
اکنون در 65  افغانستان می گوید که هم  دادستانی  کل 
زابل،  ارزگان،  قندهار،  در والیت های  کشور  ولسوالی 
پکتیکا،   پکتیا،  نورستان،  غزنی،  نیمروز،  هلمند،  فراه، 
لوگر، خوست، دایکندی و میدان وردک، ادارات عدلی 

و قضایی وجود ندارد.
مقام های دادستانی کل می گویند که به دلیل نبود ادارات 

مردم  هنوزهم  ولسوالی ها،  برخی  در  قضایی  و  عدلی 
رجوع  مسلح  مخالفان  به  مشکالت شان  حل  برای 

می کنند.
این درحالی است که ریاست جمهوری هفت ماه پیش 
تمامی  که  بود  خواسته  کل  دادستانی  از  فرمانی  طی 
بازگشایی  ادارات غیرفعال دادستانی در ولسوالی ها را 

نماید.
ادارۀ  امنیت،  نبود  دلیل  به  که  می گوید  دادستانی  اما 

دادستانی در این ولسوالی ها گشوده شده نمی تواند.
ادارات  نبود  کل  دادستانی  معاون  نظری  اهلل  رحمت 
از ولسوالی های کشور را  عدلی و قضایی در شماری 

نگران کننده می خواند.
صدور  از  پس  که  گفت  آزادی  رادیو  به  نظری  آقای 
فرمان رییس جمهور کرزی آنان...        ادامه صفحه 6
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کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، 
آن وقت خواهید دید در این دنیا چه قدر آسوده و خوشبخت هستید.

سامرست موام

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نشست علمای افغانستان و پاکستان

به بن بست مـواجه شد

پنتاگون در نظر دارد تا با پایان ماموریت نظامی ناتو در 
افغانستان در سال 2014 حدود 8000 سرباز امریکایی 
را در این کشور حفظ کند، اما دو سال پس از آن تعداد 

این نیروها را به طور چشمگیری کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رویکرد کاهش سربازان 
امریکایی در افغانستان که چگونگی پایان کار امریکا در 
افغانستان را رقم می زند، نشان دهنده...   ادامه صفحه 6

شبکۀ زنان افغان با همکاری دو نهاد فعال دیگر تالش دارند تا 
در کابل و والیت های افغانستان، اتحادیه ها و انجمن های زنان 
پولیس ایجاد کنند. هدف از آن، حمایت از فعالیت پولیس زن 

می باشد.
براساس اظهارات مسووالن شبکۀ زنان افغان در حال حاضر 

یک درصد پولیس افغانستان را زنان تشکیل می دهند. 
در  شنبه  روز سه  افغان  زنان  محبوبه سراج، سرپرست شبکۀ 
یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »می خواهیم پروگرامی را 
تطبیق کنیم که به زنان پولیس برای ساختن یک انجمن کمک 
می کند. چون متأسفانه جامعه هنوز آمادۀ پذیرش آن ها نیست«.
نهادهای مدافع حقوق زنان، قباًل از حضور کمرنگ آن ها در 
صفوف نیروهای امنیتی انتقاد کرده...             ادامه صفحه 6

در یک گزارش تازه آمده  است که میزان کودکان معتاد 
افزایش  به  رو  به شدت  افغانستان  در  مخدر  مواد  به 

می باشد.
خبرگزاری فرانسه، در بررسی وضعیت کودکان معتاد 
نتایج وحشتناکی رسیده است: تعداد  افغانستان به  در 
روز افزون کودکان معتاد در افغانستان حاکی از افزایش 

میزان اعتیاد در میان این قشر از جامعه افغانستان است، 
برای  اعتیاد  ترک  مراکز  شدن  زیاد  از  را  افزایش  این 

کودکان می توان به راحتی فهمید.
مواد  درصد   90 آن  در  که  است  کشوری  افغانستان 

افیونی مورد استفاده در تهیه هروئین تولید می شود.
البته کارشناسان بر این عقیده  هستند که آمار موجهی 
که  ندارد،کودکانی  وجود  معتاد  کودکان  تعداد  برای 

سن شان 3 تا 12 سال است.
اعتیاد  ترک  مراکز  از  یکی  در  مددکاران  از  یکی 
شده اند  گرفتار  اعتیاد  دام  به  که  کودکانی  می گوید: 
افسرده و غمگین هستند، فعالیت  زیادی نداشته و به 

صحت خود نیز توجهی ندارند. آن ها شبیه ارواحند.
ودان  نام  به  خیریه  موسسه  یک  توسط  که  مرکز  این 

مالی  حمایت  ملل  سازمان  سوی  از  شده  تاسیس 
می شود و در آن 25 کودک و 35 زن شانس رهایی از 

دام اعتیاد را دارند.
این کودکان که دختری 10 ساله است اخیراً  از  یکی 
زنده گی  به  شد  موفق  اعتیاد  ترک  مراکز  از  یکی  در 
سالم بازگردد. وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
همواره  بودم  کودک  یک  که  زمانی  از  گفت:  فرانسه 
همواره  من  می کردم.  مصرف  خواب آور  تابلیت های 
در  نمی توانستم  و  داشتم  سردرد  و  بودم  آلود  خواب 
صنف به درس ها گوش دهم و دوستانم همواره به من 
به صورت  اما  شده ام  بهتر  اکنون  هم  اما  می خندیدند 

کامل درمان نشده ام.
رییس مرکز ترک اعتیاد ودان...          ادامه صفحه 6

طرح امریکا برای ادامۀ 
حضور در افغانستان
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رییس شورای علمای پاکستان:صفحه 6
 ما نتوانستیم با هیأت شورای علمای 
افغانستان در بارۀ دو شرط ابتدایی 

پاکستان به توافق برسیم: شرط نخست 
پاکستان این است که طالبان در این 

کنفرانس شامل شوند و شرط دوم این که 
مردم و علما هیچ گونه فتوایی برضد طالبان 
صادر نکنند و نیز هیچ صحبتی به طرفداری 

از حکومت افغانستان صورت نگیرد.

شورای علمای افغانستان: 
اشرفی رییس شورای علمای پاکستان 

به چند جهت وابسته است، نظریات او از 
خودش نیست، نظریات او همواره تغییر 
می کند و اظهار نظر های او نمی تواند نظر 

کل اعضای شورای علمای پاکستان باشد. 
زیرا در یک نشست حتا اعضای شورای 
علمای پاکستان به اشرفی اجازۀ حضور 

ندادند



در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
بیست وهشتم جنوری پس از سفر به لندن برای 
مذاکرات سه جانبه با پاکستان و بریتانیا، سفری 
در  اقامتش  مدت  در  او  داشت.  ناروی  به  هم 
ناروی، با مقام های آن کشور، از جمله پادشاه، 
و  کرد  مالقات  خارجه  وزیر  و  نخست وزیر 

مهمان پارلمان ناروی نیز شد.
چند  هر  ناروی  به  کرزی  جمهور  رییس  سفر 
گسترده یی  بسیار  رسانه یِی  بازتاب  مجموع  در 
یعنی  آن،  موضوع  اهمیت  دلیل  به  اما  نداشت، 
برخی  کشور،  دو  بین  چهارساله  قرارداد  انعقاد 
و  مدنی  نهادها ی  سیاست مداران،  احزاب، 
تحلیل گران سیاست خارجی، نسبت به این سفر 

حساسیت باالیی نشان دادند.
تعهدنامه یی که در این سفر بین دو کشور امضا 
سال  چهار  در  که  می کند  ملزم  را  ناروی  شد، 
کرون  میلیون   ۷50 حدود  مبلغی  سالیانه  آینده 
افغانستان  به  از 135 میلیون دالر(  )معادل بیش 

کمک کند.
پرداخت  به  ناروی  کشور  التزام  دلیل  به  هم 
نظر  این که  دلیل  به  هم  و  هنگفت  کمک  این 
از  کمک ها  این  ناروی،  در  مروج  اصطالح  به 
تأمین می شود،  مالیات و دست رنج مردم  محل 
و  طیف  ها  از  تحلیل گرانی  و  سیاست مداران 
جناح های مختلف نسبت به سفر رییس جمهور 

کرزی و امضای قرارداد واکنش نشان دادند.
بدبینی نسبت به سیستم تحت ادارۀ آقای کرزی

جناحی از آگاهان و تحلیل گران با ابراز بدبینی 
نسبت به دستاوردهای حکومت آقای کرزی در 
بیش از 12 سال گذشته، به شدت در قبال بهتر 
شدن امنیت، مردم ساالری، حقوق زنان و سیستم 

آموزشی ابراز تردید کردند.
تأمین  در  کرزی  آقای  ادارۀ  عده،  این  نظر  از 
امنیت ناکارآمد، در تحقق مردم ساالری بی تاثیر، 
و در مهار فساد اداری بسیار ضعیف بوده است.

روزنامه نگاران،  و  تحلیل گران  این  از  برخی 
دوم  دور  انتخاباتی  جنجال های  یادآوری  با 
و   2009 سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
هم چنین اتهام مطرح در مورد بعضی از اطرافیان 
اختالس ها  اداری،  فساد  در  کرزی  بسته گان  و 
او را در هنگام ورودش  و قاچاق مواد مخدر، 
به ناروی »رییس جمهور مورد مناقشه/جنجالی« 

خواندند.
برجسته ترین چهرۀ منتقد رییس جمهور کرزی 
در محافل آکادمیک و سیاسی، »دکتر کریستیان 
معروف  افغانستان شناس  ویک«،  هارپ  برگ 

نارویی است.
به  افغانستان  جمهور  رییس  ورود  از  قبل  او 
»رهبر  یک  فقط  کرزی  که  بود  گفته  ناروی 
و  برادران  از  شرایطی  هر  در  که  است  قومی« 
اختالس  مثل  مهم  قضایای  در  که  بسته گانش 

کابل بانک متهم بوده اند، حمایت کرده و مانع از 
محاکمۀ آن ها شده است.

برخی از روزنامه نگاران از اظهارات و انتقادات 
تند آقای »کای آیده« دیپلمات کارکشتۀ نارویی 
و فرستادۀ سابق سازمان ملل در افغانستان، در 
مورد رییس جمهور کرزی نیز به عنوان پشتوانۀ 
انتقادِی خود استفاده کردند. آقای ایده در  نظر 
کتابش که پس از پایان ماموریتش در افغانستان 
فاسد،  را  کرزی  آقای  حکومت  بود،  نوشته 

ناکارآمد و مافیای خانواده گی خوانده است.
نسبت  کرزی  رییس  جمهور  منتقدان  بنابرین، 
و  جهانی  جامعۀ  کمک های  درست  مصرف  به 
تردید  ابراز  جدی  صورت  به  ناروی،  ویژه  به 

کرده اند.

  اعطای کمک در مقابل تعهدات جدی
داشتند.  مالیم تری  دیدگاه های  دیگر  گروه  اما 
این گروه از جمله نخست وزیر، وزیر خارجه و 
ناروی،  پارلمان  نماینده های احزاب میانه رو در 
و  انتقادات  از  قسمتی  دانستن  وارد  ضمن 
نگرانی های منتقدان به آقای کرزی، بر این نکته 
افغانستان  جانب  جدی  تعهد  که  داشتند  تأکید 
مردم  و  دولت  نگرانی های  ساختن  برطرف  در 
می تواند  جهانی،  جامعۀ  هم چنین  و  ناروی 
ضامن عملی برای اجرای مفاد قرارداد بین دو 

کشور باشد.
کمک ها،  این  اعطای  قبال  در  ناروی  دولت 
تعهد  کرزی  آقای  از  مشخصی  زمینه های  در 
در  زنان  حقوق  و ضمانت  تامین  است.  گرفته 
ابعاد مختلف، بهبودی سیستم آموزشی، تقویت 
نظام  زیرساخت  های  تحکیم  مردم ساالری، 
اداری ـ سیاسی و مبارزۀ جدی با فساد اداری از 
مواردی است که به عنوان شروط اعطا و ادامۀ 

کمک ها در قرارداد مطرح شده است.
طرف ناروی به صراحت اعالم کرده که تخطی از 
تعهدات را در هیچ سطح و زمینه یی نمی پذیرد و 
چنان چه در اجرای پروژه یی سوءاستفاده از این 
کمک  اعطای  فوراً  نمایند،  مشاهده  را  کمک ها 

برای آن پروژه را متوقف خواهند کرد.
حزب  نمایندۀ  ُگستاوسن،  »لیال  خانم  گفتۀ  به 
در  خارجی  سیاست  کمیسیون  عضو  و  کارگر 
پارلمان، آقای کرزی برای شنیدن شروط دولت 
ناروی آماده گی کامل داشته و قول داده است که 
رفع  را  ناروی  مردم  و  دولت  نگرانی های  تمام 

کند.
خانم ُگستاوسن معتقد است که جانب ناروی از 
این که آقای کرزی با رعایت قانون اساسی، در 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 نامزد 

نمی شود، اطمینان حاصل کرده است.

  کرزی نگران نتیجۀ انتخابات ۲۰۱۴
خانم »گرو ُهلم، یکی از خبرنگاران و تحلیل گران 
برجستۀ نارویی که هر از گاهی برای تهیۀ خبر 
از  یکی  می کند،  سفر  افغانستان  به  گزارش  و 
کسانی است که دید نسبتًا خوش بینانه یی نسبت 

به آیندۀ افغانستان دارد.
دید او نسبت به شخص کرزی هم بسیار مثبت 
افغانستان  جمهور  رییس  ُهلم،  نظر  از  است. 
سیاسی  زبان  که  است  هوشیاری  و  زیرک  مرد 
رهبران و سیاست مداران اروپایی را خیلی خوب 

می فهمد.
می توان  را  کرزی  حامد  خبرنگار،  این  دید  از 
یک ضامن قابل اعتماد در قبال حرف هایی که 

اداره اش در مورد مبارزه با فساد اداری و تأمین 
به حساب  می زنند،  زنان  بشر و حقوق  حقوق 
ضمن  افغانستان،  مسایل  تحلیل گر  این  آورد. 
کنار رفتن  آقای کرزی در مورد  این که تصمیم 
آرام از قدرت بعد از انتخابات را می ستاید، در 
عین حال نگران است که بعد از او چه خواهد 

شد.
که  است  این  هلم  نظر  از  کرزی  نگرانی  دلیل 
ناامن است،  مناطق پشتون نشین  از  چون خیلی 
در  است  الزم  که  آن گونه  نمی توانند  پشتون ها 
رییس  دلیل  همین  به  کنند.  شرکت  انتخابات 
جمهور کرزی سخت در تالش است تا قبل از 

انتخابات با طالبان صلح کند.

