
پانزدهم  کشور  تقویم  در  نماینده گان،  مجلس  تصویب  با 
نماینده گان  شهادت  و  ملی  »وحدت  روز  عنوان  به  عقرب 

منتخب مردم افغانستان« نام گرفت.
این طرح در نشست روز گذشتة  مجلس نماینده گان مورد 

بحث قرار گرفته و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان در سخنانی 
گفت: شهادت جمعی از نماینده گان مردم در سال 1386 در 
والیت بغالن، حادثه غمناکی برای تمامی مردم افغانستان به 

شمار می رود.

هیاتی از نماینده گان پارلمان که در 15 عقرب سال 1386، 
به سرپرستی شهید سیدمصطفی  کاظمی برای افتتاح کارخانه 
قند والیت بغالن به این والیت سفر کرده بود، هدف حمله 

انتحاری قرار گرفت.
از  دیگر  تن  پنج  با  کاظمی  مصطفی  سید  حادثه  این  در 
نماینده گان پارلمان و ده ها تن از اهالی والیت بغالن شهید 
شدند. با وجود آن که طالبان به طور رسمی حادثه والیت 
بغالن را به عهده نگرفت اما اداره امنیت ملی افغانستان اعالم 
این  توسط  این حمله  مدارک،  اساس شواهد و  بر  که  کرد 

گروه سازمان دهی شده است.
از این روز همه ساله در تعدادی از والیت های افغانستان به 

ویژه کابل تجلیل می شود.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

ادارة یونیسف در کابل:

دورة کودکی دختران را 
از آن ها نگیرید

بازگشت  زمان  اینکه  بر  تاکید  با  امریکا  متحدة  ایاالت 
کنترل  باید  و  رسیده  فرا  کشور  به  امریکایی  نظامیان 
متعهد  شود،  سپرده  افغان  نیروهای  به  امنیتی  اوضاع 
تکمیل  با  و  میالدی   2014 ضرب االجل  طبق  که  شد 
روند واگذاری مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، 
نیروهای نظامی امریکا به طور کامل از افغانستان خارج 

شوند.
به  سفید،  کاخ  مطبوعاتی  سخنگوی  کارنی،  جی 
خبرنگاران گفت: باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
سیاستی را در نظر دارد که با توجه به آن تعداد نیروهای 
امریکایی در افغانستان کاهش می یابد و جنگ و حضور 
پایان  به  میالدی   2014 سال  در  کشور  این  در  نیروها 
می رسد. رییس جمهوری...        ادامه صفحه 7

کشور  این  مالیة  وزیر  آنکه  از  پس  انگلیس  دفاعی  مقام های 
تاکید کرد، همه سربازان انگلیسی باید سریعًا به خانه برگردند، 
در حال ایجاد طرح هایی به منظور خروج سریعتر از افغانستان 

هستند.
اخیرا  فاش ساخته  انگلیس  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
خروج  بررسی  منظور  به  کشور  این  دولت  نشست  یک  در 
از افغانستان، جورج آزبورن، وزیر مالیة انگلیس هدف تداوم 
زیر  را  دیگر  سال  دو  برای  افغانستان  در  انگلیس  ماموریت 
سوال برده است....                  ادامه صفحه 7

به  افغانستان  علمای  شورای  و  صلح  عالی  شورای 

شدت اظهارات اخیر رهبر تحریک انصاف پاکستان را 
تقبیح کرده و گفته اند که این اظهارات توطیة »سیاسی 

و استخباراتی« است.
عمران خان گفته که جنگ علیه نیروهای بین المللی 

در افغانستان، »برای آزادی« و »جهاد« است.
نوشته  تندی  اعالمیة  در  افغانستان  علمای  شورای 
مراجعی که در مورد مسایل مهم اسالمی فتوا صادر 
می کنند، مشخص است و هر کسی صالحیت این کار 
را ندارد....                    ادامه صفحه 6

کاخ سفید:
برنامة خروج ما 

تغـییر نمی کند

یک وزیر انگلیسی

فرماندهان را به خروج 
سریع تر از افغانستان 

واداشت

واکنش تند شورای صلح و شورای علما به اظهارات رهبران پاکستانی:

اظهارات رهبران پاکستانی توطیة 
سیاسی و استخباراتی است

9 میلیون دانش آموز افغان برای سالمتی 
مالله یوسفزی دعا کردند

15 عقرب روز »وحدت ملی« نام گرفت

چـرا  نظام 
غیرمتمرکز؟

2

4

7

5

مـرگ
 در نگاه 
موریس 
بالنشو

بانـوان 
صــلح پرور 

با پاداش 
به کشور 
برگشتند

در برگ ها

در مسـیر 
پیروزی

در  افغانستان  دانش آموزان  از  تن  میلیون   9 حدود 
مالله  سالمتی  برای  شنبه  روز  صبح  کشور  سراسر 
فعال  نوجوان  یوسفزی،  مالله  کردند.  دعا  یوسفزی 
آموزش در پاکستان، در اثر حمله طالبان در پاکستان 

زخمی شده و بستری است.
طالبان پاکستانی ماللی یوسفزی، دختر 14 ساله فعال 
آموزش و پرورش را روز سه شنبه...  ادامه صفحه 6

صفحه 6

یونیسف: »ازدواج قبل از 
وقت، دورة کودکی یک 
دختر را از او می گیرد؛ 
تعلیماتش را صدمه 

می زند؛ فرصت هایش را 
محدود می کند و صحت 

او را در معرض خطر قرار 
می دهد.«



یک اندیشمند سیاسی انگلیسی می گفت: »قدرت 
شر است و قدرت مطلق، شر مطلق«. به همین 
دلیل، انسان ها از دیرزمانی برای مهار قدرت به 
را  برنامه هایي  و  تمهیدات  ناگزیر«،  »شر  عنوان 
سامان داده اند. فیلسوفان سیاسی یی چون هابس، 
الک، روسو، منتسکیو، ماکیاولی و... طی قرون، 
و  قدرت  محور  در  را  خود  فحص  و  بحث 
نظام های سیاسی مدرن، پی ریخته اند و آن چه را 
که ما امروز به عنوان دولت های مدرن در جهان 
انسان های  تجربة  و  تفکر  ماحصِل  می شناسیم، 
را  اندیشه  که  اندیشمندی ست  و  فرهیخته 

معطوف به قدرت سیاسی کرده  بوده اند. 
پدیده یی  ـ  نخواهیم  چه  بخواهیم  چه  ـ  دولت 
در حال تکوین است و هر روز در پرتو تجارب 
و اندیشه  های انسان، رنگ و بویی تازه می گیرد. 
چه بسا دولت هایي که به زور مردم، حیات شان 
خاتمه یافته است و چه بسا نظام هایي که خود 
و  شده اند  خود  کمبودهای  و  کاستی ها  متوجه 
برای رفع آن ها پیش از آن که دیر شود و مردم به 
خیابان ها بریزند، دست به تغییرات و اصالحات 

زده اند. 
بهار عربی که در سال گذشته و امسال در جهان 
در  مردمی  اعتراض  از  نوعی  بودیم،  آن  شاهد 
نمی توانستند  دیگر  که  بود  نظام هایي  برابر 
این  باشند.  خود  شهرونداِن  نیاز  پاسخ گوی 
سوی  از  یا  و  ریختند  فرو  خود  یا  نظام ها 
هرچند  شدند.  مواجه  سقوط  با  شهروندان 
برخی ها این قیام ها را سازماندهی شدة به وسیلة 
قدرت های بزرگ می دانند؛ اما شمار زیادي هم 
بر خودجوش و مردمی بودِن آن ها تاکید دارند. 
به هر حال، نظام هایي که نتوانند در سیر حیات 
خواهی  باشند،  شهروندان  نیاز  پاسخ گوی  خود 

نخواهی، روزی سرنگون خواهند شد.
نظام  این سو  به  دهه  یک  از  نیز  افغانستان 
سیاسی یی را تجربه می کند که امروز کاستی های 
این  می دهند.  نشان  روشنی  به  را  خود  آن، 
شکل  ملی  فرایند  یک  در  حال  هر  به  نظام 
دادند.  رای  آن  به  افغانستان  مردم  و  گرفت 
دستکاری هایی  که  دارند  باور  برخی ها  هرچند 
حلقات  سوی  از  نظام  نوع  انتخاب  هنگام  در 
در  ما  امروز  که  را  آن چه  و  شد  انجام  خاصی 
افغانستان به عنوان نظام ریاستی متمرکز تجربه 
شرکت کننده گان  که  نیست  چیزی  آن  می کنیم، 
داده  رای  آن  به  جرگه(  )لویه  کالن نشست 
باشند. حتا گفته می شود جناح خاصی در قانون 
اساسی افغانستان، دستکاری هایي صورت داد و 
ارزش های آن را به نفِع خود مصادره کرد. این 

موضوع سروصداهای زیادی را برانگیخت؛ ولی 
وضعیت حساسی  در  افغانستان  که  آن جایی  از 
قرار داشت و تازه از چنگ یک رژیم دیکتاتور 
این  به  زیاد  مردم  بود،  یافته  نجات  مستبد  و 
مساله اهمیت ندادند و نفِس رخدادها را محترم 
این پیش فرض که زمانی دیگر،  با  اما  شمردند، 
پروندة نظام سازی در کشور را دوباره باز کنند. 
این فرصت البته به دست نیامد؛ زیرا گروه حاکم 
که به خواست های سیاسی خود دست پیدا کرده 
بود، دیگر حاضر نبود که از قدرِت فراگیر چشم 
بپوشد و کاستی های نظام ریاستی و متمرکز را 

که برای کشور فاجعه آفرید، ببیند. 
یک دهه زمان مناسبی بود که نظام ریاستی در 
مدت  این  شود.  گذاشته  آزمون  بوتة  به  کشور 
برای  متمرکز  ریاستی  نظام  که  داد  نشان  زمان 
پاسخ گو  و  مناسب  افغانستان،  مثل  جامعه یی 
به  را  مردم  سیاسِی  مشارکت  نظام،  این  نیست. 

حداقل رساند و به ضروری ترین نیازهای جامعه 
به  قدرت  دهه،  یک  طی  دهد.  پاسخ  نتوانست 
ویژه،  گروه  یک  وسیلة  به  فاجعه باری  صورت 
انحصار شد و از نظام جمهوریت و مردم ساالر، 
کاریکاتوری به وجود آمد که اکنون از آن بوی 

خودکامه گی و استبداد به مشام می رسد. 
و  احساسی  گونة  به  کرزی  آقای  گاهی  شاید 
حتا  و  کند  حمایت  آینده  انتخابات  از  نمادین 
بگوید که یک  انتخابات ناقص، بهتر از ادامة کار 
حقیقت  در  ولی  است؛  غیرمشروع  دولت  یک 
انتخابات  به  تنها  نه  او  اطرافیاِن  و  کرزی  آقای 
باور ندارند، بل عماًل خواهان به تعویق افتادن و 

یا عدم برگزارِی مطلِق آن هستند.
انتخابات،  برگزاری  از  حالی  در  کرزی  آقای 
برگزاری  کمیسیون  که  می کند  حمایت  اعالم 
برای  نام نویسی  پول  که  انتخابات، مدعی است 
آقای  ندارد.  را  کشور  در  انتخابات  برگزاری 

کرزی در حالی از شیوة اجرا و مصارف 
هنگفت و سرسام آور انتخابات در کشور 
انتخابات  دو  که خود طی  می کند  انتقاد 
با همین شیوه به ریاست جمهوری کشور 
آقای  زمان  آن  در  چرا  کرد.  پیدا  دست 
برگزاری  هنگفت  مصارف  از  کرزی 
انتخابات در کشور سخن نمی گفت و آن 
نمی کرد؟  مقایسه  دیگر  کشورهای  با  را 
چون در آن زمان خودش نامزد انتخابات 
بود و با همین شیوه یی که حاال به منتقد 
را  قدرت  می توانست  شده،  تبدیل  آن 
به دست آورد و نه با هیچ شیوه و روش 

دیگری. 
هم  و  می زند  میخ  به  هم  کرزی  آقای 
قوانین  و  ارزش ها  که  هرجا  نعل.  به 
قانون گرایي  از  باشند،  او  میِل  مطابِق 
در  ارزشي  یا  قانون  هرگاه  و  مي زند  دم 
باشد، حاضر است که  او  منافع  با  تضاد 
و  کشور  زیان  به  را  آن  خالِف  کار  هر 
مخالف  کرزی  آقای  دهد.  انجام  جامعه 
نظام پارلمانی و غیرمتمرکز است و حتا 
سیاسی  مخالفان  طرح  کند  می  تالش 
تفسیر  و  تعبیر  وارونه،  گونة  به  را  خود 
افغانستان  دولت  اپوزیسیون  هرگاه  کند. 
می گوید،  سخن  غیرمتمرکز  نظام  از 
ارگ  در  او  اطرافیاِن  و  کرزی  آقای 
ریاست جمهوری آن را به نظام فدرالی در 
کشور تعبیر می کنند و این برداشت را به خورد 
جامعه می دهند که اپوزیسیون در تالش تجزیة 
نظام  طرافدار  احزاب  آن که  حال  است.  کشور 
غیرمتمرکز، هرگز از فدرالسیم در کشور سخن 
نگفته اند و طرح فدرالیسم با ایجاد نظام پارلمانی 
که  هرچند  است.  متفاوت  آسمان  تا  زمین  از 
نظام فدرالی نیز می تواند از گزینه هایي باشد که 
شاید زمانی مردم افغانستان به آن فکر کنند. زیرا 
ارگ نشینان،  نادرست  و  سیاسي  تعبیر  برخالف 
عنوان  هیچ  به  کشور  تجزیة  با  فدرالی  نظام 
پاکستان و ده ها  آلمان،  امریکا،  آیا  نیست.  یکی 
کشور دیگر در جهان که نظام های فدرالی دارند، 
تجزیه شده اند؟! همین جا هم معلوم می شود که 
ارگ نشینان، یا فدرالیسم را درست نفهمیده اند و 
از آن را در  نادرستی  تعبیر  می خواهند  یا عمداً 

جامعه ترویج کنند. 

