و حکومت داری  سیاسی  فرهنگ 
کند تا در برگیرندۀ همه اقوام در کشور ما باشد.

حکومت وحدت ملی تا زمانی در کشور ما بوجود 
نمی آید که همۀ ما روی یک برنامۀ ملی و همه پذیر 
سردادن  با  ملی  وحدت  حکومت  نرسیم؛  توافق  به 

شعارهای میان تهی بوجود نمی آید.
تجربۀ حکومت داری در دوازده سال گذشته را دیدیم 
در  چهره  چند  چینِش  با  جمهور  رییس  جناب  که 
کنارش به این باور بود که وحدت ملی را در کشور 
تأمین کرده است، اما در این روزها شرایط ناهنجاری 
را که پیش آمد ما را بدین باور  رسانید که وحدتی 
بنیادیی  کار  آن  روی  چون  است  نداشته  وجود 

صورت نگرفته بود.
بار دیگر از همۀ تان سپاس گزارم.
سمیع دره یی- آگاه امور سیاسی:

البته بحث این که ما در افغانستان ملت نشده ایم، به 

همه گان واضح است؛ در نبود چنین حالتی آجندای 
ملی آمده است تا بتواند نقشی را در این حصه بازی 
نزدیک  هم  با  را  افغانستان  ملیت های  همه  تا  کند 
سازیم و به یک تفکر ملی برسیم؛ در سایۀ این تفکر 

بتوانیم به طرف ملت سازی برویم.
گل پادشا بینا- شاعر: 

گفتن  سخن  برایش  و  آفرید  را  انسان  آنکه  به نام 
آموخت.

وحدت قوم امر و فرماِن خداست
قومِ غافل امتیازش زیِر پاست

...
زنده گی با همدلی زیبا شود 
قطره از همبستگی دریا شود

پذیرفت،  صورت  نشست  این  در  که  صحبت هایی 

از  نماییم  تمجید  و  تقدیر  دارد  و جا  بود  زیبا  همه 
در  که  برنامه  این  طراح  مسعود  ولی  احمد  آقای 
شرایط حساسی این برنامه را مطرح ساختند و این 
این کشور  طرح می تواند ره گشای همه چالش های 

باشد. 
خواهران و برادران عزیز!

یک کشور پیشرفته دارای سه رکن و پایه می باشد:
1-دولت

2-بخش خصوصی
3-جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی همین شماهایی هستید که در این جا 
جمع آمده اید و می خواهید آیندۀ خود را رقم بزنید؛ 
مدنی  در خدمت جامعۀ  و بخش خصوصی  دولت 
قرار دارد؛ هر کاری را که دولت انجام می دهد به نفع 
مردم خواهد بود، مردم آیینۀ تمام نمای جامعۀ مدنی 

و بخش خصوصی می باشد.

ما منحیث یک شهروند رسالت داریم تا امروز برای 
حل های  راه  چالش ها  و  بحران ها  از  رفت  بیرون 

دریابیم.
آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم
احساِس سوختن به تماشا نمی شود

اشاره  رهبر  نبود  به  پیوند  در  دوستی  این  از  پیشتر 
داشتند همین لحظه خاطره یی از مادرم به یادم آمد؛ 
زمانی که پدرم از این دنیا رفت؛ مادرم آن قدر مأیوس 
ملی  قهرمان  اما زمانی که  بود  نگردیده  و مضطرب 
شهید احمدشاه مسعود از این دنیا رفت، من چشمان 
از اشک دیدم و ازش پرسیدم چرا در  پُر  مادرم را 

مرِگ پدرم این قدر پریشان نبودی؟
مادرم گفت: اگر پدرت از این دنیا رفت تنها تو یتیم 
شدی اما حاال که احمدشاه مسعود رفته است تمام 

