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وزارت خارجه در واکنش به اظهارات یک مقام پاکستانی: 

النه های تروریستی در پاکستان 
منطقه را تهدید می کند

معینیت مبارزه با مواد مخدر:

اگر ظرفیت بلند برده نشود
 کشت کوکنار فراگیر می شود

میپیوندند.
عبید، عبیداهلل گذشته روز
عالی، تحصیالت وزیر
فاروق وظیفه که گفت
دانشکده رییس عبداهلل،
دانشگاه اجتماعی علوم
تعلیق حالت به کابل،
این معاون و درآمده
آقای بهجای دانشکده،
است. شده گماشته عبداهلل
اعتصابکننده دانشجویان
بااینوعدهوزیرتحصیالت
بر اعتصاب از دست عالی

دوشنبه امروز و کردند
دانشجویان از شماری
اعتصاب بلخ، والیت در

غذاییراآغازمیکنند.
از تن 45 یکشنبه روز
بامیان دانشگاه دانشجویان
غذا اعتصاب به دست
اعتصابکنندگان زدند،
عدالت خواهان که گفتند
اکادمیک محیطهای در
دانشکده در بهخصوص
دانشگاه اجتماعی علوم
گفتند آنها هستند. کابل
خواستهای زمانیکه تا
معقولوقانونیدانشجویان
برآوردهنشوند،بهاعتصاب
خواهند ادامه غذاییشان

داد.
ادامه در صفحه 2

کابل:  8صبح، 
دانشجویان اعتصابغذایی
دانشگاه اجتماعی علوم
روز هفتمین برای کابل،
80 از بیش یافت. ادامه
برابر در دانشجویان از تن
اعتصاب پارلمان دروازه
همهروزه کردهاند.
دانشجویانی از تعدادی
خوبی صحی وضعیت که
شفاخانهها به ندارند،
در میشوند. داده انتقال
از بیش گذشته روز هفت
بهدلیل اعتصابکننده 40
نامناسب، صحی وضعیت
داده انتقال شفاخانهها به
شدهاند.اماوقتیوضعآنها
به دیگر بار مییابد، بهبود
اعتصابکنندهها، صف

نداشتهوگفتهاندتازمانیکه
خواستهایشان تمامی به
را اعتصابشان نرسند،

نمیشکنند.
دانشجویان از شماری
شنبه روز هرات، در
اعتصاب از حمایت در
اجتماعی علوم دانشجویان
اعتصاب کابل، دانشگاه
بامیان دانشجویان کردند.
نیزدراعتراضبهبیتوجهی
خواست به حکومت
تظاهرات اعتصابکنندهها

فرهنگيان:
از خواست های دانشجويان حمايت می کنيم
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در صفحه4

در صفحه6

برخی سناتوران:

قانون جديد تحصيالت عالی
 و اصالحات

 بازگشت همه به سوی اوست
با تاسف فراوان اطالع یافتیم که 

محترم رجب علی، پدِر بزرگوار ظاهر 
شکوهمند، خبرنگار والیتی 8صبح در بلخ، 

دیروز 5جوزا داِر فانی را وداع گفتند. 
دست اندرکاران 8صبح، از بارگاه ایزد منان 
برای آن مرحوِم مغفور بهشت برین و برای 

بازماندگانش، به ویژه شکوهمند عزیز، 
صبر جمیل می خواهند. 

رشته طب در بستر بيماری

در صفحه7

بشر حقوق موسسهی اجرایی
این عضو و خشونت محو و
شبکه »اصال گفت: شبکه
بهخاطر طبیعی برمنابع نظارت
شفاف معادن قراردادهای این
ما و است شده ایجاد نیست،
پسازاینبیشتررویتحلیلو
عقد داوطلبی، روند از شفافیت
کار معادن استخراج و قرارداد

میکنیم.«
»نهادهای افزود: پدرام آقای
از پس که شدند منسجم مدنی
کار بیشتر معادن بخش در این
معادن وزارت  متاسفانه کنند؛

تاکنوندرهنگامروندداوطلبی
نهادهای با قراردادها عقد و

مدنیمشورهنکردهاست.«
رییس بینش جلیل حال، این با
کنندهی هماهنگ و دیدهبان
برمنابع نظارت شبکه کنونی
گزارش که میگوید طبیعی
پیش که افغانستان معادن تاراج
ازاینتوسطروزنامه8صبح،به
و طرح یک است، رسیده نشر
بهشمار معادن بخش در نو گام
میرودودولتمکلفاستکه
دربرابراینگزارشپاسخدهد.
ادامه در صفحه 2

از شماری کابل: 8صبح، 
روزگذشته، مدنی نهادهای
در خبری کنفرانس یک در
خواهان افغانستان، دیدهبان
شفافیتدرروندداوطلبی،عقد
معادن استخراج و  قراردادها

کشورشدند.


نظارت مدنی نهادهای شبکهی
20 از بیش که طبیعی برمنابع
عضویت نهادمدنی و سازمان
کنفرانس دارند، را شبکه این
»حکومتداری عنوان تحت را
منابع پایدار و پاسخگو شفاف،
کرد راهاندازی کشور طبیعی«
معادن وزارت مقامهای از و
بیشر هرچه شفافیت خواستار
قراردادهای و داوطلبی روند

معادنشدند.
برمنابع نظارت شبکه اعضای
اینشبکه طبیعی،میگویندکه
موثر، استفاده ترویج بهخاطر
معادن پایدار و متوازن شفاف،
اقتصادی کشورجهتتوسعهی

واجتماعیایجادشدهاست.
رییس پدرام، عبدالودود

نهادهای مدنی:
قراردادهای معادن بايد شفاف باشد

تقویت شوند.«ملی مصرف کند تا ارگان های امنیتی ما ارگان های امنیتی مانند پولیس و اردوی آن را، که میلیون ها دالر می شود، به شورای عالی صلح را لغو بکند و بودجه مردم نمی خورد و بهتر است که حکومت...  »این شورا هم معلوم شد که به درد یک تن از سناتوران:
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بیپاسخ پرسشهای
کارت های  توزیع  دیروز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رییس  این  از  پیش  کرد.  آغاز  را  رای دهی  جدید 
فهرست  اگر  بود،  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
شفافیت  نمی تواند  نشود،  ترتیب  رای دهندگان 
اعضای  از  برخی  گرچه  کند.  تضمین  را  انتخابات 
گفته  این  بعدا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بلندپایه 
آقای معنوی را رد کردند، اما شخص ایشان، تاکنون 
همین  واقع  در  است.  نگرفته  پس  را  خود  این حرف 
رای دهندگان  فهرست  نه  است.  نگران کننده  مساله 
و  شد  ترتیب  آینده،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات 

توزیع.  الکترونیک  تذکره های  نه 
الکترونیک  تذکره های  پروژه  کار  که  است  مدت ها 
تمام است، اما به نظر می رسد که اراده الزم سیاسی 
برای توزیع آن وجود ندارد. در مورد ترتیب فهرست 
نیاز  گزاف  پولی  منابع  به  که  گفته شد  رای دهندگان 
فراهم  را  همگان  قناعت  نتوانست  امر  این  اما  دارد. 
فرستاده  پارلمان  برای  که  بودجه  طرح  در  کند. 
مطالبه  گزافی  پول  ریاست جمهوری  دفتر  بود،  شده 
کرده بود، حاال سوال این است که چرا برای ترتیب 
فهرست رای دهنده ها پول نیست، ولی برای مصارف 
دفتر ریاست جمهوری است؟ متاسفانه به هیچ یک از 

این سوال ها تا حال پاسخ داده نشده است. 
که  شد  اعالم   ،1389 سال  پارلمانی  انتخابات  در 
میلیون   12 به  رای دهی،  شرایط  واجدان  مجموع 
کارت های  شمار  سال  همان  در  اما  می رسد.  نفر 
راهی دهی به 17میلیون می رسید. یعنی در آن زمان، 
است  قرار  حاال  داشتیم،  سرگردان  کارت  میلیون   5
در  بنابراین  توزیع  شود.  دیگر  کارت  میلیون   4 که 
مالحظه  قابل  افزایش  سرگردان  کارت های  شمار 
در  سازمان یافته  تقلب  زمینه  این،  آیا  می آید. 
نمی کند؟  فراهم  را  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات 
به این سوال تاکنون پاسخ روشن و مشخصی داده 
نمی تواند  هیچ کسی  که  است  دلیل  همین  به  و  نشده 
اطمینان  به  آینده،  انتخابات  نسبی  سالمت  مورد  در 

بگوید.  سخن 
سیاست مداران بیرون از دولت، بارها اعالم کرده اند 
ترتیب  و  الکترونیک  تذکره های  نشدن  توزیع  که 
نگران کننده  آن ها  برای  رای دهندگان،  فهرست  نشدن 
در  که  بودند  گفته  قبال  کرزی  آقای  مخالفان  است. 
و  الکترونیک  تذکره های  نشدن  توزیع  صورت 
برگزاری  امکان  رای دهنده ها،  فهرست  نشدن  ترتیب 
ماندن  بی پاسخ  ندارد.  وجود  شفاف  انتخابات 
بی اعتمادی  به  شد،  مطرح  باال  در  که  سوال هایی 
رییس جمهور  است.  زده  دامن  کشور  در  سیاسی 
کرزی تا حال نگرانی های مخالفان سیاسی اش را در 
پیوند به انتخابات آینده، جدی نگرفته است. هم چنین 
رییس جمهور  میان  حال  تا  جدی  دیالوگ  نوع  هیچ 
انتخابات  به  پیوند  در  سیاسی اش  مخالفان  و  کرزی 

نگرفته است.  شکل 
از  بسیاری  برای  بگیرد،  شکل  دیالوگی  چنین  اگر 
بی اعتمادی  می شود.  داده  روشن  پاسخ  پرسش ها 
کشور  نفع  به  هیچ وجه  به  موجود،  سیاسی 
شفاف  انتخابات  نمی توانیم  وضع  این  با  نیست. 
رییس جمهور  باید  کنیم.  برگزاری  ریاست جمهوری 
سیاسی،  احزاب  سیاسی،  ایتالف های  با  کرزی، 
انتخابات، در پیوند  جامعه مدنی و کمیسیون مستقل 
به  باید  کند.  اساسی  و  جدی  گفتگوی  انتخابات  به 
بی اعتمادی  به  باید  شود.  داده  پاسخ  سوال ها  این 
در  نتوانیم  اگر  شود.  داده  پایان  کنونی،  سیاسی 
کنیم،  برگزار  نسبتا شفاف  انتخابات  یک  آینده،  سال 
نمی توانیم بحران امنیتی و مشکالت اقتصادی کشور 
به  یا  ماندن  قدرت  در  تنها  مساله  کنیم.  مدیریت  را 
اصلی  مساله  نیست،  فالن  ابن  فالن  رسیدن  قدرت 
دلیل  همین  به  است.  کشور  جوان  دموکراسی  نجات 
روی  کشور،  سیاسی  طبقه  باید  می گوییم  که  است 

انتخابات سال آینده، به توافق برسد.

زنگ اول


ده  در  ترکمنستان  همکاری های 
اظهار  افغانستان،  به  سال گذشته 

امتنان کرده است.
دو  هر  دیدار  این  در  همچنان 
تاپی،  پروژه  مورد  در  جانب 
پایپ الین گاز و سایر پروژه های 

منطقوی نیز بحث کردند.
آهن  خط  احداث  تفاهمنامه 
و  افغانستان  ترکمنستان،  که 
وصل  هم  با  را  تاجیکستان 
جمهور  روسای  توسط  می کند، 
از  قبل  روز  یک  کشور  سه  هر 
شهر  در  گذشته  نوروز  مراسم 
امضا  به  ترکمنستان  عشق آباد 

رسید.
این خط آهن از منطقه آتا مراد 
مناطق  تا  و  آغاز  ترکمنستان 
آقینه و اندخوی افغانستان امتداد 
می یابد و از طریق شیرخان بندر 
تاجیکستان  به  کندز  والیت 

وصل می شود.