2سال چهارم y شمارة نه صد و نود و نهم y چهارشنبه 25 بهمن/دلو y 1391 13 فبروری 2013 www.mandegardaily.com

سید سها رائد ـ عضو حزب كارگر ناروی

نارویی ها حامد کرزی را 
چه گونه می بینند؟

 

سالروز  بیست وپنجمین  با  است  برابر  )پنج شنبه(   فردا 
خروج نیروهای اشغالگِر شوروی سابق که به گمان قوی 
این  دارد،  وجود  افغانستان  نام  به  کشوری  که  زمانی  تا 
روز نیز به عنوان یک حماسۀ درخشان در حافظۀ مردمِ 

آن باقی خواهد بود.
پیروزی  از  پس  افغانستان  مردم  چرا  این که  پیرامون 
شده  زده  سخن  بسیار  نرسیدند،  آرامش  به  جهادشان 
است؛ بنابرین در این مقال به این حرِف تکراری پرداخته 
دلو و خروج  بیست وششم  مناسبِت  به  اما  نخواهد شد. 
و  شباهت ها  به  می پردازیم  کشور،  از  نیروهای شوروی 
تفاوت های آن خروج با خروِج نیروهای ایاالت متحده 

که اینک در انتظار وقوعش به سر می بریم.
خروج نیروهای شوروی از افغانستان، در زمان و شرایط 
بسیار معینی صورت گرفت. ارتش سرخ به خاطر ترویج 
که  برد  کشوری حمله  به  لنینیزم  مارکسیسم  ایدیولوژِی 
ساکناِن آن فرسنگ ها از این ایدیولوژی فاصله داشتند و 
بنیان فکری شان با غرب و شرق، زمین تا آسمان تفاوت 
داشت. به هر حال، آن گاه که عصر، عصر ایدیولوژی ها 
شدند  ایدیولوژی ها  جنگ  قربانِی  افغانستان  مردم  بود، 
چنین  در  گشت.  سرزمین  این  اشغال  به  منجر  بعد  که 
میزبان  کابل  حکومت  بود.  روشن  همه چیز  وضعی، 
سِر  آنان  با  افغانستان  مردم  که  شد  ناخوانده  مهمانانی 
با  کمونیستی،  حکومت  آزگار  سال   9 داشتند.  مخالفت 
میلۀ تفنگ بر مردم تحمیل شد، ولی سرانجام شوروی ها 
شکست شان را پذیرفتند و با سرافکنده گی افغانستان را 

ترک کردند.
اما حضور و خروِج نظامیان ایاالت متحده با حضور و 
زیرا  است.  متفاوت  افغانستان  از  ارتش شوروی  خروِج 
دیگر  طالبان،  امارت  به  متحده  ایاالت  نیروهای  حملۀ 
شِر  از  افغانستان  و  جهان  مردم  نمی شد؛  شمرده  اشغال 
تروریسم جهانی به تنگ آمده و خواستار مداخله و کمِک 
در  متحده  ایاالت  حضور  بودند.  بین المللی  نیروهای 
افغانستان یک حضور هماهنگ با جامعۀ جهانی بود و نه 
تنها امریکا، که حدود پنجاه کشور جهان در این حضور 
تفاوت های  این دو خروج  این همه،  با  اما  سهم گرفتند. 

بسیار فاحشی دارند که هر کدام مایۀ افسوس می باشد.
ادارۀ  زیر  حکومِت  در  شوروی ها  که  نگذریم  حق  از 
و  منظم  بسیار  ادارۀ  یک  سال   9 ظرف  در  خودشان، 
حکومت  این که  رغم  به  بودند.  آورده  وجود  به  کارا 
آنان  ادارِی  نظام  در  اما  بود،  حزبی  یک حکومت  کابل 
فساد وجود نداشت، میزان کشت و قاچاق تریاک بسیار 
وکیل  و  وزیر  و  می شد  دیده  کم تر  اختالس  بود،  پایین 
سال  یازده  اما  نبودند.  جداگانه  حکومِت  یک  کدام  هر 
انواع  با  آمیخته  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  نظام سازی 
فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و ناامنی... بوده 
است. ارتش و پولیسی که در زمان اشغال برای حکومت 
کمونیستی ساخته شد، به مراتب بهتر و قوی تر از ارتش 
و پولیسی بود که اکنون در اختیار داریم. شوروی ها پس 
گذاشتند.  به جا  قوی  و  منظم  ارتش  یک  از خروج شان، 
هنگام  بودند،  آورده  با خود  که  را  تجهیزاتی  تمام  آن ها 
خروج، به حکومت زیر حمایت شان واگذار کردند. حال 
از  زاری،  و  عذر  تا سرحد  کرزی  آقای  آن که حکومت 
ایاالت متحده می خواهد که تأسیساتش را پس از خروج، 

به آن ها بسپارد.
از  پس  کمونیستی  حکومت  دوام  سوم،  موضوع  و 
خروج نیروهای اشغالگر بود که به رغم این که تمام مردم 
افغانستان علیه آن بودند، حدود چهار سال ادامه یافت. 
کنونی چهار  نظام  موجود،  ادامۀ شرایط  با  که  در حالی 
مبنی  نشانه یی  هیچ  تاهنوز   آورد.  نخواهد  تاب  هم  ماه 
دیده  استمرار  برای  کنونی  نظام  استحکامِ  و  قدرت  بر 
از خروج  نگران سرنوشِت کشور پس  نمی شود و همه 
زمانی  در  نیروهای شوروی  نظامیان خارجی اند. خروج 
به  نداشتند، دست کم  هیچ  اگر  مردم  که  صورت گرفت 
و  سیاهی  از  جز  به  امروز  اما  بودند،  امیدوار  مجاهدین 
چشم اندازِ  هیچ  طالبان،  رژیم  دوبارۀ  برگشت  کابوِس 

روشنی فرا روی وجود ندارد.

از خروج شوروی 
تا خروج امریکا

رسانه یِی  بازتاب  مجموع  در  چند  هر  ناروی  به  کرزی  جمهور  رییس  سفر 
بسیار گسترده یی نداشت، اما به دلیل اهمیت موضوع آن، یعنی انعقاد قرارداد 
و  مدنی  نهادها ی  سیاست مداران،  احزاب،  برخی  کشور،  دو  بین  چهارساله 
تحلیل گران سیاست خارجی، نسبت به این سفر حساسیت باالیی نشان دادند.

تعهدنامه یی که در این سفر بین دو کشور امضا شد، ناروی را ملزم می کند که 
از  آینده سالیانه مبلغی حدود ۷۵۰ میلیون کرون )معادل بیش  در چهار سال 

۱۳۵ میلیون دالر( به افغانستان کمک کند



پست  در  کری  جان  تعیین  از  بعد  که  کرد  اعالم  الوروف  سرگئی 
در  ریشه یی  تغییرات  که  نمی کند  پیش بینی  امریکا  خارجه  وزارت 

سیاست خارجه امریکا صورت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری نووستی، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
با  که  امریکا  خارجه  سیاست  عملکرد  اینکه  بر  تاکید  با  روسیه 
باقی  دنیا صورت می گیرد، همانطور  تمام  بر  هدف حفظ تسلطش 
تنها محدود به  خواهند ماند، اعالم کرد که رویکرد کلی واشنگتن 

شخصیت های سیاسی در این کشور نمی شود.
الوروف خاطرنشان کرد: قدم نهادن در این مسیر برای امریکایی ها 
دشوار و دشوارتر می شود، چرا که آنها هر بار با چالش هایی روبه رو 
می شوند که به تنهایی نمی توانند با آن برخورد کنند و مجبور می شوند 
که به دنبال شریک ها بگردند و درصدد تشکیل ائتالف هایی باشند 
البته ائتالف هایی برای محقق ساختن یک هدف شکل گرفته است، 
همانطور که ما در افغانستان و عراق شاهد این مساله و تشکیالتی 

مانند جی 5 و ناتو هستیم.
آسیای  در  منافع خود  از  امریکا  دولت جدید  کرد:  اظهار  الوروف 
بر  دست  روسیه  اطراف  مناطق  در  و  جنوبی  قفقاز  منطقه  و  میانه 

نخواهند داشت.
در  خود  طرح های  از  امریکا  گفت:  روسیه  خارجه  امور  وزیر 

خصوص سامانه دفاع موشکی نیز دست نخواهد کشید.
الوروف اذعان کرد که با انتخاب مجدد اوباما در کاخ سفید، روش 
مذاکره میان امریکا و روسیه شاهد تغییرات چشم گیری شده است 

که این مساله یک رخداد خوب است.
وی با اشاره به اینکه رابطه اش با کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه 
امریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری  و  امریکا  اسبق 
که یک شخصیت  است  این  کرد: مشکل  اعالم  است،  بوده  خوب 

نمی تواند بر عملکرد دولت امریکا تاثیر بگذارد.
امور  وزیر  کری،  جان  با  رابطه شخصی اش  در خصوص  الوروف 
آغاز شده  دیرباز  از  که  رابطه  این  در  امریکا گفت:  کنونی  خارجه 

عالقه متقابل به چشم می خورد.
وی با بیان اینکه جان کری تجربه های بسیاری دارد، اعالم کرد: من 
بر این باورم که وی نیروهای بالقوه خود را که در دوره انتظار این 

منصب جمع آوری کرده است، نشان خواهد داد.
اینکه کری قصد دارد به خاورمیانه سفر کند،  به  با اشاره  الوروف 
اعالم کرد که با همتای امریکایی جدید خود توافق کرده طی چند 

هفته آتی با یکدیگر دیدار کنند.
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خشم جاپان و سرخورده گی چین 

از آزمایش اتومی کوریای شمالی

کشورش  کرد،  اعالم  سه شنبه  روز  جاپان  نخست وزیر 
مسأله اعمال تحریم های جدید علیه کوریای شمالی را 
بررسی  زده  آزمایش هسته یی  به یک  دست  که ظاهراً 

می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر 
جاپان پس از نشست شورای امنیت جاپان خطاب به 
خبرنگاران گفت: دستور دادم هر اقدام ممکن در مورد 
مورد  جدید  تحریم های  اعمال  جمله  از  موضوع  این 
کشورها  دیگر  با  حال  عین  در  و  بگیرد  قرار  بررسی 

همکاری کنیم.
اعالم  طبق  بر  سه شنبه  روز  ظاهراً  شمالی  کوریای 
آزمایش  یک  به  دست  جنوبی  کوریای  دفاع  وزارت 

هسته یی زده  است.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به  دیگر،  از سوی 
است  ممکن  شمالی  کوریای  هسته یی  آزمایش 
سرخوردگی پکن از پیونگ یانگ را به بیشترین میزان 

خود برساند.
با تحریم های سخت تر سازمان  با موافقت  پیشتر پکن 
ملل پس از شلیک موشک ماهواره بر پیونگ یانگ در 

داده  نشان  این کشور  از  را  نارضایتی خود  ماه دسمبر 
بود.

به  ناظران چین  باعث شگفتی  اقدامات کوریای شمالی 
سبب رویکرد سرسختانه غیرعادی خود شده بود.

با وجود آنکه انتظار نمی رود چین همسایه کمونیست 
به نظر می رسد که چین در حال  اما  خود را رها کند 
یک  کوریای شمالی  با  خود  روابط  در  مجدد  ارزیابی 
سال پس از روی کار آمدن کیم جونگ اون است. سوال 
این است که تا چه زمان چین که خود اکنون رهبری 
از  پشتیبانی  به  دارد،  پینگ  جینگ  شی  نام  به  جدید 
سیاست های آزاردهنده کوریای شمالی ادامه خواهد داد.
آسیای  سیاسی  مطالعات  مرکز  مدیر  بوش،  ریچارد 
شمال شرقی در موسسه بروکینگز واشنگتن اظهار کرد: 
شاید کیم جونگ اون فکر می کند شی جین پینگ تسلیم 
خواسته هایش خواهد شد. شاید هم یک شگفتی انتظار 

وی را می کشد.
وزارت امور خارجه چین به دلیل آنکه اکنون این کشور 
با فرارسیدن سال نوی چینی در تعطیالت به سر می برد، 

به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

تلویزیون چین گزارش داد که زمین لرزه یی که احتماال 
از سوی یک آزمایش هسته یی بوده گزارش شده است.

این تلویزیون به نقل از ساکنان منطقه مرزی با کوریای 
شمالی در والیت »جیلین« گزارش داد که آنها در حدود 
زمانی که زمین لرزه رخ داده است، حدود یک دقیقه 

لرزش زمین را احساس کرده اند.
اون پس  چین احساس می کند که توسط کیم جونگ 
زده شده است. با وجود آنکه چین از روی کار آمدن 
کیم جونگ اون پس از مرگ پدرش در دسامبر 2011 
خود  سرمایه گذاری  و  کمک ها  جریان  و  کرد  استقبال 
اون  جونگ  کیم  اما  کرد  حفظ  را  شمالی  کوریای  در 
تمایل چین به یک رابطه همسایگی باثبات را با پرتاب 
دو موشک و یک آزمایش هسته ای نادیده گرفته است.