پاسخ گوی  عنوان  هیچ  به  سیاسی  فعلی  نظام 
شرایط کشور نیست. این نظام به بن بست رسیده 
و اشکاالت فراوانی را در ایجاد افغانستاِن واحد 
و باثبات به وجود آورده است. مشارکت سیاسی 
و  احزاب  و  دارد  قرار  کم ترین سطح  در  مردم 
جریان های سیاسی از مهم ترین مسایل کشوری 
به دور قرار گرفته اند. اگر می خواهیم افغانستان 
را از بن بست و بحراِن خطرناِک سیاسی و امنیتِی 
فعلی نجات دهیم، باید به فکر تغییر نظام باشیم. 
فضل فروشانه  و  بلندپروازانه  طرح  یک  این 
تاریخی  ضرورت  یک  به  پاسخ  بلکه  نیست، 
در کشور است که بدون تحقق آن، هیچ گرهی 
و  صلح  نه  شد؛  نخواهد  باز  بخش ها  دیگر  در 
ثبات به کشور برمی گردد و نه مردم به آرامش و 
رفاه خواهند رسید. زیرا نظام ریاستی و متمرکز 
فعلی، در یک سخن به نظامی دیکتاتوری و فاقد 

ارزش های دموکراتیک تبدیل شده است. 
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احمد عمران

چـرا  نظام غیرمتمرکز؟  

توقف  افغانستان  خاک  به  پاکستان  راکت پراني هاي  هنوز 
از  از چهره هاي سیاسي آن کشور،  نیافته است که برخي 
مردم  از  و  رانده  سخن  افغانستان  در  جهاد  بودِن  جاري 
نیروهاي خارجي قرار  افغانستان خواسته اند که در مقابِل 

بگیرند. 
هواي  که  پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر  عمران خان 
جاری  جنگ  دارد،  را  پاکستان  نخست وزیرِي  به  رسیدن 
قاضی  هم چنان  و  است؛  خوانده  جهاد  را  افغانستان  در 
حسین احمد، رهبر کهنه کار پاکستاني که رهبرِي جماعت 
افغانستان  مردم  از  نیز  دارد  عهده  به  را  پاکستان  اسالمی 
خواسته است که در برابر خارجی ها متحد شوند و در برابر 
ناتو و امریکا در افغانستان جهاد کنند. او که با تلویزیون 
»یک« صحبت مي کرد، گفت که امریکا افغانستان را اشغال 
کرده و هر حرکت برای بیرون راندن آن، جهاد است. او 
حتا گفت که افغان ها متحد شده و علیه خارجی ها جبهة 
قوی ایجاد کنند. وی هم چنین از افغان ها در داخل و خارج 
از افغانستان، خواست تا برای ایجاد کشوري مستقل تالش 

کنند. 
افغانستان  مردم  براي  پاکستاني ها  اظهاراِت  این  هرچند 
تازه گي ندارد و پیش تر از این نیز یک عضو رهبري طالباِن 
این  ادامة  اما  بود؛  کرده  را مطرح  ادعایي  پاکستاني چنین 
براي  پاکستان،  جانب  از  آن هم  فراخوان ها  و  فتواها  نوع 
مردمِ ما بسیار  آزاردهنده است. مردم افغانستان مي دانند که 
قاضي حسین احمد و امثاِل او در پاکستان، از دشمنان اصلِي 
آن ها مي باشند و هیچ گاه نمي خواهند که نظامي مقتدر و 
آن،  از  باشد و گذشته  داشته  منطقه وجود  در  افغانستاني  
این چهره ها و جریان ها در تالش تبدیل افغانستان به صوبة 
پنجم پاکستان و زمیني براي بازي این کشور اند، چنان که 
شکست هایي را در گذشته در این راستا متحمل شده اند. 
چهره ها،  چنین  کمک  به  این،  از  پیش  سال ها  پاکستان 
فتواهایي را مبني بر جواز جهاد علیه حکومت مجاهدین 
در افغانستان صادر کرد و سرانجام با ایجاد گروه طالبان، 

مظالم بي شماري را بر ملِت ما روا داشت.
 بنابرین، اظهارات کساني که خواب اشغال دوبارة افغانستان 
را دارند، نه تنها براي مردمِ ما محلي از اعراب ندارد؛ بلکه به 
گونه یي وقتي آنان به مردم افغانستان دستور جهاد در برابر 
برانگیخته  حساسیت ها  مي کنند،  صادر  خارجي  نیروهاي 
این  نقطة مقابل شان موضع مي گیرند، که  شده و همه در 
خود مي تواند به گونه یي به سود نیروهاي خارجي یي که 

در افغانستان حضور دارند، تمام شود.
از  که  حسین احمد  قاضي  اظهارات  این،  بر  افزون 
عمران خان  و  است  پاکستان  کارکشتة  و  کهنه   چهره هاي 
است،  کشور  آن  سیاست  در  تازه مطرح  چهره هاي  از  که 
استراتژیک  عمق  هم  هنوز  که  مي باشد  این  نشان دهندة 
استخبارات  سازمان  و  نکرده  تغییر  افغانستان  در  پاکستان 
نظامي آن کشور، در تالش است که به هر وسیله یي براي 
که  ندارد  وجود  شکي  هم چنان  یازد.  دست  آن  تحقِق 
اظهارات قاضي حسین احمد و عمران خان براي مزدوراِن 
آن ها در افغانستان نیز از اهمیت به سزایي برخوردار است 
و بي گمان سرسپرده گان پاکستان در داخل نظام افغانستان، 
از این گونه ابرازنظرها حمایت مي کنند. هم چنین شاید این 
سیاف  استاد  پیِش  چندي  سخنان  با  تقابل  در  اظهارات، 
مطرح شده باشد که او طِي استدالل هایي، گروه طالبان و 

عمل انتحار را محکوم کرد. 
جهاني،  جامعة  که  است  این  جاِن سخن  هر صورت،  به 
حکومت و مردم افغانستان بدانند که پاکستان با سیاست هاي 
هم چنان  افغانستان  در  جنگ  تنور  مي خواهد  مزوّرانه اش 
شعله ور بماند و این نوع ابرازنظرها، فتواها و فراخوان ها 
نیز مطابق به پالیسي خارجِي سازمان استخبارات آن کشور، 
صادر مي  گردد. ورنه، چرا قاضي حسین احمد و عمران خان، 

جهاد را در پاکستان الزم نمي بینند. 
از هم اکنون روي  افغانستان  باید حکومت  این وصف،  با 
طرح امضاي توافق نامة استراتژیک با پاکستان، چلیپا بکشد 
و در برابر اظهارات سیاسیون پاکستاني، رسمًا واکنش نشان 

بدهد. 

ادامة عمق استراتژیك پاکستان 

نظام فعلی سیاسی به هیچ عنوان پاسخ گوی شرایط کشور نیست. این نظام 
به بن بست رسیده و اشکاالت فراوانی را در ایجاد افغانستاِن واحد و باثبات 
به وجود آورده است. مشارکت سیاسی مردم در کم ترین سطح قرار دارد و 

احزاب و جریان های سیاسی از مهم ترین مسایل کشوری به دور قرار گرفته اند. 
اگر می خواهیم افغانستان را از بن بست و بحراِن خطرناِک سیاسی و امنیتِی 

فعلی نجات دهیم، باید به فکر تغییر نظام باشیم. این یک طرح بلندپروازانه و 
فضل فروشانه نیست، بلکه پاسخ به یک ضرورت تاریخی در کشور است که بدون 

تحقق آن، هیچ گرهی در دیگر بخش ها باز نخواهد شد



اعتبار خود  امنیت  اینکه شورای  اعالم  با  ترکیه  نخست وزیر 
را از دست داده گفت: سردرگمی سازمان ملل در خصوص 
سوریه باعث شده تا نظام این کشور همچنان به خشونت ها 

ادامه دهد.
در  سخنانی  در  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجیب 
امنیت  و شورای  ملل  سازمان  استانبول،  بین المللی  کنفرانس 
را به »بی کفایتی« و »عدم توانایی در تصمیم گیری های مهم« 

متهم کرد.
وی عنوان داشت: مواضع سازمان ملل در قبال سوریه به بشار 
اسد، رییس جمهوری این کشور اجازه می دهد تا همچنان به 

خشونت های خود علیه ملت سوریه ادامه دهد.
نخست وزیر ترکیه ادامه داد: سازمان ملل همان گونه که در 
سربرنیتسا و بوسنی و هرزگوین و دیگر مناقشات بین المللی 
ناکارآمد عمل کرد و اکنون نیز در قبال سوریه نمی تواند کاری 

از پیش ببرد و خشونت ها در سوریه همچنان ادامه دارد.
دلیل  به  نیز  ملل  سازمان  امنیت  شورای  گفت:  اردوغان 
سردرگمی هایش در قبال مسائل مهم جهانی از جمله بحران 
سوریه مشروعیت خود را نزد مظلومان جهان از دست داده 

است.
وی با اشاره به نقش برخی کشورها در تحوالت سوریه گفت: 
متاسفانه برخی ها در بحران سوریه به دنبال منافع خود هستند 
و از کشتار و رنج مردم سوریه منافع شخصی خود را دنبال 

می کنند.
ساختار  در  تغییر  ضرورت  به  اشاره  با  ترکیه  وزیر  نخست 
اصالح  باید  ملل  سازمان  ساختار  گفت:  بین المللی  نهادهای 
تحقق  برای  تاثیرگذارتر  مکانیزمی  جهان  کشورهای  و  شده 
عدالت و پایان دادن به بحران های اقتصادی طرح ریزی کنند.

وی گفت: تعاریف موجود در جهان باید اصالح یابد و این 
باور که غرب تنها محور و قطب دنیاست، شکسته شود و در 
تجدیدنظر  توسعه«  در حال  و  پیشرفته  »کشورهای  اصطالح 
از  نوظهوری  قدرت های  و  کشورها  هم اکنون  که  چرا  شود 
میان کشورهای در حال توسعه سربرافراشته اند که نمی توان 

آن ها را نادیده گرفت.
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عوامل تمدید پایگاه روسیه در تاجیکستان: 

رحمان چاره نداشت

برخی از صاحب نظران و سیاستمداران در آستانه سفر 
والدیمیر پوتین به تاجیکستان بر این عقیده بودند که 
مساله تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در این سفر 

حل نخواهد شد.
آنها معتقد بودند که اگر این مساله مورد بررسی قرار 
هم بگیرد، طرفها به نتیجه ای نخواهند رسید که آنها را 
قانع کند و شاید این گفت و شنیدها تا بهار سال آینده 

طول بکشند.
طبق اطالعات موجود، مواضع جانبهای مذاکرکننده تا 
سفر رییس جمهور روسیه به تاجیکستان در این مساله 

از هم خیلی دور بود.
در  پوتین  که  ساعتی   15-16 از  کمتر  دوره  در  ولی 
دوشنبه بود، اتفاقی رخ داد که تحلیلگران را در حیرت 

گذاشت.
پایگاه  باره  در  روسیه  و  تاجیکستان  میان  سازش نامه 
رسید.  امضا  به  تاجیکستان  قلمرو  در  روسیه  نظامی 
سازشنامه یی که مضمون و مندرجات آن به نظر اکثر 

تحلیلگران، بیشتر جوابگوی منافع روسیه است.
آیا امامعلی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان واقعًا 
می خواست که سازشنامه مذکور به همین طرزی که از 
سوی جانبها قبول شد، به امضا برسد؟ حدس می زنم 
که نه، ولی او عالج نداشت و مجبور بود که این کار 

را بکند.
پس چه عواملی رییس جمهور تاجیکستان را وادار به 
امضای سازشنامه یی کردند که بعضی از تحلیلگران آن 

را تسلیم شوی نامگذاری کرده اند؟
وضع  همه،  از  پیش  برد.  نام  عامل  چند  از  می توان 
در  رحمان  امامعلی  می باشد.  تاجیکستان  اقتصادی 
ظرف 20 سال حکومت کارهای معینی را در راهسازی 
و آبادانی برخی از شهرها و ناحیه ها به جا آورد. ولی 
همچنان  مردم  برای  کار  تأمین  مساله  اساسی،  مساله 

داغ مانده است.

اند  نتوانسته  مقامات  است.  برق  تامین  دیگر،  مساله 
برای اجرای این وظیفه خیلی مهم قدم بردارند و مساله 

کمبود برق را رفع نمایند.
بدون برق به کار درآوردن کارخانه ها و که برای مردم 
جای کار تأمین می کنند، غیرممکن است. حتی عرصه 

کشاورزی نیز از این کمبود برق رنج می برد.
همین است که تعداد مهاجرین کاری سال تا سال رو 
به افزایش است. حتی پوتین در نشست مطبوعاتی روز 
جمعه که در چارچوب این سفر برگزار گردید، تعداد 
مهاجران کاری را بیش از یک میلیون گفت و مبلغ در 
سال 2011 به تاجیکستان فرستاده آنها را زیادتر از 3 

میلیارد دالر آمریکایی حساب کرد.
نشان  کوچکتر  را  رقمها  این  تاجیکستان  رسمی  آمار 
که  کشوری  در  که  کنید  تصور  لحظه ای  اما  می دهد، 
تاجیکستان  خاک  در  را  نظامیش  حضور  می خواهد 
نفر  میلیون  یک  از  بیش  داشتن  وجود  کند،  تمدید 
و  دارد  معنا  چه  خود  خاک  در  تاجیکی  کار  نیروی 
تاجیک  نفر  میلیون  یک  این  شدن  بیکار  صورت  در 
وجود  به  تاجیکستان  برای  پیامدهایی  چه  روسیه  در 

خواهد آمد.
وادار  را  تاجیکستان  رییس جمهور  که  دیگری  عامل 
داخلی  کنونی  وضع  کرد،  سازشنامه  این  امضای  به 

تاجیکستان است.
مقامات  از  بعضی  سوی  از  اخیر  سال  سه  دو  در 
حکومت به منظور مستحکم کردن پایه های حکومت 
عملهایی سر زده که به وحدت ملی تاجیکستان لطمه 

زده است.
از جمله برخورد ناسالم حکومت با برخی از علمای 
سرشناس اسالمی، حزب نهضت اسالمی تاجیکستان 
و اخیراً عملیات نظامی که در خاروغ انجام شد را می 

توان نام برد.
کار به درجه یی رسید که چند نفر از ضیائیان بدخشان 

به روسیه پناهنده شده و در آن جا آشکار و نهان ضد 
حکومت امامعلی رحمان صدا بلند می کنند.