که  مناطق  اقتصادی  و  اجتماعی 
می شوند،  استخراج  معادن  آن  در 

اختصاص نداده است.
مسووالن  از  نورانی،  جاوید 
نیز  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
باید  معادن  وزارت  که  می گوید 
قراردادهای  و  در هنگام داوطلبی 
مشوره  مدنی  نهادهای  با  معادن، 

کند.
هنگام  »در  گفت:  نورانی  آقای 
تاکنون  معادن  قانون  مسوده  تهیه 
صورت  مشوره  مدنی  نهادهای  با 
تضمین  برای  و  است  نگرفته 
شفافیت در بخش معادن نهادهای 

مدنی درجریان گذاشته شود.«

سربازان اردوی ملی افتاده است.
شامل،  افزارها  جنگ  این 
سالح های سبک و سنگین، ماین 

و مواد انفجاری بوده است.
می گوید  دفاع  وزارت  همچنین 
عملیات های  جریان  در  که 
نظامی   106 ثور،  ماه  در  نظامی 
اردوی ملی جان خود را از دست 

داده اند.
در اعالمیه در مورد رقم زخمیان 
نشده  گفته  چیزی  ملی  اردوی 

است.
بود که  این وزارت گفته  پیشتر، 
پاکستان  از مدارس دینی  طالبان 
قصد  و  شدند  افغانستان  وارد 
گسترده  صورت  به  که  دارند 
را  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 

انجام دهند.

ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
جمهوری اعالم کرده که پروژه 
احداث خط آهن میان افغانستان، 
به  تاجیکستان  و  ترکمنستان 

زودی افتتاح می شود.
انتشار  با  ریاست جمهوری  دفتر 
این  که  است  گفته  اعالمیه ای 
موضوع در دیدار رشید مرادوف 
با  امور خارجه ترکمنستان  وزیر 
جمهور  رییس  کرزی  حامد 
ریاست  ارگ  در  کشور 

جمهوری مطرح شده است.
در این دیدار، وزیر امور خارجه 
از  نمایندگی  به  ترکمنستان 
رییس جمهور کشورش از حامد 
مراسم  در  شرکت  برای  کرزی 
آهن  خط  احداث  پروژه  افتتاح 

دعوت کرده است.
این  کرزی  جمهور  رییس 
گفته  و  پذیرفته  را  دعوت 
آهن  خط  احداث  که  است 
و  افغانستان  ترکمنستان،  که 
وصل  هم  با  را  تاجیکستان 
می کند نه تنها به خیر و فالح سه 
و  سود  به  بلکه  می باشد،  کشور 

منفعت منطقه نیز است.
و  کمک  از  کرزی  حامد 

اعضای  می گوید  بینش  آقای 
وزارت  که  می خواهد  شبکه  این 
استخراج  بابت  از  باید  معادن 
پول  مشخص  درصدی  معادن 
اختصاص  محل  مردمان  برای  را 
می خواهیم  وزارت  از  »ما  دهد: 
برای افرادی که در اطراف معادن 
تهدیدهای  با  و  می کنند  زندگی 
روبرو اند،  محیط زیستی  و  امنیتی 
را  عواید  از  مشخص  درصدی 

اختصاص دهد.«
می افزایند  شبکه  این  اعضای 
جدید  مسوده  در  معادن  وزارت 
عواید  از  درصدی  معادن  قانون 
انکشاف  برای  را  طبیعی  منابع 

که  کرده  اعالم  دفاع  وزارت   
جریان  در  ملی  اردوی  سربازان 
 550 از  بیش  گذشته،  ماه  یک 

شورشی طالب را کشته اند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، این 
گفته  اعالمیه ای  نشر  با  وزارت 
است که این شورشیان در جریان 
عملیات های نظامی کشته شده و 
هم  دیگر  شورشی   580 از  بیش 
ملی  اردوی  سربازان  سوی  از 

دستگیر شدند.
که  است  آمده  اعالمیه  در   
ماه  تنها در  ملی  اردوی  سربازان 
عملیات  هزار  دو  از  بیش  ثور، 
در  شورشیان  علیه  را  نظامی 

سراسر افغانستان اجرا کردند.
وزارت دفاع کشور می گوید که 
بین بردن  از  و  امنیت  تامین  برای 
و  هزار  دو  از  بیش  شورشیان، 
انجام  را  نظامی  عملیات   200

دادند.
در  که  است  آمده  اعالمیه  در 
عملیات ها،  رشته  این  جریان 
مقداری جنگ افزار نیز به دست 

پروژه خط آهن میان افغانستان، ترکمنستان و 
تاجیکستان افتتاح می شود

}ادامه از صفحه 1{

نهادهای مدنی: قراردادهای...

در یک ماه بیش از پنج صد طالب 
کشته شده اند

واجد  رای دهنده  میلیون  چهار  حدود 
شرایط ثبت نام شوند.

کمیسیون  رییس  معنوی  احمد  فضل 
انتخابات روز گذشته هنگام بازگشایی یک 
نامزدان  تمام  از  کابل  در  رای دهی  مرکز 
انتخابات  خواست که منتظر تقلب در روز 
انتخابات  نامزدان  گفت  معنوی  نباشند. 
و  رای دهی  به گرفتن کارت  را  مردم  باید 

شرکت در انتخابات تشویق کنند. 
از  تواند  نمی  فردی  هیچ  کرد  تاکید  او 
انتخابات  طریق غیرقانونی و تقلب در روز 
معنوی  برسد.  می خواهد  که  کرسی ای  به 
و  ثبت نام  برای  فرصت  بهترین  که  افزود 
شده  فراهم  رای دهی  کارت های  گرفتن 
فرصت ها  این  از  بکوشند  باید  نامزدان  و 

بیشترین استفاده را ببرند. 

سخن آن ها اعتراض است و اعتراض شان 
مغز  تا  را  نهادشان  که  است  زخمی  از 
به  اعتراض  این  است.  جویده  استخوان 
آتشی  می تواند  که  است  شبیه  جرقه ای 
هرچند  که  چرا  شود،  سبب  را  عظیمی 
مشخص  خواسته هایی  آن ها  خواسته های 
فضایی  هم  اعتراضی شان  فضای  و  است 
اعتراض  به  را  آن ها  آن چه  اما  مشخص، 
وادار کرده است دردی است مشترک.« 

پارلمان  برخورد  برابر  در  فرهنگیان  این 
کرده اند  اعتراض  حکومت  بی تفاوتی  و 
این  از  را  خویش  »حمایت  گفته اند:  و 
حرکت بزرگ و ارزشمند اعالم می کنیم 
این  ظرفیت های  اگر  که  داریم  باور  و 
با  و  خوبی  به  مدنی  باشکوه  حرکت 
مدیریت  و  شناسایی  کافی  هوشیاری 
عدالت  جریان  ایجاد  به  می توان  شود، 
که  داشت  امید  عظیم تری  خواهی 
با  را  خاک  این  شهروندان  تک تک 
بیانیه دانشجویان  این  بسازد.«  خود همراه 
و  کرده  تشویق  اعتصاب  ادامه  به  را 
تعدیل  به  اعتصاب کننده ها  است  گفته 

خواسته های شان تن ندهند.
دانشگاه  استاد  موسوی،  عسکر  سید 
دانشجویی  جنبش  پیشینه  بررسی  با 
که  است  نوشته  نامه ای  در  کشور  در 
اعتصاب  دانشجویی  جنبش  جدی ترین 
است  اجتماعی  علوم  دانشجویان  غذایی 

که در حال حاضر جریان دارد. 
»جنبش  است:  آمده  نامه  این  در 
دانشجویی افغانستان این پیشینه و توانایی 
دگرگونی های  باعث  می تواند  و  دارد  را 
و  اجتماعی  ساختار  و  روابط  در  بنیادین 

اندیشه سیاسی افغانستان گردد.«
آقای موسوی به این باور است که سیاسی 
و قومی نشدن جنبش دانشجویی و تاکید 
هوشیاری  و  نظم  صنفی  اعتراض های  به 
باعث  می تواند  سراسری  هماهنگی  و 

کامیابی این جنبش گردد.

رای دهندگان  ثبت نام  کابل:  8صبح 
جمهوری  ریاست  آینده  سال  انتخابات 
مرکز  آغاز شد. 41  افغانستان روز گذشته 
مراکز  و  کابل  در  گذشته  روز  ثبت نام 
فعالیت آغاز کردند. قرار است  به  والیات 
توزیع کارت های رای دهی در این مراکز تا 

تاریخ دوم ماه حمل 1393 ادامه یابد. 
مرحله  در  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
دوم قرار است که مراکز ثبت نام و توزیع 
ولسوالی های  در  رای دهی  کارت های 
اساس  بر  کنند.  آغاز  فعالیت  به  کشور 
قانون انتخابات افغانستان، سن 18 سالگی و 
داشتن تابعیت افغانی مهمترین شرایط برای 

یک رای دهنده است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
برنامه  این  در  می رود  انتظار  که  می گویند 

اعتصاب  از  نیز  عدالت  و  حق  حزب 
این  است.  کرده  حمایت  دانشجویان 
رسانه ها  به  اعالمیه ای  ارسال  با  حزب 
گفته است که از اعتراض های مدنی برای 
قانونی  و  حق  بر  خواست های  به  رسیدن 

حمایت می کند. 
در اعالمیه این حزب آمده است: »حزب 
حکومت  مسووالن  از  عدالت،  و  حق 
آن که  از  پیش  می خواهد،  پارلمان  و 
حرکت مدنی و مسالمت آمیز دانشجویان، 
بازی های سیاسی شود، هرچه  دستخوش 
دستور  روشنایی  در  عاجل تر  و  زودتر 
قانون اساسی برای حمایت از حقوق مدنی 
نظر داشت  در  با  هم چنان  و  شهروندان 
این  به  کشور،  اداری  مقررات  و  قوانین 
نگذارد  و  کرده  رسیدگی  صنفی  مشکل 
سیاسی  جدال  و  بحران  به  مساله  این  که 

استفاده گران قومی بدل شود.«
در هفت روز گذشته نمایندگان نهادهای 
چهره های  و  پارلمان  نمایندگان  مدنی، 
اعتصاب،  محصل  در  حضور  با  فرهنگی 
حمایت شان را از این حرکت مدنی اعالم 

کرده اند. 
شاعران  فرهنگیان،  از  تن   240 از  بیش 
در  را  بیانیه ای  افغانستان  نویسندگان  و 
حمایت از این اعتصاب منتشر کرده و در 
پای آن امضا کرده اند. در این بیانیه آمده 
است: »همه ی ما تبعیض را می شناسیم، در 
گذشته و امروز طاعون زده مان و در تمام 
الیه های زندگی سیاسی و اجتماعی خود 
حسش  افغانستان  شهروند  یک  به عنوان 
کرده ایم. تبعیض حقارت است و حقارت 
عامل از دست دادن اعتماد به نفس و تن 

دادن به خشونت.«
در این بیانیه آمده است که در حال حاضر 
با شعار وحدت ملی بیش از هر زمان دیگر 
حقوق اقلیت های قومی، زبانی و فرهنگی 
پیام  جوانان  این  »صدای  می شود:  پایمال 
شگفته شدن نهال خرد و مدنیت را در دل 
خشونت و تحجر به ارمغان آورده است. 

ثبت نام رای دهندگان آغاز شد
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فرهنگیان: از خواست های...