کوریای شمالی چندی پیش اعالم کرد که در اعتراض 
به تحریم های سازمان ملل یک آزمایش هسته ای انجام 

خواهد داد.
در  بین الملل  امور  کارشناس  یک  کانرونگ،  جین 
استقبال  چین  آغاز  در  گفت:  پکن  »رنمین«  دانشگاه 
گرمی از کیم جونگ اون به عمل آورد و فکر می کنم 
که تا حدی وی را کمک کرد اما ما از او قدرشناسی 

ندیدیم آنها اقدامات ما را بدیهی فرض کردند.
وی افزود: پکن تالش کرد تا به او نزدیک تر شود اما 
این کار موفقیت آمیز نبود. چین اکنون بسیار سرخورده 
یک  را  یانگ  پیونگ  پکن،  آنکه  وجود  با  است.  شده 
سپر حیاتی علیه سربازان آمریکایی در کوریای جنوبی 
و جاپان می داند در عین حال نگران است که سقوط 
مرزهای  به  را  آوارگان  موج  کوریای شمالی  در  رژیم 
هم  اگر  حتی  پکن  دلیل  همین  به  بفرستد.  کشور  این 
از  تا  دهد  قرار  فشار  تحت  را  شمالی  کوریای  بیشتر 
تحریک های هسته یی دست برداشته و اقتصاد خود را 
اصالح کند اما این کشور را به حال خود رها نخواهد 

کرد.
موسسه  در  کوریای شمالی  ناظر  یک  کاوازوس،  راجر 
تا  نیست  آماده  نوتیلوس« گفت: چین  ثبات  و  »امنیت 
در مقطع کنونی به حمایت از کوریای شمالی پایان دهد.

الوروف:
در سیاست خارجی امریکا 
تغییر ریشه یی رخ نمی دهد

www.mandegardaily.com

بشار اسد: 
در برابر فشارها تسلیم 

با نمی شویم مبارزه  جهانی  سالروز  یازدهمین  شنبه  سه 
سربازگیری از کودکان بود. مردم در سرتاسر جهان، 
در واکنش به فراخوان سازمان های حقوق بشر و 
امدادی به این سنت معمول در برخی از کشورها 

اعتراض کردند.
کودکان بسیاری در افریقا و دیگر کشورهای جهان، 
هنوز هم قربانی جنگ ها و خشونت ها می شوند. 
گروه های شورشی و نیروهای دولتی، کودکان را 

در خدمت مقاصدشان سرباز می گیرند.
جمله  در  چاد  و  سومالیا  جنوبی،  سودان  سودان، 
در سال  آن جا  در  کودکان  که  کشورهایی هستند 
حال  در  اند.  شده  جنگیدن  به  وادار  اخیر  های 
حاضر در افریقای غربی، جنگ در مالی است که 
برانگیخته  را  زمینه  این  در  جهانی  جامعه  نگرانی 
که  می گوید  بشر  بان حقوق  دیده  است. سازمان 
گروه های افراطی اسالم گرا در مالی صدها کودک 
را مجبور ساخته اند تا در خدمت آن ها جنگ کنند.
غربی  افریقای  بخش  سرپرست  دوفکا،  کورینه 
تعدادی  با  و  است  بشر  حقوق  بان  دیده  سازمان 
از این کودکان از شمال مالی گفتگو کرده است. او 
وضعیت را چنین توصیف می کند: »بسیاری از این 
تر خانواده  اعضای کالن  از جانب  کودکان ظاهرا 
هایشان در بدل پول به گروه های تندرو واگذار می 
شوند. باید گفت که تندرو ها سربازگیری شان را 
به قریه های معینی که عملکردهای محافظه کارانه 

آن جا تسلط دارد، محدود کرده اند«.
از  بعضی  در  که  افزاید  می  دوفکا  کورین  خانم 
اول  خط  به  آگاهانه  را  کودکان  افراطیان،  موارد، 
آن  از  قبل  اندکی  اساس  براین  فرستند.  می  جبهه 
که سربازان فرانسوی به حمالت شان بر شورشیان 
در شهر گائو آغاز کنند، شاهدان عینی کودکان را 
اند.  دیده  شهر  دراین  ها  ملیشه  های  اردوگاه  در 

سرنوشت آن ها تا به حال نامعلوم است.

موفق  سربازان خردسال  این  که  در صورتی  حتی 
تجارب  تاثیر  شوند،  شورشیان  چنگ  از  فرار  به 
وحشت آور جنگ بر زندگی آن ها دوام می یابد. 
این امر را منازعه های گذشته ثابت می کنند که در 
آن ها از کودکان به عنوان سرباز استفاده شده است.
این کودکان نه فقط از پیامدهای روانی در عذاب 
های  آموزش  و  تعلیم  و  درس  از  بلکه  هستند، 
مسلکی نیز محروم مانده اند. اریک مونگو مالولو، 
این تجربه تلخ را  از جمهوری دموکراتیک کانگو 

چشیده است.
ده سال می گذرد که ایالت ایتوری در شمال شرق 
این کشور، صحنه جنگ داخلی خونین بوده است. 
به  غیردولتی  سازمان  یک  که  است  چندی  مالولو 
می  مراقبت  کودکانی  از  و  کرده  تاسیس  »افیا«  نام 
او کمک  دید  از  اما  اند.  برگشته  از جنگ  که  کند 
های سازمان به این کودکان کافی نیست. او در این 
باره می گوید: »مردم این جا کمک ما به سربازان 
خردسال را به حیث دادن پاداش دادن به جنایت 
کاران می بینند. پس ما باید مردم عادی را متقاعد 

سازیم تا کودکان را به عنوان اعضای جامعه قبول 
کنند«.

مالولو  که  »آفیا«  غیردولتی  سازمان  پروژه  از 
سرپرستی می کند، سه سال می گذرد. این سازمان 
است،  متعلق  صلح«  و  »حق  امدادی  شبکه  به  که 
در طول این مدت توانسته، 520 طفل را حمایت 

جدی کند.
می  حمایت  پولی  صندوق  یک  توسط  شبکه  این 
دارد.  المللی جای  بین  دادگاه جزایی  در  که  شود 
این صندوق در حال حاضر برای دادن غرامت به 
در  یورو  میلیون   1.2 های جنگی  قربانیان جنایت 
مختلف  مناطق  و  ها  پروژه  میان  که  دارد  اختیار 

توزیع می گردد.
این صندوق نمی تواند به همه کودکانی کمک کند 
اهدافشان  برای  ها  آن  از  شورشی  های  گروه  که 
نشان می  کانگو  کنند. وضعیت در  سواستفاده می 
دهد که ده سال پس از پایان منازعه در این کشور 
نیز، برای کمک درازمدت به قربانیان جوان آن، باید 

کارهای زیادی انجام شود.

رییس جمهوری سوریه تأکید کرد که در برابر فشارهای رو به افزایش 
و توطئه ها علیه دولت دمشق تسلیم نخواهد شد.

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه تأکید کرد: با وجود تشدید فشارها 
و توطئه ها، سوریه هرگز از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد.

بشار اسد در دیدار خود با هیات اردنی متشکل از چند تن از فعاالن 
سیاسی، وکال، پزشکان و مهندسان، تصریح کرد: سوریه، قلب تپنده 
و  فشارها  یافتن  شدت  با  هرگز  و  ماند  خواهد  باقی  عرب  جهان 

توطئه ها از اصول خود صرف نظر نخواهد کرد.
هیأت اردنی و بشار اسد در این دیدار درباره اوضاع منطقه به ویژه 

سوریه بحث و تبادل نظر کردند.
اعضای این هیأت ضمن اعالم هم بستگی ملت اردن با مردم سوریه، 
مقابله  در  را  نباید سوریه  آزادگان عرب  و  بزرگان  که  کردند  تأکید 
همه  از  دفاع  در  سوریه  مردم  خون  زیرا  بگذارند  تنها  توطئه ها  با 

شرافتمندان عرب ریخته شده و پیروزی آنها نزدیک است.
اعضای هیأت اردنی در دیدار با اسد خاطرنشان کردند: هدف قرار 
گرفتن سوریه که چند دهه حامی مسائل مهم عربی و اسالمی از جمله 

مساله فلسطین بوده است، تازگی ندارد و موضوع عجیبی نیست.
بشار اسد در این دیدار از ابراز هم بستگی هیأت اردنی با ملت سوریه 

قدردانی کرد.

        

وقتی کودکان به جنگ فرستاده می شوند
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در  اجماالً  که  است  رشته یي  جامعه شناسي، 
تعریف کارکردِ خود مدعي است که مي خواهد 
قرار  بررسي  به صورت علمي مورد  را  جامعه 
این رشته  تمایز  نکتۀ اساسي و وجه  دهد؛ دو 
که در قرن 18 توسط اگوست کنت بنیان نهاده 
شده، همانا تأکید بر »شناختن« و »علمي بودن« 

است. 
و  »شناخت  بر  جامعه شناسان  تأکید  ریشه 
توصیف« جامعه، به نیکوال ماکیاولي، اندیشمند 
همین  نیز  و  بازمي گردد  میالدي  پانزدهم  قرن 
فلسفۀ  از  را  جامعه شناسي  که  است  تأکید 
اجتماعي و یا علوم اخالقِي پیش از خود متمایز 

مي کند. 
ماکیاولي در مقام یک اندیشمند سیاسي، بنیاني 
نو در دانش سیاست درمي افکند؛ او معتقد است 
که عصر سیاست نامه نویسي که زباني تجویزي 
و  نبایدهاي حکومت  و  باید  به  آن  در  و  دارد 
پایان  به  مي پرداختند،  شایسته  حکومت داري 
رسیده است و در عوض، راهِ درست این است 
فعلِي حاکمان را مطالعه  ما نحوۀ حکومت  که 
کرده و توصیف کنیم تا از این راه بفهمیم که 
پیدا  بقا  یا  و  تأسیس شده  حکومت ها چه طور 

کرده اند. 
هدف برتر این مطالعات نیز این است: »تحقق 
و نگهداري دیرپاي دولتي نیرومند و با تمرکز 
)هورکهایمر؛  بورژوازي.«  رونق  مقام شرط  در 

 )24 ،1386
به  متناقض نما  اندیشۀ  این  که  بود  پس  این  از 
به  و  یافت  راه  اجتماعي  و  انساني  علوم  عالم 
یکي از ادعاهاي جامعه شناسان نیز بدل گشت: 
به  و  برآمده ایم  جامعه  توصیف  درپي  تنها  ما 
در  ولي  ـ  اخالقي  داوري هاي  ارزش  از  دور 
ـ  »مدرن«!  راستاي هدف مقدس حفظ جامعۀ 

عمل مي کنیم. 
دوم  تأکید  به  مي توانیم  نقطه  همین  از 
بودن  »علمي«  یعني  جامعه شناسان، 

جامعه شناسي بازگردیم. 
جامعه شناسي در فضاي علم زدۀ حاکم در قرن 
هجدهم و پیشرفت هاي جدي دانشمندان علوم 
این  در  طبیعت  تکنولوژیک  تسخیر  و  طبیعي 
دوران از یک سو، و فضاي آشفتۀ اجتماعي این 
قرن در غرب ـ به دلیل فروپاشیدن هویت دیني 
ارایۀ بدیلي مناسب و تغییرات  به  نیاز  اروپا و 
دیگر  سوي  از  ـ  غیره  و  ارزشي  و  هنجاري 
رسیدن  آرزوي  ابتدا  همان  از  و  مي کند  ظهور 
علم  عنوان  به  را  فیزیک  علم  موفقیت هاي  به 
مادر در آن دوران، در سر مي پروراند؛ آرزویي 
که امروزه بر طبق شواهد عیني، مي توان گفت 

که آن را با خود به گور برده است! 
جامعه شناسي که ابتدا کنت، متأثر از فضاي آن 
دوران، نام فیزیک اجتماعي را برایش برگزیده 

کلي  قواعد  به  فیزیک  مانند  تا  بود  آن  بر  بود، 
و  صنعتي  نوظهور  »جامعه«ي  شناخت  براي 
اجتماعي  وضع  به  بتواند  تا  یابد  دست  مدرن 
جامعۀ  و  دهد  سروساماني  دوران،  آن  آشفتۀ 
علمي،  هاي  پیشرفت  دوشادوش  را  غربي 
فرهنگي  ـ  اجتماعي  عقب مانده گي هاي  از 
و  عظیم  تمدني  با  را  تاریخ  و  داده  نجات  نیز 

سعادت بخش! پایان بخشد. 
قرن  فرانسۀ  در  که  جامعه شناسي  پس،  آن  از 
نقاط  سایر  در  بود،  شده  نهاده  بنیان  هجدهم 
با  امریکا،  سپس  و  اروپا  یعني  مدرن  دنیاي 

مکاتب متفاوت دیگرش ظهور کرد. 
اما وضع جامعه شناسي در کشورهاي شرقي و 
اساسًا  آیا  باشد؟  مي توانست  چه طور  اسالمي، 
پي  در  »علمي«  عنوان  به  »جامعه شناسي«یي 
»توصیف«! جهان انساني با هدف »حفظ سلطۀ 

بورژوازي و مدرنیته«، مي توانست پدید آید؟ 
همان طور که گفته شد، جامعه شناسي در شرایط 
در غرب ظهور  میالدي  قرن هجدهم  تاریخي 
با قرن دوازدهم  کرد؛ این زمان مصادف است 

هجري در بالد اسالمي.
پیشرفت هاي  از  سرمست  غرب  که  حالي  در 
خام  مواد  یافتن  براي  و  خویش  علمي  جدي 
گسترش  جهت  غیره  و  کار  نیروي  و  اولیه 
بازارهاي خویش، به استثمار سایر  تولیدات و 
در  اوضاع  بود،  آورده  روي  جهان  کشورهاي 
شرق عالم و در جهان اسالم به گونه یي اسف بار 
رقم مي خورد؛ مسلمانان عالوه بر مشکل اخیر 
متعدد  بحران هاي  با  اروپاییان(  )استثمارگري 
کرده  نرم  دست وپنجه  خارجي  و  داخلي 
و  داخلي  اختالفات  مغول،  )نظیر حملۀ  بودند 
حکومت هاي متعدد ظالم، اختالفات فرقه یي و 

مذهبي و غیره(. 
این دوران که رکود و آشفتگي در  با  هم زمان 
به  را  از مردم  سرزمین هاي اسالمي گروه هایي 
سمت صوفي مسلکي و انزواگرایي کشانده بود، 
جامعه شناسي در غرب مراحل تکویِن خویش 
را سپري مي کرد، تا آن که پس از قرن ها و در 
از فراز و نشیب هاي بسیار به کشورهاي  گذر 

