
وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان می گوید که قرار 
است در بیست وچهارم ماه حمل، این والیت رسمًا به 

عنوان مرکز فرهنگ اسالمی معرفی شود.
سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که 
از وزرای فرهنگ تمام کشورهای اسالمی دعوت شده 

تا در این مراسم اشتراک نمایند.
آقای رهین گفت که در سال جاری برنامه های زیادی 
جهت نامگذاری این والیت به عنوان مرکز فرهنگ و 

تمدن اسالمی طرح ریزی شده است.
او گفت: »البته این مراسم برای یک هفته خواهد بود، 
یک روز افتتاح و دیگر جشنواره است که از والیات 
دیگر نیز در آن اشتراک خواهند کرد. محافل، ورزشگاه، 
نمایشگاه صنایع دستی و برنامه های موسیقی خواهد 
بود تا والیت غزنی غم زده، یک هفته را در شادمانی 

سپری نماید.«

وزیر  اظهارات  اساس  بر  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
نیز  جاری  سال  میزان  ماه  در  فرهنگ،  و  اطالعات 
تکمیل  اعالم  و  بازدید  پایانی جهت  و  بزرگ  مراسم 
پروژه  های مرکز فرهنگ اسالمی در این والیت برگزار 

خواهد شد.
ادارۀ علمی و فرهنگی...                     ادامه صفحه 6
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به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی برای صلح به دوحه 
نمی رود!

در پی نگرانی وزارت داخله از بی توجهی جامعۀ جهانی 
مواد  با  مبارزه  ادارۀ  مخدر،  مواد  با  مبارزه  راستای  در 
از  را  نگرانی اش  متحد،  ملل  سازمان  جرایم  و  مخدر 

گسترش اقتصاد سیاه در افغانستان ابراز داشته است.
مواد مخدر وزارت  با  مبارزه  معاون  احمدی  بازمحمد 
داخله اعالم کرد که توجه به محو...     ادامه صفحه 6

دفتر  در  فساد  وجود  بر  مبنی  تازه  ادعاهای  متحد  ملل  دفتر 
کمیشنری عالی مهاجرین در کابل را مورد بررسی قرار می دهد.
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 
در هفته گذشته گفت، شواهد بالقوۀ فعالیت های فریب کاری 
و کاله برداری را در دفتر کمیشنری عالی برای مهاجرین یافته 
است. این دفتر با ادارات و موسسات افغان در جهت حمایت 
از مهاجرین برگشته به وطن و مساعدت به بیجا شده گان کار 

می کند.
مشترک  مستقل  کمیتۀ  ستریت ژورنال،  وال  روزنامۀ  نوشتۀ  به 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید: شواهدی را 
دریافته که نشان می دهد دفتر UNHCR از...  ادامه صفحه 6

که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
اسالم آباد در بدل همکاری در پروسۀ صلح و تسهیل 
روند گفت وگو با طالبان، از ما می خواهد که روابط مان 
استراتژیک  پیمان  کشور  این  با  کنیم،  قطع  هند  با  را 

کسب  برای  را  ارتش  سربازان  و  ببندیم 
آموزش به این کشور بفرستیم.

افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
می گوید که پاکستان با چنین حرکت هایی 
در تالش تداوم جنگ در افغانستان است 
و سعی دارد که تالش های صلح در کشور 

ناکام شود.
این درحالی است که حکومت افغانستان 
روز پنجشنبه پاکستان را متهم ساخت که 
تالش ها در زمینۀ تأمین صلح در افغانستان را سبوتاژ 

می کند.
جاوید لودین معاون وزارت خارجه گفته که افغانستان 

دیگر منتظر همکاری پاکستان در روند صلح نمی ماند 
و تصمیم دارد به شکل مستقیم با رهبران طالبان، برای 

شامل شدن در روند صلح وارد مذاکره شود.
کابل و  لندن، روابط  از نشست سه جانبۀ  پس  ظاهراً 
اسالم آباد بهبود یافته بود. رهبران سه کشور افغانستان، 
پاکستان و بریتانیا در لندن بر ضرب االجل شش ماهۀ 
اما حاال  بودند.  توافق کرده  افغانستان  تأمین صلح در 
شده  ناامید  نشست  این  نتیجۀ  از  افغانستان  حکومت 

است. 
فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی می گوید:  ایمل 
پاکستان از روند صلح افغانستان دست بردار شده است 
و برای راضی ساختن طالبان به...        ادامه صفحه 6

ادارة مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل:

دوباره اقتصاد سیاه 
در افغانستان رشد 

خواهد کرد

دفتر سازمان ملل در کابل:

ادعاهای فساد در 
کمیشنری عالی مهاجران 

را بررسی می کنیم

وزارت اطالعات و فرهنگ:

24 حمل 
غزنی رسمًا مرکز فرهنگ اسالمی می شود
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باید به اجرا 
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صفحه 6

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
در صورت امضای پیمان استراتژیک با پاکستان 

مردم ما را سنگسار خواهند کرد

آن چه که زیر نام تالش های صلح 
از جانب دولت صورت می گیرد، 
بیشتر از آن که واقعاً تالش هایی 

برای تأمین صلح و پایان دادن به 
جنگ باشد، بازی های سیاسی یی 

است که در آستانۀ انتخابات 
سال 2014 از سوی آقای کرزی 
و اطرافیان او انجام می شوند. 

آقای کرزی می خواهد نگرانی های 
خود را نسبت به آیندۀ سیاسی و 
مدنِی خود پس از این سال، از حاال 

ضمانت کند و الاقل این تضمین 
را در اختیار داشته باشد که مورد 
بازخواست عدلی و قضایی قرار 

نخواهد گرفت.