دانش آموز،  هزار   12 از  بیش  آن،  کار 
جدید  ساختمان   با  مکتب  دارای 

می شوند.
با  »بر اساس  می گوید:  قطب الدین  سید 
برنامه ی وزارت معارف کشور، همه ساله 
برای 40 تا 50 مکتب در والیت تخار، 
ساختمان  می سازیم که تا 5 سال آینده، 
دارای  والیت،  این  مکتب های  همه ی 

ساختمان خواهند شد.«
بیش  تخار  والیت  در  حاضر،  حال  در 
از 580 مکتب به روی دانش آموزان باز 
دانش آموِز  هزار   300 آن  در  که  است 

دختر و پسر درس می خوانند.

8صبح، کندز: مسووالن محلی والیت 
تخار می گویند در جریان سال جاری، 
برای 43 مکتب در مرکز و 9 ولسوالی 
جدید  ساختمان های  تخار،  والیت 

ساخته خواهد شد.
اداری  و  مالی  معاون  سیدقطب الدین، 
ریاست معارف تخار می گوید 25 باب 
معارف،  وزارت  انکشافی  بودجه ی  با 
مالی  کمِک  به  ساختمان ها  متباقی  و 

موسسه های همکار ساخته خواهند شد.
او  گفت کار ساختمانی این 43 مکتب 
پایان  به  امسال،  آخر  تا  و  شده  آغاز 
می رسد. این مقام معارف گفت با پایان 

برای ۴۳ مکتب در تخار ساختمان
 ساخته می شود

ACKU



 اسداهلل تیموری- هرات

موزیم ملی هرات ساختمان ندارد

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1656   دو شنبه 6 جوزا 1392     

سرنوشت احمد
قسمت دوم

نویسنده: محمدشفیع ضرغام
شخصیت ها:

احمد: 18 ساله
خلیل: 18 ساله )همصنفی احمد( 

راوی: 16 ساله )خواهر احمد(
اخترمحمد: 41 ساله )داکتر، پدر احمد(

معلمه: 35 ساله )مادر احمد(
انیسه: 14 ساله )خواهر دومی احمد(

مونسه: 12 ساله )خواهر سومی احمد( 
کریم: 31 ساله )رییس باند(

قدوس: 27 ساله یکی از افراد کریم

احمد  که  رسید  اینجا  به  احمد  داستان  قبلی  قسمت  در 
به  و  کرده  فرار  مکتب  از  خود  همصنفی  یک  تشویق  به 
از طرف مکتب  باغ وحش می رود و خواهرش مونسه که 
جا  آن  را  وی  است،  رفته  باغ وحش  به  خود  همصنفان  با 
در  احمد در وقت مکتب،  متعجب می شود که  و  می بیند 
آنجا چه می کند و از احمد، عملی را می بینید که وی را 

پریشان تر می کند.

صحنۀ اول
مکان: باغ وحش

احمد: )با دستپاچگی(
ـ مه! هیچ همرای همصنفی هایم آمدیم.

مونسه: )با لحن پرسش و تعجب(
ـ خی دیگه همصنفی هایت کجاستن؟

احمد: )با دستپاچگی(
ـ دیگا رفتن؛ کل شان رفتن.

مونسه:
ـ خو... خی، شماره هم باغ وحش آوردن؟

احمد:
ـ ها!

تاریخی  اثر  سه هزار  از  بیش  که  هرات  ملی  موزیم 
مکانی  نبود  با  اکنون  داده،  جای  خود  در  را  گران بها 

مناسب مواجه است.
از  اداره اطالعات و فرهنگ هرات می گویند  مسووالن 
زمان تاسیس این موزیم تاکنون، چندین بار آثار تاریخی 

آن از یک مکان به مکان دیگر منتقل شده است.
این  به  هم  هرات  ملی  موزیم  در  مسووالن  این حال،  با 
این  تاریخی،  آثار  جابه جایی  همین  به خاطر  که  باوراند 
بیان  در  را  خود  جایگاه  است  نتوانسته  هنوز  تا  گنجینه 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

مونسه:
ـ باز گفتن که اینجه تفریح کنین و سگرت هم بکشین؟

احمد:
ـ ها دیگه! نی!... کی می گه؟

مونسه:
ـ مه می گم.

احمد:
ـ چی می گی؟

مونسه: 
ـ مه خودم دیدم که همرای او بچه سگرت می کشیدی؟

احمد:
نمی بودن  اگه همصنفی هایت  مونسه دروغ چرا می گی!  ـ 

باز می دیدی که همرایت چی می کدم.
مونسه:

گپ  همرایت  باز  خانه،  برم  مه  باش  می کدی؟  چی  ـ 
می زنن.

احمد:
ـ کی همرایم گپ می زنه هه؟! می ری شیطانی می کنی؟!

مونسه:
ـ مه حالی می رم.

مونسه  سمت  به  آهسته  آهسته  مونسه  )همصنفی های 
می آیند.(

کریمه: )از دور صدا می کند.(
ـ مونسه! او مونسه بیا دیگه، ایره سیل کو.

مونسه:
ـ اِنه آمدم.

احمد: )با عصبانیت(
ـ مونسه صبر کو، صبر کو کارت دارم.

مونسه: 
ـ برو باز ده خانه کار داشته باش.

)مونسه به سمت همصنفان خود می رود.(
احمد: )با صدای بلند(

ـ صبر کو!
)احمد با عصبانیت به سمت مونسه می دود.(

جهان گردان داخلی و خارجی پیدا کند.
با  آن که دروازه ی این موزیم بر روی همه باز است؛ اما 
شرایط سختگیرانه و نبود برنامه ی منظم به دلیل موقعیت 
تا  است  شده  سبب  اختیارالدین،  قلعه ی  در  موزیم  این 
کم تری  عالقه مندی  افراد  هرات،  شهروندان  به گفته ی 

نسبت به دیدن آثار این موزیم داشته باشند.
»من  می گوید:  هرات  باشنده  یک  کریمی،  محسن 
از  بازدید  نهایت عالقه مند  به عنوان یک شهروند هرات 
موزیم ملی این والیت هستم، اما به دلیل محدودیت های 

از  به سادگی  نمی توانم  مسووالن،  سوی  از  شده  وضع 
سرمایه های تاریخی موجود در این موزیم بازدید کنم.«

او گفت: »وجود این موزیم در داخل قلعه ی اختیارالدین 
که یکی از بناهای بزرگ تاریخی در هرات است سبب 
دیدن  موزیم  این  از  متعدد  به دالیلی  نتوانیم  ما  تا  شده 

کنیم.«
»پس  می گوید:  هرات  شهروندان  از  دیگر  یکی  مجتبی 
خود  شهر  ملی  موزیم  از  گرفتم  تصمیم  وقتی  ازسال ها 
به  وقتی  زیرا  نشدم،  کار  این  به  موفق  کنم،  بازدید 
دروازه ی قلعه ی اختیارالدین رفتم؛ سربازان مرا اجازه ی 
ورود به داخل موزیم نداده و گفتند که یکی از مقام های 
قلعه  با مهمانان خود داخل  قرار است  بلندرتبه ی دولتی 

حضور یابد.«
او در ادامه افزود: »سه بار متواتر قصد دیدن از موزیم را 
کردم و در سه مرحله فرا راه من محدودیت ایجاد شد.«

این شهروندان از دولت و مقام های مسوول خواهان ایجاد 
جای مناسب برای موزیم ملی هرات هستند و می گویند 
اگر موزیم در داخل ارگ هرات جای داشته باشد، پس 

از این کسی به سراغ این موزیم نخواهد آمد.
نیز،  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  رووفیان،  آریا 
مانع بزرگ  اختیارالدین را  قلعه ی  این موزیم در  وجود 
کرده  عنوان  موزیم  این  از  بازدیدکنندگان  راه  فرا 
از  به راحتی  نمی توانند  حاال  هرات  شهروندان  می گوید 

این موزیم دیدن کنند.
مردم  گذشته  »در  گفت:  8صبح  به  رووفیان  آقای 
می توانستند از موزیم ملی هرات دیدن کنند و امروز هم 
دروازه ی این موزیم به روی بازدیدکنندگان باز است، اما 
مردم عام از قلعه ی اختیارالدین که موزیم در داخل آن 

قرار گرفته دیدن کرده نمی توانند و این خود دوگانگی 
به وجود آورده است، زیرا فردی که نتواند از قلعه دیدن 
کند، پس از موزیم هم دیدن کرده نمی تواند و این خود 
یک نوع مشکل فرا راه عالقه مندان بازدید از موزیم بوده 

است.«
معیاری  و  گسترده  مکان  نبود  رووفیان،  آقای  به گفته ی 
مجموع  از  تا  است  شده  سبب  هرات  ملی  موزیم  برای 
سه هزار اثر باستانی موجود در این موزیم، تنها چهارصد 

نوع آن در معرض دید گذاشته شود.
و  ادبی  انجمن  رییس  بهره،  ولی شاه  هم،  سویی  از 
کارشناس مسایل فرهنگی در هرات، می گوید که هر اثر 
مردم  توانمندی های  و  از ظرفیت  نمادی  مثابه   به  موزیم 
همان جامعه است و معرفی آن آثار به دیگران، می تواند 

نشانگر هویت همان جامعه باشد.
تمام  دامنه ی  که  دارم  »باور  گفت:  بهره  آقای 
نابه سامانی های موجود به ویژه در بخش فرهنگی می تواند 
دولت  اگر  و  گردد  برطرف  قانونمندی  و  نظم  ایجاد  با 
مرکزی نسبت به وضعیت آثار و آبده های تاریخی هرات 
هرات  شک  بدون  باشد؛  نداشته  بی میلی  و  کند  توجه 

مبدل به یک شهر توریستی خواهد شد.«
آقای بهره افزود: »موزیم ملی هرات باید از این وضعیت 
هرات،  ملی  موزیم  در  موجود  آثار  زیرا  شود،  خارج 
است  افغانستان  چندهزارساله ی  تاریخ  منعکس کننده ی 
آن  از  نمادین  و  تاریخی  ارزش های  به عنوان  باید  که 

مواظبت شده و به جهانیان معرفی شود.«
موزیم ملی هرات درست نود سال پیش از امروز در 24 
امان اهلل خان  شاه  حکومت  زمان  در  و   1303 سال  میزان 

تاسیس شد.
دوران  از  فراوان  تاریخی  آثار  داشتن  با  موزیم  این 
غنی ترین  افغانستان،  شاهان  دیگر  و  غوریان،  تیموریان، 
موزیم در سطح والیت های کشور به شمار رفته و در میان 

موزیم های افغانستان به درجه دوم قرار دارد.
از مجموعه ی سه هزار اثر موجود در موزیم ملی هرات، 
و  آثار  بقیه  و  تاریخی  و کتاب های  نسخه ها  از  اثر   263
عالیم دیگر باستانی است که از این میان تنها 400 اثر در 

معرض نمایش گذاشته شده است.

ـ گفتمت صبر کو!
مونسه:

ـ چی می گی؟
احمد: )با عصبانیت(

ـ اگه ده خانه چیزی گفتی باز از خود گله کنی، نی از مه!

صحنۀ دوم
مکان: داخلی

مونسه:
ـ سالم مادرجان!
ـ انیسه کجاس؟

)مونسه داخل اتاق می شود.(
مادر احمد:

ـ والیکم دخترم، آمدی؟!
ـ خوارت ده آشپزخانه اس.

)مادر احمد نشسته تلویزیون می بیند.(
مونسه: )در حالی که بکس مکتب را روی میز می گذارد.(

ـ احمد نامده؟
مادر احمد:

ـ نی هنوز نامده.
مونسه: )کمی با حالت نازدانگی(

ـ وای چیقه گشنه شدیم.
مادر احمد:

ـ خو برو آشپزخانه بیبی که اگه دیگ پخته شده، انیسه ره 
بگو که نان بکشه.