اگر چه در تفاوت با برخی دیگر از مخالفان حکومت، 
مسائل  به  خود  موعظه های  در  توره جانزاده  برادران 
سیاست  ولی  نمی کردند،  دخالت  تاجیکستان  سیاسی 

پوتین را در مساله مناسبت با دین پیروی می نمودند.
به  دعوت  روسیه  در  تاجیک  کاری  مهاجران  از  آنها 
عمل می آوردند که به قانونهای روسیه احترام گذارند 

که این البتّه کار خوب است.
در  نیز  تاجیکستان  المللی  بین  حال، وضع  همین  در 
این اواخر به منفعت دولت تاجیکان جریان نداشته و 
تاجیکستان ضرر  اقتصاد  به  ازبکستان  کشور همسایه 

جّدی وارد کرده است.
نیروگاه  نیز در مساله  ازبکستان در عرصه دیپلماتیک 
آبی »راغون« کارهای منفی زیادی را انجام داد. همین 
بود که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه می دهد که 
معینی خودداری  »راغون« مدت  نیروگاه  از ساختمان 

نماید.
همین چیز را مقامات امریکا نیز به تاجیکستان توصیه 
دادند. خالصه، امریکا و اروپا در این مساله مهم کم 

فعالیتی و بی تفاوتی از خود نشان دادند.
کار به جایی رسید که طبق بعضی خبرها، حکومتداران 
برای مّدت کوتاهی هم که  تاجیکستان مجبور شدند 
نزدیک  و  کنند  اعالن  تعطیل  »راغون«  بنیاد  در  باشد، 
به پنج هزار کارمند خود را در صف مهاجران کاری 

ببینند.
سازشنامه  این  رسیدن  امضا  به  در  که  دیگری  عامل 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  البته  است،  تأثیر گذار 
سال 2013 در تاجیکستان می باشد. امامعلی رحمان با 
درنظرداشت آن چه باالتر ذکر کردیم، خوب می داند 

که موقعیت روسیه در این مساله حل کننده است.
اگر چه در تاجیکستان به جز امامعلی رحمان تا امروز 
مطرح  جمهوری  ریاست  مقام  نامزد  عنوان  به  کسی 
نشده است، ولی پیدا شدن یک شخصیت سیاسی در 

چنین وضعیتی از احتمال دور نیست.
وارد  برای  سیاسی  احزاب  از  برخی  اخیر  تالشهای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  به  تغییر  کردن 

تاجیکستان نیز از همین نیت گواهی می دهند.
که  شد  باعث  یکجا  در  عوامل  این  همه  خالصه، 
پایگاه  تمدید حضور  مساله  در  تاجیکستان  حکومت 
به شرایطی راضی شود که چندی پیش حتّی  روسیه 

تحمل شنیدن آن را نداشت.
امامعلی رحمان در بیانیه مطبوعاتی خویش این سفر 
»سرور روسیه دوست« را صحیفه جدیدی در تاریخ 

غنی مناسبات این دو دولت نامید.
آیا این معنای آن را ندارد که از این به بعد تاجیکستان 
در سیاست خارجی خود میان کشورها اولویّت بیشتری 
را به روسیه قائل می شود؟ به این سؤال تحّوالت آینده 

نه چندان دور تاجیکستان پاسخ خواهند داد.

اردوغان: 

شورای امنیت دیگر 
اعتبار ندارد
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با عقب نشینی مرسی

دادستان کل مصر در 
سمتش ابقا شد

در پی مذاکرات انجام شده با دادستانی مصر و مقام های دولتی 
و قضایی این کشور مقرر شد که دادستان کل مصر که به دستور 
رئیس جمهور این کشور از سمتش برکنار شده بود، همچنان به 

کار خود ادامه دهد.
انجام  از  این کشور پس  مقام های دولتی مصر و دادستان کل 

مذاکراتی با ادامه فعالیت دادستان توافق کردند.
عبدالمجید محمود که به دستور محمد مرسی، رییس جمهوری 
مصر از سمتش برکنار شده بود بار دیگر به عنوان دادستان کل 
ملغی  مرسی  دستور  ترتبیب  این  به  و  ابقا شد  این سمت  در 

تلقی شد.
برکناری عبدالمجید که در پی اعالم تبرئه متهمان پرونده »موقعة 
الجمل« صورت گرفت با مخالفت هایی از سوی محافل حقوقی 
بازگشت  به  نهایت  امر در  این  و قضایی مصر مواجه شد که 

دادستان به کارش منتهی شد

برقراری  از  حمایت  کرد:  تاکید  امریکا  خارجه  وزیر 
خاطر  به  صرفا  خاورمیانه  کشورهای  در  دموکراسی 
ایده آل گرایی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای 

امریکاست.
وزیر  کلینتون،  هیالری  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
امور خارجه امریکا در سخنرانی خود در مرکز مطالعات 
به  مرگبار  حمله  به  اشاره  با  بین الملل  و  استراتژیک 
کنسولگری امریکا در لیبی و با دفاع از ضرورت حضور 
جهان  جوان  دموکراسی های  در  امریکایی  دیپلمات های 
هرگونه  مانع  نمی توانیم  هرگز  ما  کرد:  تاکید  عرب 
خشونت و تروریسم شویم و به امنیت کامل دست یابیم. 
دیپلمات های ما نمی توانند در سنگر بنشینند و کار خود 
را انجام دهند اما این مسئولیت ما است که به طور مداوم 
سطح امنیت را برای دیپلمات های خود باال ببریم و سطح 

خطری را که با آن روبرو هستند کاهش دهیم.
دقیق  شدن  روشن  خواهان  که  کرد  خاطرنشان  کلینتون 
به  حمله  جریان  در  و  بنغازی  در  که  است  حوادثی 

کنسولگری امریکا روی داده است.
برخی  که  می کند  اقتضا  دیپلماسی  طبیعت  افزود:  وی 
اوقات دیپلمات ها در مکان های بسیار خطرناک ماموریت 

خود را انجام دهند.
وزیر امور خارجه امریکا گفت: برای امریکا، حمایت از 
ایده  یک  خاورمیانه  کشورهای  در  دموکراسی  برقراری 
آل گرایی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. ما 
نمی  قطع  ظهور  نو  دموکراسی های  از  را  خود  حمایت 

پر  استراتژیک  اشتباه  یک  می تواند  اقدام  این  زیرا  کنیم 
هزینه باشد که ارزش ها و منافع ما را متزلزل کند.

نهادهای  تقویت  در  امریکا  رهبری  نقش  افزود:  وی 
اقتصادی  رشد  و  جهانی  حقوق   از  دفاع  دموکراتیک، 
ایجاد  باعث  اقدام  این  زیرا  است.  اهمیت  حائز  بسیار 
امنیت در طول دراز مدت  افزایش  توانمند و  شرکایی 

می شود.
گزینه  به  ثبات  و  آزادی  میان  در  ما  گفت:  کلینتون 

اشتباه باز نخواهیم گشت.
گفته  مصر  جدید  رهبران  به  امریکا  افزود:  وی 
با  دارای روابط صلح آمیزی  باید  این کشور  است، 

همسایگان خود باشد.
دیپلمات های  به  که  تروریست هایی  گفت:  وی 

امریکایی در بنغازی حمله کردند نماینده میلیون ها تن 
از مردم لیبی نیستند مردمی که خواستار صلح و مبارزه 

با خشونت هستند.
وزیر خارجه امریکا تاکید کرد: اطمینان دارم مردم جهان 
عرب استبداد دیکتاتورها را به استبداد جمهوری تبدیل 

نخواهند کرد.

               سلطان حمد/بی بی سی        

کلینتون: 
حمایت از دموکراسی های نوظهور

 برای امریکا 

یک ضرورت استراتژیک است
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بخش سـي وپنجم 

شمال  والیات  در  درگیری ها  سلسلة  »به 
افغانستان میان عساکر حکومتی و ملیشه ها 
باالی  مجاهدین  تعرض  و  یک طرف  از 
مراکز دولتی از سوی دیگر، خبر می رسد 
که مجاهدین با استفاده از فرصت، مناطق 
بیشتری را در والیات بلخ و سمنگان تصرف 
مجاهدین  آمر  محمدعلم  مولوی  کرده اند. 
جمعیت اسالمی افغانستان در والیت بلخ، 
و  خان  عطامحمد  قوماندان  همکاری  به 
مجاهدین  عملیات  خان،  علم  قوماندان 
را رهبری می کند. امروز پیام مخابروی به 
اطراف  پوسته های  فتح  از  فرستاده  پشاور 
شریف  مزار  شهر  ملکی  هوایی  میدان 

منبع،  این  گزارش  قرار  گفته اند.  سخن 
دیشب در اثر تعرض مجاهدین، دو پوسته 
کمربند امنیتی میدان هوایی فتح گردیده و 
در اثر همین عملیات، مجاهدین توانسته اند 
باغ  منطقة  در  مستقر  کمربند  پوسته های 
است  هوایی  میدان  بر  حاکم  که  را  پایه 
این گزارش ها می افزاید  کنند.  نیز تصرف 
کمپریک  دهکدة  دیروز،  ظهر  از  بعد  که 
و  است  درآمده  مجاهدین  تصرف  به  نیز 
به دست  میل سالح   130 عملیات  این  در 
می افزاید  گزارش  است.  افتاده  مجاهدین 
که عملیات و پیشروی مجاهدین به طرف 
شهر مزار شریف ادامه دارد. بنا بر ادعای 
مقامات نماینده گی والیت بلخ در پشاور، 
مجاهدین تصمیم دارند شهر مزار شریف 
را به محاصره کشیده و سپس از مدافعین 
به  را  خود  که  بخواهند  شهر  حکومتی 
منبع جمعیت  کنند. یک  تسلیم  مجاهدین 
اسالمی افغانستان در پشاور واضح ساخته 
به محاصره کشیدن شهر  از  بعد  است که 
مزار شریف، آن ها عملیات را برای مدت 
کشته  از  تا  داد  خواهند  توقف  روز  چند 
شدِن اهالی در داخل شهر جلوگیری شود. 
طبق گزارش هاي دیگر از والیت سمنگان، 
داشته  ادامه  به شدت  جنگ  نیز  آن جا  در 
مزار  شهر  مانند  می خواهند  مجاهدین  و 
شریف، شهر ایبک مرکز آن والیت را نیز 

به محاصره بکشند.
طبق اطالع قوماندان محمدسلیم از سمنگان 
به میدیا، مجاهدین موفق گردیده اند که 10 
پوسته کمربند امنیتی شهر ایبک را تصرف 
 10 فتح  با  که  می گویند  منابع  این  کنند. 
پوسته، 6 قریه از تسلط نیروهای حکومتی 
آزاد شده و مجاهدین با استفاده از موقع به 
طرف شهر پیشروی دارند. قرار گزارش ها، 
مجاهدین در مناطق پوغان و حسن خیل 
عملیات  مصروف  ایبک،  شهر  اطراف 
هستند. با وجودی که جنگ به شدت ادامه 
دو  هر  تلفات  مورد  در  حال  تا  اما  دارد، 
طرف اطالع دقیقي در دست نیست. محمد 

گفته  پشاور  در  بلخ  والیت  نمایندة  عزیز 
تلفات  تعداد  از  اگرچه  حال  تا  که  است 
معلومات دقیق در دست نیست؛ اما بنا بر 
تلفات  افغانستان،  داخل  از  گزارش هایی 

کمتر به نظر می رسد.« )100(
شمال  والیات  در  ناآرامی ها  سلسلة  »به 
افغانستان، امروز به پشاور خبر می رسد که 
مجاهدین در والیات بغالن دست به یک 
استراتیژیکی  تپة  و  زده  حمالت  سلسله 
قرار  بغالن  شهر  نزدیکی  در  که  را  جراق 
میدیا و شورای  نموده اند.  داشت، تصرف 
که  می دهند  خبر  قوماندانان،  سرتاسری 
افتاده  به دست مجاهدین  تپة جراق دیروز 
و بیست عسکر با استفاده از عفو عمومی 
داخل  به  عده یي  و  پیوسته  مجاهدین  به 

می افزاید  منبع  این  نموده اند.  فرار  شهر 
حدود  عساکر،  شدن  تسلیم  بر  عالوه  که 
36 میل سالح خفیف و مقداری از سالح 
است.  افتاده  نیز  مجاهدین  به دست  ثقیل 
به همین ترتیب، از والیت بغالن گزارش 
قوماندان  مجاهدین  که  حاکی ست  دیگر 
مناطق  پوسته های  باالی  عبدالحی حقجو، 
حسن تال و قریة حاجی خیل مرکز والیت 
بغالن عملیات انجام داده اند که در نتیجه، 
مجاهدین  تصرف  به  مذکور  پوسته های 
از  دیگر  گزارش هاي  بر  بنا  است.  افتاده 
قلعه  ولسوالی  فتح  دنبال  به  کندز،  والیت 
زال، شاهراه کندز ـ شیرخان بندر به روی 
ادعای  بر  بنا  است.  شده  مسدود  ترافیک 
بر پوسته های  منبع، مجاهدین دیشب  این 
الچین حمله  منطقة  کمربند شهر کندز در 
نموده که در نتیجه، 7 پوستة رژیم فتح شده 
از سربازان و ملیشه ها کشته و  و تعدادی 