کاربرد  سِر  بر  طوالنی  کشمکش های  پی  در 
واژه های پارسی، اینک کمیسیون مستقل نظارت 
که  است  کرده  اعالم  اساسی  قانون  تطبیق  بر 
استفاده از مترادف های پوهنتون، ستره محکمه 

و… غیرقانونی نیست. 
این موضوع، پس از آن مطرح شده که شماری 
از نماینده گان مجلس، به خاطر رفع جنجال های 
موجود پیرامون کاربرد واژه های پارسی، از این 

کمیسیون خواستار توضیح شده بودند.
حتا قبل بر این، دادگاه عالی کشور به تبعیت از 
یک مادۀ قانون اساسی، به سان گذشته، کاربرد 
برخی واژه های پارسی را، رعایت نکردِن قانون 

و امری غیرمجاز دانسته بود.
در یازده سال گذشته، جنجال ها بر سر کاربرد 
و...  دانشکده  دادگاه،  دانشگاه،  واژه هایی چون 
چنان داغ بوده که گاهی به خشونت های فیزیکی 
نیز کشیده شده است. هم چنان شمار زیادی از 
افراد طرف دار این واژه ها، به جرم کاربرد آن ها، 

از سوی حکومت مجازات شده اند.
در  رفتار حکومت های مان  تاریخِی  بُعد  از  اگر 
یازده  در  دست کم  بگذریم،  پارسی  زبان  برابر 
سال گذشته، آن چه سیاست زبان ستیزانۀ برخی 
است،  کرده  توجیه  را  حکومتی  مقامات  از 
از  تبعیت  به  که  اساسی ست  قانون  از  ماده یی 
آن، کاربرد برخی از واژه های پارسی در ادارات 

دولتی، غیرقانونی شمرده می شود.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده 
است: »مصطلحات علمی  و اداری ملی موجود 

در کشور، حفظ می گردد.«
به رغم آن که شماری از اعضای لویه جرگۀ قانون 
اساسی، ادعا کرده و مبتنی بر اسناد نشان داده اند 
که این بند، بعدها به قانون اساسی افزوده شده 
استناد  بند  این  بر  همواره  مخالفان  اما  است، 
سیاست های  برای  پوششی  را  آن  و  کرده اند 

مغرضانه و پارسی ستیزانۀ شان ساخته اند.
این پرسش وجود داشته؛  پیوسته  در حالی که 
زبان  نام  به  زبانی  اساسی،  قانون  در  که  وقتی 
ملی  مصطلح  چه گونه  پس  ندارد،  وجود  ملی 

مطرح می شود؟
افزون بر این دلیل، در مادۀ دیگر قانون اساسی 
حمایت  و  تقویت  به  مکلف  حکومت  کشور، 
زبان های رایج در افغانستان شناخته شده است 
دادگاه  دانشگاه،  واژه های  مخالفان  کنون  تا  که 
پا  زیر  را  اساسی  قانون  بند  این  عماًل  و...، 

گذاشته اند.
بر  نظارت  نظر می رسد که کمیسیون  به  اکنون 
درستی  و  منطقی  تفسیر  اساسی،  قانون  تطبیق 

در  که  است  کرده  ارایه  اساسی  قانون  مواد  از 
مخالفان  دست وپای  آن،  از  حمایت  صورت 

زبان پارسی بسته می شود.
صالحیت  کمیسیون،  این  که  جایی  آن  از  اما 
به  به نظر نمی رسد که مخالفان  اجرایی ندارد، 
را  این کمیسیون  قانونی  تفسیر  همین ساده گی 
واژه های  کاربرد  با  مخالف  مهره های  بپذیرند. 
نفوذ  چنان  حکومت  این  الیه های  در  پارسی، 
کرده اند که تردیدی نیست به زودی ما شاهد 
امر  در  آنان  فرافکنِی  و  توطیه  شدید،  واکنش 

تطبیق این تفسیر باشیم.
تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، 
آن، مجلس  یکی  که  دارد  اساسی  دو پشت بند 

نماینده گان و دومی،  حکومت است.
مجلس نماینده گان با آن که یک نهاد قانون گذار 
اواخر در  این  اما حرکت هایی که در  می باشد، 
مأیوس  رسیده،  مشاهده  به  آن  از  راستا  همین 
قانون تحصیالت عالی  کننده است. طوری که 
از چندین سال به این سو، به دلیل قانونی بودن 
و یا نبودن واژه های دانشگاه و دانشکده، معطل 
مانده است. همین چندی قبل، مسوول یکی از 
دلیل  به  عالی،  تحصیالت  وزارت  ریاست های 
از وکالی  از سوی یکی  دانشگاه،  کاربرد واژۀ 
این  گرفت.  قرار  توبیخ  و  توهین  مورد  مردم 
حرکت بیان گِر آن است که عناصر پارسی ستیز 
این  تقنینِی  مرجع  درون  در  قانون،  مخالف  و 

کشور کم نیست.
همه گان  بر  نیز  زمینه  این  در  حکومت  رفتار 
با  مخالفت  منادیان  چنان که  است.  روشن 
کاربرد واژه های پارسی، همواره در دستگاه های 
حکومت دیده شده اند. می توان از جناب کریم 
که  کرد  یاد  نمونه  روشن ترین  عنوان  به  خرم 
در پناه حمایت از رییس جمهور، سیاست های 
خواهد  و  کرده  اعمال  را  خود  پارسی ستیزانۀ 
که  نیست  ممکن  هم  آسانی  به  بنابراین،  کرد. 
کمیسیون  تفسیر  خرم،  کریم  چون  افرادی 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پذیرفته و آن 

را به مرحلۀ اجرا بگذارند.
اما بر فرض، اگر این تفسیر در راستای تامین 
منافع همین گروه های پارسی ستیز، از سوی این 
کمیسیون صورت می گرفت، بی تردید که اکنون 
کسی نمی توانست با آن مخالف کند، حتا طی 
سوی  از  نیز  آن  تطبیِق  اعالمیۀ  روز،  چند  این 

حکومت صادر می شد.
در هر حال، مساله آن است که افغانستان خانۀ 
همۀ  زبان های  است.  آن  مردمِ  همۀ  مشترک 
و  واجب االحترام  اساسی،  قانون  بنیاد  بر  اقوام 

به  که  دارد  حق  فرد  هر  بنابرین  رسمی ست؛ 
زبان خودش صحبت کند، بنویسد و فکر کند. 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  که  بی تردید 
را  رای خود  دالیل،  بنیاد همین  بر  نیز  اساسی 
صادر کرده است. از این رو، حکومت مکلفیت 
دیگر  و  دانسته  واجب  را  تفسیر  این  که  دارد 
اجازه ندهد هر کس و ناکسی بنا بر برنامه های 
واژه هایی  کاربرد  شیطانی خود،  یا  ساده لوحانه 
چون دانشگاه، دانشکده، دادگاه و... را غیرقانونی 
به کرسی نشاندن حرف خود،  برای  بخواند و 
خوانِش وارونه از قانون ارایه دهد. در غیر آن، 

شاید روزی برسد که همین جنجال های ظاهراً 
قومی  کالن  اختالفات  بروز  موجب  کوچک، 
را  آن  دنیا  بل همۀ  تنها حکومت،  نه  که   گردد 

حل کرده نتواند.
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منوچهر

تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 

باید به اجرا گذاشته شود!
 