)مادر احمد نشسته تلویزیون نگاه می کند.(
)مونسه به سمت آشپزخانه می رود تا انیسه را ببیند.(

مونسه:
ـ سالم انیسه جان!

است،  اجاق  روی  بر  دیگ بخار  که  حالی  در  )مونسه 
مشغول کار در آشپزخانه است.(

انیسه:
ـ سالم! آمدی؟

مونسه:
ـ آه آمدم چی پخته کدی؟

انیسه:
ـ شوروا پخته کدیم.

مونسه: )با صدای آهسته(
ـ انیسه! می فامی؟

انیسه: )در حال کار(
ـ چی شده؟ کدام شیر میر خو نخوردیت که وارخطاستی.

مونسه:
می فامی  خو  بخوره؟  مره  که  داره  شیره  دل  کی  شیر؟!  ـ 

چی گپ شد؟
انیسه:

ـ چی گپ شد؟
مونسه:

ـ می گمت خو می ترسم.
انیسه: )با تعجب و عجله(

ـ از چی می ترسی؟ چی گپ اس؟
مونسه: )با لحن توأم با پریشانی و تشویش(

ـ امروز که باغ وحش رفته بودیم، احمده دیدم که سگرت 
ده دستش بود و همرای یک همصنفیش بود.

انیسه: )با تعجب(
ـ چی؟! یعنی مکتب نه رفته بود؟

مونسه:
ـ نی نرفته بود. همو خوار رئوف راست می گفت! چطو به 

مادرم بگوییم؟
انیسه:

ـ خو بگو دیگه.
مونسه:

ـ مه می ترسم.
انیسه:

ـ اگه تو نمی گی، مه می گم.
مونسه: )با دودلی(

قالمقال  احمد  سر  می شناسی  مادره  خو  تو  بگویم،  اگه  ـ 
می کنه؛ اگه نگوییم خدای ناکده مثل رئوف خواد شد؟
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تحصیالت  برای  جامع  قانون  تصویب  با  می تواند  پارلمان 
کند.  فراهم  عرصه  این  در  اصالحات  برای  را  زمینه  عالی، 
تحصیالت عالی کشور، در حال حاضر دچار بحران کارایی 
متخصص  نمی توانند  ما  دانشکده های  و  دانشگاه ها  است. 
تولید کنند و نیاز بازار کار کشور را پاسخ بگویند. عالوه بر 
این، بازدهی علمی در دانشگاه های کشور، بسیار کم است. 
دانشگاه های  در  علمی  تحقیق  و  دانش  که  می توانیم  گفته 
درسی  نصاب  است.  شده  مواجه  انحطاط  به  کشور  دولتی 
کالسیک دانشگاه های ما قادر نیست، دانشجویانی تربیه کند 
این  در  بعد  و  باشند  آشنا  علمی  تحقیق  مدرن  به روش  که 

زمینه صاحب صالحیت شوند. 
است.  غایب  بیخی  کشور،  دانشگاه های  در  علمی  تحقیق 
استادان سال خورده دانشگاه های عمومی، نه تنها به روش های 
استعداد  بلکه  ندارند،  آشنایی  علمی  پژوهش های  مدرن 
سرکوب  نیز،  دارند  فراگرفتن  جنون  که  را  دانشجویانی 
می کنند. به حافظه سپردن یادداشت ها و جزوه های درسی یا 
به قول دانشجویان دانشگاه کابل، چپتر، تنها چیزی است که 
این استادان از دانشجویان انتظار دارند. حتا فرهنگ مطالعه 

و کتاب خوانی نیز در دانشگاه های کشور، تشویق نمی شود.
از استادان سابقه دار دانشگاه کابل که توهم دانایی  شماری 
دانشجویان  هستند،  کل  عقل  که  می کنند  فکر  و  دارند 
نظریات  را تحقیر می کنند. وقتی سخنرانی ها و  کتاب خوان 
این استادان توسط دانشجویان با مطالعه و مجهز به اطالعات 
برآشفته  می شود،  رد  و  می گیرد  قرار  پرسش  مورد  جدید، 
می شوند و دانشجو را با استفاده از روش های گوناگون، ناکام 
بلند نکند. پرسشگری و  تا دیگر صدای خود را  می سازند، 
انتقاد، کابوس شماری از استادان دانشگاه های کشور است. 

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل که در حال 
حاضر در اعتراض به وضع نابه سامان مدیریت این دانشکده 
کشور  دولتی  دانشگاه های  به حق  کرده اند،  غذا  اعتصاب 
حالی که  در  خوانده اند.  استعداد ها  و  اندیشه ها  گورستان  را 
را  پرسشگری  دهند،  پرورش  را  استعداد ها  باید  دانشگاه ها 
نهادینه کنند و به تفکر انتقادی مجال بروز و ظهور دهند. حتا 
دانشگاه ها باید تفکر انتقادی را آموزش دهند. دانشگاه های 
کشور باید ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
کشور داشته باشند، این دانشگاه ها باید بانک های معلومات 
در  دانشگاه،  استادان  و  دانشجویان  باید  باشند،  داشته  دقیق 
ایجاد استراتژی های رشد اجتماعی و اقتصادی، نقش اساسی 

داشته باشند. اما متاسفانه چنین نیست. 
مدت  برای  زمانی که   2006 سال  در  غنی  اشرف  داکتر 
کوتاهی رییس دانشگاه کابل بود، در جمعی از دانشجویان 
می شود،  خوانده  مادر  دانشگاه  که  کابل  دانشگاه  گفت، 
از  یک  هیچ  سطح  در  علمی،  بازدهی  و  کیفیت  نظر  از 
دانشگاه های کشورهای منطقه و همسایه نیست. به بیان دیگر، 
بازدهی علمی و کیفیت در دانشگاه کابل، نازل تر از دانشگاه 
پشاور و دانشگاه فردوسی مشهد است. از نظر مدیریتی نیز، 

دانشگاه های کشور، وضع مطلوب ندارند.
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل، یک هفته 
دانشکده،  این  به سوءمدیریت رییس  اعتراض  است که در 
او  برکناری  و  کرده اند  غذا  اعتصاب  پارلمان،  کنار  در 
کشور  دانشگاه های  و  دانشکده ها  ریاست  می خواهند.  را 
را  کابل  دانشگاه  رییس  ریاست جمهوری،  نیست.  انتخابی 
منصوب می کند و رییس های دانشکده ها نیز به وسیله وزارت 
دانشگاه های  دیگر  در  می شوند.  منصوب  عالی  تحصیالت 
مدیریتی  نظام  این  است.  همین صورت  به  وضع  نیز  کشور 
دانشگاه ها  در  کهنه گرایی  که  است  شده  سبب  فرسوده، 

مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات خبر داده اند 
انتخابات  رای دهندگان  نام نویسی  پروسه ی  که 
پنجم  یک شنبه  روز  از  کشور  ریاست جمهوری 
جوزا در سراسر کشور آغاز شده است. به اساس 
کمیسیون  سخنگوی  نور،  نورمحمد  گفته های 
ساعت  از  نام نویسی،  برنامه  انتخابات،  مستقل 
به صورت  کابل  در  یک شنبه  روز  صبح  هشت 
و  آغاز  کمیسیون،  این  مقامات  سوی  از  رسمی 

فعال شده است.
شروع ثبت نام رای دهندگان یکی از گام های اولیه 
و عملی است که در راستای برگزاری انتخابات از 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات برداشته می شود. 
برگزاری  راستای  در  عملی  گام های  وقتی 
انتخابات برداشته می شود، به این معنا است که این 
پروسه گام به گام تعقیب خواهد شد تا در وقت 
معین آن با شرکت مردم در پروسه رای دهی، به 
آینده  رییس جمهور  آن  براساس  و  برسد  انجام 

کشور انتخاب شود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  سوی  از 
شهروندان  از  آن عده  برای  که  است  شده  گفته 
افغانستان که سن 18 سال را تکمیل کرده باشند، 
هم چنین برای آن عده از شهروندانی که از خارج 
به کشور بازگشته اند، هم چنین افرادی که کارت 
به  این که کارت های شان  یا  و  را گم کرده  خود 
سبب تخریب قابل استفاده نباشد و شهروندانی که 
حوزه های انتخاباتی محل زندگی شان تغییر کرده 

است، کارت رای دهی توزیع می شود.
است  انتخابات گفته  مستقل  سخنگوی کمیسیون 
تمامی  مراکز  در  ماه  دو  به مدت  پروسه  این  که 
اجرا  به  ولسوالی ها  سطح  هم  و  کشور  والیات 
از  به اساس پیش بینی ای که  گذارده خواهد شد. 
است،  گرفته  صورت  انتخابات  کمیسیون  سوی 
احتمال دارد که برای چهار میلیون شهروند کشور 
میلیون  چهار  این  شود.  توزیع  رای دهی  کارت 
میلیون  هفده  به حدود  توزیع  در صورت  کارت 
کارت رای دهی اضافه خواهد شد که بیش از این 

توزیع شده است.
این  است  توجه  قابل  خصوص  این  در  آن چه 
سوی  از  که  ارقامی  و  آمارها  براساس  که  است 
کارت ها  شمار  است،  شده  ارایه  مختلف  منابع 
بیشتر از تعداد رای دهندگان است. شهروندانی که 
خواهند  به دست  رای دهی  کارت  پروسه  این  در 
که  شهروندانی  سایر  کنار  در  می توانند  آورد، 
شانزدهم  به تاریخ  کرده اند،  دریافت  کارت  قبال 
حمل سال 1393 در انتخابات شرکت کرده و به 

رییس جمهور آینده کشور رای دهند. 

نهادینه شود. 
جوان  استادان  پذیرش  از  دانشگاه ها،  کنونی  مدیریتی  نظام 
در کدر علمی دانشکده ها، امتناع می کند. این نظام کسانی 
را می پذیرد که وضع موجود را بپذیرند. کسانی که طرفدار 
اصالحات اند و تغییر می خواهند، در کدر علمی دانشکده ها، 
جذب نمی شوند. این وضع کهنه گرایی و کارآمدی، در نظام 
نشان  این ها  مجموع  می کند.  تولید  باز  را  عالی  تحصیالت 
تحصیالت  نظام  جدی  نیاز  اصالحات  و  تغییر  که  می دهد 
آغاز  زودتر  هرچه  باید  اصالحات  این  است.  کشور  عالی 

شود. 
اعتصاب غذای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
مسووالن  باشد.  راستا  این  در  عطفی  نقطه  می تواند  کابل، 
به  باید  ریاست جمهوری،  دفتر  و  عالی  تحصیالت  وزارت 
خواست های معقول و منطقی این دانشجویان که همانا تغییر 
است،  آن  در  اصالحات  آغاز  و  دانشکده شان  مدیریت  در 
دفتر  و  عالی  تحصیالت  وزارت  باید  بدهند.  مثبت  پاسخ 
دانشکده  دانشجویان  اعتصاب  کشور،  ریاست جمهوری 
علوم اجتماعی دانشگاه کابل را جدی بگیرند و به اصالحات 

تن دهند. 
عالی،  تحصیالت  جدید  قانون  در  باید  هم  کشور  پارلمان 
نحوه  در  آن،  مبنای  بر  که  کند  درج  را  میکانیزم هایی 
در  بیاید.  تغییر  دانشکده های کشور،  و  دانشگاه ها  مدیریت 
ریاست  بودن  انتخابی  باید  عالی  تحصیالت  جدید  قانون 
الزامی شود. این امر می تواند هم  دانشگاه ها و دانشکده ها، 
مثبت  تغییرات  دانشکده ها،  و  دانشگاه ها  مدیریت  نحوه  در 
بیاورد و هم می تواند، زمینه را برای اصالحات بیشتر فراهم 