اسالمي »وارد« شد. 
این نکته یي اساسي است که جامعه شناسي در 
کشورهاي مسلمان، به عنوان مکتبي در کنار مثاًل 
مکتب فرانسه، آلمان، انگلیس و غیره »تکوین« 
پیدا نکرد، بلکه با همان مختصات ذکر شده و 
اجتماعي خاص  فرهنگي-  ویژه گي هاي  همان 
به دانشگاه ها وارد شد و متأسفانه روشن فکران 
خویش  دیریِن  »خودباخته گي«  روح  همان  با 
بود که در  این در حالي  دل باختۀ آن شدند و 
جوامع به شدت دیني، ضدیت جدي با بنیان ها 
مدرن  رشتۀ  این  اساسي  پیش فرض هاي  و 
وجود داشت. اما البته این ضدیت مانند امروز 

یک ضدیت آگاهانه نبود؛ یعني از آن جایي که 
برخوردي  مدت ها  تا  مدرنیته،  با  ما  برخورد 
این  از  بدان شکل  بود، کسي شاید  غیرفلسفي 
پیش فرض ها و بنیان ها اطالعي نداشت تا با آ ها 
در  مشکلي  بلکه  برخیزد،  اندیشه یي  مبارزۀ  به 
این حوزۀ خاص )جامعه شناسي(، به گونه یي 
کژکارکردي  و  کارآیي  عدم  کرد:  بروز  دیگر 

جامعه شناسي و جامعه شناسان. 
دانشجویان  که  است  مسایلي  از  یکي  این  و 
با  همواره  جامعه،  با  مواجهه  در  جامعه شناسي 
انتظار  یک سو  از  مي کنند؛  نرم  دست وپنجه  آن 
و از سوي دیگر مقبولیتي که جامعه براي نقش 
اکنون  قایل است.  به عنوان جامعه شناس  آن ها 
که  کسي  از  چه طور  که  این جاست  پرسش 
جامعه شناسي ـ با همان تعریف و کارکردي که 
در قسمت نخست براي آن ذکر شد راـ  خوانده 
است، مي توان انتظار داشت که اوالً جامعۀ خود 
را بشناسد و ثانیًا براي مشکالتش راه حل ارایه 

دهد؟! 
حاصل  باال  بحث  از  که  دیگري  مهم  پرسش 
مي شود، این است که آیا نتیجۀ این بحث، این 
است که دیگر نیازي به خواندن جامعه شناسي 

نداریم و باید این رشته را تعطیل کنیم؟ 
است؛  منفي  پرسش  این  به  نگارنده  پاسخ 
باید  بلکه  کرد،  تعطیل  نباید  را  جامعه شناسي 

هدف از خواندِن آن را مشخص نمود. 
را  سوال  این  که  به جاست  شرایط  این  در 
به  خواند؟  جامعه شناسي  باید  چرا  که  پرسید 
از  نه  رشته  این  خواندِن  به  نیاز  مي رسد  نظر 
جهت استفاده عملي از آن در جامعه براي حل 
اجتماعي،  شرایط  توصیف  حتا  یا  و  مشکالت 

بلکه بیشتر به دالیل دیگري است. 
اول این که هدف از خواندِن جامعه  شناسي، باید 
»جامعه شناسي«  باشد.  خود  »دیگري«  شناخت 
است.  »تجددشناسي«  مثابه  به  ما  براي 
از  مدرن  جهاِن  فهم  معناي  به  تجددشناسي 
آن ها  که  آن طور  یعني  غربي هاست،  خود  نگاه 
هستي،  و  مي شناسند  را  خودشان  خودشان، 
تاریخ، جامعه و انساِن مدرن را تعریف مي کنند؛ 
جامعه شناسي نیز علم فهم جهان مدرن و ادارۀ 

آن است. 
»شناخت«  لزوم  از جهت  »مسلمان«،  ماي  پس 
موانع موجود و سپس »مبارزه« و »گذر« از آن 
در راستاي تحقق اسالم و تمدن اسالمي، الزم 
و  بشناسیم  خوب  را  »غرب«  دیگري  تا  است 
براي این منظور باید قبل از هر چیز بدانیم که 
آن ها، خودشان، چه طور خودشان را مي شناسند. 
و  غربي  خودشناسي  این  به  رسیدن  براي 
طریق  از  مدرنیته  از  گذر  امکان  به  دست یابي 
درک و فهم و شناخت جامعۀ مدرن، رجوع به 
جامعه شناسي موجود ضروري به نظر مي رسد. 
)براي مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به کتاب تجدد 
متضاد،  حقیقت هاي  غرب شناسي؛  و  شناسي 
انتشارات   ،1389 کچویان،  دکتر حسین  نوشتۀ 

امیرکبیر.( 
دومین دلیل مطالعۀ این رشته نیز این است که 
که  جدیدي  اجتماعي  دانش  ساختن  در  ما  به 
برخاسته از جامعه و فرهنگ اسالمي و میهنِي 
خود باشد، یاري رساند؛ بدین معني که ما براي 
اجتماعي  دانش  به  نیاز  جدید،  تمدني  ساختن 
در  تنها  نه  که  داریم  تمدن  آن  با  متناسب 
»تشکیل« و برپایِي آن ما را یاري دهد، بلکه در 

بازتولید مداوم و »بقا«ي آن نیز مؤثر افتد. 
بنابراین، الزم مي آید در این راستا، از تجربه ها 
زماني  که  دیگراني  موفقیت هاي  و  شکست  و 
تمدني  شرایط  با  متناسب  و  جدید  دانشي 
پس  کنیم.  استفاده  کرده اند،  تولید  خویش 
الزم است که هدف از خواندن جامعه شناسي، 
واقع بینانه باشد و نیز سطح و نوع توقعي که از 
این رشته مي رود، متناسب با توانایي ها و شأِن 

او باشد. 
فراموش نکنیم که جامعه شناسي، بنا بر ادعاهاي 
خود جامعه شناسان، تالشي معرفتي براي حفظ 
پیش فرض ها،  و  بوده  مدرن  جامعۀ  بنیان هاي 
وفاداري  ضامن  آن،  مدرن  مباني  و  بنیان ها 

همیشه گِي او به سلطۀ مدرنیته است. 
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الهام ربیعي

بخش دوم و پایانی

چرا بايد 
جامعه شناسي غربي بخوانيم؟

  با تمام شدن رابطۀ عاطفی چه گونه کنار بیاییم؟ 
بسیاري از مراجعان جوانی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند، اولین مشکل شان تمام شدن 
یا به قول خودشان »کات شدن« یک رابطۀ عاطفی است. احساس عمیق »از دست دادن« است 
که آن ها را راهی مراکز مشاوره کرده است. روان شناسان مختلف رویکردهای مختلفی برای 
درمان این حس منفی ناخوشایند دارند. اما به هر حال، توصیه های زیر برای بیشتر این آدم ها 

کارساز است. 
  قدغن های پس از قطع شدِن یک رابطه 

خیلی ها بعد از تمام شدِن یک رابطۀ عاطفی، کارهای عجیب وغریبی انجام می دهند تا جایی 
که می توانید این کارها را انجام ندهید: 

ـ تا 6 ماه جایگزین، قدغن! شاید عمومی ترین واکنشی که به عنوان یک راه حل به ذهن کسی 
که رابطۀ عاطفی تمام شده یی در ذهنش تکان می خورد می رسد، این است که با یک آدم دیگر 
رابطۀ عاطفی برقرار کند. او می خواهد به خودش یا به معشوق سابقش ثابت کند که مشکلی 
نداشته و به راحتی می تواند با یک نفر دیگر به نتیجه برسد؛ اما این تصور کاماًل غلط است. 

تا وقتی که نفر جدید فقط یک واکنش به نفر قبلی باشد، هیچ وقت ما رابطۀ خوبی برقرار 
یا دقیقاً شبیه به آدم قبلی انتخاب می کنیم، یا دقیقًا  نخواهیم کرد. نفر جدید را ما معموالً 

برعکسش و یا هر آدم جدیدی را با او مقایسه می کنیم. 
یادتان باشد تا موقعی که خاطرۀ معشوق قبلی در ذهن شما پررنگ است، این کار در بهترین 
حالت یک نفر دیگر را بدبخت می کند و در بدترین حالت، کلکسیون شکست های عشقی تان 

را کامل تر می کند. 
پس لطفاً مدتی که سوگوار عشق قبلی تان هستید، به دنبال جایگزین نگردید. متوسط این 
مدت شش ماه است، اما شما خودتان دماسنِج خودتان باشید. تا وقتی که حرارت رابطۀ قبلی 

به رفتار شما جهت می دهد، لطفاً رابطۀ جدیدی برقرار نکنید. 
ـ پناه بردن به »مواد وابسته گی آور«، قدغن! تمام شدن رابطۀ عاطفی می تواند یک نفر را به دام 
استفاده از مواد وابسته گی آور )از مخدر بگیر تا الکول( بکشاند. خیلی ها اولین سگرت شان 
را پس از تمام شدِن یک رابطۀ عاطفی روشن کرده اند؛ اما لطفاً به خاطر خودتان هم که شده، 
گریه ها و افسرده گی های بعد از تمام شدن را به گیجِی بعد از سگرت و الکول، ترجیح دهید. 
به شکست به عنوان یک فرصت خودشناسی نگاه کنید. خیلی ها بعد از تمام شدن یک رابطۀ 
عاطفی، آدم مثبت تری می شوند. برای این آدم ها دیگر نظر طرف مقابل مهم نیست. آن ها به 
خودشان برگشته اند و جدا از رویدادهای رابطۀ عاطفی، شروع کرده اند به اصالح خودشان. 
با خودش، عواطفش و فکرهایش روبه رو  تمام عیار  را  آدم  رابطۀ عاطفی،  تمام شدِن یک 

می کند. 
تمام شدن رابطۀ عاطفی می تواند یک بار دیگر تمام شکست های عاطفی زنده گی را بیاورد 
جلِو چشِم آدم. این هم می تواند افسرده کننده باشد و هم سازنده. یعنی این که آدم می تواند این 
مشکل های وجودی را الاقل با خودش حل کند و خودخواهی همیشه گی اش را کنار بگذارد. 
یادتان باشد که شیوه های تکراری ارتباط برقرار کردِن ما با دیگران، ریشه در رابطه یی دارد که 
ما در کودکی با پدر یا مادرمان داشته ایم. می توانید از باال به این شیوه های ارتباطی نگاه کنید 

و ببینید چرا دارید یک راه غلط ارتباط برقرار کردن را امتحان می کنید. 
از زاویۀ دید طرف مقابل هم به رابطه نگاه کنید. خیلی از ما بعد از تمام شدن یک رابطه 
عاطفی، به شدت خودخواه می شویم. حس می کنیم قربانی شده ایم و همه چیزمان را از دست 
داده ایم. نگاه کردن از زاویه دید کسی که با ما بوده است و چیزهایی که او از دست داده، 

می تواند این خودخواهِی ویرانگِر ما را تعدیل کند. 
حرف بزنید: سه راه قبلی راه حل هایی بود که می شد به تنهایی هم انجامش داد؛ اما آدمی زاد 
بعد از تمام شدِن رابطۀ عاطفی، از گیر کردِن کلمه و بغض در گلویش دارد خفه می شود. 
داکترمشاور و روان شناس را برای همین موقع ها گذاشته اند. اگر پیش این متخصص ها رفتید 
که بهتر، ورنه خودتان را پیش یک دوسِت صمیمِی رازدارِ ترجیحاً گرم وسرد چشیدۀ روزگار، 

خالی کنید. 
  چکیدة مطلب 

واکنش به تمام شدِن رابطۀ عاطفی می تواند بنا به شخصیت، جنسیت و نوع رابطه، متفاوت 
باشد. جایگزین پیدا کردن تا شش ماه و پناه بردن به مواد وابسته گی آور، از قدغن های بعد از 
این اتفاق است. حرف زدن و نگاه کردن به شکست به عنوان یک فرصت خودشناسی هم، از 

راهکارهای کنار آمدن با این شکست عاطفی است.
 www.bartarinha.ir :منبع

چه گونه از شکست عاطفی 
جان سالم به در ببريم؟



محمد افسر رهبین

پشت سر رفتم 
چندین سال از رنِگ موی خود کم کردم

رو در روی جوانی ایستادم
رو در روی جنگ، 

بادلی پُرگشته از شور، پُرگشته از شعر
 

پشت سر رفتم
رفتم تا سروستان های شجاعت

رفتم تا تاکستان های شهادت
رفتم تا سِر کاریز

تا لب حوض
تا کنارِ دریا

نشستم  با تو،
نشستم زانو به زانو

چهل میله ها غریدند،
چرخکی ها چرخیدند،

 جت ها به پرواز آمدند،
صدای پای تانک ها را می شنوی؟ برادر!

برخیز و چنته ات را، اگر نه از گلوله، از سنگ پر کن
تفنگت را بردار

دلت را کجا نهادی؟
یا مرگ، یا آزادی!

آسمان، خمپاره می بارد

بمب می بارد

ماین می کارد
هر سو شهید، هر سو زخمی 

هر سو شیون، هر سو فریاد
فرصتی برای گریستن نی

امیدی برای زیستن نی
سپاه بال در پیش و رودبارِ غرنده در پس

گزینۀ دیگری نی، جز نبرد و بربادی
یا مرگ یا آزادی!

این صدای کدامین شبگرد است که دست به دست 
آسماِن خدا داده است؟

این صدای کدامین شاه مرد است که این چنین در کوه 
و کوچه ایستاده است؟

آه وطن!
آه مسجِد آفتابِی من!

سرودگاهِ سینه ات، از گردِ نیایش تهی مباد!
وضوی سرخ دارم،

تا خدا، شب ُدعایم را اجابت کند، 
بگذار؛ نماز عشق را در مهراب هندوکوهت ادا سازم 

بلند و فریادی،
یا مرگ یا آزادی!