اسیر شده اند.« )101( 
نظامی و حمالت شدید هوایی  فشارهای 
و مقاومت مجاهدین در شمال ادامه داشت 
و ولسوالی ها و مراکز حکومتی، یکی بعد 
افسران  این که  تا  می کرد  سقوط  دیگری 
ارتش کابل در شمال شوریده، با مجاهدین 
یک جا شده، به طرف کابل پیشروی کرده 

و حکومت را سرنگون ساختند.
افسران  قیام  داستان  فصل،  این  پایان  در 
جنرال  زبان  از  را  افغانستان  شمال  در 
و  حیرتان  شهرک  قوماندان  عبدالمومن، 
ارتش حکومت کابل که  از جنراالن  یکی 
در سرنگونِی آن سهم فراوان داشت و مهرة 
اصلی شمرده می شد، بیان می کنم و سپس 
از رادیو و  اولین اعالمیة مجاهدین را که 
رسید،  نشر  به  افغانستان  دولتی  تلویزیون 

می آورم.
آشکار  و  واضح  افغانستان  مردم  همة  »به 
بود که در افغانستان یک نظام ضد مردمی 
حکمروایی می کرد و این نظام منفور مردم، 
باعث می شد که روزمره قتل و کشتار در 
و هر روز یک  باشد  داشته  کشور جریان 

ماتم  به  خانواده،  یک  و  ویران  دهکده، 
بنشیند. از وضع افغانستان همة مردم کشور 
به خصوص ما افسران زیادتر رنج می بردیم؛ 
زیرا ما به چشم سر، بدبختی و تباهِی ملت 

و وطن خویش را مشاهده می نمودیم.
از  بعد  خصوصًا  اردو  صاحب منصبان 
هیچ گونه  افغانستان،  از  شوروی ها  خروج 
دلیل برای ادامة خونریزی ها در افغانستان 
از  و  ناراضی  وضع  از  آن ها  نمی دیدند. 
اعمال روزمرةشان پشیمان بودند. بنابرین، 
افسران  بین  در  عمیق  نارضایتی  نوع  یک 
می کردیم  فکر  ما  بود.  آمده  به وجود  اردو 
خود  از  و  می اندیشیدیم  خود  با  و 
کی  تا  ملت  بدبختی  این  که  می پرسیدیم 
ادامه پیدا می کند. تا کی خانواده ها در رنج 
و درد زنده گی کنند و میلیون ها افغان آواره 
و بیچاره در ملک های بیگانه به سر برند. و 
تا کی حکومت یک حزب یا یک شخص 
بر تمام ملت تحمیل شود. و این خونریزی 
بود  اندیشه یی  این  کند.  پیدا  ادامه  کی  تا 
اردو  افسران  خصوصًا  همه کس  نزد  که 
پایان  و همه خواستار  بود  آمده  به وجود 

معضلة کشور بودند.
از طرف دیگر، شخص داکتر نجیب سیاستي 
حکومتش  داخل  و  خارج  در  محیالنه 
داشت. او در خارج، از حزب و حکومت 
بیاید،  کنار  طرف ها  همه  با  می خواست 
در صورتی که بقای خودش و نظامش و 
مقامش تضمین شود. اما پافشاری او برای 
حل وفصل  راه های  تمام  حکومتش،  بقای 

بر مشکالت کشور را بسته بود.
تا  بود  صدد  در  حکومت  داخل  در  او 
اردو  صفوف  گوناگون،  فریب های  با 
دلخواه  که  عناصری  از  را  حکومت  و 
این  سلسلة  کند.  پاک سازی  نبودند،  او 
قدرت  به  روزهای  همان  از  پاک سازی ها 

رسیدِن داکتر نجیب شروع شده بود.
مختلف  شیوه های  به  نجیب  داکتر 
را  خویش  شخصِی  مخالفین  می خواست 
از  او  بردارد.  میان  از  حکومت  داخل  در 
ترور، تبعید، دسیسه سازی، زندانی ساختن 
طور  به  می گرفت.  کار  کردن ها  برکنار  و 
مثال، می توان از ترور جنرال جالل رزمنده 
در هرات نام برد که در اثر توطیة شخص 
ترور جنرال  داکتر نجیب صورت گرفت. 
علی اکبر در قندهار و ترور شخصی به نام 
مثال  می توان  هم  را  مزارشریف  در  رازم 

داد.
یک بار در داخل شهر کابل به تصفیه کارِی 
از  نفر  سی  آن،  طی  و  زد  دست  عمومی 
جنرال  شمول  به  اردو  و  حزب  کدرهای 
از  بعد  ساخت.  برکنار  کار  از  را  بابه جان 
پاک سازی کابل، وی به شمال روی آورد 
نظمی،  جمعه  جنرال  نمودن  برکنار  به  و 
والی بلخ، جنرال خان آغا و آقای انصاری 
پرداخت و به عوض آن ها، اشخاص بدنام 
اسک،  جنرال جمعه  ملیت پرست چون  و 
تاج محمد و رسول مشهور به “بی خدا” را 
مقرر کرد. این سه شخص از جمله قاتلین 
و جنایتکاران مشهور بودند. تاج محمد در 
زمان حکومت خلقی ها، در والیت هلمند 
شده  مرتکب  را  فراواني  جنایات  کندز  و 
بود. او در پست ریاست امنیت مقرر شد. 
حفیظ اهلل  زمان  قاتلین  از  یکی  که  رسول 
زندان  و  کام  ریاست  در  که  بود  امین 
بود،  نموده  اعدام  را  نفر  صدها  پلچرخی 
تعین گردید.  بلخ  فرقة  قوماندان  به حیث 
به همین ترتیب، او به تصفیه کاری عمومی 
ننگرهار  و  قندهار  مانند  دیگر  در والیات 
را  جنایتکار  و  بدنام  اشخاص  و  پرداخت 

مقرر نمود.

ما در هر حوزه یي که فعالیت کنیم، هر عالقه یي که داشته باشیم یا هر پروژه یي را 
که به انجام برسانیم، به هر حال در دنیایي زنده گي مي کنیم که اصل مهم موفقیت 
در تجارت آن، برقراري ارتباطات است. در یک کسب وکار ما همواره با همکاران، 
مراجعان و مشتریان بالقوه تعامل داریم. روابط و تعامالت ما با دیگران در زنده گي 
شخصي ما بارزتر است و مهم تر از همه این است که ما با خودمان مراوده داریم. 
همة ما فکر مي کنیم که چه طور با دیگران رابطه برقرار کنیم که موثرتر و کارآمدتر 
زنده گي  در  هستیم.  تصمیم گیري  حال  در  ما  زنده گي  لحظات  تمامي  در  باشند. 
شخصي و زنده گي کاري با اخذ تصمیم های گوناگوني روبه رو استیم که همه گي 

بر زنده گي ما اثرگذار اند. 
شما براي اخذ تصمیم ها به چه معیارهایي توجه مي کنید و هنگامي که مي خواهید 
تصمیم های تان را ارزیابي کنید، به چه مسایلي توجه دارید؟ تصمیم گیري و روابط 
ما با دیگران کاماًل به یک دیگر مربوط اند. اگر بخواهیم تصمیماتي بگیریم که با 
ارزش ها و اهداف مان موافق باشند و انتظارات ما را برآورده کنند، باید از خودمان 
اتفاقات  که  وقتي  بشناسیم.  را  دروني مان  نیروهاي  و  باشیم  داشته  کافي  شناخت 
ارتباط مان  بدي رخ مي د هند و زنده گي به ما سخت مي گیرد، اجازه مي دهیم که 
با درون و منابع الهام بخش دروني مان قطع شود. آن وقت است که رنج مي کشیم 
کارمندان  که  شنیده ام  بارها  و  بارها  من  نمي روند.  پیش  ست  در  کارهاي مان  و 
مي گویند وقت کافي ندارند و کار سنگین است و این که سقف کاري مورد نظر 
باید تعیین کند که آن ها چه قدر و چه طور کار کنند. هیچ کس در برابر فشارهاي 
کاري و عصبي، مصونیت ندارد. اما اگر بخواهیم بر زنده گي خود و دیگران تأثیر 
مثبتي بگذاریم و آن طور زنده گي کنیم که شایستة ماست، باید وقت صرف کنیم و 
تالش کنیم تا نیروي دروني مان را رشد دهیم تا بتوانیم به کمک آن با انرژي باال و 

خالقیت، تصمیماتي مناسب اتخاذ کنیم. 
را پرورش مي دهید؟ چه  گونه آن  نیروي دروني  ارتباط و  این  حاال شما چه طور 
را تقویت مي کنید؟ من هنگامي که کار در اداره سنگین است و همه سخت کار 
مي کنند، سعي مي کنم با برقراري یک ارتباط صمیمانه و دوستانه با همکارانم این 
ارتباط را تقویت کنم. گاهي اوقات هم بیرون مي روم و در سکوت قدم مي زنم. 
وقتي که مدتي با خودم خلوت مي کنم، مي توانم بهتر تصمیم بگیرم. عالوه بر آن 
با انجام کارهایي  همه گي ما باید از معلمان و مربیان مان درس بگیریم تا بتوانیم 
ساده، این ارتباط و نیروي دروني را تقویت کنیم. وقتي توانستیم با درون مان ارتباط 
موثري برقرار کنیم، مي توانیم بهتر تصمیم بگیریم و این تدابیر مناسب بر کیفیت 

روابط ما با دیگران اثرگذار اند. 
مي توانیم  بهتر  مي دهیم،  پرورش  را  دروني ضروري  ارتباط  این  ما  وقتي  معموالً 
با  مي توانیم  بهتر  این،  بر  عالوه  شویم.  آگاه  موقعیت  آن  مدیریت  ملزومات  از 
مشکالت روبه رو شویم و حل شان کنیم. با وجود این ارتباط دروني، دورنماي بهتر 
و شفاف تري از موقعیت ها پیش روي مان قرار مي گیرد که با وجود آن مي توانیم 
ببریم. وقتي که مي خواهیم تصمیمي بگیریم،  ابتکار و خالقیت آن را به پیش  با 
گزینه هاي متعددي پیش روي ماست، اما به نظر من بهترین انتخاب، آن است که 
توانایي هاي ما را افزایش دهد و به خود ما، دیگران و آن هایي که در جهت تحقق 
چند  بدهد.  بیشتري  عمل  آزادي  مي کوشند،  آن  ارتقاي  و  مجموعه  یک  اهداف 
فاکتور وجود دارد که توجه به آن ها هنگام انتخاب گزینه هاي پیش رو، مفید است: 

خالقیت: 
یک انتخاب خوب شما را به خالقیت و نوآوري تشویق مي کند و باعث مي شود 
شما  به  هم  خوبي  احساس  این  بر  عالوه  بروید.  پنهان  راه حل هاي  دنبال  به  که 
دست مي دهد چرا که در مي یابید روحیة نوآوري تان تقویت شده است و از این رو 

رضایتمند خواهید بود. 
مترجم: آذين صحابي 
گرفته شده از: تفاهم نيوز
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           علی فرقانی 

مرگ یکی از موضوعاتی است که در تمام آثار بالنشو 
و  ادبیات  زبان،  باب  در  را  تأمالتش  و  دارد  حضور 
خصوص  در  تأمل  با  بالنشو  می دهد.  سامان  فلسفه، 
مرگ،   همان سنت فلسفی غرب را پیش می گیرد و در 

واقع همین جاست که او درگیر فلسفه می شود.
مرگ، در هر موجود زنده یي، قبل از هر چیز، نقطه یي 
و مرگ  تولد  با  زنده گی  هر  است.  زنده گی  مقابل  در 
محدود شده است. با یکی از آن ها آغاز می شود و با 
انسانی،  مورد موجود  در  دیگری خاتمه می یابد، ولی 
و مرگ، صرفًا یک  زنده گی  مابین  تقابل  و  تضاد  این 
به  است.  ملموس  امری  بلکه  نیست،  انتزاعی  تضاد 
مورد  در  چیزهایی  انسانی،  موجود  دیگر،  عبارت 
ملموسی  تأثیر  دانستن،  این  و  می داند  خودش  مرگ 
بر زنده گی او دارد. فالسفه همواره از این نکته بحث 
آگاهی  زنده گی،  مابین  رابطه یي ضروری،  که  کرده اند 
حقیقت و مرگ وجود دارد. افالطون، زنده گی را وجود 
روحی حلول کننده، در زمین دانسته است. در نظر او، 
به  فانی ظهور است، حال آن که مرگ  قلمرو  زنده گی 
تغییری  هیچ  آن  در  که  نامیراست  قلمروی  ـ  او  زعم 
در سرشت اشیا رخ نمی دهد. در جهان نمود و ظهور، 
هر چیزی در حال تغییر است. حال آن که مرگ قلمرو 
حقیقت است. چرا که آن جا، هر چیزی برای همیشه 
یک شکل باقی می ماند. از طرفی، می توان این مطلب 
را با این واقعیت مالحظه کرد که: عبارات صادق را به 
گونه یي مستقل از زمان، صادق می پنداریم و از طرف 
دیگر، چه در مسیحیت و چه در سایر مذاهب، حقیقت 
این  که  نامیراست  نتیجتًا  و  خدا  با  مرتبط  وقتی  تنها 
قرارداد مستقیم مابین موجود انسانی و حقیقت را مرگ 
ویژه  گی  که  می کند  عنوان  افالطون  باشد.  کرده  امضا 