را  وزرایی  استیضاح  طرح  دیگر،  بار  یک  نماینده گان  مجلس 
که نتوانسته اند کمتر از پنجاه درصد بودجۀ وزارِت خود را به 
مصرف برسانند، روی دست گرفته است. این طرح که بدون 
شک از مشروعیت قانونی برخوردار است، یک بار دیگر نیز 
به گونۀ ناقص در میان موجی از مخالفت ها و موافقت ها روی 
دست گرفته شده بود ولی به ناکامی رسید. نوع برخورد برخی 
سبب  حکومت،  در  حلقاتی  حد  از  بیش  نفوذ  و  نماینده گان 
شد که برنامۀ استیضاِح وزرا به جای این که نتایج مثبت در پی 
داشته باشد و اعتماد مردم را به نماینده گان شان افزایش دهد، 
نتایج منفی به بار آورد و تنش هایی را در مجلس نماینده گان 

رقم زند.
در این جای شک وجود ندارد که برخی از وزارت خانه های 
مراکز فساد و تجمعات  به  متمادی،  کشور در طول سال های 
قومی و گروهی تبدیل شده است. برخی از وزیران کابینۀ آقای 
کرزی که زیاد ناشناخته هم نیستند، با برخوردهای سلیقه یی و 
تبدیل  به مراکز حزب و گروهِ خود  را  حزبی، وزارت خانه ها 
کرده اند. چنین فضایی افزون بر این که با اصول و ارزش های 
دموکراسی در تضاد قرار دارد، دید و نگاهِ مردم را نیز نسبت به 

کار کرد دولت و به ویژه حکومت آسیب می رساند. 
انجام نشده است.  ناآگاهانه هم  البته تصادفی و  این وضعیت 
برخی  عمدی،  گونۀ  به  او،  نزدیکان  برخی  و  کرزی  آقای 
بتوانند  تا  کرده اند  تبدیل  مراکزی  چنین  به  را  وزارت خانه ها 
برنامه های خاص سیاسِی خود را به راحتی در آن ها عملی کنند. 
به گونۀ مثال، برخی شهروندان کشور نسبت به کارکرد وزارت 
معارف چنین دیدگاهی دارند. آن ها می گویند: چرا نزدیک ترین 
افراد در وزارت معارف، کسانی   به وزیر و کلیدی ترین  افراد 

هستند که یا رابطۀ تباری با وزیر دارند و یا رابطۀ حزبی؟ 
مجلس  نظارتی  و  کاری  آجندای  شامل  باید  مواردی  چنین 
نماینده گان قرار گیرد و اعضای مجلس، نباید تنها به مسایلی 
از این دست که فالن وزارت خانه نتوانسته بودجۀ خود را به 

مصرف برساند، بسنده کنند. 
به دلیل  از وزرا  این استدالل  نیز که شماری  از جانب دیگر، 
این که از مدت تصدی شان به عنوان وزیر زیاد نمی گذرد، نباید 
مورد استیضاح قرار گیرند؛ نه پذیرفتنی  است و نه هم قانونی. 
چون به هر حال اگر در کشور نظامی وجود دارد، باید نظام 
باشد. چنین برخوردی سبب می شود که  پاسخ گوی وضعیت 
و  کند  پیدا  تنزل  دولتی  سطوح  به  مسوولیت پذیری،  موضوع 
اداره صورت  در یک  او  از  پیش  که  آن چه  پاسخ گویی  کسی 

گرفته، نباشد. 
این مسأله از سوی دیگر، موارد سوءاستفاده از قانون را برای 
وقتی  که  ساده  دلیِل  این  به  آن هم  می کند،  فراهم  حکومت 
مثاًل رییس جمهور درک کند که فالن وزارت خانه در مصرف 
بودجه مشکل دارد، وزیر مورد نظر را از یک جا به جای دیگر 
به  کشور،  والیات  در  به ویژه  مواردی  چنین  می کند.  تبدیل 
عماًل  والیان  از  بسیاری  و  پیوسته  به وقوع  سرسام آوری  گونۀ 
پاسخ گوی آن چه که پیش از آن ها رخ داده، نیستند. در حالی 
که در یک نظام، همه پاسخ گو می باشند و هیچ توجیه قانونی 
به شخص  را  وزارت خانه  یک  کم کاری های  که  ندارد  وجود 
وزیر نسبت داد و به این شکل، برای وزیر قبلی و وزیر کنونی 
معافیت قانونی به وجود آورد. اگر این وزیران در زمان مصرف 
بودجه، متصدی وزارت خانه های خود نبوده  اند، پس چرا قبول 
کردند که در چنین وزارت خانه یی که مشکالت بودجه یی دارد، 
به عنوان وزیر به کار آغاز کنند؟ از جانب دیگر، چرا مجلس 
نماینده گان پیش از رای عدم اعتماد به این گونه وزرا، از آن ها 

در مورد مصرف بودجه چیزی نپرسیده است؟ 
پس به این صورت، نه حکومت حق دارد که از ندانم کاری ها 
و عدم کفایت کاری وزرا دفاع کند و نه هم مجلس نماینده گان 
حق دارد که برای وزیران جدید صندوق نگذارد. این افراد به هر 
حال متصدی یک وزارت اند و اگر مشکلی در این وزارت خانه 
وجود دارد، بدون شک باید وزیر جدید پاسخ گوی وضعیت 
نامیمون و  نباید به بهانه های این چنینی، رسم و روشی  باشد. 
غیرقانونی را در کشور اساس گذاشت و زمینۀ سوءاستفاده را 

برای مقام های بلندپایه فراهم کرد.
نماینده گان  اصلی و مهم مجلس  از وظایف  استیضاح وزرا،   
است، ولی به این شرط که به گونۀ اصولی و بدون معامله گری 
که  دارند  انتظار  مردم  گیرد.  این دست صورت  از  مسایلی  و 
مجلس نماینده گان در شرایط حساس فعلی، به وظایِف خود 
نهادی  عنوان  به  که  دهد  نشان  و  کند  عمل  گذشته  از  بهتر 
و  کم کاری ها  جلو  می تواند  نظارت کننده،  و  قانون گذار 

بی کفایتی های حکومت را بگیرد.  