کند. 
باید روی این مساله دقت کنند. تداوم  نمایندگان پارلمان، 
نحوه کنونی مدیریت در دانشگاه ها و دانشکده ها، فرصتی 
را  موجود  وضع  و  نمی کند  ایجاد  بیشتر  اصالحات  برای 
تداوم می بخشد. هم چنین در قانون جدید تحصیالت عالی 
نظام تحصیلی کشور  قانونی  که در  از خالهای  باید برخی 
و  استاد  روابط  نمونه،  به عنوان  شود.  جبران  دارد،  وجود 
و مشخص  تعریف شده  نظام تحصیلی کشور،  در  دانشجو 
می دانند،  معنوی  پدر  را  دانشگاه  استاد  شماری  نیست. 
باید رابطه مرید و مراد میان استاد و  برخی ها فکر می کنند 
باید  برقرار شود و شماری دیگر فکر می کنند که  دانشجو 

استاد و دانشجو همکار یک دیگر باشند. 
قانون تحصیالت عالی کشور، باید این رابطه را تعریف کند. 
و  معقول  تعریف  و  دانشجو  و  استاد  رابطه  شدن  مشخص 
دموکراتیک از این رابطه، زمینه را برای اصالحات در نظام 
تحصیالت عالی کشور، فراهم می کند. اگر این رابطه مبهم 
بماند، استادان طرفدار وضع موجود، با استفاده از روش های 
گوناگون، دانشجویان اصالح طلب و با استعداد را سرکوب 

می کنند. 
زمینه  دانشجو  و  استاد  رابطه  در  ابهام  تداوم  هم چنین 
سوءاستفاده از دانشجویان را فراهم می کند. باید نمایندگان 
پارلمان به این نکته توجه جدی کنند. عالوه بر این ها باید 
فراهم  برای مدرن سازی نصاب درسی در دانشگاه ها  زمینه 
شود. قانون جدید تحصیالت عالی باید وزارت تحصیالت 
مدرن سازی  استراتژی  تا  کند  ملزم  را  حکومت  و  عالی 
تحصیالت عالی  کشور را تدوین و به اجرا بگذارند. نباید 
سیستم  این  یابد.  ادامه  کنونی  سیستم  تا  شود  داده  اجازه 
آنان،  از  شماری  که  آورده  ستوه  به  چنان  را  دانشجویان 
خواستار  و  بخرند  جان  به  را  مرگ  خطر  شده اند،  حاضر 

اصالحات شوند. 

قانون جدید
ثبت نام رای دهندگانتحصیالت عالی و اصالحات

و شروع پروسه های انتخاباتی
براساس برخی از منابع گفته شده است که تعداد 
نفر  میلیون  بیست وهفت ونیم  کشور  جمعیت  کل 
 12 که  است  شده  گفته  تعداد  این  از  می باشد. 
دیگر  سوی  از  بدهند.  رای   می توانند  تن  میلیون 
چند  جریان  در  و  تاکنون  که  است  شده  گفته 
میلیون کارت  هفده ونیم  انتخابات گذشته حدود 
رای دهی توزیع شده است. اکنون قرار است که 
توزیع  نیز  دیگر  رای دهی  کارت  میلیون  چهار 

شود.
این  به  باشد،  ارقام صحت داشته  این آمار و  اگر 
معنا است که بیشتر از 60 درصد ظرفیت رای دهی 
آمار  این که  با  دارد.  وجود  کشور  در  اضافی، 
شده  اعالم  تن  میلیون   12 حدود  رای دهندگان 
است، اما حدود 21 میلیون کارت رای دهی قرار 
اساس  این  بر  باشد.  است در جامعه وجود داشته 
دیده می شود که شماری زیادی در حدود بالغ بر 
9 میلیون کارت رای دهی اضافی وجود دارد که 

سبب می شود ظرفیت رای دهی را افزایش دهد.
موجودیت کارت های رای دهی اضافی و بیش از 
نیاز و افزایش ظرفیت رای دهی کاذب و غیرواقعی 
آیا  که  بیاید  پیش  سوال  این  که  می شود  باعث 
باعث  اضافی  کارت های  تعداد  این  موجودیت 
نخواهد شد که نگرانی در خصوص آرای تقلبی 
شفافیت  موضوع  این که  به  توجه  با  بیاید.  به میان 
مورد  اصلی  نگرانی های  از  یکی  و عدم شفافیت 
در  باید  می باشد،  انتخابات  خصوص  در  بحث 
خصوص این نگرانی ها به صورت جدی نگریسته 

شود و بدان ها رسیدگی شود.
اهمیت  از  آینده  انتخابات  برگزاری  در  شفافیت 
ایجاد  که  آن جایی  از  است.  برخوردار  زیادی 
اشتراک  در  پروسه  این  شفافیت  به  نسبت  اعتماد 
تقویت  راستای  در  باید  است،  موثر  بسیار  مردم 
گیرد،  صورت  کار  پروسه  این  به  مردم  اعتماد 
بلند  پروسه  این  در  شرکت کنندگان  گراف  تا 
تثبیت  اقتدار  نظر  از  آینده  تا جایگاه دولت  برود 
در  مهمی  نقش  رای دهندگان  میزان  گردد. 
از سوی  باید  این رو  از  دارد.  آینده  دولت  اقتدار 
نهادهای مختلف کوشش صورت گیرد تا نسبت 
به انتخابات اعتمادسازی شود و عالقه مندی مردم 

به اشتراک در این پروسه افزایش یابد.
از چالش هایی  یکی  اضافی  رای دهی  کارت های 
است که در رابطه به شفافیت انتخابات قابل طرح 
نظر  از  که  شود  کوشش  باید  این رو  از  می باشد. 
اجرایی و ذهنی در خصوص رفع این چالش کار 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  تا  گیرد  صورت 

1393 با چالش عدم شفافیت روبه رو نگردد. 

ACKU
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النه های تروریستی در پاکستان 
منطقه را تهدید می کند

اگر ظرفیت بلند برده نشود
کشت کوکنار فراگیر می شود

معینیت مبارزه با مواد مخدر:

 حکیم مختار

 ظفرشاه رویی

وزارت خارجه در واکنش به اظهارات یک مقام پاکستانی:

به  واکنش  در  افغانستان،  امور خارجه  وزارت  مقام های 
که  می گویند  پاکستان  خارجه  وزارت  معین  اظهارات 
امنیت منطقه را دوستی افغانستان با هند تهدید نمی کند 
بلکه النه های تروریستی در خاک پاکستان، تهدید اصلی 

برای امنیت منطقه به شمار می رود.
درخواست  و  هند  به  کرزی  رییس جمهور  سفر  از  پس 
عباس  جلیل  امنیتی،  نیروهای  برای  نظامی  کمک های 
باره  در  پاکستان،  خارجه  وزارت  معین  جیالنی، 
که  بود  گفته  هند  از  نظامی  کمک های  درخواست 
مواجه  تهدید  با  را  منطقه  امنیت  کمک ها  این  دریافت 

داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت 
می گوید که اگر ظرفیت این اداره بلند برده نشود، 
کشت کوکنار همه گیر می شود. احتمال آن می رود 
که والیت های عاری از کوکنار، کشت این گیاه را 

دوباره آغاز کنند.
جنرال بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر 
به  5جوزا،   یک شنبه،  دیروز  داخله،  امور  وزارت 

»افغانستان  است:  گفته  جیالنی  آقای  ساخت.  خواهد 
را  پالیسی ای  هر  می تواند  مستقل  کشور  یک  منحیث 
امیدوار است  پاکستان  اما  اتخاذ کند،  باشد  که خواسته 
که افغانستان باید صلح و امنیت عمومی منطقه را نیز در 
نظر داشته باشد.« هم چنین وزارت خارجه پاکستان گفته 
که بهتر است دولت افغانستان در تعیین سیاست خارجی 
خود با پاکستان مشوره کند. این اظهارات به دنبال تحکیم 

روابط افغانستان با هند صورت می گیرد.
رییس جمهور  کرزی  حامد  گذشته،  هفته  دوشنبه  روز 
به  هندی،  مقام های  با  رسمی  دیدار  یک  برای  کشور 
طول  روز  دو  که  دیدارها  این  در  رفت.  جدید  دهلی 
در  تا  خواست  هندی  مقام های  از  کرزی  آقای  کشید، 
بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی، به ویژه سربازان 

اردوی ملی، بیشتر کمک و همکاری کنند.
نگرانی های  هند،  از  نظامی  کمک های  درخواست 
این  باره  در  آن کشور  و  داشته  قبال  در  نیز  را  پاکستان 

درخواست ها واکنش نشان داده است.
افغانستان،  خارجه  امور  وزارت  مقام های  این حال،  با 
نادرست  را  پاکستان  خارجه  وزارت  معین  اظهارات 
تروریزم  از  پاکستان  استفاده  که  می گویند  خوانده 
مواجه  تهدید  با  را  منطقه  سیاسی،  ابزار  یک  به عنوان 
کرده است. براساس اعالمیه ای که از سوی وزارت امور 
این  سیاسی  معین  احمدی،  ارشاد  شده،  منتشر  خارجه 
وزارت در واکنش به اظهارات جلیل عباس جیالنی گفته 
است: »امنیت و صلح منطقه را دوستی افغانستان با هند و 
تقویت اردوی ملی افغانستان تهدید نکرده، بلکه وجود 
النه های تروریستی در آن سوی خط دیورند و استفاده از 

رسانه گفت که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، 
پولیس مبارزه با مواد مخدر توانایی مبارزه نخواهد 
برده  بلند  اداره  این  ظرفیت  »اگر  گفت:  او  داشت. 
نشود و قطعه محو که در کار محو کشتزار ها موثر 
همه گیر  کوکنار  کشت  نشود،  ایجاد  دوباره  بود، 
می شود.« آقای احمدی می گوید، معینیت مبارزه با 
مواد مخدر از همکاری های تخنیکی و استخباراتی 

تروریزم منحیث ابزار سیاسی موجب به مخاطره انداختن 
صادقانه  همکاری  خواهان  پاکستان  اگر  می شود.  آن 
منطقه  در  ثبات  و  صلح  استحکام  راستای  در  عملی  و 
است، بهترین راه آن از بین بردن النه های تروریستی در 
کرده  تاکید  احمدی  آقای  می باشد.«  کشور  آن  خاک 
با  تا  این است  پاکستان  از  افغانستان  که خواست دولت 
کشورهای همسایه خود رابطه »متمدنانه« داشته باشد و با 

رویکرد شفاف و صلح آمیز معامله کند.
خارجه،  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان  هم چنین 
دولت  توسط  تروریزم  از  ابزاری  استفاده  که  می گوید 
که  گفت  او  می کند.  تهدید  را  منطقه  امنیت  پاکستان، 
تمام النه های تروریستی ای که منطقه از طریق آن تهدید 

می شود، در خاک پاکستان قرار دارد.
بهبود روابط با حامی تروریزم

گرچند  می افزاید  خارجه  امور  وزارت  همین حال،  در 
استفاده  سیاسی  ابزار  یک  به عنوان  تروریزم  از  پاکستان 
و  بهبود  اخیر،  دهه  یک  طی  وزارت  این  اما  می کند، 
در  را  کشور  آن  با  افغانستان  روابط  ساختن  مستحکم 
صدر برنامه های خود قرار داده است. سخنگوی وزارت 
خارجه می گوید: »افغانستان همیشه به عنوان یک همسایه 
و  دست  برادری  پاکستان  به  مسوولیت پذیر،  و  خوب 
در  پاکستان  و  افغانستان  تا  است  کرده  دراز  همکاری 
با آن مواجه هستند،  برابر تهدیدهایی که هر دو کشور 
که  تهدیدهایی اند  افراطیت  و  تروریزم  کنند.  مبارزه 
پاکستان  در  حمایتی شان  شبکه های  و  مخفی گاه  ریشه، 
قرار دارند. متاسفانه تا حال پاکستان آن همکاری  را که 