از فراز نای زمان سرازیر می شوم
با هیهای زمان سرازیر می شوم

قصه یی از عشق و حکایتی از درد
بر بستر سرِخ ترشده از یاد

فریاد فریاد!

در سرزمین زردشت، آیین مهر ورزیدم
 کشتنم باید، چرا کشتنم باید؟

ای آتش مقدس!
پیر گشتی گوییا 

پیرگشتی گوییا، که این هیزم افتاده در خویش را
به خاکستر نکشیدی

پیر گشتی یی آتش مقدس، مگر؟
این چیست؟ این دودانبار

که هرچه برآن گذرد،
نه شراری از آن برخیزد و نی شعری

ای وای، ای وای! 
سرد  اهریمنت  چه گونه  زد،  آب  اهریمنت  چه گونه 

ساخت
که اینک خشک و یخ زده برجای مانده ای

نه کنگینه  یی از شعر
نه کجاوه یی از شرار

دیگر نه آن حکایت »دیر مغان« 
نه آن روایِت حافظ مهرآیین:

»که آتشی که نمیرد همیشه در دِل ماست«

پنداشتی، این گونه نیز می توان زیستن؟
این گونه بی درد، این گونه بی درود 

این گونه با خود، این گونه تنها 
ای یار! از پای نیافتادی

یا مرگ یا آزادی!

کابل، بهمن ماه ۱39۱

جاناتان کالر 
برگردان: فرزانه طاهری

چه چیزی تعیین کنندۀ معناست؟ گاه می گوییم که معنای یک 
قصِد  گویی  بوده،  گوینده  نظر  مورد  که  است  چیزی  گفته 
گوینده تعیین کنندۀ معنا باشد. گاه می گوییم که معنا در متن 
است – ممکن است قصدتان از گفتۀتان الف بوده باشد، اما 
آن چه گفته اید عماًل به معنای ب است – گویی که معنا زادۀ 
خودِ زبان است. گاه می گوییم که زمینه تعیین کنندۀ معناست: 
برای آن که بدانیم فالن گفته چه معنایی دارد، باید به شرایط 
توجه  است،  شده  پدیدار  گفته  آن  که  تاریخی یی  زمینۀ  یا 
مدعی اند  گفتم،  پیشتر  که  چنان  نظریه پردازان،  برخی  کرد. 
که معنای یک متن همانا تجربۀ خواننده است. قصد، متن، 

زمینه، خواننده – کدام یک معنا را تعیین می کند؟
  خوب، همین که استدالل هایی لَِه هر چهار عامل ساخته 
است  امری  معنا  که  می دهد  نشان  خود  شده،  پرداخته  و 
پیچیده، و فّرار، و نه چیزی که با یکی از این عوامل بتوان 
بحث های  از  یکی  کرد.  تعیین  را  آن  برای همیشه  بار  یک 
ادبی  معنای  تعیین  در  قصد  نقِش  به  ادبی  نظریۀ  در  دیرپا 
این  مؤلف«  قصد  مشهور»مغالطۀ  مقالۀ  در  می شود.  مربوط 
ادبی  آثار  تفسیر  بارۀ  در  که بحث  است  بحث مطرح شده 
را نمی توان با پرس وجو از نویسنده حل وفصل کرد. معنای 
یک اثر آن چیزی نیست که نویسنده در لحظۀ نگارش اثر 

در ذهن داشته است، یا نویسنده پس از پایان یافتِن نگارش 
فکر کرده که این معنا را دارد، بلکه در واقع آن چیزی است 
که نویسنده موفق شده در اثر بگنجاند. اگر در گفت وگوی 
گوینده  مقصودِ  همان  را  گفته  یک  معنای  اغلب  روزمره 
بدانیم  عالقه مندیم  بیشتر  که  است  علت  این  به  می دانیم، 
گوینده در آن لحظه چه فکر می کند، نه اینکه به واژه هایی 
که بر زبان می آورد، عالقه داشته باشیم، اما ارزِش آثار ادبی 
به آن بنای خاِص ساخته از واژه هاست که در جامعه انتشار 

می یابد. 
محدود کردِن معنای یک اثر به آن چه نویسندۀ آن احتماالً در 
ذهن داشته است، همچنان یکی از استراتژی های ممکن در 
نقد است، اما این روزها معموالً این معنا را با قصِد درونِی 
نویسنده گره نمی زنند، بلکه آن را با تحلیل شرایط شخصی 
یا تاریخی نویسنده مرتبط می کنند: این نویسنده با توجه به 
وضعیِت آن لحظه با این اثر چه نوع عملی را انجام می داده 
کم اهمیت  را  اثر  به  بعدی  پاسخ های  استراتژی  این  است؟ 
لحظۀ  دغدغه های  به  اثر  که  می گوید  تلویحًا  و  می شمرد 
پاسخ گوی دغدغه های  اگر هم  و  پاسخ می دهد  خلِق خود 

خواننده گان بعدی می شود، صرفًا از سر تصادف است. 
   منتقداِن مدافع این تصور که قصد تعیین کنندۀ معناست، 
در  خواننده گان  مساله،  این  انکار  با  که  می ترسند  قرار  از 
جایگاهی باالتر از نویسنده گان قرار گیرند و حکم می دهند 
به  کسی  اگر  اما  گفت.«  می توان  تفسیر»هرچیزی  در  که 
تفسیری رسید، باید دیگران را هم مجاب کند که تفسیرش 

به جاست، وااّل آن را رد می کنند. هیچ کس ادعا نمی کند که 
اما در مورد نویسنده گان، آیا  »هر چیزی می توان گفت.« و 
بهتر نیست آن ها را ارج بگذاریم چون آفریده های شان این 
قدرت را داشته اند که بی نهایت فکرهای گوناگون برانگیزند 
و مجال برای انواع خوانش ها فراهم سازند به عوض این که 
ارج شان را تنها در آن چیزی بدانیم که به تصور ما معنای 

اصلی و اولیۀ اثر بوده است؟ 
آن چه گفتیم به هیچ وجه به معنای این نیست که اظهارات 
از  بسیاری  در  ندارد:  اهمیتی  اثرشان  بارۀ  در  نویسنده گان 
پروژه های نقد اظهارات آن ها ارزش ویژه یی دارد و متونی 
فراهم می آورد که در کنار متن اثر قرار می گیرند. برای مثال، 
او  تفکر  تحلیِل  در  است  ممکن  نویسنده  خود  گفته های 
اهمیتی اساسی داشته باشند، یا در بحث بر سر این که یک اثر 
دیدگاه یا قصد اعالم شدۀ نویسنده را چه گونه بغرنج کرده یا 

از ریشه دگرگون کرده است.
معنای یک اثر آن چیزی نیست که نویسنده در مقطعی در 
ذهن داشته و فقط هم خاصۀ متن یا تجربۀ خواننده نیست. 
معنا تصوری است ناگزیر به این دلیل که چیزی نیست که 
ساده باشد یا بتوان آن را تعیین کرد. هم تجربۀ یک سوژه 
چیزی  آن  هم  متن.  یک  خاصۀ  هم  و  است  شناسا(  )ذهن 
که  متن  در  است  چیزی  آن  هم  و  می کنیم  درک  که  است 
سعی می کنیم درکش کنیم. همیشه می توان دربارۀ معنا بحث 
و جدل کرد، و از این نظر معنا تعیین ناشده است، همیشه 
مانده تا تعیین شود، موضوِع نتیجه گیری هایی است که هرگز 
یا فرموِل  نیستند. اگر بخواهیم که حتمًا اصل  ناشدنی  ملغا 
را  معنا  زمینه  که  گفت  می توان  بگیریم،  کار  به  را  جامعی 
قواعد زبان، وضعیت  تعیین می کند، زیرا زمینه دربرگیرندۀ 
بتوان ربطی  نویسنده و خواننده، و هر آن چیزی است که 
برایش تصور کرد. اما اگر بگوییم معنا وابسته به زمینه است، 
ندارد:  مرزی  و  حّد  زمینه  که  کنیم  اضافه  هم  را  این  باید 
نمی توان پیشاپیش معین کرد که چه چیزی را می توان جزو 
زمینه به حساب آورد، و به چه شکلی اگر زمینه را گسترده تر 
کنیم، ممکن است آن چه معنِی متن تلقی می کنیم، تغییر کند. 

معنا وابسته به زمینه است، اما زمینه مرز ندارد.
   تغییرات اساسی را که گفتمان های نظری در تفسیر ادبیات 
به وجود آورده اند، می توان در واقع نتیجۀ توّسع یا توصیف 
دوبارۀ زمینه دانست. برای مثال تونی ماریسن این بحث را 
تاریخِی  حضور  از  عمیقًا  امریکا  ادبیات  که  می کند  مطرح 
آن  به  اغلب  که  حضوری  است،  پذیرفته  تأثیر  برده داری 
اذعان نشده است، و اشتغال این ادبیات به مسالۀ آزادی – 
باز،  جادۀ  سرخ پوستان(،  مرزی)قلمرو  سرزمین های  آزادِی 
تخیل لجام گسیخته ـ را باید در زمینۀ برده گی خواند، چرا 
که داللت های خود را از این زمینه می گیرد. و ادوارد سعید 
هم گفته است که رمان های جین آستین را باید با توجه به 

شده  حذف  رمان ها  این  از  که  کرد  تفسیر  پس زمینه یی  آن 
است: بهره کشی امپراتوری انگلستان از مستعمرات که تمّکن 
الزم برای تأمین زندهگی یی شایسته در وطن، در بریتانیا، را 
تأمین می کرد. معنا وابسته به زمینه است، اما زمینه مرز ندارد، 
همواره ممکن است زیِر فشارِ بحث های نظری دست خوِش 

دگرگونی شود.
   در تبیین های تأویل  اغلب از دو نوع تأویل سخن می رود: 
تأویِل بازیابنده، که در صدد است تا زمینۀ اولیۀ یک تولید 
را)شرایط و قصد نویسنده و معانی یی که یک متن احتماالً 
تأویل  و  کند،  بازآفرینی  داشته(  اولیه اش  خواننده گان  برای 
وارسی  فرض های  برمی آید  صدد  در  که  ظن  بر  مبتنی 
استوار  آن ها  بر  احتماالً  متن  که یک  کند  برمال  را  نشده یی 
اولی  زبانی.(  فلسفی،  جنسی،  سیاسی،  است)فرض های 
ممکن است متن و نویسنده اش را بر صدر بنشاند، زیرا بر 
آن است که پیام اصلی اولیه را در اختیار خواننده گاِن امروز 
قرار دهد، حال آن که در بارۀ دومی اغلب می گویند که اقتدار 

متن را انکار می کند. 
اما این نسبت ها ثابت و الیتغیر نیستند و می توان به راحتی 
معنای  به  را  متن  چون  بازیابنده،  تأویل  کرد:  معکوس شان 
محدود  است  دور  ما  دغدغه های  از  که  مفروضی  اصلِی 
می کند، ممکن است از قدرت یک متن بکاهد، حال آن که 
ببرد  باال  مبتنی بر ظن ممکن است ارج یک متن را  تأویل 
باشد،  بوده  واقف  نویسنده خود  بی این که  که؛  دلیل  این  به 
به طریقی ما را درگیر می کند و کمک مان می کند تا دربارۀ 
مسایل حاضر بازاندیشی کنیم)و شاید فرض های نویسنده اش 
هم در این میان زیرورو شود.( تمایز دیگری هم قایل شده اند 
تفسیری  میان  تمایز  تمایز پیش گفته مقتضی تر است،  از  که 
ارزشمندی  حرف  حاوی  کارکردش  دلیل  به  را  متن  که 
بر  مبتنی  هم  باشد  بازیابنده  تأویل  هم  می تواند  می داند)که 
ظن( و تفسیر»نشانه گانی« که با متن چون نشانه گاِن چیزی 
غیرمتنی روبه رو می شود، چیزی که فرض می شود»عمیق تر« 
حیات  چه  است،  همان  متن  جذابیِت  واقعی  منبع  و  است 
یا  دوره  یک  اجتماعی  تنش های  چه  باشد  نویسنده  روانی 
تفسیر  همجنس خواهی.  از  بورژوا  جامعۀ  مرضِی  هراِس 
را  آن  ـ  می گیرد  نادیده  را  شی یی  بودن  خاص  نشانه گانی 
شیوه یی  عنوان  به  بنابراین  و  ـ  می داند  دیگری  چیز  نشانۀ 
کانون  وقتی  اما  نیست،  ارضا کننده  چندان  تفسیر  برای 
توجه را َرویۀ فرهنگی یی قرار می دهد که اثر ادبی یکی از 
نمونه های آن است، می تواند به توضیح آن َرویه کمک کند. 
برای مثال، تفسیر یک شعر به منزلۀ یک نشانه گان یا نمونۀ 
ویژگی های شعر تغزلی، ممکن است تأویلی رضایت بخش 

نباشد، اما چیزی مفید بر بوطیقا می افزاید.  