چند نکتۀ اساسی در مورد 
استیضاح وزرا

افغانستان خانۀ مشترک همۀ مردِم 
آن است. زبان های همۀ اقوام بر 
بنیاد قانون اساسی، واجب االحترام 
و رسمی ست؛ بنابرین هر فرد حق 
دارد که به زبان خودش صحبت 
کند، بنویسد و فکر کند. بی تردید 
که کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی نیز بر بنیاد همین 
دالیل، رای خود را صادر کرده 
است. از این رو، حکومت مکلفیت 
دارد که این تفسیر را واجب 
دانسته و دیگر اجازه ندهد هر 
کس و ناکسی بنا بر برنامه های 
ساده لوحانه یا شیطانی خود، کاربرد 
واژه هایی چون دانشگاه، دانشکده، 
دادگاه و... را غیرقانونی بخواند و 
برای به کرسی نشاندن حرف خود، 
خوانِش وارونه از قانون ارایه دهد



برای  کرد  اعالم  جمعه  روز  ایتالیا،  سابق  وزیر  نخست 
تشیکل دولت حاضر به ائتالف با چپ میانه است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سیلویو برلوسکونی گفت 
پیر  با  ایتالیا  در  دولت  شدن  تشکیل  برای  است  حاضر 

لوئیجی برسانی رهبر حزب چپ میانه ائتالف کند.
هرگونه  تشکیل  ایتالیا  سابق  وزیر  نخست  همه  این  با 

دولت تکنوکرات مانند دولت ماریو مونتی را رد کرد
برععهده  را  میانه  راست  حزب  رهبری  که  برلوسکونی 
دارد بعد از دیدار با جرجیو ناپولیتانو در میان خبرنگاران 
حاضر شده و گفت : مواضع ما تغییر نکرده است و ما آنها 

را با شفافیت کامل برای رییس جمهور تبیین کرده ایم.
او گفت معتقد است که اتفاق نظر بر سر برخی اقدامات 
به منظور حل بحران اقتصادی ایتالیا وجود دارد اما تاکید 
غمبار  تجربیات  دادن  قرار  نظر  مد  با  باید  کرد هردولتی 

دولت مونتی، از احزاب سیاسی تشکیل شود.
روبرتو مارونی رهبر اتحاد لیگ شمالی حزب برلوسکنی 
نیز تشکیل هرگونه دولت تکنوکرات را رد کرد و گفت 
بهتر است یک انتخابات دیگر برگزار کنیم تا یک دولت 

تکنوکرات تشکیل شود.
بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در ایتالیا که چپ میانه با 
اختال اندکی توانست حزب برلوسکونی را شکست دهد، 
این کشور با یک بن بست سیاسی کامل مواجه شده است.
گذشته  هفته  ناپولیتانو  جرجیو  ایتالیا  جمهور  رییس 
لوئیجی برسانی رییس حزب چپ میانه را مامور تشکیل 
دولت کرد. او در اولین مرحله از مذاکراتش با رهبر حزب 

جنبش پنج ستاره با شکست مواجه شد.
جمهور  رییس  دهد  تشکیل  ائتالفی  دولتی  اونتواند  اگر 
را  ژوئن  ماه  در  مجدد  انتخابات  برگزاری  دستور  ایتالیا 

صادر خواهد کرد.
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جمع  در  امریکا  جمهوری  رییس 
سندی  مدرسه  قربانیان  خانواده های 
گذاشت،  بر جای  کشته   26 که  هوک 
قربانیان  کنگره  اگر  ما  بر  شرم  گفت: 
را  نیوتاون  در  مسلحانه  خشونت های 

فراموش کند.
امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 
برای  کشورش  شانس  کرد،  اعالم 
جهت  معقول  گام های  برداشتن 
تصویب قوانینی که از مردم در برابر خشونت اسلحه محافظت کند، 

از هر زمانی در 10 سال گذشته بیشتر است.
وی این موضوع را روز پنج شنبه در کاخ سفید، در حالی که والدین 
کودکانی که در خشونت های اخیر کشته شدند، پشت سر او ایستاده 
بودند، در پی واقعه تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در نیوتاون در 

ایالت کنتیکت در 14 دسامبر عنوان کرد.
در آن روز یک تیرانداز 24 ساله پس از کشتن مادرش به مدرسه 

ابتدایی »سندی  هوک« رفت، 20 کودک و 6 بزرگسال را کشت.
اوباما گفت 90 درصد مردم امریکا از بررسی و رسیدگی به پیشینه 
کسانی که اسلحه می خرند، پشتیبانی می کنند تا تسلیحات از دسترس 
دیگران خطرناک هستند،  برای خودشان و  که  افرادی  و  بزهکاران 

دور بماند.
وی امریکاییان را ترغیب کرد از نمایندگان خود در کنگره بخواهند 

قوانین الزم برای مهار خشونت اسلحه را تصویب کنند.
کنگره قرار است در هفته های آینده به چنین قوانینی رای بدهد.

کتاب 
»من مالله  ام« منتشر می شود

ترور  از  که  پاکستانی  ساله   1۵ دختر  یوسف زی،  مالله 
را  خود  سرگذشت  حال  برده،  در  به  سالم  جان  طالبان 
دو  از  بیش  انگلیسی  انتشارات  یک  و  می آورد  کاغذ  بر 
پرداخت  وی  به  کتاب  این  نوشتن  برای  یورو  میلیون 

می کند.
نام »مالله یوسف زی« زمانی بر سر زبان ها افتاد که شروع 
وب سایت  در  روزانه اش  یادداشت های  نوشتن  به  کرد 

بی.بی.سی.
پاکستان می نوشت.  زنان دره سوات  وی درباره زندگی 

منطقه یی که زندگی مردم، به ویژه کودکان و دخترانش، 
زیر سایه سنگین آزار و خشونت طالبان است.