است.  بودن  خدا  نیمه  و  حیوان  نیمه  در  انسان  بارز 
این نیمه خدا بودن او از ارتباط آگاهانه با مرگ، یعنی   
همان چیزی که حقیقت را به عرصة دانش می کشاند، 
گفت و گوهای  از  یکی  در  افالطون  می گیرد.  نشات 
خود، در مورد چنین آگاهی یي از مرگ بحث می کند. 
این گفت و گو تحت عنوان »فییدوس« ماجرای روزی 
است که استاد، سقراط پس از دریافت حکم مرگش، 
نوشیدن  ُشرف  در  آتن،  جوانان  کردن  گمراه  اتهام  به 
با نزدیک ترین دوستانش  جام شوکران است. سقراط، 
با مرگ  بایستی همواره  فیلسوف  که  ارتباطی  پیرامون 
داشته باشد، سخن می گوید و می گوید یادگیری فلسفه 
مردمان  است.  بودن  مرده  و  مردن  یادگیری  واقع  در 
عادی از درک این نکته عاجز اند، چرا که آنان غافل 
ربط  نمی توانند  آن ها  هستند،  مرگ  مفهوم  و  معنا  از 
نظرشان،  در  که مرگ  دریابند، چرا  را  با مرگ  فلسفه 
چیزی انتزاعی است که در   نهایت زنده گی رخ می دهد. 
آن ها تنها مرگ حیوانات را می شناسند و مادامی که این 
نکته را درنیابند، به   همان جرگة زنده گی حیوانات تعلق 
دارند و به عنوان یک موجود انسانی، تنها بهره یي اندک 

از تکامل توانایی شان برده  اند. 
آن  یافتن  تکاپوی  در  فیلسوف  که  دیگر  مرگ  آن  اما 
فلسفه  حقیقت  افالطون،  نظر  در  چیست؟  است، 
بر  که  لحظه یي  آن  حتا  است،  مرگ  با  ارتباط  دانستن 
بر ستاره یي دوردست  یا  نشسته ایم  روی یک صندلی 
نگاه می کنیم، همة لحظات ما، در خود نشانی از مرگ 
دارد. همین ارتباط با مرگ است که ما را قادر می سازد 
ما،  امکانات جهان  و  باشیم  داشته  ارتباط  با چیز ها  تا 
همه مبتنی بر رابطه ویژه یي قرارمی گیرند که موجود 
انسانی، با مرگ، در ذهن خود دارد. در جهان تصورات 
هرچیزی در حال تغییر و دگرگونی مداوم است و به 
و  »مشخص  چیزی  که  است  غیرممکن  خاطر  همین 

حی و حاضر« آشکار شود. ولی صرفًا به این دلیل که 
از آن چیز تشخص یافته و ثابت که همواره با خودش 
یگانه است که در جهانی راستین وجود دارد، که   همان 
جهان پس از مرگ و پیش از تولد است. انسان حامل 
یافته و  این چیز تشخص  از آن چیز است،  تصویری 
ثابت که افالطون آن را ایده یا مثل می نامد، می تواند با 
قرارگرفتن در باالی همة تصورات و تعبیرات، با چیزی 
در این جهان یگانه شود. به عبارتی دیگر، این   همان 
رابطه با مرگ است. که به واسطة آن ما توانایی آن را 
جهان  به  نسبت  تیوریک  یا  عینی  حالتی  که  می یابیم 
از  ما  رفتن  فرا تر  توانایی  در  وجود  تمام  کنیم.  اتخاذ 
محیط دور و برمان تشخص یافته است. توانایی یي که 
فیلسوف آن را، استعداد می نامد. استعداد اشاره به قدم 
گذاشتن از حیطه یي به حیطة دیگر دارد. هرگونه دانشی 
محدوده های  از  رفتن  فرا تر  توانایی  این  به  جهان  از 

وجود بی واسطه از طریق نفی آن ها، بسته گی دارد.
از  انسانی  موجود  که  است  آگاهی  همین  طریق  از 
به  و  می گذارد  آن سو  به  گامی  زنده گی  محدوده های 
قلمرو االهی مرگ می رسد. اکنون می توانیم بفهمیم که 
چرا مرگ فیلسوف با مرگ به مثابه یک اتفاق طبیعی، 
با  ارتباط  در  فیلسوف  مرگ  چرا  و  نیست  همانند 
حقیقت است و به استعدادی از زنده گی می انجامد. به 
بیانی دیگر، موجود انسانی نه تنها به مرگ می اندیشد، 
بلکه همة وجودش، احساسش شأن و تشخص از مرگ 
انسانی برخالف سایر حیوانات که  دارد. پس موجود 
مرگ تنها برای شان رخ می دهد، چیزهایی هم از مرگ 
از مرگ  انسانی  این که موجود  خودش می داند. گفتن 
خودش خبر دارد، گفتن این است که او همه چیز را 
پیرامون مرگ خودش می داند. به زبان بالنشو: »مرگ 
و فکر، در محدودة تفکر، ارتباط نزدیکی با یک دیگر 
خودمان  از  را  تفکر  عذر  ما  گویی  مردن  در  دارند، 
حتا  فکری  هر  است،  می رنده  فکری  هر  می خواهیم؛ 

آخرین فکر.«
می توان در »اسطوره سیزیف« )sisiyphos( داستانی که 

به حکم نویسنده و فیلسوف فرانسوی، آلبرکامو نوشته 
رابطة  ویژه گی  با  ارتباط  در  دیگری  مثال  است،  شده 
انسانیت با مرگ یافت. بالنشو در کتاب »گفت و گوی 
و  می کند  داستان  این  به  اشارة خاصی  خود  بی پایان« 
آن چنان که توسط کامو، تفسیر شده است، مثال نوعی 
تالش فیلسوف برای پیروزی بر مرگ است. این افسانه 
گویای آن است که چه گونه سیزیف به منظور پیروزی 
فریب  را  مرگ، خدایان  در  زنده گی جاوید،  و کسب 
می دهد. سیزیف که انتظار فروافتادن به جهان زیرین به 
 )Merope( حکم خدایان را دارد، به همسرش مروپه
از ضرورت مرگ خودش می گوید و این که همسرش 
نباید، نه او را دفن کند و نه مراسم تدفین و درگذشت 
را اجرا کند. پس از آن االهة جنگ »آرس« زنده گی او 
را می ستاند. به محض رسیدن سیزیف به جهان زیرین، 
»تاناتوس« االهة مرگ از این که »مروپه« جسارت کرده 
خشمگین  نیاورده،  به جا  را  تدفین  مرسوم  مراسم  و 
به  همسرش،  تنبیه  جهت  را  سیزیف  او  می شود. 
زنده گی بازمی گرداند. سیزیف به زنده گی بازمی گردد، 
پس نقشه موفقیت آمیز بوده است و از ادعای تاناتوس 
االهة مرگ و در نتیجه تنبیه همسرش غفلت می کند. و 

برای سال های بسی زیادتری درجهان، می ماند.
به زبان بالنشو: »مرگ و فکر، در محدودة تفکر، ارتباط 
نزدیکی با یک دیگر دارند، در مردن گویی ما عذر تفکر 
را از خودمان می خواهیم؛ هر فکری می رنده است، هر 

فکری حتا آخرین فکر.«
نکتة مهم داستان تنها با مرگ سیزیف روشن می شود. 
تاناتوس او را به جهان زیرین بازمی گرداند و به خاطر 
تا  را  فرمانبرداری اش محکوم می شود که سنگی  عدم 
باالی کوهی ببرد. هربار که به قلعه می رسد، سنگ پس 
تکرارش  ابد  تا  بایستی  که  اوست  کیفر  این  می افتد. 

کند.

زنده گی  از  تصویری  بی ثمر،  کوشش  این  هرحال،  به 
است. که گویی تالش در حد و نهایتی مشخص که به 
فراسویش  در  معنایی  زنده گی،  دیگر  مانند تالش های 
مانند  می شود.  سرگرفته  از  دوباره  همیشه  نیست. 
و  معلم شود  تا  انگلیسی می آموزد  ادبیات  که  کودکی 
به کودکی دیگر ادبیات انگلیسی بیاموزد. به همان گونه 
سیزیف، تالش خود را دوباره و دوباره تکرار می کند. 
در واقع، آن زمانی که خدایان می پندارند که سیزیف را 
کیفر داده اند، متوجه این نکته نیستند که به او زنده گی 

ابدی را هدیه کرده اند.
خدایان  فریب  به  دست  دوباره  سیزیف  آن،  از  پس 
ما  که  می گیرد  نتیجه  چنین  این جا  از  کامو  می زند. 
بایستی او را شادمان بدانیم. آن چه که این داستان برای 
است.  مرگ  با  انسانی  رابطة  می کند:  مثال آوری  آن 
سیزیف زنده گی را تنها از طریق ارتباطش با مرگ به 

دست آورد.
این  دانستن  در سایة  تنها  زمین،  زنده گی درروی  حتا 
مرگ  به  گشوده  استعداد  واسطة  به  زنده گی  که  نکته 
است، می تواند سمت وسوی زنده گی ابدی داشته باشد 
و از این پس این ارتباط با مرگ چیزی نیست که تنها 
در  فعاالنه  بایستی  ما  شود،  محدود  تیوری  حیطة  به 
جست و جو و گسترش این رابطه باشیم و دراین معنا 

می توان گفت که ما باید مردن را بیاموزیم.
در  یعنی  معنا  این  در  بودن  مرده  و  مردن  یادگیری 
دلیل  همین  به  بودن؛  کامل  زنده گی  جست و جوی 
بالنشو بحث را به داستان »مالده الیوریس بریگه« اثر 
اصلی  شخصیت  آن  در  که  می کشاند  رایزماریاریلکه 
دارند که  را  آن  آرزوی  مردمان کمی  داستان می گوید 
و  باشند  داشته  را  خودشان  مختص  و  درخور  مرگ 
]به همین دلیل[ کم هستند کسانی که زنده گی خاص 
خودشان را داشته باشند. بالنشو در این جا با توصیف 
افالطون موافق است، که آدمی تنها به قیمت از دست 
دادن زنده گی راستین خود، می تواند از مرگ ممانعت 
کند و این یعنی این که بگوییم مادامی که درکی از زمان 

مرگ،  وسیلة  به  عمرمان  محدودشدن  وسیلة  به  که 
نصیب ما شده است، نداشته باشیم، وجودمان در توالی 
بی معنی روز ها سپری خواهدشد و زنده گی مان از راه 

یافتن به یک هستی کلی و فراگیر ناتوان خواهد بود.
بالنشو همین موضوع را در کتاب »فضای ادبیات« به 
ایدة مرگ اصیلی  بحثی طوالنی می گذارد و در مورد 
که فیلسوف را به تفسیر خاصی از زنده گی می کشاند 
 )Subject( اندیشیده یي  ذهن،  قدرت  پیرامون  و 
به  و  می کند  تمرکز  است،  شده  مسلط  برخودش  که 
بالنشو  که  است  مهمی  چنین  خاطر  به  طورخالصه 
همان  یعنی    تلقی،  طرز  این  از  که  است  این  خواهان 

انسان مسلط بر خودش، دور شود.
چه  انسان  یافتن  تسلط  که  این  است  دلیل  این  به 
برخودش چه بر طبیعت، فیلسوفان را به جست و جوی 
توضیحی برای معنای زنده گی انسان به خارج از این 
مفهوم خودمداری ذهن اندیشیده که هدایتگرش قدرت 
خرد است و جهان برایش گویی تنها انعکاس از خود 

اوست، کشانده است.
طبیعت هنر و تاریخ و خود جهان، معنا و اهمیت خود 
قرن  در  امروز  که  داده اند  دست  از  حد  آن  به  تا  را 
به  ما  برنامه های  با  تنها در حیطه یي که مطابق  بیستم، 
کار می آیند و با آن ها مطابقت کنند، ظاهر می شوند. اما 
مسلط  برآن  بتوانیم  که  نیست  چیزی  برعکس  ادبیات 
برخوردار  ما  بر  عجیبی  قدرت  از  نسبت  به  و  شویم 

است که ما مجبور به کشف دوبارة آن هستیم.
برای درک این که چه گونه مفهوم مرگ در نزد بالنشو 
ابتدا  بایستی  ادبیات درمی آورد،  از قدرت عجیب  سر 
ذهن  که  قدرتی  از  فلسفی  گزارش  که  را  توصیفی 
به دست  مرگ  بر  یافتن  تسلط  وقت  در  اندیشیده 

می آورد، مرور کنیم.
منبع: تبيان
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مـرگ
 در نگاه موریس بالنشو

تسلط یافتن انسان چه برخودش چه بر طبیعت، فیلسوفان را به جست و جوی توضیحی برای 
معنای زنده گی انسان به خارج از این مفهوم خودمداری ذهن اندیشیده که هدایتگرش قدرت 

خرد است و جهان برایش گویی تنها انعکاس از خود اوست، کشانده است. طبیعت هنر 
و تاریخ و خود جهان، معنا و اهمیت خود را تا به آن حد از دست داده اند که امروز در قرن 
بیستم، تنها در حیطه یي که مطابق با برنامه های ما به کار می آیند و با آن ها مطابقت کنند، 

ظاهر می شوند. اما ادبیات برعکس، چیزی نیست که بتوانیم برآن مسلط شویم و به نسبت، 
از قدرت عجیبی بر ما برخوردار است که ما مجبور به کشف دوبارة آن هستیم.
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ادارة یونیسف در کابل:

دورة کودکی دختران را 
از آن ها نگیرید

اظهارات رهبران پاکستانی...
قیام الدین کشاف رییس شورای علما گفته است: 
»عمران خان اهل فتوا نیست. او عالم دین نیست. 
من یقین دارم که عمران خان حتی صحت و فساد 
نماز خود را هم نمی فهمد. پس این )اظهارات او( 

توطیه استخباراتی است.«
آقای کشاف تاکید کرد که به رهبر حزب »تحریک 
انصاف پاکستان« حق نمی دهد که در مورد جنگ 
افغانستان »فتوا« صادر و در امور افغانستان اظهار 

نظر کند.
رییس شورای علمای افغانستان افزود: »ما اظهارات 

او را جدا محکوم می کنیم«.
گفته های  نیز  صلح  عالی  شورای  حال،  این  در 
عمران خان را سیاسی و در مغایرت با احکام دین 

اسالم توصیف می کند.
اسماعیل قاسمیار مسوول روابط خارجی این شورا 
اظهارات  چنین  نمودن  ابراز  گفت،  گذشته  روز 

بیانگر بی خبری از ارزش های دینی است.
آقای قاسمیار همچنان تاکید می کند که این مساله 
افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای  روند  روی 
از  باید  پاکستانی  مقام های  و  بود  اثرگذار خواهد 

آن جلوگیری کنند.
همچنان قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی 
پاکستان ضمن این که از افغان ها خواسته تا در برابر 
خارجی ها متحد شوند، مبارزه با ناتو و امریکا را 

در افغانستان جهاد عنوان کرد.