برگرفته از: نظریۀ ادبی – انتشارات مرکز
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معنای يک اثر آن چيزی نيست که نويسنده در مقطعی در ذهن داشته و فقط هم خاصة متن يا 
تجربة خواننده نيست. معنا تصوری است ناگزير به اين دليل که چيزی نيست که ساده باشد 
يا بتوان آن را تعيين کرد. هم تجربة يک سوژه )ذهن شناسا( است و هم خاصة يک متن. هم 
آن چيزی است که درک می کنيم و هم آن چيزی است در متن که سعی می کنيم درکش کنيم. 
هميشه می توان دربارة معنا بحث و جدل کرد، و از اين نظر معنا تعيين ناشده است، هميشه مانده 

تا تعيين شود

معنا، قصـد 
و زمینه

آتشیخزده
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نشست علمای افغانستان و پاکستان

به بن بست مـواجه شد

طرح امریکا برای ادامۀ...
 تالشی است میان فرماندهان ارشد ارتش که می خواهند 
از سال 2014 در  امریکایی پس  حدود 10 هزار سرباز 
افغانستان بمانند و چند تن از مشاوران غیرنظامی باراک 

اوباما که خواهان حضور کم رنگ امریکا هستند.
فرماندهان ارتش امریکا نگران هستند که کاهش چشمگیر 
نیروها در افغانستان دستاوردهای جنگی را از بین ببرد 
امریکا نگران هستند که  و در عین حال مقامات دولت 
هزینه های  امریکایی  سربازان  گسترده  و  مداوم  حضور 

مالی و جانی زیادی به دنبال داشته باشد.
و  پنتاگون  مقامات  میان  در  نظری  اتفاق  آنکه  وجود  با 
کاخ سفید در خصوص مزایای یک کاهش مرحله بندی 
شده نیرو در حال شکل گیری است، فرماندهان ارتش و 
کاهش  اندازه  در خصوص  هنوز  اوباما  ارشد  دستیاران 

نیروها هم عقیده نشده اند.
هستند،  بررسی  دست  در  هم اکنون  که  پیشنهادهایی 
خواهان کاهش حضور سربازان امریکایی تا اوایل سال 

2016 به حدود بین 3500 و 6000 سرباز است.
یک گزینه یی که به طور جدی بررسی می شود، به دنبال 
کاهش هر چه بیشتر سطح سربازان تا کمتر از 1000 تن 
اوایل سال 201۷ است؛ به گونه یی که اغلب پرسنل  تا 
از محل سفارت امریکا در کابل کار خود را انجام دهند.

از  پس  ویژه  عملیات  کماندوهای  گزینه  این  اساس  بر 
برای  و  شد  نخواهند  مستقر  افغانستان  در   2016 سال 
انجام حمله در این کشور از سوی کشتی ها و پایگاه ها 
در کشورهای اطراف به افغانستان اعزام شده و عملیات 
با  مشترک  طور  به  که  تاسیساتی  محل  از  از  را  خود 

نیروهای افغان اداره می شوند، به اجرا درآورند.
مقامات کاخ سفید پیش از مذاکره در خصوص کاهش 
برای  طرح هایی  بررسی  به  نیروها  شده  مرحله بندی 
تا  سرباز   2500 میزان  تا  امریکا  نظامی  حضور  کاهش 

ژانویه سال 2015 پرداخته بودند.
هشدار از افزایش شمار...

 در ننگرهار می گوید تابلیت های خواب آور را می توان 
از  بسیاری  اما  داد  کودکان  به  و  کرد  مخلوط  شیر  با 
افیونی  مواد  حاوی  که  غذاهایی  واسطه  به  کودکان 
به  افیونی  مواد  که  آنجایی  از  می شوند.  معتاد  هستند 
راحتی در افغانستان قابل دسترس هستند برخی گمان 
به  را  آنها  و  نیستند  آور  اعتیاد  مواد  این  که  می کنند 

عنوان مسکن و التیام بخش استفاده می کنند.
یکی از داکتران دفتر مبارزه با مواد مخدر و وقوع جرم 
در  افغانستان  در  کودکان  اکثر  می گوید:  ملل  سازمان 
نتیجه تنفس مواد افیونی که پدرانشان در منزل مصرف 
می کنند معتاد می شوند و برخی دیگر نیز به صورت 
عمدی توسط والدینشان معتاد می شوند. به طور مثال 
، مادران در زمانی که در حال بافتن فرش یا برداشت 

خشخاش از مزارع هستند برای آرام کردن فرزندانشان 
از مواد مخدر استفاده می کنند.

این مقام مسوول سازمان ملل گفت: علت اصلی اعتیاد 
کودکان در افغانستان فقر است. بسیاری از خانواده ها 
و  ندارند  مخدر  مواد  جانبی  تاثیرات  درباره  اطالعی 
کودکانشان  خورد  به  را  مواد  این  اگر  که  نمی دانند 

بدهند آنها را می کشند.
براساس جدیدترین نظرسنجی وزارت خارجه امریکا 
افغانستان  در  مخدر  مواد  از  استفاده  خصوص  در 
بزرگسال  کننده گان  مصرف  تعداد  که  شد  مشخص 
معتاد  تعداد کودکان  و  تن  میلیون   1  /  3 مواد مخدر 

حدود 300 هزار تن است.
مواد  با  مقابله  دفتر  گزارش  براساس  همچنین 
که  شد  مشخص  ملل  سازمان  جرم  وقوع  و  مخدر 

 53 به  افغانستان  در  مخدر  مواد  مصرف کننده گان 
درصد از سال 2005 تا 2010 افزایش یافته است.

تنها  که  کردند  اعالم  همچنین  ملل  سازمان  مقام های 
90 مرکز ترک اعتیاد در سراسر افغانستان وجود دارد 
که به درمان 16 هزار معتاد می پردازد. این رقم از سال 
سوم  یک  و  است  یافته  افزایش  درصد   40  ،2009
معتادان این مراکز نیز کودکان و زنان هستند. عالوه بر 
این 60 درصد جمعیت افغانستان زیر 25 سال و 52 

درصد این افراد نیز زیر 18 سال هستند.
داکتر دفتر مبارزه با مصرف مواد مخدر و وقوع جرم 
ما  که  صورتی  در  کرد:  اعالم  همچنین  ملل  سازمان 
این معتادان را درمان نکنیم آنها را فراموش کرده ایم. 
مخدر  مواد  آنها  اگر  هستند  افغانستان  آینده  کودکان 

مصرف کنند برای کشور مثمر ثمر نخواهند بود

ماندگار
درحالی که اعضای شورای علمای افغانستان می گویند 
برگزاری  در خصوص  پاکستانی  علمای  هیأت  با  که 
دست  توافق  به  کابل  در  کشور  دو  علمای  کنفرانس 
که  می گوید  پاکستان  علمای  شورای  رییس  یافته اند، 
آن ها نتوانسته اند با هیأت شورای علمای افغانستان در 

بارۀ دو شرط ابتدایی پاکستان به توافق برسند. 
موالنا طاهر اشرفی به صدای امریکا گفته است شرط 
نخست پاکستان این است که طالبان در این کنفرانس 
شامل شوند و شرط دوم این که مردم و علما هیچ گونه 
فتوایی برضد طالبان صادر نکنند و نیز هیچ صحبتی به 

طرفداری از حکومت افغانستان صورت نگیرد.
به گفتۀ اشرفی، علمای دینی پاکستان تنها در صورتی 
در این نشست شرکت خواهند کرد که شورای عالی 

صلح افغانستان شرایط آن ها را بپذیرد.
اما عطاءاهلل لودین معاون شورای عالی صلح و عضو 
طاهر  سخنان  که  می گوید  افغانستان  علمای  شورای 
خودش  از  پاکستان  علمای  شورای  رییس  اشرفی 

نیست.
علمای  نفری شورای  هیأت هشت  که  لودین  مولوی 
به  می کرد،  پاکستان همراهی  به  در سفر  را  افغانستان 
مشترک  نشست  یک  در  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 
قطعنامۀ شورای علمای افغانستان و پاکستان صادر شد، 
موالنا اشرفی در آن نشست حضور داشت و اما هیچ 
اعتراضی به قطعنامه نکرد. بنابراین، اظهارات او پس از 

نشست مربوط به شخص خودش می شود.
عضو شورای علمای افغانستان افزود: اظهارات اشرفی 
به  می شود  مربوط  اظهارات  این  نیست؛  خودش  از 

آدرس هایی که او به آن ها وابسته است.
فتوا صادر  باالی هیچ کسی  ما  که  لودین گفت  آقای 
نکرده ایم؛ اما این که در نشست فتوا صادر خواهد شد 

یا خیر، مربوط به نشست علما می شود.
به گفتۀ او، در این نشست هر حکمی که علما بر اساس 

دین و شریعت صادر کنند، آن حکم تطبیق می شود.
علمای  شورای  عضو  و  صلح  عالی  شورای  معاون 
افغانستان  علمای  شورای  »هیأت  گفت:  افغانستان 
طی  را  آن  که  یافتند  دست  توافق  یک  به  پاکستان  و 
پس  این که  اما  کردند،  اعالن  رسانه ها  به  قطعنامه یی 
برگزاری  راه  سد  فردی  یا  و  شخص  توافق،  این  از 
آن ها  می کند،  ایجاد  موانع  و  می شود  نشست  این 
از  آن ها  شود،  تأمین  صلح  افغانستان  در  نمی خواهند 
برخی جهت ها تحریک می شوند که چنین مسایلی را 

دامن بزنند.«
این مقام شورای عالی صلح افزود، امیدواریم اعضای 
شورای علمای پاکستان، توافقات انجام شده را عملی 

سازند.
رییس  اشرفی  که  که  گفت  لودین  عطاءاهلل  مولوی 
است،  وابسته  به چند جهت  پاکستان  علمای  شورای 
نظریات او از خودش نیست، نظریات او همواره تغییر 
می کند و اظهار نظر های او نمی تواند نظر کل اعضای 

شورای علمای پاکستان باشد.
اعضای  حتا  نشست  یک  در  لودین،  اقای  گفتۀ  به 
شورای علمای پاکستان اجازۀ حضور به اشرفی  نداده 

اند.
عضو  یک  محی الدین  هریره  ابو  مفتی  حال،  این  در 
علمای  شرایط  از  دوشنبه  روز  پاکستان  هیات  دیگر 
یک  دنبال  به  که  گفت  اما  نکرد،  آوری  یاد  پاکستان 
جلسۀ به سطح بلند در کابل – که قرار است به تاریخ 
بیست و یکم فبروری برگزار شود –  دو صد و پنجاه 
کنفرانس  در  مارچ  درماه  کشور  دو  هر  از  دینی  عالم 

علما اشتراک خواهند کرد.
نشست شورای علمای پاکستان و افغانستان به خاطر 

برگزار  افغانستان  در  امنی  نا  و  جنگ  برای  حل  راه 
می شود.

  تالش های همگام برای صلح
مذاکرات مذهبی که موازی با تماس های رهبران ارشد 
می رود،  پیش  به  آباد  اسالم  و  کابل  نظامی  و  سیاسی 
بازتاب دهندۀ تالش های افغانستان، پاکستان و جامعۀ 
بین المللی برای تسریع هر چه بیشتر روند مصالحه و 

ادغام مجدد در افغانستان است.
صلح  انستیتوت  در  تحلیلگر  یوسف،  معید  باور  به 
واشنگتن، منازعات در افغانستان با بنبست مواجه شده 
با  یکجا  وضعیت  این  درک  که  می افزاید  او  است.  
خروج نیروهای خارجی تا کمتر از دو سال دیگر از 
افغانستان، هم حلقات داخلی و هم بازیگران بین المللی 
را به حرکت به سمت یک سازش مجبور ساخته است.

آقای یوسف می گوید که پالن منسجمی در این زمینه 
وجود ندارد، اما یکی از نیازهای اساسی مجبور ساختن 
پاکستان است تا طالبان افغان را به میزمذاکره بکشاند.

تحلیگران می گویند که تا اکنون روشن نیست که طالبان 
اند و در صورت توافق و مصالحه،  تا چه حد متحد 
ادارۀ جنگجویان شان  رهبران آن گروه به چه میزانی 
از  شماری  که  می رود  گمان  اما  دارند،  دست  در  را 
علمای پاکستانی که از پشتیبانی سیاسی برخوردار اند، 
تا حدی بر شورشگری و شورشیان نفوذ داشته باشند.  
دو  علمای  اجالس  برگزاری  برای  قبلی  تالش های 
به  را  بود و هر دو جانب همدیگر  ناکام شده  کشور 

دست داشتن در بازی های سیاسی متهم می کردند.
افغانستان روز دوشنبه  اما زلمی رسول، وزیر خارجۀ 
مارچ  ماه  نخست  هفتۀ  دو  در  تا  کرد  امیدواری  ابراز 
این  رسول  آقای  گفتۀ  به  شود.  برگزار  علما  جرگۀ 
جرگه خود یک انکشاف در راستای مفاهمه و مصالحه 

در افغانستان می باشد.
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65 ولسوالی فاقد ادارات...
 توانسته اند، صرف 13 دادستانی غیرفعال را بازگشایی 

نمایند.
به خاطر  اند  ناگزیر  مردم  تأیید می کند که  نظری  آقای 
نبود ادارات عدلی و قضایی در شماری از ولسوالی های 
مسلح  مخالفان  به  مشکالت شان  حل  برای  کشور، 

مراجعه کنند.
و  است  امن  نا  ولسوالی هایی که  در  کرد:  تصریح  او 
مردم  نباشد،  محاکم  و  ولسوال  امنیه،  فرماندهی  آن  در 
حتمًا برای مشکالت شان به طرف مقابلی که در آن جا 
مسلط است، مراجعه می کنند. این یک واقعیت است و 
این مسأله مایۀ  از آن چشم پوشی کنیم و  ما نمی توانیم 

نگرانی تمام مردم افغانستان است.
هم  افغانستان،  کل  دادستانی  معاون  اظهارات  براساس 

اکنون 65 ولسوالی در والیت های قندهار، ارزگان، زابل، 
پکتیکا   پکتیا،  نورستان،  غزنی،  نمیروز،  هلمند،  فراه، 
ادارات  فاقد  وردگ  میدان  و  دایکندی  خوست،  لوگر، 

عدلی و قضایی اند.
رحمت اهلل نظری می گوید که یکی از عوامل غیرفعال 
ادارات  نبود  ولسوالی ها،  این  در  دادستانی  ادارۀ  بودن 
امنیتی، ولسوال و محاکم است، زیرا به باور وی، بدون 

این ادارات فعالیت دادستانی غیرممکن می باشد.
در این حال، گزارش های وجود دارند که نبود اداره های 
عدلی و قضایی در برخی والیت ها به خصوص قندهار 
نزد  در  طوالنی  مدت  برای  زندانیان  تا  شده  سبب 

نیروهای امنیتی باقی بمانند.
به  که  حکومتی  هیأت  رییس  عدالت خواه  عبدالقادر 
افغانستان  والیت  سه  در  را  زندان ها  وضعیت  تازه گی 

بررسی نموده می گوید: »همین مسأله باعث می گردد تا 
حقوق بشری زندانیان نقض گردد: در تمام ولسوالی های 
مربوط والیت قندهار ولسوال و فرماندۀ امنیه وجود دارد، 
ولی حد اقل در ده ولسوالی ادارات محاکم و دادستانی 
فعال نمی باشند. به این ترتیب متهمین مدت طوالنی در 
انتقال  به مرکز قندهار  باقی می مانند و بعداً  ولسوالی ها 
داده می شوند. این مساله یقینًا باعث نقض حقوق بشری 

اشخاص مظنون و متهم می گردد.«
از  شماری  در  قضایی  و  عدلی  ادارات  بودن  بسته 
برای  مردم  مراجعۀ  علت  تنها  افغانستان  ولسوالی های 
حل مشکالت و دعواهای شان به مخالفان مسلح نیست؛ 
این  در  گسترده  فساد  موجودیت  می شود  گفته  بل که 
ادارات مردم را وادار می سازد تا در این زمینه خواهان 

همکاری مخالفان مسلح گردند.