با خروج  اما  است،  بوده  بهره مند  نیروهای خارجی 
با مواد مخدر  مبارزه  اداره  افغانستان،  از  نیروها  این 
را  بزرگ  چالش  این  با  مبارزه  توانایی  تنهایی  به 
نخواهد داشت: »ما در بسیاری موارد، از کمک های 
هوایی آن ها  نیروهای  و  نیروهای خارجی  تخنیکی 
ناامن بدون همکاری  استفاده می کردیم، در مناطق 

آن ها قادر به اجرای عملیات نیستیم.«
اول جوزای سال  تاریخ  به  در آخرین عملیاتی که 
جاری در ولسوالی کشم بدخشان صورت گرفت، 
پولیس مبارزه با مواد مخدر از همکاری استخباراتی 
روسیه و همکاری تخنیکی اداره تنفیذ قانون ایاالت 
متحده امریکا بهره مند شد. در این عملیات که هفت 
 24 و  گردید  تخریب  مخدر  مواد  تولید  البراتوار 
کیلوگرام هیروین ضبظ شد،  پولیس مبارزه با مواد 

مخدر به تنهایی نمی توانست آن را راه اندازی کند.
تجهیزاتی  و  ظرفیت ها  »تمام  گفت:  احمدی  آقای 
دارد،  اختیار  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  که 
همکاری  به  همه  عملیاتی،   خاص  قطعات  به ویژه 
امریکا  متحده  ایاالت  به خصوص  جهانی  جامعه 
ایجاد شده اند. روسیه و ایران در تقویت ظرفیت های 
ما نقش اساسی داشتند، وگرنه افغانستان این توانایی 
ایجاد  ظرفیت  این  با  را  ادارات  این  که  نداشت  را 
کند تا بتواند با چالش های بزرگ در سطح کشور 

توقع داشتیم، نداشته است.«
هم چنین برخی از گزارش ها حاکیست که دولت پاکستان 
در نظر دارد تا با تحت فشار قرار دادن مهاجران افغان در 
خواست های  پذیرش  به  را  افغانستان  دولت  کشور،  آن 
پاکستان  این گزارش ها، دولت  براساس  قانع کند.  خود 
به مهاجران افغان در آن کشور هشتاد روز مهلت داده تا 

پاکستان را ترک کنند.
اقدامی  تاکنون  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  اما، 
مهاجران  اجباری  خروج  برای  پاکستان  دولت  توسط 
افغان اتخاذ نشده است. این وزارت ابراز امیدواری کرد 
که دولت پاکستان از حضور مهاجران افغان در کشورش 
به عنوان یک ابزار فشار استفاده نکند و حضور آنان را با 

موضوعات سیاسی یک جا نسازد.
افغان  میلیون مهاجر  در حال حاضر در حدود یک ونیم 
در پاکستان اقامت دارند که بخشی از آنان ثبت شده اند.

وزارت امور خارجه می افزاید 
گرچند پاکستان از تروریزم 
به عنوان یک ابزار سیاسی 
استفاده می کند، اما این 
وزارت طی یک دهه اخیر، 
بهبود و مستحکم ساختن روابط 
افغانستان با آن کشور را در 
صدر برنامه های خود قرار داده 
است. سخنگوی وزارت خارجه 
می گوید: »افغانستان همیشه 
به عنوان یک همسایه خوب و 
مسوولیت پذیر، به پاکستان 
دست  برادری و همکاری دراز 
کرده است تا افغانستان و 
پاکستان در برابر تهدیدهایی 
که هر دو کشور با آن مواجه 
هستند، مبارزه کنند.«

مبارزه کند.«
از  عاری  والیت  شمار   1390 سال  در  می گوید  او 
کشت کوکنار به 20 رسید و سال گذشته این رقم 
به 17 رسید و بیم آن می رود که در سال جاری این 

رقم به 12 والیت برسد.
قطعه خاص محو اراضی کوکنار به حمایت ایاالت 
کشور  داخله  وزارت  چوکات  در  امریکا  متحده 
اما از دو سال به این سو از تشکیل  ایجاد شده بود، 
معینیت  است.  شده   حذف  داخله  امور  وزارت 
امر  یک  را  قطعه  این  فعالیت  مخدر  مواد  با  مبارزه 

ضروری می داند.
کشت  افزایش  دالیل  از  یکی  احمدی  آقای 
به  کشتزار ها  محو  مسوولیت  انتقال  را،   کوکنار 
می گوید،  احمدی  آقای  می داند.  محلی  اداره های 
در  آن ها  ندارند،  اجرایی  ظرفیت  محلی  اداره های 
استفاده  بشری  قوای  از  کوکنار  کشتزار های  محو 
نمی توان  سالح  و  قوه  بدون  حالی که  در  می کنند، 

کمپاین های محو را به پیش برد. 
در دو ماه اخیر

با مواد  مبارزه  ماه اخیر سال جاری، معینیت  در دو 
مخدر از 175هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار 
تخریب  را  آن  هکتار   200 و  10هزار  بیش  توانسته 
کند و620 عملیات برای تخریب مزارع و تخریب 

تولیدگاه های مواد مخدر راه اندازد.
نتیجه  در  می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
این  به دست  مخدر  مواد  تن   62 عملیات ها  این 
که  بزرگی  عملیات  دو  از  او  است.  افتاده  نیروها 
شده  راه اندازی  هلمند  و  بدخشان  والیت های  در 
در  که  عملیاتی  در  گفت  و  کرد  یادآوری  بود، 
شده  راه اندازی  بدخشان  والیت  کشم  ولسوالی 
بود، 7 البراتوار مواد مخدر تخریب و 24 کیلوگرام 
ولسوالی  در  عملیاتی  در  و  گردید  ضبط  هیرویین 
پایه ماشین پرس هیرویین  کجکی والیت هلمند 4 
نیروهای  به دست  تریاک  از 130 کیلوگرام  بیش  و 

مبارزه با مواد مخدر افتاد.

ACKU



رشته طب در بستر بیماری
مروری بر آسیب های رشته طب

 در افغانستان

6 سال هفتم    شماره مسلسل 1656    دو   شنبه 6 جوزا  1392

باشی  داشته  باالیی  نمره کانکور  اگر  افغانستان  در 
عاقلی  آدم  بخوانی،  انجنیری  یا  طب  نخواهی  و 
دانسته نمی شوی؛ زیرا فرض و منطق اجتماعی از تو 
انجنیری را رها  می پرسد: کدام آدم عاقلی طب و 
تربیتی،  علوم  فلسفه،  مثال جامعه شناسی،  و  می کند 

زراعت و یا خدای نکرده تربیت معلم می خواند؟!
طب خواندن در جامعه ما، معانی بیشتر از یک داکتر 
می خواند،  طب  کسی که  می دهد.  آینده  در  شدن 
یقینا آینده خوبی هم  و  حتما محصل الیقی است 
خواهد داشت و از همه مهم تر نشان دهنده این است 
توانسته  که  داشته  خوبی  خانواده  محصل  این  که 
در  کند.  تربیت  الیقی  و  توانمند  و  باهوش  فرزند 
جامعه ما تحصیل در رشته طب یا انجنیری پرستیژ 
و منزلت اجتماعی ایجاد می کند و مایه آبرومندی 
است و البته هر رشته ای به غیر از این دو رشته حتا 

می تواند مایه بی آبرویی شود.
داستان بیماری رشته طب از همین جا آغاز می شود. 
شناخته شدن رشته طب به عنوان یک رشته بامنزلت 
تمایل  تنها  از  فراتر  معنی  که  اجتماعی  پرستیژ  و 
شدن  پزشک  برای  فرد  یک  طبیعی  استعداد  و 
این دو  اغراق آمیز  می دهد. منزلت سازی کذایی و 
دردسرساز  ما  جامعه  نوجوانان  برای  آن قدر  رشته 
رشته  انتخاب  جسارت  و  اجازه  که  است  شده 
دیگری را به خود نمی دهد؛ خصوصا اگر رتبه فرد 
در کانکور دولتی باال باشد. اگر هم قرار شد برود 
دانشگاه خصوصی و توان مالی الزم را داشته باشد، 
و  غیرمنطقی  طب  از  غیر  رشته ای  هر  در  تحصیل 
اتالف انرژی و سرمایه دانسته می شود. این جاست 
که تحصیل در رشته طب، دیگر ناشی از تمایالت 
طبیعی  توانایی های  و  استعدادها  با  متناسب  طبیعی 
محصلی که در این رشته درس می خواند، نخواهد 

بود. 
در  فعالیتم  تجربه  سال  دو  این  در  که  موضوعی 
شده ام،  مواجه  آن  با  طب  خصوصی  دانشگاه های 
عدم عالقه و تمایل بسیاری از محصالن رشته طب 
نسبت به ادامه تحصیل در این رشته است. بسیاری 
به خواست و اصرار والدین خود  از آنان در واقع 
به تحصیل در این رشته مشغول اند. آنان قرار است 
آرزوها و انتخاب های والدین خود را تحقق بخشند 
موفقیتی  شوند؛  آنان  سربلندی  و  افتخار  مایه  و 
و  آزاردهنده  اجباری  احساس  با  همراه  تحمیلی 
از  یکی  به  تبدیل  فرزندان  نوعی  به  نفرت انگیز. 
پروژه های والدین برای رسیدن به احساس موفقیت 

و پیروزی در سرمایه گذاری زندگی شده اند.
اگر سری به دانشکده های طب موسسات تحصیلی 
بزنید،  کابل  طب  دانشگاه  یا  و  طبی  خصوصی 
و  درونی  اجبار  احساس  این  می توانید  به راحتی 
بودن  تحمیلی  از  ناشی  تنفر  یا  نتوانستن  از  ترس 
احساس  دانشجویان  صحبت های  در  را  شرایط 
نمی خواهند  هم  دانشجویان  از  بسیاری  البته  کنید. 
نوعی  به  و  شوند  مواجه  خود  احساس  این  با 
معضل  می شوند.  قانع  خود  توجیه  و  خودفریبی 
می شود  آغاز  این جا  از  افغانستان  در  طب  رشته 
رشته،  این  به  ورود  در  دانشجویان  از  بسیاری  که 
برخی  نمی کنند.  عمل  مسووالنه  و  آگاهانه 
از  انتخابی  اما  بخوانند،  طب  خواسته اند  خودشان 
روانی  تحریک های  و  اجتماعی  فشارهای  روی 
استعدادها  به  نسبت  آگاهی  نه  داشته اند،  جامعه 
چند  از  بعد  که  گروهی  شخصی.  توانایی های  و 
سمستر درس خواندن به این نتیجه می رسند که برای 
تحصیل در این رشته ساخته نشده اند و آن چه را که 
کرده اند،  انتخاب  اشتیاق،  و  هیجان  با  تنها  زمانی 

بپردازم.
مرور  را  طب  محصالن  کتاب های  و  جزوه ها  اگر 
ادبیات  و  زبان  در  خاص  آشفتگی  نوعی  با  کنید، 
نوشته ها و منابع آنان مواجه می شوید. اصطالحات 
انگلیسی،   اردو،  یونانی،  عربی،  زبان های  ادبیات  و 
ایام  در  را  خودش  خاص  به طور  مشکل  این  و... 
حتا  محصل  زمانی که  می دهد؛  نشان  امتحانات 
تفهیم کند، چرا که  برای خود  را  نمی تواند سوال 
نکرده  درک  به خوبی  را  اصطالحات  معنی  اصال 
همه  طب  محصالن  استفاده  مورد  منابع  در  است. 