در  پاکستان  اسالمی  جماعت  حزب  رهبر 
مردم  از  یک،  تلویزیون  با  تلفنی  گفت وگوی 
خود  کشور  از  را  امریکا  تا  خواست  افغانستان 

بیرون کنند.
وی گفت: امریکا افغانستان را اشغال کرده و هر 

حرکت برای بیرون راندن آن جهاد است.
قاضی حسین احمد اظهار داشت که افغان ها متحد 

شده و علیه خارجی ها جبهة قوی ایجاد کنند.
از  خارج  و  داخل  در  افغان ها  از  همچنین  وی 
مستقل  کشور  ایجاد  برای  تا  خواست  افغانستان 

تالش کنند.
این عضو جماعت اسالمی، از پاکستان نیز خواست 
که با امریکا قطع رابطه کرده و با کشورهای ایران 

و عربستان سعودی هم پیمان شود.
در همین حال، حمیداهلل حمیدی یکی از علمای 
قاضی  اظهارات  به  واکنش  در  افغانستان  دینی 
انگیزه های  سخنان،  این  که  گفت  احمد  حسین 

سیاسی دارد.
وی تصریح کرد که اظهارات قاضی حسین احمد، 

مبنای فقهی ندارد.
پیشتر استاد عبدرب الرسول سیاف یکی از علمای 
برجستة افغانستان، جنگ در برابر نیروهای خارجی 

را در کشور غیرمشروع و حرام دانسته بود.
حمالت  که  کسانی  بر  شدت  به  سیاف  استاد 
و  تاخته  می دهند  انجام  را  انفجاری  و  انتحاری 

آن ها را »دشمنان خدا« خوانده بود. 

عواید بندر آقینه به...
عربی  متحدة  امارات  ترکیه،  ترکمنستان،  روسیه،   

)دوبی(، ایران،  وارد و صادر می کنند.
سال  یک  تا  که  می گوید  همچنان  اکبری  عبیداهلل 
دیگر خط آهن از کشور ترکمنستان به بندر آقینة 
تاثیر  خط،  این  که  شد  خواهد  وصل  افغانستان 
مثبتی را در روند تجارت در کشور برجا خواهد 

گذاشت.
میزان واردات و صادرات،  بندر،  او گفت: عواید 
پس از وصل  بندر آقینه به خط آهن ترکمنستان به 
باعث گسترش  افزایش می یابد و  صورت طبیعی 

تجارت خواهد شد.
رییس خدمات بندر آقینه گفت که خط آهن این 

بندر را به یکی از مهمترین بنادر افغانستان تبدیل 
می کند.

  اراية خدمات بهتر به بازرگانان
تسهیل  برای  که  گفت  آقینه  بندر  خدمات  رییس 
روند تجارت بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، تالش دارند ظرفیت های بندر را افزایش 

بخشند.
، 1000 جریب  داریم  ما تصمیم  او تصریح کرد: 
زمین ساحة تاسیسات بندر را به به خاطر افزایش 
اساسی  گونة  به  مردم  به  خدمات  بیشتر  چه  هر 

آماده سازیم.
به  بهتر  خدمات  ارایة  خاطر  به  که  گفت  او 
بازرگانان، میلیون ها افغانی را وسایل و تجهیزات 

خریداری کرده اند.

           ناجیه نوری

به  از رسیدن  قبل  افغانستان  بانوان در  از 46 درصد  بیش 
سن 18 ساله گی و بیش از 15 درصد دیگر قبل از رسیدن 

به سن 15سالگی، ازدواج می کنند.
ملل  سازمان  کودکان  یا صندوق  یونیسف  ادارة  مسووالن 
ازدواج  این مطلب می گویند،  بیان  با  افغانستان،  در  متحد 
و  زنان  صحت  بهترشدن  موانع  از  یکی  زیرسن  دختران 
در  دست آوردهایی که  وجود  با  و  بوده  افغانستان  کودکان 
10 سال گذشته به وجود آمده، براساس سروی سال 2010 
هر 100.000  در  مرگ  هنوزهم 327  مادران  میر  و  مرگ 

والدت می باشد.
از وقت،  قبل  ازدواج  کابل گفت:  در  یونیسف  سخنگوی 
دورة کودکی یک دختر را از او می گیرد؛ تعلیمات اش را 
صدمه می زند؛ فرصت هایش را محدود می کند و صحت او 

را در معرض خطر قرار می دهد.«
بسیار  رابطة  که  گفت  ماندگار  روزنامة  به  فروتن  عزیز 
محکم بین مرگ و معلولیت مادران و ازدواج قبال از وقت 
وجود دارد؛ دختران 10 تا 14 ساله، 5 برابر بیشتر از زنان 
از  ناشی  میر  مرگ  و  خطر  معرض  در  ساله   24 تا    20

والدت قرار دارند.
به گفتة او، ازدواج قبل از وقت یک نقض اساسی حقوق 

متاثر  را  بانو  یک  زنده گی  ساحات  تمام  و  بوده  انسانی 
می سازد، بنابراین دولت افغانستان باید تمام اقدامات الزم 
را در جهت عملی کردن قانون ملی و بین المللی در راستای 
حمایت از دختران خردسال در برابر ازدواج  قبل از وقت 

که یک عمل غیرقانونی است، روی دست گیرد.
از ازدواج اطفال باعث  تاکید کرد، پس جلوگیری  فروتن 
خشونت،  خطرات  کاهش  و  دختران  حقوق  از  حمایت 
حمل قبل از وقت، اچ آی وی، مرگ ومیر و معلولیت ناشی 
نیز است،  از والدت که شامل خطرات زمان وضع حمل 

می گردد.
امامان  مال  از  شماری  و  زنان  وزارت  حال،  همین  در 
ناهنجاری های  باعث  زیرسن  ازدواج های  می گویند، 

اجتماعی وناسازگاری  خانواده ها می گردد.
درمصاحبه یی  زنان  امور  وزارت  وزیر  غضنفر  بانو  حسن 
از  یکی  کودک،  بانوان  ازدواج  گفت،  ماندگار  روزنامة  به 

عمده ترین خشونت ها می باشد.
به گفتة بانو غضنفر، زمانی که یک دختر کوچک به شوهر 
داده می شود، چون این دختر توان انجام کارهای بزرگ را 
بعدها  و  شده  آغاز  همین جا  از  مشکالت  بنابراین  ندارد، 

باعث خشونت می گردد.
خانه،  کارهای  کنار  در  دختر کوچک  »این  کرد:  تاکید  او 
خدمت شوهر و اعضای فامیل او، باید مسوولیت سنگین 
که همانا بچه داری است را نیز به عهده گیرد و چون این 
دختر خرد سن توان انجام این همه مسوولیت ها را ندارد، 

بنابراین مشکالت آغاز می شود.«
از  شماری  گفت،   ماندگار  روزنامة  به  زنان  امور  وزیر 
دختران به جای مکتب به خانة بخت فرستاده می شوند و 
به جای تحصیل باید به کارهایی بپردازند که انجام دادن آن 
ازهمین جا  بنابراین خشونت ها  است؛  آنان خارج  توان  از 
شکل گرفته و باعث بروز مشکالت زیادی در خانواده ها 

و جامعه می گردد.

او افزود، در حالی که اگر دختران تحصیل کنند و در وقت 
معین آن ازدواج کنند، می توانند دارای یک خانوادة سالم 

بوده و فرزندان بسیار عالی را به جامعه پیشکش کنند.
صورت  در  خشونت  منع  قانون  بانوغضنفر،  باور  به 
قابل  طور  به  زیرسن  ازدواج های  از  می تواند  عملی شدن، 

مالحظه یی، جلوگیری کند.
قانون  یتیم،  اطفال  سرپرستی  قانون  داشت،  اظهار  وی 
خانواده، مقررة مراکز حمایوی و جداسازی محابس زنانه 
و مردانه، از جمله برنامه هایی ست که در صورت اجرا، به 
طور چشم گیری از ازدواج های اطفال و خشونت علیه زنان 

جلوگیری می کند.
شرعیات  دانشکدة  استاد  واقف  نور  احمد  حال،  درهمین 
می گوید،  ربانی  برهان الدین  استاد  صلح  شهید  دانشگاه 
اسالم سن بلوغ و جوانی را سن ازدواج تعیین کرده است؛ 
اما توصیة اسالم به منظور تشکیل یک خانوادة سالم، تاکید 

بر رسیدن تکامل جوانی است.
به گفتة این استاد دانشگاه، ازدواج یک پیوند بسیار محکمی 
است که باید براساس عقل، خردمندی و انتخاب آگاهانه 
صورت گیرد، اما زمانی که در سن طفولیت انجام می شود، 
چون یک انتخاب آگاهانه نبوده و براثر دخالت پدر یا برادر 
انجام می شود، بنابراین چنین ازدواج هایی درآینده مشکالت 

و ناهنجاری های زیادی را به همراه خواهد داشت.
او تاکید کرد، پس ازدواج های زیر سن باعث ناهنجاری های 
در  بنابراین  می گردد؛  خانواده ها  ناسازگاری   و  اجتماعی 
ازدواج ضمن این که رضایت دو طرف شرط اساسی است، 

سن ازدواج نیز بسیار مهم و ضروری می باشد.
حاکم  جای  به  ما  کشور  در  دانشگاه،  استاد  این  باور  به 
بودن رواج های پسندیدة اسالمی، رسم های ناپسندی که از 
گذشته ها وجود داشته، رسوم بوده و مردم بدون آنکه بدانند 
که این رواج ها پسندیده است یا خیر، به آن عمل می کنند و 

همین ناآگاهی باعث بروز مشکالت زیادی می گردد.
او افزود، اما در حال حاضر برای اصالح رواج های ناپسند، 
که  استیم  امیدوار  ما  و  شده  آغاز  حرکات ها  سلسله  یک 
ناپسند  رواج های  از  اسالمی  قوانین  درنظرداشت  با  مردم 

بپرهیزند.
زنان  علیه  منع خشونت  قانون   2003 مارچ  در  افغانستان 
را تصویب کرد و براساس آن ازدواج کودکان، غیرقانونی 

قلمداد می شود.

www.mandegardaily.com

9 میلیون دانش آموز افغان...
پاکستانی  طالبان  دادند.  قرار  گذشته هدف  هفته   
نوجوان،  دختر  این  بر  حمله  دلیل  که  گفتند 
اظهارات ضدطالبانی او و همچنان تالش اش برای 

حمایت از مکتب های دخترانه بوده است.
حمله بر مالله یوسفزی محکومیت جهانی را در 
بان کی مون، دبیرکل ملل متحد و  از  پی داشت. 
سازمان های حقوق بشری تا مدونا، خواننده مشهور 
امریکایی، این حمله بی رحمانه را محکوم کردند. 
در افغانستان برنامه گسترده تری برای محکومیت 

حمله بر مالله راه اندازی شده است.
سوء  افغانستان،  معارف  وزارت  برنامه  براساس 
قصد به جان مالله از سوی مکتب های افغانستان 
معارف  وزیر  وردک،  فاروق  می شود.  محکوم 
کابل  در  شنبه  صبح  برنامه یی که  در  افغانستان 
بر  مالله، حمله  بر  بود، گفت حمله  برگزار شده 

انسانیت و حریم مقدس معارف است.
بر  حمله  »این  افزود:  افغانستان  معارف  وزیر 
تاکیدی  بر یک فریضه  این حمله  انسانیت است. 
این حمله  باشد.  علم  فراگیری  که  است  خداوند 
را ما مردود می شماریم. مالله یوسفزی نام ماللی 
میوند را زنده می کند، اما مالله نام قهرمان تعلیم را 

برای خود کسب کرد«.
و  مکاتب  بر  حمله  از  افغانستان  معارف  وزیر 
نام  به  انتقاد کرد و گفت کسانی که  داشن آموزان 
برای  واقع  در  می کنند،  حمله  معارف  بر  اسالم 

تضعیف اسالم فعالیت می نمایند.
مشکل ها  انواع  با  خود  که  افغان  آموزان  دانش 
مواجه اند، وضعیت مالله را بهتر از کس دیگری 
آموزان  دانش  از  تن  یک  مهوش،  می کنند.  درک 
گفت: »جای دارد که تمام مردم از مالله حمایت 
خود  از  بسیار  مالله  که  بگویم  می خواهم  کنند. 