مالله چهار سال پیش، یعنی زمانی که یازده سال بیشتر 
نداشت، فعالیت اش را آغاز کرد. خشم طالبان خیلی زود 

متوجه مالله شد.
نهم اکتبر سال 2012 میالدی زمانی که مالله با بقیه بچه ها 
در بس مکتب نشسته است، گروهی از مردان طالبان بس 
می زند:  فریاد  مردی  می آیند.  باال  و  می کنند  متوقف  را 
»بگویید کدام تان مالله اید، اگر دهان تان را باز نکنید، همه  

سرش  به  مردان  و  می شود  شناسایی  مالله  می کشم«  را 
زنده  اما  می شود،  زخمی  شدت  به  او  می کنند.  شلیک 

می ماند.
دنیا  همه  در  کتابش  است  امیدوار  که  می گوید  مالله 
بچه ها  بعضی  برای  که  بداند  خواننده  و  شود  خوانده 

چقدر دسترسی به مکتب و آموزش سخت است.
بنویسم.  را  زندگیم  داستان  می خواهم  می گوید:  مالله 
داستانی که مال من تنها نیست. 61 میلیون کودک دیگر 
هم در آن سهیم اند. همه آن هایی که مکتب  رفتن بدون 

 دغدغه، برای شان یک آرزوست.
کمپین  یک  از  بخشی  کتاب  این  که  است  امیدوار  وی 
برای هر دختر و پسری  شود؛ کمپینی که راه مکتب را 
هر  تا  کند  تاسیس  را  بنیادی  می خواهد  او  کند.  هموار 

کودکی از حق آموزش برخوردار باشد.
کتاب »من مالله ام« قرار است در پاییز سال جاری منتشر 
شود. به گزارش روزنامه »گاردین« قراردادی دو میلیون 
کتاب  این  نوشتن  برای  با مالله  یورویی  و سیصد هزار 

بسته شده است.
دومین شخصیت سال 2012

اوباما،  باراک  از  بعد  را  یوسف زی  مالله  »تایم«  مجله 
رییس جمهوری امریکا دومین شخصیت جهان در سال 
2012 نامید. او نامزد نوبل صلح شده است. بان کی مون، 
دبیرکل سازمان ملل گفته است که این سازمان روز 10 

نوامبر را به نام »روز مالله« جشن می گیرد.
یک  به  کتاب  این  که  است  مطمین  مالله،  کتاب  ناشر 

موفقیت چشمگیر تبدیل خواهد شد.

اوباما: 
شرم بر ما اگر کنگره قربانیان 

نیوتاون را فراموش کند

فیلیپ بریدالو نامزد تصدی 
فرماندهی ارشد ناتو

پرویز مشرف هدف کفش 
معترض خشمگین قرار گرفت

برلوسکونی حاضر شد با چپ میانه ائتالف کند

آمادهباشموشکیپیونگیانگ
رهبرکوریایشمالی:

 زمان تسویه حساب با امریکا فرا رسیده است
به  آزادی  دوران  تمدید  پی  در 
یک  مشرف،  پرویز  وثیقۀ  قید 
در  جمعه  روز  پاکستانی  وکیل 
جمهوری  رییس  خروج  زمان 
عالی  دادگاه  مقر  از  پاکستان  سابق 
به  کراچی  شهر  در  سند  ایالت  در 

سمت وی کفش پرتاب کرد.
تظاهرکننده گان خشمگین که بیشترشان از وکال بودند، تالش کردند به 
سمت پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق پاکستان در ساختمان دادگاه 

عالی ایالت سند حمله کنند.
کفش  مشرف  پرویز  سمت  به  ناشناس  مرد  یک  گزارش ها،  اساس  بر 
پرتاب کرد که این کفش با چند سانتیمتر فاصله از کنار صورت مشرف 

عبور کرد.
تلویزیون پاکستان گزارش داد که مشرف در این حادثه آسیبی ندیده است 

و در پی این حمله به مکانی امن منتقل شده است.
هیچ یک از مسووالن حزب »مسلم لیگ پاکستان« که مشرف ریاست آن 

را برعهده دارد، در خصوص این حادثه اظهار نظری نکرده اند.
نخست  دوره  پایان  از  پیش  داد:  گزارش  پاکستان  »جیو«  خبری  شبکه 
پایان  به  آینده  یکشنبه  روز  که  وثیقه  قید  به  مشرف  روزه   10 آزادی 
می رسد، دادگاه عالی ایالت سند تصمیم گرفت تا زمان آزادی مشرف را 

در مقابل پرداخت ضمانتی به مدت 1۵ روز دیگر تمدید کند.
اتهام  به  تا آزادی مشرف را  یک قاضی دیگر در دادگاه تصمیم گرفت 
همدستی در ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان به مدت 21 

روز تمدید کند.
به  تا  شد  کراچی  وارد  گذشته  یکشنبه  پاکستان  سابق  جمهوری  رییس 
تبعید اختیاری چهار ساله خود پایان دهد. پس از آنکه دولت دموکرات 
در پاکستان برکنار شد، مشرف در سال 1999 قدرت را به دست گرفت 

و تا سال 2008 در قدرت ماند.
آینده مشارکت  مه  انتخابات سراسری در 11  در  اعالم کرد که  مشرف 
خواهد کرد، اما وی با چالش های امنیتی و حقوقی بسیاری مواجه است.

جنرال  امریکا  دولت 
را  بریدالو«  »فیلیپ 
که از خلبانان کهنه کار 
تصدی  نامزد  است، 
فرماندهی  سمت 
ارشد ناتو کرد و این 
فرد منتظر تایید سنای 

امریکاست.
به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا اعالم کرد: جنرال بریدالو 
همواره به عنوان فردی مصمم دیده شده است و من امیدوارم که وی 

بتواند در سمت جدید خود در اواخر بهار به خوبی فعالیت کند.
جنرال بریدالو، فرماندهی یگان های نیروی هوایی امریکا را در اروپا و 

آفریقا از سال گذشته برعهده داشته است.
اوباما طی بیانیه یی گفت: جنرال فیلیپ بریدالو ارتباط نزدیکی را با 
متحدان ناتو و شرکای این سازمان برقرار کرده است و همین امر نشان 
می دهد که وی قابلیت ایفای نقش در این سمت را به جای امریکا و 

متحدانش دارد.
چنانچه سنای امریکا انتصاب بریدالو را تایید کند، وی این سمت را در 
زمانی عهده دار خواهد شد که زمانی حیاتی برای امریکا و متحدانش 
محسوب می شود چرا که عملیات های رزمی در افغانستان با کاهش 