ملت یتیم شده است.
رهبر ملی من چنین رهبری بود که برای من هویت 

ساخت و من برایش نوشته بودم:
ُگمنام بودم تو نامدار کردی

مجبور بودم عجب عیارم کردی
غواص شدی در دِل توفان بال

در کشتِی مستقل سوارم کردی 
مطرح  بیشتر  موضوع  دو  شناسی  جامعه  بحث  در 
بافت  دیگری  و  اجتماعی  ساخت  یکی  است، 
ساخت  یا  ساختار  دارای  ما  سرزمین  اجتماعی؛ 
وجود  آن  در  اجتماعی  بافت  اما  است  اجتماعی 
ندارد؛ بافت همان همدلی و دگر پذیری است که در 
این نشست دوستاِن زیادی روی آن صحبت داشتند.
در  دارم،  پشنهاد  سه  ملی  آجندای  طرح  روی  من 
قسمت نام این طرح باید بگویم که آجندا یک واژۀ 
انگلیسی است و اگر این نام به یک نام ُسچۀ فارسی 
اگر  می گویم  من  می شود؛  زیباتر  دری عوض شود 
نام آن را »شیوۀ نجات و پیشرفت افغانستان« انتخاب 

کنیم خوب خواهد بود.
روی  تنها  ملی  آجندای  در  که  این  دوم  موضوع 
از روش های  اما  تمرکز شده است  بحث های کالن 

رسیدن به آن را یادآوری نکرده اند.
روی  بیشتر  طرح  این  که  است  این  سومم  پشنهاد 

مناطقی که تحمل پذیری ندارند باید مطرح شود. 
در اخیر:

مرد و زن باید همه کوشا شویم
خود کفا از مرد و زِن دنیا شویم.

سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 
گفت و گوهای اشتراک کننده گان
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د وليس جرګې غړي وايي، بهرين ځواکونه باید په افغانستان 

ته  حکومت  افغان  ځای  پر  نړېدو  د  تاسیسات  خپل  کې 

وسپاري، ځکه افغانستان ورته اړتیا لري.

هغوی له حکومته غواړي، چې اجازه ورنه کړي څو نړۍ وال 

ځواکونه په افغانستان کې خپل تاسیسات ونړوي. دوی په دې 

باور دي چې نړۍ وال پر افغان حکومت بې باوره شوي دي.

د و ليس جرګې غړي فرهاد مجیدي ماندګار ورځپاڼې ته په  

مرکه کې وویل، افغانستان یو فقیر هېواد  دی او که له بهرنیو 

اړتیا  ورته  مو  هېواد  يش،  پاتې  هم  خښته  یوه  ورته  ځواکونو 

لري.

د  وال ځواکونه  نړۍ  کې چې  اوسنیو رشایطو  په  وايي،  هغه 

نه  کار  دا سم  پورې کړی  ویجاړولو الس  په  تاسیساتو  خپلو 

دی؛ ځکه افغانستان د دوی هر ډول تاسیساتو ته اړتیا لري او 

باید افغان لوري ته وسپارل يش.

رسه  لوېدیځ  له  نیونې  دريځ  حکومت  د  کړه،  زیاته  نوموړي 

یې  امله  له  کړی، چې  رامنځته  ناورین  او  اړیکې  متناسبې  نا 

لوېدیځ هېوادونه پر افغانستان هېڅ ډول باور نه لري ځکه خپل 

تاسیسات افغان لوري ته نه سپاري.

لوېديځ  چې  وي  ستونزمنه  به  دا  وايي،  مجیدي  ښاغلی 

او  وکړی  باور  حکومت  افغان  پر  کې  افغانستان  په  هېوادونه 

خپل هغه تاسیسات او وسایل چې افغانستان ورته اړتیا لري 

افغانستان ته ورکړي.

مهمو  ډېرو  کې  کلونو  دولسو  تېرو  په  حکومت  اند،  په  ده  د 

مسایلو ته پام نه دی کړی، فرصتونه یې ضایع کړي او نه یې له 

لوېديځ رسه داسې تړون السلیک کړی چې له مخې يې هغوی 

اړبايس خپل تاسیسات افغانستان ته ورکړي.