شجاعت نشان داد«.
افغان  پدران  و  مادران  تمام  از  آموز  دانش  این 
شان  دختران  رفتن  مکتب  مانع  تا  خواست  نیز 

نشوند: »ای مادر، ای پدری که تا امروز فرزندت 
کوچکانه  من  برود(،  مکتب  )به  نمی گذاری  را 
برای خود  این کودکان  بگذارید  خواهش می کنم 

آینده روشن و برای شما سربلندی کمایی کند«.
  هزاران قربانی در افغانستان

والیت های  همچنین  و  پاکستان  قبایلی  مناطق 
جنوب افغانستان از مناطقی اند که بیشترین ساکنان 
آنها از مکتب محروم اند و طالبان بر مکاتب حمله 
و  را می کشند  آموزان  دانش  و  معلمین  می کنند، 

مکاتب را آتش می زنند.
آقای وردک گفت که افغانستان در سه دهه اخیر 
بوده  مکاتب  و  معارف  بر  حمله  قربانی  همواره 
است. او گفت که در ده سال گذشته هزاران دانش 
داده  افغانستان جان  در  معارف  و مسووالن  آموز 
اند: »4500 تن از منسوبین عزیز ما در نتیجه این 
حمالت دشمنانه و حمالت بزدالنه یا شهید شده 
اند، یا معیوب شده اند، و یا قادر نشده که دیگر 

به مکتب بروند«.
  درخواست از علمای دين

مکاتب  از  تا  خواست  دین  علمای  از  وردک 
این کودکان  از  بیش  نگذارند که  کنند و  حمایت 
افغان از رفتن به مکتب محروم بمانند: »سر علمای 
کرام خود صدا می کنیم. سر متنفذان قوم خود صدا 
می کنیم. سر والدین عزیز صدا می کنیم که نه تنها 
به مالله یوسفزی بلکه صدها و هزاران متعلم دیگر 
که متاسفانه به خاطر وحشت و دهشت به مکتب 
رفته نمی توانند، از آن ها حمایت کنند. از مکتب، 
از معلم و از تمام منسوبین علم و فرهنگ حمایت 

کنند«.
مقام های وزارت معارف می گویند پس از این قرار 
است برای سهولت در ادامه تحصیل دختران افغان 
فراهم  تحصیلی  زمینه های  ولسوالی ها،  سطح  در 
شود تا آن ها مجبور نشوند برای ادامه تحصیل به 
خصوص در رشته تربیه معلم به والیت های دیگر 

بروند.

یونیسف: »ازدواج قبل از وقت، دورة کودکی یک دختر را از او می گیرد؛ تعلیمات اش را صدمه می زند؛ 
فرصت هایش را محدود می کند و صحت او را در معرض خطر قرار می دهد.«



سه بانوی افغان که برنده گان جایزه جهانی صلح شده 
اند ، روز شنبه، به کابل برگشته و با استقبال گرم شماری 

از شهروندان افغانستان رو برو شدند.  
فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان ، قهرمانه 
افغانستان،  کاکر و آمنه عظیمی، فعاالن حقوق زن در 
اداره  سوی  از  فلپین  کشور  در  پیش   روز  چهار 
توسعه یی سازمان ملل متحد به گونه رسمی برنده گان 

جایزه معتبر جهانی صلح شدند.
این سه بانوی افغان روز شنبه، دوباره به کابل برگشته و 

با استقبال گرم شهروندان افغانستان بدرقه 
شدند.

خانم نادری در فرودگاه کابل در حضور 
رسانه ها گفت: "این جایزه یی که ما امروز 
در دست داریم، این جایزه از شما هست. 
از  و  می کند  نماینده گی  شما  دردهای  از 
مبارزه متین و استوار که برای جهالت و 

خشونت در افغانستان می کنید".
جایزه جهانی صلح از جمله جوایز معتبر جهانی است 
که همه ساله از سوی اداره توسعه یی سازمان ملل متحد 
تالش  صلح  آوردن  برای  که  چهره هایی  و  فعاالن  به 

کرده اند، اعطا می گردد.
با این حال بانونان برنده این جایزه معتبر جهانی، برای 
ادامه تالش هایشان در زمینه تامین صلح در افغانستان 

تاکید کرده اند.
گفت:  خبرنگاران  به  پذیرایی شان  هنگام  عظیمی  آمنه 

همیش  و  باشیم،  هم  با  همیشه  که  هستیم  "امیدوار 
و  برسانیم  جهانیان  گوش  به  هم  با  را  خود  صدای 

مبارزه کنیم."
"مبارزه  گفت:  سخنان اش  ادامه  در  نیز  نادری  بانو 
دوامدار  همیش  می باشد،  دوامدار  خشونت  علیه  ما 
سطح  در  را  خشونت  ای  ما  که  تا  می باشه  سطح  به 
افغانستان کاهش دهیم و روز برسه که نابود بسازیم."

کشورهای  در  که  است  نهادی  جهانی،  صلح  شبکه 
گوناگون جهان از جمله نیپال، اندونیزیا، تیمور شرقی، 
سری النکا، فلیپین و افغانستان با هدف برابری، صلح، 
عدالت، تقویت نقش زنان در بازسازی و تامین صلح، 

فعالیت دارد.
این نهاد از سوی اداره توسعه جهانی آسترالیا حمایت 
در  که  می دهد  جایزه  اشخاصی  به  بیشتر  و  می شود 

مناطق جنگ زده برای تامین صلح کار کرده باشند.
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تاسیسات جدید کماندو در هرات 

گشایش یافت

کار چندین پروژة مهم در بامیان آغاز شد

افغانستان مسوولیت یک  در  کانادایی مستقر  نیروهای 
مرکز آموزشی تکتیکی افسران جوان همراه با تجهیزات 

آن را به وزارت دفاع کشور تسلیم کرد.
به ادامه سپردن مسوولیت های امنیتی و مراکز آموزشی 
به نیروهای افغان، کانادا مسوولیت تعلیم و تربیة مرکز 
افغان  نیروهای  به  کابل  در  را  جوان  افسران  تکتیکی 

واگذار کرد.
مسوولیت این مرکز همراه با وسایل و تجهیزات اش به 
روز شنبه طی مراسم خاص به وزارت دفاع افغانستان 

سپرده شد.
امین اهلل کریم فرمانده دانشگاه دفاعی وزارت دفاع  در 
مراسم تسلیمی اسناد تاسیسات و ساختمان این کورس 
اطمینان داد که نیروهای افغان آمادة پذیرفتن مسوولیت 

های این مرکز می باشند.
ظرفیت  بردن  بلند  جهت  کریم  آقای  حال  عین  در 
نیروهای افغان خواهان ادامة همکاری کانادا با حکومت 

افغانستان گردید:

»نه تنها در بخش کورس تکتیکی افسران جوان بلکه 
در پیشبرد تعلیم و تربیه در کورس اوپراتیفی فرماندهی 
کالج قرارگاهی آماده گی کامل داریم، تاسیسات بسیار 
منظم را در اختیار ما گذاشتن که تمام احتیاجات تعلیم 
همچنان  و  تواند  می  شده  مرفوع  جا  این  در  تربیه  و 
تجهیزات مکمل را که فعاًل در اختیار دوستان کانادایی 
ما قرار دارد امیدوار هستیم مراحل بعدی آن هم به ما 

تسلیم داده شود.«
این مرکز که تکتیکی افسران جوان نام دارد، حدود سه 
چوکات  در  کانادایی  نیروهای  همکاری  به  قبل  سال 
فرماندهی فرماندهیت و قرارگاهی وزارت دفاع ایجاد 

گردید.
تکتیکی،  موضوعات  بیشتر  آموزشی  مرکز  این  در 
به  مسلحانه  منازعات  قانون  و  شورش  ضد  حمالت 
افسران قطعات اردوی ملی و پولیس ملی آموزش داده 

می شود.
مسووالن این فرماندهی می گویند، تا حال حدود بیش 

از یک هزار تن از افسران اردوی ملی و پولیس ملی 
تکتیکی  از کورس  مسلکی  های  آموزش  فراگرفتن  با 

افسران جوان فارغ شده اند.
سپردن  افغانستان  در  کانادایی  نیروهای  فرمانده  فیرن 
مسوولیت کورس تکتیکی افسران جوان را یک نمونة 
افغان  نیروهای  ظرفیت  رفتن  بلند  در جهت  پیشرفت 

عنوان کرد:
اردوی  و  مردم  کانادا  کشور  از  گی  نماینده  به  »من 
کانادا این تاسیسات ساخته شده کانادایی را برای پیش 
اختیار حکومت  در  افغان  نیروهای  تربیة  و  تعلیم  برد 
افغانستان قرار می دهم، من می خواهم نیروهای که در 
این جا آموزش می بینند در قسمت آموزش شان دقت 
بیشتر نمایند زیرا مسایل جدید ارایه می شود که باید 

شما از آن استفاده نماید.«
پیش از این مرکز، مسوولیت آموزش یک مرکز تربیوی 
داخلة  وزارت  به  امریکایی  نیروهای  سوی  از  دیگر 

افغانستان سپرده شد.
و  ملکی  ادارات  کارمندان  و  افسران  نیز  مرکز  این  در 
کنترول  و  جرایم  کشف  بخش  در  افغانستان  نظامی 
تحت  امریکایی  نیروهای  همکاری  به  سرحدات 

آموزش قرار می گرفتند.
به  بین المللی  نیروهای  از  آموزشی  مراکز  مسوولیت 
حکومت افغانستان در حالی سپرده می شوند که ناتو 
گفته است پس از سال 2014 ماموریت نظامی آنان به 

آموزشی تغییر می یابد.
می  نظامی  امور  کارشناسان  از  شماری  حال  عین  در 
حکومت  اختیار  در  که  مراکزی  و  تجهیزات  گویند، 
استفاده  درست  گونة  به  باید  گرفته  قرار  افغانستان 

شوند.

هرات  ظفر   207 اردوی  قول  در  کماندو  نهم  کندک  جدید  تاسیسات 
گشایش یافت.

این تاسیسات، تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی  در مراسم گشایش 
207 ظفر در حوزة غرب گفت که این تاسیسات شامل بالک های رهایشی، 
مراقبتی،  های  برج  مسجد،  ورزشی،  اماکن  کلینیک صحی،  اداری،  دفاتر 

فضای سبز و سیستم های سرد و گرم کننده می باشند.
به کمک جامعة  دالر  میلیون  پانزده  به هزینة  تاسیسات  این  افزود که  وی 
جهانی در ساحة شانزده هزار متر مربع ساخته شده که گنجایش یک هزار 

نفر از کماندوان را دارا می باشد.
فرمانده قول اردوی ظفر از منسوبین کماندو خواست تا در حفظ و مراقبت 

این تاسیسات توجه خاص داشته باشند.

محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری در 
سفری به والیت بامیان، چندین پروژة بازسازی در این 

والیت را افتتاح کرده است.
در این سفر، آقای خلیلی پروژة ساخت میدان هوایی 
شیبر تو که در 35 کیلومتری غرب بامیان موقعیت دارد، 

و نیز چندین پروزه بازسازی دیگر را افتتاح کرد.
قرار است کار ساخت میدان هوایی شیبرتو، تا سه سال 

دیگر تکمیل شود.
عالی،  تحصیالت  عامه،  فواید  وزیران  سفر،  این  در 
انکشاف دهات، صحت عامه، ترانسپورت و زراعت، 

معاون دوم رییس جمهور را همراهی می کنند.
استاد خلیلی در مراسم افتتاحیه این پروژه ها، گفت که 
دولت  سوی  از  شیبرتو،  هوایی  میدان  ساخت  بودجه 

پرداخته می شود.
های  سال  در  که  است  مرکزی  والیت های  از  بامیان 
گذشته، کمتر شاهد ایجاد پروژه های بازسازی بوده و 
این  که  اند  کرده  تاکید  بارها  والیت  این  نمایند ه گان 
محروم  بازسازی  از  امنیت،  داشتن  دلیل  به  والیت 

است.
بند  بودا،  مجسمه  دو  با  بامیان  تاریخی  مناطق  وجود 
و  اژدر  درة  آجر،  دره  امیر، شهر ضحاک، شهرغلغله، 
درة فوالدی، از مناطق باستانی و تاریخی کشور است 
که همه ساله شماری از توریستان داخلی وخارجی از 

آن دیدن می کنند.
از  یکی   1379 سال  حوت  درماه  طالبان  گروه 

مجسمه های موجود در بامیان را منفجر کردند.
مقام های محلی در بامیان می گویند که در آمد ناشی 
از جاذبه های گردشگری این والیت می تواند هزینه 
های شماری از برنامه های بازسازی در این والیت را 

از نظر مالی، تامین کند.
و  ترانسپورت  وزیر  نجفی  داودعلی  حال،  همین  در 
هوانوردی ملکی نیز می گوید که ساخت میدان هوایی 

شیبرتو بیش از 60 میلیون دالر هزینه خواهد داشت.

بین المللی  معیارهای  براساس  میدان  این  او،  گفته  به 
و  نشست  آن  در  طیاره ها،  تمامی  که  می شود  ساخته 

برخاست می توانند.
پول  گوید  می  نیز  سازی  شهر  وزیر  عبدالهی  حسن 
زمین هایی که در این پروژه از مردم عادی گرفته می 
مردم  به  آن  قیمت  و  استمالک  دولت  سوی  از  شود 

پرداخت می شود.
در  ملی،  اردوی  و  آیساف  نظامی  های  طیاره  پیشتر، 
از  میدان  این  میدان کوچکتری نشست می کردند که 
سوی تیم بازسازی والیتی نیوزیلند ساخته شده است.

کانادا مسوولیت مرکز آموزشی تکتیکی افسران جوان را 

به وزارت دفاع افغانستان سپرد
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برنامة خروج ما تغـییر...
 متعهد شده تا نیروهای امریکایی را به خانه بازگرداند.

کارنی در پاسخ به انتقاد جمهوری  خواهان در مورد ایجاد یک زمانبندی 
یک  تعیین  پیشنهاد  گفت،  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  برای 
به دولت کابل  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  برای خروج  ضرب االجل 
ارایه شده است چرا که ما خواهان واگذاری کامل کنترل اوضاع امنیتی به 

نیروهای افغان هستیم پیش از آنکه این کشور را ترک کنیم.
به  کاماًل  اوباما  که  کرد  اعالم  همچنین  سفید  کاخ  مطبوعاتی  سخنگوی 
انجام این کار متعهد است. وی افزود: رییس جمهوری امریکا در مبارزات 
انتخاباتی 2008 میالدی کامال اعالم کرده بوده که جنگ در عراق را پایان 
می دهد و این کار را انجام داد. وی مشخص کرده که بار دیگر توجه خود 
را به سوی مقابله با القاعده و از میان برداشتن رهبر القاعده در افغانستان 

و پاکستان معطوف می کند.