نوع زبان و اصطالحی دیده می شود. 
طبی  اصطالحات  بحران  با  عمال  طب  دانشجویان 
استادان  بین  در  هماهنگ  و  مشترک  تخصصی 
خود مواجه اند. یک استاد اصطالحی تخصصی را 
همان  دیگر  استاد  می دهد.  آموزش  عربی  زبان  به 
فارسی،  زبان  به  دیگر  مضمونی  در  را  اصطالح 
اصطالح  همان  دیگری  و  اردو  زبان  به  دیگری 
استفاده  یونانی اش  واژه  با  دیگر  مضمونی  در  را 
انرژی  از  میزان زیادی  دانشجو  نهایت  می کند. در 
ذهنی اش را باید صرف فهم ادبیات علمی و ترجمه 
و معادل سازی متن های درسی اش کند. آخر امر هم 
امتحان مشکل اصلی محصل را اسیر و گرفتار  در 

خودش می کند. 
چیزی  کاربردی تر  و  مشترک  علمی  زبان  مشکل 
است که در آزمون های استخدامی وزارت صحت 
موسسات  محصالن  فارغ التحصیلی  از  پس  که 
به طور  شد،  خواهد  برگزار  طب  خصوصی  عالی 
در  که  چرا  داد.  خواهد  نشان  را  خود  برجسته تر 
هر کدام از این موسسات و متعاقبا در هر مضمون 
فهم  که  می شود  استفاده  متفاوتی  و  ادبیات خاص 
متفاوت  موسسات  دانشجویان  برای  را  سواالت 
می دهد.  شکل  غیرمنصفانه  و  پیچیده  و  سخت 
مشکلی که به نظر می رسد راه حلش در این باشد که 
تنها از اصطالحات تخصصی زبان انگلیسی به عنوان 

زبان معیار علمی استفاده شود.
امکان  عدم  تحصیلی،  رشته  این  در  بعدی  مشکل 
و فرصت الزم جهت آموزش های دوره استاژ و یا 
مضامین عملی قبل از آن است. طب، رشته ای است 
کامال وابسته به کریدیت های عملی و مهارت های 
مضمون  هر  در  باید  طب  محصل  عینی.  و  تجربی 

دیگر دوست ندارند. برخی دیگر تحت اجبار فشار 
به  و  داده اند  تن  پیشنهاد  این  به  اطرافیان  و  والدین 
همین دلیل شخصا مسوولیت هیچ آینده و تصمیمی 
را در این رشته قبول نمی کنند. آن ها تعهد چندانی 
حرفه ای  و  شایسته  پزشکان  آینده  در  که  ندارند 
که  شخصیتی  مسوول  را  خودشان  که  چرا  باشند، 
پزشکان  از  بسیاری  نمی دانند.  آورده اند،  به دست 
آینده واقعا نمی توانند براساس اصولی اخالقی یک 
پزشک که دلسوزی، شایستگی و مسوولیت پذیری 

است، عمل کنند.
در  مسوولیت پذیری  یا  و  آگاهی  بدون  ورود 
طب  در  اخالق  مشکل  آغاز  نقطه  طب،  رشته 
آن  با  خاص  به طور  که  مشکلی  می شود؛  دانسته 
با  عالی  تحصیالت  وزارت  است  بهتر  مواجهیم. 
تعامل وزارت معارف، راهی برای این معضل پیدا 
کنند. معمول ترین روش استاندارد در این موضوع 

راهبردهای زیر است.
لیسه  مقطع  در  تحصیلی  رشته های  تفکیک  اول: 
علوم  مانند  کلی  تحصیلی  علمی-  گرایش های  به 
و  هنری،  ورزشی  انسانی،  علوم  ریاضی،  تجربی،  

فنی حرفه ای و.... 
دوم: راهنمایی متعلمان در آغاز مقطع لیسه نسبت به 
انتخاب آگاهانه و متناسب با استعدادهای شخصی 
شغلی  تحصیلی  رغبت سنج  آزمون های  طریق  از 

جهت تعیین گرایش تحصیلی. 
و نهایتا راهنمایی و مشاوره در زمان انتخاب رشته 
تحصیلی دانشگاهی با استفاده مجدد از این آزمون ها 
جهت تعیین گرایش تحصیلی رشته دانشگاهی. از 
شغلی  تحصیلی  رغبت سنج  آزمون  معتبرترین 
می توان به آزمون های هالند و استرانگ اشاره کرد 

که می تواند در این زمینه به مشاوران کمک کند.
تکراری  و  به مشکالت شایع  نمی خواهم  ادامه  در 
از رشته های تحصیلی دیگر وجود  بسیاری  که در 
دارد، بپردازم. همه ما با مشکل استادان غیرمسلکی، 
روش های تدریس ناکارآمد، منابع درسی محدود، 
سوءمدیریت ها در دانشگاه ها و... آشنایی داریم و 
است.  شده  مطرح  رسانه ها  در  هم  کافی  اندازه  به 
به طور  طب  رشته  در  که  مشکالتی  به  می خواهم 
آسیب های  به  را  آن  و  می شود  دیده  متفاوت 
تحصیلی و آموزشی خاص خود دچار کرده است، 

با همان مضمون  بیمار مرتبط  تشخیصی و تداوی، 
با  نظر  و  بحث  کند،  معاینه  ببیند،  را  مریضی  و 
به  نهایت  در  و  باشد  داشته  خود  پزشک  استادان 
حالی  در  این  یابد.  دست  واقعی  تجربه  و  مهارت 
است که عمال موسسات تحصیلی طبی خصوصی 
آموزشی  نیاز  و  فرصت  این  کردن  فراهم  امکان 
موسسات  این  هرچند  کنند.  ایجاد  نمی توانند  را 
آموزشی  شفاخانه های  کردن  دایر  به  موظف 
نیز  این حالت  موسسه خود می باشند، ولی حتا در 
یک شفاخانه نمی تواند از تمامی بیماری های مورد 
نیاز، مریض و مراجع با هدف آموزش داشته باشد. 
مریض آن هم  و  است  بیماری ها خاص  از  بسیاری 

به شفاخانه های تخصصی همان مریضی می روند. 
آموزش های  فرصت  کردن  فراهم  امکان  عمال 
خود  سوی  از  الزم  زمینه های  تمامی  در  عملی 
موسسات طبی خصوصی علی رغم داشتن شفاخانه 
به راحتی میسر نیست. نداشتن مریض در زمینه های 
قرار  شفاخانه های طرف  در  وقت  اتالف  و  خاص 
داد با موسسات طبی خصوصی از گله های معمول 
محصالن طب موسسات تحصیلی خصوصی است. 
در بسیاری شرایط، آن چه به طور واقعی در ارتباط با 
مضامین عملی رخ می دهد، انتقال صنف به صورت 
هیچ  عمال  و  است  شفاخانه  به  موسسه  از  لکچر 

آموزش عملی رخ نمی دهد. 
همکاری  جدی،  مانع  این  رایج  و  منطقی  راه حل 
شفاخانه های دولتی با بخش آموزش پزشکی است. 
دادن  قرار  اختیار  در  به  موظف  صحت  وزارت 
پزشکی،  چه  آموزش  بخش  به  خود  شفاخانه های 
اغلب  در  که  امری  است.  دولتی  چه  و  خصوصی 
با  ما-  کشور  به جز  می شود،  انجام  عمال  کشور ها 

دلیلی غیرقابل درک و توجیه ناپذیر. 
قراردادهای  عقد  با  می توانند  دولتی  شفاخانه های 
همکاری های آموزشی با لحاظ مسایل مالی آن تا 
باز کنند. در موارد  را  این گره سخت  حد زیادی 
با برخی موسسات  معدودی هم که همکاری هایی 
است،  گرفته  صورت  خصوصی  طبی  تحصیلی 
اجازه  دولت  اگر  است.  بوده  محدود  و  موقتی 
فعالیت موسسات تحصیالت عالی طبی خصوصی 
را می دهد باید نسبت به همکاری های مورد انتظار 
کند  عمل  مسووالنه  نیز  زمینه ها  این  در  معمول  و 
پزشکان  ورود  زمینه  بهانه تراشی  و  انصراف  با  و 
بی تجربه، ضعیف و پرریسک را به جامعه به حداقل 

برساند. 
مسوولیت وزارت صحت در این زمینه و همکاری 
موسسات  خصوصا  عالی،  تحصیالت  وزارت  با 
و  بوده  الزامی  طبی  خصوصی  عالی  تحصیالت 
مسوولیت گریزی  و  غیراخالقی  آن  به  بی توجهی 

دانسته می شود.

 اگر سری به دانشکده های
 طب موسسات تحصیلی 

خصوصی طبی و یا دانشگاه 
طب کابل بزنید، به راحتی 

می توانید این احساس اجبار 
درونی و ترس از نتوانستن یا 
تنفر ناشی از تحمیلی بودن 
شرایط را در صحبت های 

دانشجویان احساس کنید. 
البته بسیاری از دانشجویان 

هم نمی خواهند با این 
احساس خود مواجه شوند و 
به نوعی خودفریبی و توجیه 

خود قانع می شوند.

سید روح اهلل رضوانی
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هیگل: باید بالی آزار جنسی 
از ارتش پاک شود

که  است  گفته  متحده،  ایاالت  دفاع  وزیر  هیگل،  چاک 
»بالی آزار جنسی« باید از ارتش این کشور پاک شود.

افسری  دانشگاه  در  هیگل  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
وست پوینت در ایالت نیویارک گفته است: »آزار جنسی و 
تجاوز جنسی در ارتش، یک خیانت اساسی به سوگندهای 

مقدس و اعتبار نظامی است.«
به  افسر  یک  نظامی،  دانشگاه  همین  در  گذشته  هفته 

عکس برداری و فلم برداری مخفیانه از چند زن متهم شد.
طبق گزارش ها این عضو ارتش امریکا در حال انجام وظیفه 
توالت و در  این زنان در  از  معتبر  افسری  این دانشگاه  در 
زمان های دیگری که لخت بوده اند، عکس و ویدیو گرفته 

است.
رییس جمهور  اوباما،  بارک  هم  این  از  پیش  روز  یک 
اشاره  کشور  این  ارتش  در  جنسی  آزار  مساله  به  امریکا، 

کرده بود.
آقای اوباما در نطقی برای فارغ التحصیالن دانشگاه افسری 
مرتکب  »کسانی که  گفت:  کشور  این  دریایی  نیروی 
نشده اند.  جرم  یک  مرتکب  صرفا  می شوند،  جنسی  آزار 
آن ها اعتبار و انضباطی را تهدید می کنند که ارتش ما را 
ارتش  در  جایی  افراد  این  کرده.  جهان  ارتش  قوی ترین 

امریکا ندارند.«
برای  امریکا  ارتش  در  ویژه  کمیته ای  که  است  ده سال 
رسیدگی به این شکایت های مربوط به آزار جنسی تشکیل 

شده است.
با آزار جنسی  دارد  پنتاگون، تالش  امریکا،  دفاع  وزارت 
در ارتش مبارزه کند؛ موضوعی که مقامات نظامی امریکا 

خود آن را یک »پدیده شایع و همه گیر« خوانده اند.
مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد  فرمانده  دمپسی،  مارتین 
امریکا، هم آزار جنسی در ارتش را »یک بحران« خوانده 
قرار  این که  از  ارتش، رفته  رفته  و گفته است زنان عضو 