نظامیان امریکایی در قاچاق...
 را بدون اطالع رهبرانشان انجام می دهند.

یا  تنهایی  به  امریکا  کرد:  تاکید  روسیه  خارجه  وزیر 
در  پیشرفتی  نمی تواند  ائتالف  نیروهای  چارچوب  در 

بسیاری از موضوعات افغانستان بدست آورد.
نظامی  بزرگ  قدرت  عنوان  به  امریکا  گفت:  الوروف 
بتواند  که  اجرایی  قدرتی  حاضر  حال  در  اقتصادی،  و 

مشکلی در افغانستان را حل کند، ندارد.
وی به استمرار تهدیدهای تروریستی و افزایش خطرات 

مواد مخدر نیز اشاره کرد.

جـامعه آمادۀ پذیرش...
 بودند. وزارت های داخله و دفاع در حال حاضر سعی 
می کنند تا زنان بیشتری را به پولیس و اردو جلب کنند. 
در  تنها  نه  آن ها  حضور  خواهان  زن  حقوق  فعاالن  اما 
بلکه در رده های رهبری  امنیتی،  نیروهای  پایین  سطوح 

نیز می باشند.
این پروژه توسط موسسه اکسفام تمویل می شود و قرار 
و  پایتخت  در  زن  پولیس  ظرفیت  ترتیب  این  به  است 

والیت های افغانستان بلند برده شود.

  حضور در سطوح رهبری
زنان  که  گفت  برنامه  این  مزایای  مورد  در  سراج  خانم 
پیدا  جامعه  در  فعالیت  برای  بیشتری  امکانات  پولیس 
می کنند: »ما تالش می کنیم، پولیس زن را کمک کنیم تا 

رهبرانی باشند که اجتماع را کمک می کنند«.
سرتاسر  در  زن  پولیس   1300 از  بیش  حاضر  حال  در 
تا  دارد  داخله تالش  دارند و وزارت  فعالیت  افغانستان 
شمار آن ها را تا سال 2014 به 5 هزار تن برساند. برنامه 
بلخ  و  بامیان  والیت های  از  زن  پولیس  ظرفیت  ارتقای 
آغاز می شود و در مجموع در نُه والیت افغانستان تطبیق 

می شود. قرار است این برنامه دو سال ادامه یابد.
مختلف  های  عرصه  در  افغان  زنان  اخیر،  سال   11 در 
سیاسی و اجتماعی فعالیت می کنند، اما درصدی حضور 
از آن چه است که فعاالن حقوق  به مراتب کمتر  آن ها 

زن توقع دارند.
برای  را  راهی  تنها  افغان  زنان  که  می گوید  خانم سراج 
سهم گیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی آغاز کرده 
اند و تالش می شود تا این راه ادامه یابد. او گفت که زنان 
باید برای برقراری عدالت در تمام عرصه ها فعال باشند: 
ما  باشد.  زن  یک  سارنوال،  لوی  معاون  می  خواهیم  »ما 

می  خواهیم که شمار قاضیان زن افزایش یابد«.
در همین نگرانی هایی وجود دارد که با کاهش حمایت 
جهانی از افغانستان، حضور زنان در عرصه های سیاسی 

و اجتماعی کاهش یابد.

د سولې په اړه د پاکستان...
نوموړي وویل، چې له چې پاکستان ته د دوی سفر له السته 

راوړنو ډک و او هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري.
دی وایي، چې اسالم اباد ته په سفر کې په درېو ټکو توافق 
وشو، یو دا چې کنفرانس به د راتلونکي میالدي میاشتې په 

لومړیو کې جوړیږي.
دویم دا چې دا کنفرانس به په کابل کې جوړیږي او درېیم 
دا چې دوه سوه او پنځوس دیني عالمان به د افغانستان او 
همدومره شمیر دیني عالمان به د پاکستان له لوري په دې 

کنفرانس کې ګډون کوي.
دا چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان له لوري څوک او 

د پاکستان له لوري څوک ګډون کوي، مظفري په دې هکله 
څه ونه ویل.

نوموړي وویل، چې د دیني عالمانو کنفرانس په افغانستان او 
پاکستان کې د سولې او ثبات په اړه دی او د هیڅ کومې ډلې 
پر ضد به نه وي. وسله والو طالبانو له پخوا نه له دغه کنفرانس 

سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.



وزارت مبارزه با مواد مخدر و سفیر امریکا در 
با  مبارزه  مشکل  کابل  در  قانون  تنفیذ  بخش 
موادمخدر را چالش منطقه یی و جهانی خوانده 
تنهایی در  به  افغانستان  اند که  و هشدار داده 

مبارزه با مواد مخدر پیروز نمی شود.
قانون  تنفیذ  بخش  سفیر  میکفارلند،  ستیفن 
مواد مخدر  با  مبارزه  کابل و وزیر  در  امریکا 
کشور، روز سه شنبه، در یک نشست مشترک 
خبری، بزرگترین عامل کشت کوکنار را نا امنی، 
موجودیت مافیای مواد مخدر و تقاضای بیش 

از حد کشورهای جهان و منطقه می دانند.
وجود  »با  گفت:  امریکایی  دپلمات  این 
مخدر  مواد  با  مبارزه  کار  در  ما  مشکالت، 
پیشرفت های زیاد داشتیم. این مشکالت شامل 
تولید مواد مخدر، ادامه درگیری ها در افغانستان 
و تقاضای مواد مخدر در خارج از افغانستان 

است.«
ضرار احمد مقبل، وزیر مباره با مواد مخدر نیز 
این نشست گفت: مشکل مواد مخدر در  در 
بته های کوکنار نیست، بل مشکل منطقه یی و 
بین المللی است که افغانستان به تنهایی قادر به 
حل این مشکل نیست. آقای میکفارلند همچنان 
افزود که کشت کوکنار و موادمخدر یک مشکل 
به  نیز  آینده  در  و  است  افغانستان  در  جدی 

 حیث یک چالش  باقی خواهد ماند.
آقای میکفارلند گفت: »ما باید برای رسیده گی 
به قضایای موادمخدر نهاد های عدلی و قضایی 
را تقویت کنیم، هیچ کس توقوع نداشت که 
چالش موادمخدر به زودی در افغانستان ازبین 

جهان  و  افغانستان  برای  پدیده  این  و  برود، 
به حیث یک چالش بزرگ باقی خواهد ماند.«

  کمک مالی امریکا
در نشست روز گذشته، این دپلومات امریکایی 
افغانستان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  و 
تفاهم نامه یی را امضا کردند که بربنیاد آن امریکا 
برای هفده والیت افغانستان که کشت کوکنار 
در آن ها صفر شده است، یک، یک میلیون دالر 

کمک می کند.
ادامه  از  کابل  در  امریکا  سفارت  مقام های 
کمک های این کشور به افغانستان اطمینان داده 
و گفته اند که این پول درپروژه های نوسازی 
مانند مکتب ها، سرک، درمانگاه و دانشگاه ها، 
این  شده  پیشنهاد  اولویت های  بنیاد  بر  البته 

والیت ها، به مصرف خواهد رسید.
بامیان، پروان، کندز، تخار، بلخ، غزنی، فاریاب، 
پکتیا،  نورستان،  لوگر،  خوست،  جوزجان، 
پکتیکا، سمنگان، سرپل، پروان و میدان ورک 
از والیت های هستند که در آن کشت کوکنار 

صفر اعالم شده است.
مجازات و شناسایی قاچاق بران مواد مخدر

در این نشست، ضرار احمد مقبل، وزیر مبارزه 
با موادمخدر هرچند  از شناساسی ده قاچاقبر 
بزرگ مواد مخدر در جریان امسال، خبر داد، 
اما از افشای نام آن ها، خود داری کرد و افزود 

که تالش ها برای گرفتاری آن ها، جریان دارد.
آقای مقبل در مورد قاچاقبران شناسایی شده 
یاد  افغان  امان اهلل  از  »می توانیم  گفت:  گذشته 

بکنیم. از حاجی بختور یاد بکنیم. از حاجی الل 
جان یاد بکنیم. و سایرین دیگر. هفت نفرشان 

گرفته شده اند، سه نفرشان مانده است.«
با مواد مخدر  این، مسووالن مبارزه  افزون بر 
خبردادند که سه تن به اتهام قاچاق مواد مخدر 

به 18سال زندان محکوم به مجازات شده اند.
مواد  جرایم  و  مسکرات  با  مبارزه  سارنوالی 
مخدر امروز با نشر خبرنامه نگاشته است که 
این سه تن که باشنده گان والیت های کندهار و 
فراه هستند، به اتهام قاچاق 65 بیرل مشروبات 

الکولی محکوم به مجازات شده اند.
درخبرنامه گفته شده است که هنگامی که این 
مردان تالش داشته اند تا این مشروبات را از 
انتقال دهند، پولیس  نیمروز به والیت هلمند 

آنان را بازداشت کرده است.
کشت و قاچاق مواد مخدر از موارد جدی است 
که پس از امنیت، چالش عمده در افغانستان به 

شمار می رود.
این  در  همواره  خارجی  و  داخلی  مقام های 
منابع  از  یکی  و  اند  کرده  نگرانی  ابراز  موارد 
درآمد طالبان مسلح نیز همین کشت مواد مخدر 
و قاچاق آن گزارش شده است. چنانچه یک 
گذشته  سال  در  که  می دهد  نشان  آمارگیری 
طالبان 400میلیون دالر امریکایی از راه کشت و 

قاچاق مواد مخدر بدست آورده اند.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  آمار  بنیاد  بر 
ساالنه تجارت مواد مخدر در منطقه به 6۷میلیار 
دالر می رسد که سبب ادامه کشت کوکنار در 

افغانستان شده است.
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رییس جمهور کرزی:

اعضای دولت در صورت نامزدی در انتخابات 

باید استعفا دهند

مظاهره کننده گان
 شاهراه کابل- کندهار را بستند

یک مرد در والیت جوزجان
 سر بریده شد

نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان:

کمک جهان مشروط به مبارزه با فساد و مواد مخدر است

وزیر مبارزه با مواد مخدر:

به تنهایی قادر به مبارزه با مواد 
رییس جمهوری مخدر نیستیم کرزی،  حامد 

وزیر  وردک،  فاروق  از  افغانستان 
معارف خواسته که اگر قصد نامزدی 
ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  در 
مقامش  از  حاال  همین  از  باید  دارد، 

کنار رود.
این موضوع در نشست روز دوشنبۀ 
این  شد.  مطرح  افغانستان  کابینه 
مسایل  بررسی  به  عمدتاً  نشست 
مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 

سال 1393 اختصاص داشت.
انتخابات  به  ماه  چهارده 

سیاسی  صف آرایی های  و  مانده  ریاست جمهوری 
کم کم شکل می گیرد.

نشست  این  در  افغانستان  رییس جمهوری 
جبهه گیری های سیاسی پیش از انتخابات در کشور 

را نیز بررسی کرده  است.
در این جلسه تصمیم گرفته شد که هر مقام دولتی که 
می خواهد خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
باید از همین حال مقام دولتی را کنار  آینده کند، 

بگذارد.
هدف این تصمیم ظاهراً جلوگیری از سوء استفاده 

از منابع دولتی برای مقاصد انتخاباتی است.
منابعی در ریاست جمهوری افغانستان به شرط افشا 
نشدن نام شان به بی بی سی گفته اند که حامد کرزی 

از آقای وردک »عصبانی« بود.
فاروق وردک، از افراد نزدیک به رییس جمهور کرزی 
است و ماموریت های مهمی از جمله برگزاری چند 
لویه جرگه را برای آقای کرزی مدیریت کرده است. 
او از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری افغانستان 

است.
خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید که از جلسه 

وردک  آقای  که  می رسد  به نظر  چنین  دیروز 
کاندیدای مورد حمایت رییس جمهور کرزی نیست.
افغان همچنان گفته اند که رییس جمهور  مقام های 
و  منابع  از  وردک  آقای  که  این  احتمال  از  کرزی 
خود  شخصی  نفع  به  معارف  وزارت  امکانات 

استفاده کند، نگرانی دارد.
بر اساس اعالمیه یی که دفتر ریاست جمهوری منتشر 
کرده، فاروق وردک گفته است که اگر نامزد مقام 
صحبت  کرزی  آقای  با  شود،  ریاست جمهوری 

خواهد کرد.
او در این جلسه گفته است: »من عضو حکومت 
تحت رهبری جاللت مآب رییس جمهوری اسالمی 
افغانستان می باشم، اگر خود را به ریاست جمهوری 
مصلحت  و  هدایت  به  نمایم،  کاندیدا  آینده 
رییس جمهوری اسالمی افغانستان خواهد بود و در 
آن صورت از وظیفه فعلی خویش استعفا می دهم.«

به  افغانستان  انتخابات  قانون  حال،  این  با 
انتخابات  در  نامزدشدن  قصد  که  دولتی  مقام های 
کار  به  که  می دهد  اجازه  دارند،  ریاست جمهوری 
دولتی خود تا زمان ثبت نام رسمی و آغاز مبارزات 

انتخاباتی، ادامه دهند.