فرماندهان را به خروج...
 2014 سال  پایان  تا  داده  وعده  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 

عملیات های جنگی در افغانستان پایان خواهد یافت.
فرماندهان ارتش انگلیس و وزرای این کشور در حال بحث در خصوص 
با نزدیک  افغانستان  افزایش سرعت کاهش تعداد سربازان این کشور در 
شدن به ضرب االجل تعیین شده هستند و مقام های نظامی باید طرح های 
جدید به منظور خروج تعداد بیشتر سربازان به نسبت آنچه که تعیین شده 

بود ارایه کنند.
انتظار نمی رود تا فرا رسیدن سال جدید میالدی تصمیمی درباره خروج 

سربازان در سال 2013 گرفته شود.
ملی  امنیت  شورای  نشست  یک  در  میالدی  گذشته  ماه  آزبورن  جورج 
انگلیس که در آن وزیران بلندپایه، فرماندهان ارتش و مقام های اطالعاتی 

حضور داشتند، حضور نظامیان انگلیسی در افغانستان را به چالش کشید.
جریان  در  را  انگلیس  دولت  وزیران  نظامی،  فرماندهان  نشست  این  در 
عملیات هایی که قرار است طی دو سال آینده هزاران سرباز را درگیر کند، 

گذاشتند.
گفته شده که جورج آزبورن واکنش نشان داده و طرح پیشنهاد شده برای 
خروج از افغانستان را زیر سوال برده و پرسیده است چرا نیروهای انگلیسی 

نباید همین حاال به خانه برگردند؟
به گفته یک منبع خبری، واکنش وزیر مالیة انگلیس برای مقام های دفاعی 
به طور عمدی »تحریک آمیز« بوده است. در شرایطی که مقام های ارتش و 
وزیران دولت انگلیس در حال بحث بر سر چارچوب زمانی خارج کردن 
9 هزار سرباز این کشور از افغانستان هستند، واکنش جورج آزبورن منجر 
به طوالن شدن فرآیند تصمیم گیری درباره تعداد سربازانی شده است که 

باید سال آینده میالدی از افغانستان خارج شوند.

بانـوان صــلح پرور 
با پاداش به کشور برگشتند

چرا جنگ طالبان...
باشند؛  به راه های دیگری متوسل شده  پاکستانی بدون اسالم سیاسی،   
بنابراین،  ندارد.  وجود  راستا  این  در  دیگری  بالقوة  ظرفیت  هیچ  چون 
سیاست مداران جوان - که بی تردید عمران خان نیز یکی از آن هاست - از 
همین اکنون این نوع سیاست را مشق می کنند تا در آینده اگر احیانًا دست 

به قدرت شوند، از عهدة اِعمال چنین سیاستی برآیند.
اکنون با توجه به چنین واقعیت هایی، جای تاسف آن است که دولت مردان 
افغانستان هیچ گاه به چنین استراتژی سیاسی در پاکستان توجه نکرده اند. 
همواره برنامه های پاکستانی ها از سوی افغانستان دست کم گرفته شده و 

گاهی بسیار خوش بینانه از آن استقبال شده است. 
گاهي به نظر می رسد که برای پاسخ به چنین استراتژی و یا الاقل مبارزه 
با آن، باید برنامه های مشابهی را تهیه و تنظیم کرد؛ زیرا پاکستان چنان 
برای  این،  راه دیگری جز  ابزار ساخته است که  را  اسالمي  بنیادگرایي 

مبارزه با این کشور تصور نمي شود. 
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      منوچهر

پاکستانی  احزاب  از  یکی  رهبر  گذشته،  هفتة  اواخر  در 
به نام عمران خان در پاسخ به پرسش خبرنگاری، جنگ 
که  است  گفته  و  خوانده  جهاد  را  افغانستان  در  طالبان 

طالبان در برابر اشغال می رزمند. 
این سخن، سروصداهایی را در حلقات سیاسی افغانستان 
برانگیخته است که از جمله، شورای عالی صلح واکنش 
نشان داده و گفته: سخن این رهبر پاکستانی، غیرمسووالنه 

و خالف اسالم مي باشد.
پاکستانی  مقامات  و  رهبران  که  نیست  بار  نخستین  این 
می کنند.  ابراز  را  نظرهایی  چنین  افغانستان  دربارة 
مقامات  و  رهبران  توطیه افگنانة  و  دسیسه محور  نگاه 
را  آن چه  اما  است.  روشن  همه گان  بر  امروز  پاکستانی 
که عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان بیان کرده 
است، می تواند مقام قایم این نوع نگاه را نشان دهد که 
در  هنوز  افغانستان،  سیاست مداران  به رغم خوش باوری 
میان پاکستانی ها وجود دارد و اکنون اندک اندک در میان 

مردم عادی پاکستان نیز رخنه کرده است. 
دیدگاه عمران خان، یک نگاه عادی نیست؛ بل که شناخِت 

او از طالبان به عنوان یکی از رهبرانی که گذشتة روشنی 
ا ست.  پاکستان  حکومات  در  غالب  باور  یک  دارد، 
گذشتة  سیاست مداران  که  باوری ست  همان  دقیقًا  این 
پاکستانی نظیر پرویز مشرف، بی نظیر بوتو، نصیراهلل بابر 
و نواز شریف داشتند و از سال ها بدین سو، همین باور، 
جان مایة سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان را 

می سازد.
سومِ  نسل  سیاست مداران  از  که  عمران خان  آقای  وقتي 
نسبت  امروزین  تقریبًا  نگاه  و  می رود  به شمار  پاکستان 
به قضایای سیاسی پاکستان و منطقه دارد، چنین حرفی 
موالنا  و  حسین احمد  قاضی  از  دیگر  پس  می زند؛ 

فضل رحمان و امثالهم گله یی نیست.
اما فلسفة وجودی این نوع نگاه، در کجا نهفته است و 

آبشخورحقیقِی آن چه است؟ 
پاکستان به عنوان یک کشور اسالمی،  تنها کشور در منطقه 
است که بر بنیاد تضادهای مذهبی، هویت جدیدش را در 
بطن هند ساخت. هویت ملی در پاکستان مترادف است با 
هویت اسالمی؛ اما این اسالم تنها اسالم سیاسی است که 
شامل اعمال قواعدی تنها بر دشمناِن پاکستان می گردد. 

همه  سکوالر،  سیاست مداران  تا  مذهبی  بنیادگراهای  از 
از اسالم می گویند، ولي این اسالم هیچ گاهی برای خود 

پاکستان نیست.
به نظر می رسد که این نوع برخورد ابزاری با اسالم، از 
بانِی این کشور محمدعلی جناح به میراث مانده باشد که 
گفته می شود شخص او نیز به رغم این که برنامة تشکیل 
پاکستان را بر بنیاد هویت اسالمی  دنبال کرد، هیچ وقت 
رهبران  همة  او  از  بعد  اسالمی  نبود.  احکام  به  پابند 
پاکستان به جز ضیاءالحق، همه افرادی بودند که از اسالم 
تنها نامش را می دانستند و آن را برای همسایه گانش، هند 
که  بود  نگرشی  چنین  پی  در  خواسته اند.  افغانستان،  و 
ده ها گروه تروریستی برای گسترش برنامه های پاکستان 
دو  این  مردم  که  آمدند  وجود  به  هند  و  افغانستان  در 

کشور تا اکنون با آن درگیر اند.
پاکستانی ها شریعت اسالمی  این است که  حرف اصلی 
را در سطح قبول دارند و تا جای ممکن، برای گسترش 
می کنند.  تبیین  و  توضیح  را  آن  سیاسی شان،  برنامه های 
از همین خاطر است که میان جامعة شهری پاکستان و 
جامعة روستایی آن، تفاوت زیادی به وجود آمده است. 
در شهرهای پاکستان از بدحجابی گرفته تا چلند فلم های 
آن  به  عمران خان  نه  اما  دارد؛  وجود  سینما  در  پورن 
فضل رحمان.  موالنا  مفتی یي چون  نه  و  می کند  توجهی 
آن ها حتا فکر مبارزه با آن را نیز به ذهن راه نمی دهند. 
به  صدور  ویژة  تروریسِم  که  جایی   - روستاها  در  اما 
کشورهای دیگر در آن پرورده می شود - تمام خط ونشان 
می شود.  مشخص  پاکستان  دشمناِن  جغرافیای  در  جهاد 
سیاستی  و  نگرش  چنین  دامن  در  عمران خان  امثال 

پرورش یافته اند. 
بدون  پاکستان  شد،  گفته  که  همان گونه  دیگر،  از سوی 
اسالم سیاسی وجود ندارد و این موضوع، از بدو تاسیس 
این کشور برای همة مردم پاکستان تفهیم شده است و 
برای  پاکستانی  مقامات  که  است  نشده  دیده  هم  گاهی 
تامین وحدت ملی پاکستان و یا...       ادامه صفحه 7

چرا جهاد در پاکستان جواز ندارد؟

افزایش سرمایه گذاری و عواید دولت 

مقام های حکومت افغانستان می گویند که سرمایه گذاری در 
و  یافته  افزایش  درصد   20 میالدی  روان  سال  در  کشور 
دولت  عواید  است.  رسیده  امریکایی  دالر  میلیون   460 به 

افغانستان نیز 11 درصد افزایش یافته است.
داکتر انور الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع  روز شنبه 
در کابل به خبرنگاران گفت که بخش بزرگی از این سرمایه 
گذاری ها مربوط به افغان ها می باشد و تنها شمار محدود 

خارجی ها در این کشور سرمایه گذاری کره اند.
احدی افزود: »در نه ماه امسال ما شاهد سرمایه گذاری 460 
میلیون دالر امریکایی بوده ایم. این رقم سرمایه گذاری در 
درصد   20 گذشته،  سال  در  زمانی  دوره  همین  با  مقایسه 

افزایش را نشان می دهد«.
به گفته انور الحق احدی، مقدار سرمایه گذاری خارجی ها 
در افغانستان به 60 میلیون دالر می رسد در حالی که بقیه 
400 میلیون دالر سرمایه گذاری از سوی افغان ها صورت 

گرفته است.
همه  از  »ما  کرد:  تاکید  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزیر 
مختلف  های  بخش  در  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران 

استقبال می کنیم، خصوصًا در بخش استخراج معادن«.
به  معدنی  وسیع  ذخایر  افغانستان  که  است  شده  برآورد 

های  مقام  دارد.  دالر  میلیارد  هزار  سه  ارزش 
در  گذاری  سرمایه  با  که  امیدوارند  افغانستان 
این بخش، افغانستان بتواند از نظر اقتصادی به 
اقتصاد  های گذشته  در سال  بایستد.  پای خود 
وابسته  خارجی  کمک های  به  بیشتر  افغانستان 

بوده است.
»اگر  اقتصاد گفت:  ارغندیوال، وزیر  عبدالهادی 
صورت  زیربناها  بخش  در  اساسی  کارهای 
بگیرد، افغانستان در ده سال آینده به پای خود 
نخواهد  نیاز  به کمک های خارجی  و  می ایستد 

داشت«.
گسترده،  ناامنی  که  اند  باور  این  به  تحلیلگران 
سرمایه  بزرگ  موانع  اداری  فساد  و  غیرقانونی  اخاذی 
گذاری در افغانستان می باشند. نزدیک شدن به زمان خروج 
نیروهای بین المللی برای سرمایه گذاران نیز نگرانی هایی را 
خلق کرده است. گفته می شود شماری از سرمایه داران که 
از افزایش ناامنی در افغانستان هراس دارند، در تالش اند 

سرمایه های خود را به بیرون از این کشور انتقال دهند.
عاید 100 میلیون دالری 

وزارت مالیه افغانستان می گوید عواید گمرکی و غیرگمرکی 
این در نه ماه سال روان یازده درصد افزایش یافته است. 
براساس اظهارات مقام های این وزارت، بیشتر این عواید 

از منابع غیرگمرکی به دست آمده است.
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه نیز روز شنبه 
در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »بخش زیادی از این 
عواید از منابعی تمویل می شود که در سه سال گذشته این 

منابع نادیده گرفته شده بود و یا هدر می رفت«.
آقای وحیدی گفت این موضوع نشان می دهد که وزارت 
مالیه در شفاف سازی منابع عایداتی دست آوردهایی داشته 
است. او گفت این افزایش در حالی صورت گرفته بهبودی 

در عرصه تجارت هم به چشم نمی خورد. w
w

w
.m

an
de

ga
rd

ai
ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

رییس خدمات بندر آقینه:

عواید بندر آقینه به 
گونة چشمگیری افزایش 

یافته است

رییس خدمات بندر آقینه در والیت فاریاب، می گوید که 
عواید این بندر در سال جاری نسبت به سال گذشته، باالتر 

از 50 درصد افزایش را نشان می دهد.
عبیداهلل اکبری روز گذشته گفت که واردکردن اصالحات 
در ساختار اداره و مدیریت بندر آقینه، دلیل عمدة افزایش 

عواید این بندر می باشد.
او گفت که مبارزة جدی در برابر فساد، آوردن اصالحات 
بازرگانان  و  سرمایه گذاران  به  الزم  خدمات  ارایة  عمیق، 
در دستور کار مقام ها در بندر قرار دارد و این مساله روند 
صادرات و واردات را در این بندر افزایش بخشیده است.

آقای اکبری خاطر نشان ساخت: »در سال گذشته )1390( 
عواید بندر آقینه، نسبت به سال 1389، 60درصد افزایش 
را نشان می داد؛ اما حاال که در نیمة سال 91 هجری شمسی 
از 50  باالتر  پیش  به سال  نسبت  بندر  عواید  داریم،  قرار 

درصد افزایش را نشان می دهد.«
از بندر آقینه که در والیت فاریاب موقعیت دارد، بازرگانان 
کاالهای تجارتی شان را از کشورهای...     ادامه صفحه 6

روزنامه ماندگار برای 
سال 1391 خورشیدي مشترك مي پذیرد

برای اخذ معلومات بیشتر با شماره  تلیفون های ذیل به تماس شوید

حساب بانکي روزنامه ماندگار در میوند بانک   1001201077988 

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank: 
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