د وليس جرګې یاد غړی زیاتوي، اوس چې نړۍ وال ځواکونه 

په یوه قانوين چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې کېږي او له 

دولس کلونو وروسته یې موږ په یوه چوکاټ کې راولو، چې 

مرشوعیت یې باید د یوه تړون په السلیک کولو رسه روښانه 

يش؛ حکومت وررسه مخالفت کوي.

امنیتي  داسې  رسه  لوېدیځ  له  موږ  چې  ده  کار  په  وايي،  دی 

تړون السلیک کړو، چې هغوی یې له مخې تنظیم او په یوه 

چوکاټ کې داخل کړو.

ښاغلی فرهاد مجیدي په دې باور دی، چې د کابل ـ واشنګټن 

ترمنځ له امنیتي تړون رسه د ولسمرش مخالفت عوامل روښانه 

ولسمرش   (( دي:  نغښتي  کې  په  يې  ګټې  دي، چې شخيص 

غواړي  نه  او  لري  مرمۍ  وروستۍ  کې  واک  خپل  په  اوس 

چې دا مرمۍ فیر کړي. ځکه هغه فکر کوي که خپله دا وسله 

او  وسله  بله  لپاره  فشار  د  لوېدیځ  او  امریکا  پر  بیا  وکاروي 

وسیله نه لري،له همدې امله ده چې د دې تړون په السلیک 

کې په خپلو شخيص ګټو ډېر ټینګار کوي. خو د ولسمرش په 

شخيص ګټو د هغه ټینګار ولس ډېر زیان رسوي.((

همدارنګه دوليس جرګې بل غړی بشیر احمد ته ینج ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې د بهرنیو ځواکونو له لوري 

په  تاسیساتو د ویجاړولو د خرب  د  افغانستان کې د هغوی  په 

اورېدو یې تعجب کړی دی....                     ادامه صفحه 6

حکومت دې د بهرنیو ځواکونو د تاسیساتو د 

نړولو مخه ونیيس

نی:
خواست امنیت ملی از رسانه ها خالف 

قانون است
سازمان حامی رسانه های آزاد )نی( در افغانستان 
از  مستقیمًا  ملی  امنیت  ریاست  اینکه  می گوید 
رسانه ها خواسته اطالعات در مورد منابع مالی و 
کارمندان خارجی خود را در اختیار اداره امنیت 

ملی قرار دهد، خالف قانون است.
گذشته  روز  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر  مجیب 
برای  تماس  »هر  گفت:  خبری  نشست  یک  در 
پیشبینی  های  راه  از  باید  رسانه ها  با  و  رسانه ها 
قانون  اساس  به  گیرد.  صورت  قانون  در  شده 
رسانه ها، آنها )نهادهای دولتی( حق تعیین خط و 
مرز را ندارند که رسانه ها چه کنند و چه نکنند.«

سوی  از  اخیراً  که  نامه یی  به  خلوتگر  مجیب 
شده،  فرستاده  رسانه ها  به  ملی  امنیت  ریاست 

چنین  در  ملی  امنیت  که  گفت  و  کرد  اشاره 
مواردی باید به کمیسیون نظارت بر رسانه ها و 
وزارت فرهنگ مراجعه کند نه مستقیما به خود 

رسانه ها.
»رسانه ها، دیگ های بدون سرپوش«

نزدیک  به  توجه  با  که  می گوید  خلوتگر  آقای 
تالش  در  نهادهایی  و  گروه ها  انتخابات،  شدن 
هستند تا رسانه ها را زیرفشار قرار دهند و از این 
طریق انتخابات را به دلخواه خود مهندسی کنند.

نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  که  می گوید  او 
برای این کار زمینه سازی می کند.