رو به رو خواهد شد.
بریدالو همچنین فرماندهی تمام نیروهای امریکایی در اروپا را عهده دار 
می شود. نامزدی بریدالو که چندان دور از انتظار نبود، پیشتر از سوی 

چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا اعالم شده بود.
بود. شورای  برده  نام  »با صالحیت«  جنرالی  عنوان  به  از وی  هاگل 
آتالنتیک شمالی در بروکسل با نامزدی فیلیپ بریدالو موافقت کرده 
است. معموال این سمت از سوی نیروهای امریکایی که بیشترین نقش 

را در ائتالف ناتو ایفا می کنند، برعهده گرفته می شود.
بریدالو جانشین جنرال »جیمز استاوریدیس« خواهد شد که از سال 
2009 فرماندهی ارشد نیروهای ائتالف ناتو را در اروپا عهده دار بود. 
پیش از این باراک اوباما، جنرال جان آلن را برای این سمت پیشنهاد 
داده بود اما وی به دالیل شخصی از پذیرفتن این سمت سرباز زده بود.
بریدالو ۵7 ساله که یک سوم سال های کاری خود را در نیروی هوایی 
امریکا در اسپانیا، ایتالیا و آلمان گذرانده است اصلیت گرجستانی دارد 
و فعالیت خود را در سال 1977 آغاز کرد. وی بیش از 3۵00 ساعت 
پرواز با جنگنده اف 16 را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین 
در عملیات های جنگی بوسنی در زمان جنگ های اواسط دهه 1990 

شرکت داشت.
وی همچنین تجربه پرواز با هواپیمای آموزشی T-37 و جت کوچک 
به  تا 198۵  از سال 1983  بریدالو  دارد.  کارنامه خود  در  را   21-C
آن  از  پس  بود.  کار  مشغول  اسپانیا  در  اف 16  خلبانان  مربی  عنوان 
تا سال 1990 در غرب آلمان فرماندهی اسکادران اف 16 را برعهده 

گرفت.
بین  و  دارد  را  آسیا  در  عملیات  انجام  تجربه  همچنین  جنرال  این 
سال های 1993 تا 1994 در کره جنوبی خدمت کرده است و پیش 
از اینکه در سال 2004 به اروپا بازگردد، مسئولیت برخی عملیات ها 
را در آسیا برعهده داشت. وی از جنوری 2011 تا جوالی 2012 به 
عنوان فرمانده ستاد مشترک نیروی هوایی امریکا فعالیت می کرد و در 
همان زمان به جنرال چهار ستاره تبدیل شد و پس از آن به آلمان رفت.

فرمان  جمعه  روز  شمالی  کوریای  رهبر 
آماده باش برای حمله موشکی استراتژیک به 

پایگاه های امریکا را صادر کرد.
اقدام  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بمب افکن های  پرواز  پی  در  پیونگ یانگ 
امریکا بر فراز کوریای جنوبی بود که  اتمی 
به  نسبت  شمالی  کوریای  ارعاب  هدف  با 
هرگونه تحرک نظامی در شبه جزیره کوریای 

انجام شد.
اعالم  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل،  چاک  پیشتر 
جنگ  »تهدیدهای  از  واشنگتن  بود  کرده 
آماده  و  ندارد  هراسی  پیونگ یانگ  طلبانه« 

پاسخگویی به هر تحرکی می باشد.
شمالی  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
در  موشکی  یگان های  تا  است  داده  دستور 
فرمان  این  بگیرند.  قرار  آماده باش  حالت 
نیمه شب گذشته  از نشست اضطراری  پس 
شمالی  کوریای  ارتش  ارشد  فرماندهان  با 

صادر شد.
نقل  به  شمالی  کوریای  رسمی  خبرگزاری 
صورت  در  کرد:  اعالم  کشور  این  رهبر  از 
کوریای  نیروهای  امریکا  تحرک  هرگونه 
علیه  را  بی رحمانه یی  حمالت  باید  شمالی 
سرزمین امریکا، پایگاههای نظامی امریکا در 
جزیر  و  هاوایی  در  جمله  از  آرام  اقیانوس 
کوریای  در  کشور  این  پایگاه های  و  گوآم 

جنوبی انجام دهند.
رهبر کوریای شمالی در ادامه گفت: زمان آن 

امپریالیست  امریکای  با  تا  است  رسیده  فرا 
کوریای  جوان  رهبر  کنیم.  حساب  تسویه 
شمالی در ادامه خاطرنشان ساخت که پرواز 
کوریای  فراز  بر  امریکا  اتمی  بمب افکن های 
معمولی  قدرت نمایی  یک  از  فراتر  جنوبی 

بود.
یک مقام ارشد نظامی کوریای جنوبی نیز در 
کرد:  اظهار  یونهاپ  خبرگزاری  با  گفت وگو 
در سایت های موشک های میان برد و دوربرد 
کوریای شمالی شاهد افزایش پرسنل نظامی 

و خودروهای زرهی هستیم.
گذشته  روز  امریکا  که  است  حالی  در  این 
فراز  بر   2-B اتمی  بمب افکن   دو  پرواز  به 
این  از  کرد.  اذعان  کوریای  جزیره  شبه 
افغانستان،  در صربستان،  پیشتر  بمب افکن ها 
عراق و لیبی استفاده شده بود. عملیات این 
میان  ساالنه  رزمایش  از  بخشی  هواپیماها 
سئول و واشنگتن محسوب می شود که خشم 

کوریای شمالی را برانگیخته است.
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بخش نخست

اشتباهاتسرطانزا
شاید فکر کنید که شیوۀ زنده گی سالمی دارید، اما در عین حال ممکن است 
»اوز«  داکتر  دهید.  انجام  می شود،  سرطان  به  منجر  که  را  اشتباه  پنج  این 
تازه ترین راه ها را برای فاصله گرفتن از این بیمارِی کشنده برای شما فاش 

می کند. 
برابر  انسان در  از بدن  برای حفاظت  تازه یی  پژوهش های اخیر، روش های 
به  منجر  که  غلط  تغییر  پنج  به  اوز  داکتر  نوشته،  این   در  یافته اند.  سرطان 
سرطان می شود، اشاره می کند که می توانید از آن ها دوری کرده و در سالمت 