است این مشکل حل شود، ناامید می شوند.
در  مردان  جنسی  آزار  از  هم  گزارش هایی  حال  عین  در 

ارتش امریکا منتشر شده است.
جنسی  آزار  درباره  خود  گزارش  تازه ترین  در  پنتاگون 
ارتش،  پدیده در  این  با  مقابله  برای  گفته علی رغم تالش 
افزایشی ۶ درصدی  آمار آزار جنسی در دو سال گذشته 

داشته است.
پنتاگون تخمین می زند ۹۰ درصد از قربانیان آزار جنسی در 

ارتش ایاالت متحده از طرح شکایت صرف نظر می کنند.
برآورد  نمی کنند،  این عده که شکایت  نظر گرفتن  در  با 
می شود سال گذشته ۲۶ هزار نفر در ارتش امریکا قربانی 

آزار جنسی بوده اند.
کافی  قدر  به  امریکا  دفاع  وزارت  معتقدند  که  منتقدانی 
در این باره اقدام نکرده، می گویند آزار جنسی در ارتش 
ارشد،  مقامات  مواردی  در  و  نمی شود  تلقی  جرم  امریکا 

جلوی تعقیب متهمان یا حتا محکومان را می گیرند.
امریکا  هوایی  نیروی  جنرال  یک  گذشته  ماه های  در 
بعد  از زیردستان خود را که  حکم یک سال حبس یکی 
بود،  به جرم آزار جنسی محکوم شده  نظامی  از محاکمه 

لغو کرد.
آزار  با  مقابله  ویژه  نیروی  مسوول  پیش  هفته  دو  حدود 
یک  در  مستی  حال  در  امریکا،  هوایی  نیروی  در  جنسی 
زن  یک  پستان های  به  پنتاگون  حوالی  در  پارکینگ 

دست درازی کرد.
جای چنگ های زن قربانی روی صورت این مقام ارتشی، 
در تصاویری که بعد از بازداشتش از او گرفته شد پیدا بود 
به نگرانی ها  امریکا،  این تصاویر در رسانه های  انتشار  با  و 

درباره آزار جنسی دامن زد.

شورای عالی صلح لغو شود
برخی سناتوران:
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کابل  در  تن  ده ها  زخمی شدن  و  کشته  به دنبال 
ماه  یک  در  کشور  دیگر  شهرهای  برخی  و 
گذشته، شماری از سناتوران مجلس سنا خواهان 
به  آن  بودجه  سپردن  و  عالی صلح  شورای  لغو 

نیروهای امنیتی کشور شدند.
نتیجه ی  در  رسانه ها،  گزارش های  بنیاد  بر 
والیت های  در  انفجاری  و  انتحاری  حمله های 
هفته ی گذشته  دو  در  که  قندهار  بغالن،  کابل، 
به وقوع پیوست، بیش 3۰ شهروند کشور کشته و 
زخمی شدند و میلیون ها افغانی به مردم خساره 

وارد شد.
مهاجرت  دفتر  بر  حمله  مورد،  تازه ترین  در 
و  غیرنظامی  دو  جان  کابل  در  ملل  سازمان 
یک پولیس را گرفت و 17 تن دیگر را زخمی 

ساخت.
این رویداد،  از  افغانستان پس  حکومت و مردم 
گروه های  و  پاکستان  نظامیان  دیگر  یک بار 
اصلی  سازمانده  را  پاکستان  در  تروریستی 
کشور  در  انفجاری  و  انتحاری  حمله های 

خواندند.
نیز به روز یک شنبه نسبت  مجلس سنای کشور 
ابراز  تروریستی در کشور  افزایش حمله های  به 
نگرانی کرده و خواهان مجازات کسانی شد که 

به گفته ی آنان با تروریستان همکاری کرده اند.

سنا  مجلس  در  زابل  سناتور  اساس،  داوود 
می گوید که به دلیل دشمنی دیرینه ی کشورهای 
به  انتحاری ها  انتقال  با  امنیتی  وضعیت  همسایه، 

کابل بدتر شده است.
افغانستان کسانی وجود  در دولت  او،  به گفته ی 
دارد که در انتقال انتحاری ها به کشور همکاری 
نیست  ممکن  آن ها  پشتیبانی  بدون  و  می کنند 

تروریستان به کابل برسند.
آقای اساس در حالی که مبارزه نیروهای امنیتی 
اما  می کند،  تقدیر  تروریستان  برابر  در  افغان 
می گوید که انتحاری ها بدون همکاری هایی در 
داخل دولت افغانستان، نمی توانند به اهداف شان 

برسند.
بر مجازات کسانی که در  این عضو مجلس سنا 
تروریستان  به  کشور  امنیتی  نیروهای  صفوف 

کمک می کنند، تاکید کرد.
در  فراه  سناتور  روشن  بلقیس  حال،  همین  در 
با  تروریستان  که  است  باور  این  به  سنا  مجلس 
استفاده از موتر های زرهی و شیشه سیاه به کابل 

انتقال داده می شوند.
این عضو مجلس سنا به این باور است در مکانی 
که تروریستان به روز جمعه حمله کردند، مردم 
کرده  رفت وآمد  هویت  کارت  بدون  عادی 

نمی توانند.

حمله های  افزایش  به  نسبت  اما  سناتوران 
تروریستی در کشور هشدار داده تاکید می کنند 
پاکستان  که حمله های تروریستی در کشور در 

سازمان دهی می شود.
بامیان در مجلس سنا  هدایت اهلل رهایی، سناتور 
گفت که بیشتر حمله های تروریستی در افغانستان 
از طریق شورای کویته در پاکستان سازمان دهی 
انتقال  افغانستان  به  آن جا  از  تروریستان  و  شده 

داده می شوند.
به باور رهایی، هرچند حکومت افغانستان انتظار 
بتواند صلح  عالی صلح  ایجاد شورای  با  داشت 
و امنیت در کشور را تامین کند، اما به گفته او، 
موثر  زمینه  این  در  است  نتوانسته  نیز  شورا  این 

واقع شود.
می کند  تاکید  کشور  سنای  مجلس  عضو  این 
امنیتی کشور، بودجه  نیروهای  برای تقویت  که 
کشور  امنیتی  نیروهای  به  صلح  عالی  شورای 

پرداخته شود.
رهایی می افزاید: »این شورا هم معلوم شد که به 
درد مردم نمی خورد و بهتر است که حکومت... 
بودجه ی آن  و  بکند  لغو  را  عالی صلح  شورای 
ارگان های  به  می شود،  دالر  میلیون ها  که  را، 
اردوی ملی مصرف کند  پولیس و  مانند  امنیتی 

تا ارگان های امنیتی ما تقویه شود.«
سناتوران، سفرهای مقام های افغانستان و شورای 
به  صلح  گفتگوهای  هدف  به  را  صلح  عالی 
کشورهای خارجی بی نتیجه می خوانند و تاکید 
می کنند که طالبان دست از اعمال تروریستی شان 

برنمی دارند.
در همین حال، معاون اول مجلس سنای کشور با 
اشاره به حمله های انتحاری در کشور و اظهارات 
مورد سفر رییس جمهور  پاکستانی در  مقام های 
مقام های  که  داشت  بیان  هندوستان،  به  کرزی 
افغانستان  امور  در  مداخله  از  باید  پاکستانی 

خودداری کنند.
محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا افزود: 
ما  همسایه ی  زمامداران  که  هستیم  »امیدوار 
پاکستان پس از یازده سال به خود بیایند و متوجه 
افغانستان  در  خود  مداخله گرایانه ی  عملکرد 

باشند.« 
اعضای مجلس سنا در حالی از افزایش حمله های 
که  کرده اند  نگرانی  ابراز  کشور  در  تروریستی 
مقام های افغان پیش از این گفته بودند 85 درصد 
اهداف تروریستان در سال روان متوجه پایتخت 

کشور خواهد بود.
حکومت  مقام های  که  حالی  است  در  این 
از  جلوگیری  برای  که  گفته اند  افغانستان 
آماده اند  کشور  در  تروریستی  حمله های 
اهداف  به  تروریستان  تا  نمی گذارند  و 

جنایت کارانه شان نایل آیند.

 جاوید

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

به  مظنون  که  200نفری  قريب  گروه  يک 
از  هستند، يک کاروان  مائويست  شورشيان 
رهبران محلی و حاميان حزب کانگرس هند 
را مورد حمله قرار دادند. در اين حمله هفده 

نفر کشته و 24 تن زخمی شده اند. 
پوليس هند گفته  به گزارش صدای آلمان، 
است که يک گروه نزديک به 200 نفری که 
فکر می شود شورشيان مائويست باشند، روز 
شنبه، 4 جوزا، در حمله بر چاتيسگره ايالت 
حمله کنندگان  داشتند.  سهم  هند  مرکزی 
جاده را مسدود ساختند، کاروان را متوقف 
کردند ماين زمينی را منفجر ساختند و پيش 
از فرار بر کاروان شليک کردند. اين کارون 
بر  هند  کانگرس  حزب  اجتماع  يک  از 

می گشت.
رامنيواس، رييس پوليس ايالت به خبرگزاری 

 23 کشته شدگان  »شمار  است:  گفته  فرانسه 
کنيم  تاييد  می توانيم  هم چنان  ما  است.  نفر 
که  شدند  زخمی  حمله  اين  در  نفر   32 که 

حال بيشتر آنان وخيم است.«
حزب  رهبر   15 که  گفت  هم چنان  پوليس 
ناند  به شمول  کارمندان شان  و  کانگرس 
کومال پاتل، رهبر حزب کانگرس در ايالت 
کشته شدگان  جمع  در  پسرش  و  چاتيسگره 

هستند.
حزب کانگرس، عمده ترين گروه اپوزيسيون 
يا مخالف قانونی حکومت موجود هند را در 
چاتيسگره تشکيل می دهد و بازيگر کليدی 
يا  مرکزی  حکومت  سطح  در  هند  سياسی 

فدرال آن کشور می باشد.
در جمله کسانی که در اين حمله کشته شدند، 
مهندرا کرما، يک سياست مدار کانگرس در 

او يک گروه  می باشد.  نيز شامل  ايالت  اين 
عليه  تا  بود  کرده  تاسيس  را  محلی  مليشه 
مائويست ها بجنگد. بنا بر بدرفتاری هايی که 
بعدها  می کرد،  مائويست ها  با  سازمان  اين 

فعاليت هايش فروکش کرده بود.
حزب  رييس  گاندی  سونيا  حال،  همين  در 
کانگرس هند گفته است: »ما گيچ شده ايم.« 
او اين يورش را »حمله بزدالنه« بر ارزش های 

دموکرايتک هند خواند.
خانم گاندی اين سخنان را بعد از يک نشست 
نخست وزير  سنگ  مان موهن  با  اضطراری 
از  بعد  سنگ  مان موهن  داشت.  ابراز  هند 
وقوع اين حمله هرگونه »کمک ضروری« را 
چاتيسگره  ايالت  اعظم  وزير  سنگ،  ران  به 
وعده داد. در اعالميه مان موهن سنگ آمده 
هرگونه  عامالن  عليه  »حکومت  که  است 

ماه  در  می دهد.«  انجام  قاطع  اقدام  خشونت 
گذشته نخست وزير هند شورشيان مائويست 
آن  در  داخلی  امنيتی  چالش  بزرگ ترين  را 

کشور خواند.
برای  مائويست هند می گويند که  شورشيان 

بی زمين  دهقانان  و  قبايلی  مردم  حقوق 
می جنگند. وزير داخله هند تخمين می زند که 
از جنگجويان شان  با هزاران تن  مائويست ها 
در 20 ايالت از 28 ايالت هند فعال می باشند.

هـفده سياست مدار هندی کشته شدند
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