تصویب  از  سال  چهار  خلوتگر  آقای  گفته  به 
وزارت  تاکنون  اما  می گذرد  ها  رسانه  قانون 
اطالعات و فرهنگ کمیسیون رسانه های همگانی 

را تشکیل نداده است.
بر اساس قانون رسانه های همگانی که به تاریخ 
15 سرطان 1388 خورشیدی منتشر و نافذ شد، 
›کمیسیون رسانه های همگانی‹ باید برای نظارت 

بر فعالیت رسانه ها ایجاد شود.
خبره  اهل  از  نفر  هفت  کمیسیون  این  اعضای 
و  هستند  روزنامه نگاری  عرصه  متخصصان  و 
رییس آن نیز باید به شکل انتخابی از سوی اعضا 

برگزیده شود.
امنیت ملی: کار ما قانونی است

ریاست  از سخنگویان  یکی  فرید شمال،  جنرال 
آنها برای معلومات  امنیت ملی می گوید که کار 

خواستن از رسانه ها کامال قانونی است.
او می گوید...                       ادامه صفحه 6

ناپدید  اعالم  با  تخار  والی  سخنگوی 
این  پرورش  و  آموزش  رییس  شدن 
والیت، اظهار داشت که احتمال ربودن 
دولت  مسلح  مخالفین  توسط  وی 

وجود دارد.
سنت اهلل تیمور، سخنگوی والی تخار 
با رسانه ها گفت که نجیب  تماس  در 
پرورش  و  آموزش  رییس  کامران،  اهلل 
والیت تخار از 2 روز پیش مفقود شده 
و این احتمال وجود دارد که مخالفان 
را ربوده  این کشور وی  مسلح دولت 

باشند.
موضوع  این  با  ارتباط  در  که  می شود  گفته 
سه کارمند ریاست آموزش و پرورش والیت 
تخار از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر 

شده اند.
پرورش  و  آموزش  رییس  ربودن  مسوولیت 
والیت تخار را تاکنون کسی بر عهده نگرفته 

است.

نباید برخورد سلیقه یی با رسانه ها صورت گیرد
اخیراً دادستانی کل )لوی سارنوالی( طی اعالمیه یی به رسانه های کشور هشدار داده است که اگر پس از این، علیه منافع 

ملی، نشرات داشته باشند، با برخورد جدی قانونی، رو به رو خواهند شد.
در این اعالمیه آمده است که تعدادی از رسانه ها علیه منافع ملی نشرات می کنند و به این رسانه ها توصیه شده است که 

نباید با استفاده از فضای باز آزادی بیان، به چنین نشراتی دست بزنند.
بخشی از اعالمیۀ دادستانی کلی چنین صراحت دارد: » چنانچه دیده می شود یک تعداد رسانه های تصویری، صوتی و 
چاپی با سؤ استفاده از آزادی بیان، از قانون و چهار چوب های اخالقی، سرپیچی می کنند، مسایل شخصی و گروهی را 
ترجیح می دهند، علیه منافع ملی عمل می کنند و قانون رسانه های همه گانی و قانون اساسی را زیر پا می نمایند. پس از 

این با مرتکبین این اعمال، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.«
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که تطبیق قانون  را یک امر الزمی می داند و حاکمیت قانون را در کشور، 

جداً احترام می گذارد، از امکان برخورد های سلیقه یی با رسانه ها و خبرنگاران، زیر نام تطبیق قانون، نگران است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که نبود یک پالیسی روشن رسانه یی در کشور که طرح آن از وظایف 
وزارت اطالعات و فرهنگ بوده است، سبب ایجاد ابهاماتی در رابطه به حدود استفاده از آزادی بیان در کشور شده است.

ما در حالی که مشکالت موجود در برخی از رسانه ها را ناشی از ناکامی وزارت اطالعات و فرهنگ در زمینۀ پالیسی 
سازی برای فعالیت های رسانه یی می دانیم، از نهادهای عدلی و قضایی کشور می طلبیم که در جریان تطبیق قوانین، از 

هرگونه قانون شکنی و برخوردهای سلیقه یی، پرهزیز کنند.

رییس معارف والیت تخار ناپدید شد