کامل باشید.
  پسته بخورید

E غلط  1: استفادۀ بی رویه از مکمل های ویتامین
توصیه  ریه  سرطان  از  پیش گیری  برای  که  است  آنتی اکسیدانی   E ویتامین 
 DNA به  می تواند   E ویتامین  از حد  بیش  مصرف  حال،  این  با  می شود. 
آسیب وارد کند و سبب رشد سرطان شود. سازمان نظارت بر غذا و دارو 
FDA، میزان مصرف روزانۀ ویتامین E را IU 30 توصیه کرده، که واقعًا 
 E الزم نیست از مولتی ویتامین استفاده کنید. روش مطلوب دریافت ویتامین
از طریق رژیم غذایی است. پسته یکی از بهترین منابع گاما ـ توکوفرول و 
نوعی از ویتامین E است. یک یا دو مشت از این میوۀ خشک در روز، میزان 

سالمت ناشی از این مادۀ غذایی را تأمین می کند.
  كم چرب ها هم شاید مضر باشند

غلط  2: خوردن غذاهای خیلی کم چرب
برچسب  که  کیک هایی  و  بیسکویت ها  مانند  شده  بسته بندی  خوراکی های 
کم   وزن  می خواهند  که  افرادی  برای  دارند،  چربی«  »بدون  یا  »کم چرب« 
تصفیه شدۀ  کربوهیدرات  با  محصوالت  این  اما  هستند.  اغواکننده  کنند، 
وجود  به  باعث  واقع  در  و  انسولین  ترشح  سبب  که  ساده  بورۀ  و  ناسالم 
آمدن اضافه وزن می شوند، پُر شده اند. مسأله این جاست که ترشح انسولین 
منجر به التهابات ایجادکنندۀ سرطان نیز می شود. به خاطر داشته باشید، هرگاه 
را خریداری می کنید، چربی های  »بدون چربی«  یا  »کم چرب«  فرآورده های 
خوبی مانند OMEGA-3 ها که ثابت شده نوعی محافظ در برابر سرطان ها 
هستند را هم از دست می دهید. عالوه بر این، چربی های سالم سرعت جذِب 
کربوهیدرات ها را کم می کنند، از این رو یک رژیم غذایی مناسب که حاوی 

چربی های سالم باشد، به متعادل نگه داشتن وزن بدن کمک می کند.
  برای غذا خوردن، ساعت كوك كنید
غلط  3 : نخوردن غذا سر ساعت مشخص

وقتی به جای این که سر ساعت مشخصی غذا بخورید، هر روز در ساعات 
مختلفی وعده های غذایی خود را میل کنید، بدن خود را در استرس قرار 
می دهید. برای نمونه، وقتی یک روز صبحانه را ساعت 7 و روز بعد ساعت 
11 بخورید، بدن شما برای این که چه وقت وعدۀ غذای بعدی میل می شود، 
استرس  هورمون  ترشح  سبب  مسأله  این  شد.  خواهد  سردرگمی  دچار 
کورتیزول می شود. میزان باالی کورتیزول منجر به تبدیل آن به انسولین و 
باعث التهاب شده و می تواند خطر ابتال به بسیاری از سرطان ها را افزایش 
دهد. برنامۀ غذایی مشخص و معینی برای خود تعیین کنید و به بهترین وجه 
آن را اجرا کنید. از آن جایی که اغلب مشغله های زنده گی در این امر فاصله 
می اندازند، عادت کنید که همیشه نوعی از تنقالت سالم مانند جوارِي بودادۀ 
بدون نمک و روغن یا یک سیب برای از بین بردن گرسنه گِی زیاد با خود 

داشته باشید. 

  

           نویسنده: مریم انصاری
اساس  تعاریف  بیا ن شده  از  در  کل  بر 
 حکمرانی  خوب،  می توان  می توان  به  پنج 
 مفهوم  اساسی  در  این  طرح  دست  یافت  که 
 عبارت اند  از:  1ـ  درک  حکومت  به  منزلۀ 
 »دولت  حداقلی«:  یعنی  تقلیل  مداخلۀ  دولت 
 در  اقتصاد  و  استفاده  از  بازارها  یا  شبه بازارها 
 برای  انجام  دادن  خدمات  عمومی؛  2ـ  برداشت 
 از  حکومت  به  مثابۀ  »حکومت  جمعی«،  که 
 کمتر  با  مؤسسه ها  و  ساختارهای  رسمی،  و 
 بیشتر  با  نظام هایی  کلی  سر  و  کار  دارد  و  در 
وسیلۀ  این  نظام های  کلی  است  که  واقع  به 
 سازمان های  خصوصی  یا  دولتی  هدایت  و 
 کنترل  می شوند؛  3ـ  حکومت  بیشتر  »مدیریت 
 جدید  امور  عمومی«  تلقی  می شود  تا  از  ادارۀ 
 امور  عمومی  به  شیوه های  قدیمی  متمایز  شود؛ 
 4ـ  حکومت  به  مثابۀ  یک  »نظام  اجتماعی 
 ـ  سیبرنتیکی«  که  منظور  از  آن  الگوی  کلی 
 مداخله ها  در  هر  جامعه  به  وسیلۀ  تأثیرات 
 جمعی  و  متقابل  حکومت های  مرکزی  و 

 محلی  و  سازمان های  بخش  خصوصی 
 )سازمان های  حرف های  و  داوطلبانه( 
 است؛  ۵ـ  حکومت  به  منزلۀ  »شبکه های 
 خودسامان بخش«  که  به  ساختارهای  جدید 
 همکاری  و  عمل  متقابل  و  گستردۀ  اجتماعی 
 میان  مؤسسه ها  و  سازمان های  دولتی  و  نیز 
 خصوصی  در  واگذاری  خدمات،  که  به  کاهش 
 سهم  مؤسسه ها  و  بنگاه های  رسمی  دولتی 
 و  در  نظر  گرفتِن  محدودۀ  عمل  گسترده تر 
 برای  مؤسسه های  خصوصی،  غیردولتی  و 