جامعۀ جهانی هفت میلیارد دالر به پروژه های 
افغانستان  به  بهتر  انرژی و حکومتداری  آبی، 

کمک می کند.
عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ کشور، روز گذشته 
در نوزدهمین جلسۀ بورد مشترک نظارت و 
انسجام گفت که امروز حکومت افغانستان با 
را  اولویت  دارای  برنامۀ  جامعۀ جهانی چهار 
انکشاف  آبی،  منابع  ملی  انکشاف  شامل  که 
تأمین  ملی  پروژۀ  زراعتی،  بازار  تولیدات 
کارا  و  مؤثر  حکومتداری  برنامۀ  و  انرژی 
می شود را جهت تمویل به تصویب می رساند.
انکشاف منابع آبی  برنامۀ اول،  افزود که  وی 
به مبلغ 1.8 میلیارد دالر برای مدت سه سال 
می باشد که 1.1 میلیارد دالر آن تعهد شده و 
۷00 میلیون دالر دیگر آن نیز در آیندۀ نزدیک 

تعهد خواهد شد.
وی افزود که انکشاف بازار زراعتی برنامۀ دوم 
به مبلغ 1.1 میلیارد دالر می باشد و  است که 
2۷0 میلیون دالر آن تعهد و 850 میلیون دالر 

دیگر آن تا هنوز تعهد نشده است.
تأمین  برنامۀ ملی  بعدی،  برنامۀ  به گفتۀ وی، 
دو  که  است  دالر  میلیارد   3.4 مبلغ  به  انرژی 
میلیارد دالر آن از جانب جامعۀ جهانی تعهد 

و 1.4 میلیارد آن تا هنوز تعهد نشده است.
برنامۀ  هم  آخر  برنامۀ  که  داشت  اظهار  وی 

مؤثر  حکومت  ملی 
که  است  کارا  و 
میلیون   146 هزینۀ 
دالر را در بر گرفته 
دالر  میلیون   106 و 
آن از جانب جامعۀ 
 39 و  تعهد  جهانی 
میلیون دالر آن تعهد 

نشده است.
افزود  همچنان  او 
پالیسی  امروز  که 
مدیریت کمک های 

اولویت  اساس  بر  که  افغانستان  در  خارجی 
نیز از  باشد  افغانستان  های مردم و حکومت 

دیگر مواردی است که به تصویب می رسد.
ملل  سازمان  خاص  نمایندۀ  کوبیش  یان 
جلسه،  این  جریان  در  افغانستان  در  متحد 
فساد اداری و قاچاق مواد مخدر را از جمله 
دوام  که  گفت  و  شمرده  بر  مهم  چالش های 
کمک های جامعۀ جهانی به افغانستان، مستلزم 
مبارزۀ صادقانۀ افغانستان با فساد اداری و مواد 

مخدر است.
جمهور  رییس  مشاور  ارسال  امین  هدایت 
گفت که افغانستان در سال 2014 و بعد از آن 

به هیچ وجه ناامن نمی شود.

رییس  احمدزی  غنی  اشرف  حال،  این  در 
کمیسیون انتقال مسوولیت های امنیتی نیز از 
انتقال موفقانۀ مسؤولیت های امنیتی خبر داده 
و گفت که با وجود اینکه تا به حال چهل هزار 
اما  اند،  کشور خارج شده  از  سرباز خارجی 

هیچ مشکل امنیتی بوجود نیامده است.
وی پیرامون مسألۀ انتخابات گفت که در سال 
طور  به  ریاست جمهوری  انتخابات   2014

مسالمت  آمیز و شفاف برگزار خواهد شد.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
های  گروه  از  بسیاری  نگرانی  آن،  شفافیت 

سیاسی را بر انگیخته است.
کشور  سی  از  بیش  سفرای  نشست  این  در 

حضور داشتند.

خاطر  به  کننده گان  اعتراض  از  نفر  ده ها 
دیگر،  فرد  دو  بازداشت  و  نفر  دو  کشته شدن 
ترافیک  روی  به  را  کندهار    - کابل  شاهراه 

بستند.
این اعتراض کننده گان  روز گذشته در مقابل بیز 
خارجی ها  تجمع کرده اند، ضمن بستن شاهراه 
کابل – کندهار خواهان آزادی دو فردی هستند 
که به گفتۀ آنان ملکی اند و صبح روز گذشته در 
یک عملیات مشترک از ولسوالی آب بند غزنی 

بازداشت شدند.

چیان  مظاهره  از  یکی  اهلل  صیف 
گفت،  باستان  بست  خبرگزاری  به 
دولتی  نیروهای  امروز)دیروز(  صبح 
عملیات  غزنی  بند  آب  ولسوالی  در 
کردند که به اثر آن دو نفر ملکی کشته 
بازداشت شده  و دو نفر ملکی دیگر 

ند.
 وی افزود که تا افراد بازداشت شده 
نگه  مسدود  را  شاهراه  نشوند،  رها 

خواهند داشت.
وی  گفت، نیروهای خارجی به آنان گفته اند، 
در صورتی که مقامات محلی افغان، ملکی بودن 
افراد بازداشت شده را تأیید کنند، آنان را آزاد 

خواهند کرد.
اما سمنوال محمد حسین آمر امنیه و سرپرست 
بست  خبرگزاری  به  غزنی،  پولیس  فرماندهی 
و  شده  کشته  افراد  تمامی  که  گفت  باستان 
وی  باشند،  می  طالبان  افراد  شده  بازداشت 

ادعای مظاهره چیان را بی اساس خواند.

والیت  آقچه  ولسوالی  در  مرد  یک 
افراد  توسط  هنگام  شب  جوزجان 

ناشناس سربریده شد.
این مرد امان اهلل نام دارد و باشندۀ 
ناحیه اول ولسوالی آقچه این والیت 

می باشد.
مل پاسوال عبدالعزیزغیرت فرمانده 
امنیه والیت جوزجان گفت که امان 
منزلش در  اهلل هنگامی که شب در 
بسترخواب بود، توسط هشت نفر با 

ضربات چاقو به قتل رسیده است.
به گفتۀ غیرت، این افراد پس از انجام عمل قتل، 

قسمتی از اموال  مقتول را نیز با خود برده اند.
این  بین  را خصومت شخصی  قتل  این  دلیل  او 

فراد عنوان کرد.

فرمانده پولیس افزود که سه نفر در رابطه به این 
نفر  پنج  بازداشت شده و  موضوع توسط پولیس 

دیگر این افراد  تحت پیگرد پولیس قراردارند.
به  قتل   40 جوزجان  والیت  در  روان  سال  طی 
گرفته  والیت صورت  این  در  زن  و  مرد  شمول 

است.
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پاکستانیو  له  غواړي  افغانستان  چې  کې  حال  داسې  په 
د  سولې  د  کړي،  جوړه  غونډه  ګډه  سره  عالمانو  دیني 
وغواړي  پاکستان  که  چې  وایي،  چارواکي  شورا  عالي 
به سوله  ژر  نو ډېر  په خبرو کې مرسته وکړي؛  د سولې 

راولي.
لودین  عطااهلل  مولوي  مرستیال  شورا  عالي  د  سولې  د 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې د سولې د خبرو اترو په 
اړه په تېرو څو کلونو کې د پاکستان نیت څرګند دی او 
که چېرې دغه هېواد وغواړي د سولې په پروسه کې په 
رښتیني ډول مرسته وکړي، وغواړي چې په افغانستان 
کې سوله تامین شي، بلکې د هغوی ستراتېژیک دوستان 
چې امریکا او برېټانیا دي هغوی یې وغواړي، نو ډېر ژر به 
افغانستان ته سوله راولي او دې روان ناورین ته به د پای 

ټکی کېږدي.
لودین قطر ته د پاکستان د جمعیت علمای اسالم ډلې د 
مشر موالنا فضل الرحمن سفر ته په اشارې وویل، چې په 

افغان سوله کې ډېر اوږده السونه شتون لري او د نوموړي 
سفر د امریکا او پاکستان په خوښه شوی دی.

هغه وایي، امریکا، پاکستان او د موالنا فضل الرحمن هر 
یو په دې پروسه کې خپلې ګټې لټوي.

ده  دا  دنده  او  مسوولیت  افغانانو  د  خبره،  په  نوموړي  د 
ثبات په خاطر د سولې  او  چې د دې هېواد د پرمختګ 

په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
مولوي عطا اهلل وایي، چې پاکستان ته د تګ پر مهال یې 
له پاکستانیو دیني عالمانو سره په لیدنه کې په یوشمېر 

مسایلو توافق کړی، چې د افغانستان غوښتنه وه.
هغه وایي، توافق وشو چې په مارچ میاشت کې به د دیني 
نیم  دوه  پاکستان  او  افغانستان  د  کې  غونډه  په  عالمانو 
همدارنګه  کوي،  ګډون  عالمان  دیني  تنه  سوه  نیم  دوه 
به په فبرورۍ کې یوشمېر پاکستاني دیني عالمان کابل 
ته راځي هغه ډول چې دوی ورغلي ول، څو د غونډې په 

اجنډا او د بحث مسایل جوړ کړي.

همدارنګه د سولې عالي شورا منشي مولوي امین الدین 
راستانه  موټي  ډک  په   سفر  دې  له  چې  وایي،  مظفري 

شوي دي.
کې  کنفرانس  خبري  یوه  په  ورځ  په  شنبې  سه  د  هغه 
هیله څرګنده کړه؛ چې دا کنفرانس به د سولې راوستو 
په برخه کې ډیره مرسته وکړي....           ادامه صفحه 6

روسیه: 

نظامیان امریکایی در قاچاق 
مواد مخدر دست دارند

وزیر امور خارجه روسیه گفت اطالعاتی در دست دارد که 
امریکایی در قاچاق مواد مخدر در  نشان می دهد نظامیان 

افغانستان دست دارند.
با  در مصاحبه  امور خارجه روسیه  وزیر  سرگی الوروف 
نشان  که  دارد  دست  در  اطالعاتی  گفت   2 روسیه  شبکه 
می دهد نظامیان امریکایی در زمینه قاچاق مواد مخدر در 

افغانستان دست داشته اند.
وی گفت: نظامیان امریکایی این اقدام...     ادامه صفحه 6
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د سولې په اړه د پاکستان نیت 
روښانه دی

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  1393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی 
خویش در این نشست، دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را 

قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

ایمیل و شماره های تماس:
  ۰7۰۰۰5۰۰۰۰ -  awmasoud@hotmail.co.uk
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قیام برضد طالبان در ولسوالی پنجوایی

پنجوایی  ولسوالی  زنگ آباد  منطقۀ  باشنده های 
وادار  را  آن ها  طالبان  شکنجۀ  و  ظلم  که  می گویند 

ساخت تا علیه آن ها دست به قیام زنند.
قیام  تعداد  که  می گویند  پنجوایی  ولسوالی  مقامات 
اند  توانسته  اکنون  تا  نفر است و آن ها  کننده ها 65 

حمایت 300 خانواده را به دست آورند.
که  می گوید  کننده گان  قیام  رهبر  عبدالودود، 
باعث  شکنجه،  و  ظلم  بر  عالوه  طالبان  موجودیت 
شده است که فعالیت موسسات خارجی و امدادی 
اسلحه  جمع آوری  به  »ما  افزود:  او  یابد.  توقف 
را  قیام  این  پسرم  و هشت  من  نخست  پرداختیم... 

آغاز کردیم و مردم قریه به ما پیوستند.«
  موجودیت طالبان، مسدودی مکاتب

تمام  گذشته  سال  چهار  در  که  می گوید  عبدالودود 
آتش  به  صحی  کلینیک های  شده،  بسته  مکاتب 
خام  هنوز  تا  شان  منطقۀ  جاده های  و  شده  کشیده 

است.

این  نوجوانان  قیام کننده  ها  اکثریت 
و ساحاتی  را مسلح ساخته  منطقه خود 
افشأ  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  را 
می سازند که طالبان ماین های کنار جاده 
برای  »ما  افزود:  او  را جاسازی می کنند. 
آنان در چوکات پولیس محلی و پولیس 
ملی جای داریم... و به خواسته های دیگر 

آن ها هم دولت جواب مثب می دهد.«
فرمانده امنیۀ پنجوایی می گوید که جوانان 
دست آوردهای  طالبان  علیه  قیام کننده 
خوبی داشته اند. به گفتۀ این مقام امنیتی، 
خنثا  آن ها  همکاری  به  را  ماین   250 بیش  و  کم 
ساخته اند و سه مرکز فعالیت طالبان را در آن ساحه 
از بین برده اند که از آنجا فعالیت های تخریب کارانه 

رهبری و اجرا می شد.
  حمایت دولت از قیام کننده گان

قیام  به  پنجوایی  ولسوال  اسحاق زی،  محمد  فضل 
ادارۀ  با  تفاهم  در  که  می دهد  اطمینان  کننده گان 
والیتی، خدمات و مساعدت ها را به باشنده گان زنگ 
آباد فراهم خواهد کرد. این مقام حکومتی می پذیرد 
که از سال 2004 به این طرف در آن منطقه مکتب 
به  طالبان  توسط  نیز  مراکز صحی  و  نداشته  وجود 

آتش کشیده شده است.
قیام های مردی در ابتدا از والیت غزنی آغاز شد و 
به مناطق دیگر گسترش یافت، اما این نخستین باری 
است که مردم علیه آن گروه در والیت هلمند – که 

مرکز قوی طالبان پنداشته می شود – قیام کنند.

نهاد فرهنگی جوانان نخبة 
والیت پنجشیر، در 
نظر دارد تا مسابقه 
کتاب خوانی در بارة 
سیرت نبی ص را راه اندازی 
کنند.

جوانانی  که می خواهند به 
سیرت و سلوک حضرت 
پیامبر اسالم آشنایی پیدا 
کنند، برای ثبت نام می توانند 
به نماینده گی نهاد در والیت 
پنجشیر مراجعه کنند.

این مسابقه فقط در سطح والیت 
پنجشیر بر گزارمی شود.

برای برنده گان جایزه در نظر 
گرفته شده است.
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حوت سال جاری:

برای معلومات بیشتر
 به این شماره تماس 
بگیرید:

0707199060
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