 شبه دولتی  وابسته  است؛  اشاره  می کند.
حکمرانی  دارای  سه  بعد  یا  رکِن  اقتصادی، 
 سیاسی  و  اداری  است؛  بعد  اقتصادی 
 که  دربرگیرندۀ  فرایندهایی  است  که  بر 
 فعالیت های  یک  کشور  تأثیر  می گذارد  و  با 
 اقتصاد  کشورهای  دیگر  در  ارتباط  است؛  بعد 
 سیاسی  همان  فرایندهای  تصمیم گیری  برای 
 تنظیم  سیاست هاست  و  بعد  اداری  سیستم 
 اجرای  خط  مشی هاست.  حکمرانی  در  هر 
 یک  از  ابعاد  سه گانۀ  باال  دارای  حوزۀ  نظری 
 خاص  خود  است،  اما  آن چه  اهمیت  دارد، 

 ترکیب  سه  بعد  یادشده  است  که  فرایندها  و 
 ساختارهایی  را  مشخص  می سازد  که  روابط 
 سیاسی،  اجتماعی  و  اقتصادی  را  راهبری  و 

 هدایت  می کنند.
  ویژه گی های  حکمرانی  خوب

در  بحث  از  ویژه گی ها  و  شاخص های 
 حکمرانی  خوب،  می توان  به  ویژه گی های 
 مشترکی  از  جمله  وجود  و  تقویت  ساختارهای 
 دموکراتیک؛  توسعۀ  مشارکت جویانه؛  شفافیت، 
 پاسخ گویی  و  توجه  به  درخواست های  مردم؛ 
 وضع  خط مشی های  مناسب  اقتصادی  برای 
 تسهیل  توسعه  و  احترام  به  حقوق  انسان ها  و 
 حاکمیِت  قانون  اشاره  کرد.  موضوع  حکمرانِی 
 خوب  با  هدف  دست یابی  به  توسعۀ  انسانی 
 پایدار  مطرح  شده  است  و  در  آن  بر  کاهش 
 فقر،  ایجاد  شغل  و  رفاه  پایدار،  محافظت  از 
 محیط  زیست  و  احیای  دوبارۀ  آن،  و  رشد  و 
 توسعۀ  زنان  تأکید  می شود.  هم چنین  حکمرانی 
 خوب  به  مفاهیمی  مانند  توسعۀ  پایدار،  توسعۀ 
 روستایی  و  شهری  و  پیشرفت  اقتصادی  و 

 اجتماعی  با  رویکرد  مشارکتی  و  شفافیت 
 توجه  می کند  و  بر  اتخاذ  استراتژی های  درست 
 برای  اجرای  خط  مشی ها  و  سیاست ها  تأکید 
 می نماید.  یک  حکومت  توانمند  با  نهادهای 
 دولتی  شایسته  و  شفاف،  پیوندی  مستقیم 
 با  رشد  درآمدها  و  افزایش  دستاوردهای 
 اجتماعی  دارد.  در  کشورهایی  که  نهادهای 
 دولتی،  کارآمد  و  مبتنی  بر  شایسته ساالری 
 هستند،  قوانین  و  مقررات  ساده  و  روشن اند، 
 حاکمیت  قانون  به گونه های  منصفانه  اعمال 

 می شود،  سیاست ها  و  چهارچوب های  قانونی 
 در  تصرف  گروه های  ذی نفوذ  نیست،  جامعۀ 
 مدنی  و  رسانه های  گروهی  صدای  مستقلی 
 دارند  که  پاسخ گویی  دولت های شان  را  افزایش 
 می دهند.  در  چنین  اوضاع  و  احوالی  درآمد، 
 سرمایه گذاری  و  رشد  افزایش  می یابد  و  امید 
 به  زنده گی  طوالنی تر  می شود.  داده ها  در  سطح 
 بین المللی  نشان  می دهد  که  نوعی  هم بسته گی 
 معنادار  میان  حکمرانی  و  نتایج  اجتماعی  ـ 
 اقتصادی  وجود  دارد.  رشد  درآمدها،  افزایش 
 ثروت  ملی  و  دستاوردهای  اجتماعی  دیگر  به 
 وسیلۀ  حکمرانی  خوب،  وضعیتی  از  توسعه 
 فراهم  می آید  که  در  آن  حق  تقدم  به  فقرا  و 
 افراد  کم درآمد  داده  می شود،  بهبود  در  امور 
 زنان  حاصل  می گردد،  محیط  زیست  پایدار 
 پدید  می آید،  فرصت  اشتغال  فراهم  می شود  و 

 سایر  عوامل  رفاهی  برقرار  می گردد.
  نقدهای  مطرح شده

صرف نظر  از  مطالب  باال،  رویکرد  حکمرانِی 
 خوب  با  نقدهایی  نیز  روبه روست.  تأکید 
 بیش  از  حد  بر  یک  ویژه گی،  ممکن  است  به 
 نتایج  ناخواسته  منجر  شود.  مشارکت  عمومی، 
 اصلی  جذاب  است  اما  افراط  در  آن  به 
 خط مشی گذارِی  گروهی  و  اتخاذ  تصمیم ها  به 
 وسیلۀ  افرادی  می انجامد  که  دانش  کمی  دارند 
 و  به  پاسخ گویی  التزامی  ندارند.  هم چنین، 
 وجود  رسانه های  مستقل  و  مهارنشده،  ممکن 

 است  توجیه ناپذیر  جلوه  کند.  
میزان  تأکید  بر  ابعاد  گوناگون  حکمرانی  سالم 
 در  موقعیت های  گوناگون  متفاوت  است؛  زیرا 
 جوامع  برای  اهداف  گوناگون  ارزش های 
 متفاوتی  قایل اند؛  بعضی  از  جوامع،  هدف  اول 
 خود  را  رشد  اقتصادی  می دانند  و  بعضی  دیگر 
 به  تنوع  و  غنای  فرهنگی  ارزش  می دهند؛  برای 
 مثال  فرهنگ های  سودجوی  غربی،  اهمیت 
 بیشتری  به  کارآیی  می دهند،  حال  آن که  در 
 مقابل  آن ها  بعضی  از  فرهنگ ها  بر  حقوق 
 افراد،  تعهدات  گروهی  و  ارزش های  دیگر 
 تأکید  می ورزند.  هم چنین  مفهوم  حکمرانی 
 خوب  مبتنی  بر  اصول  لیبرال  و  برخاسته  از 
واقع  بیانگر   جوامع  توسعه یافته  است  و  در 
 گرایش  سیاسی  یا  ایدیولوژیکی  خاصی  است 
 که  کاربسِت  آن  در  جوامِع  در  حال  توسعه 
 بدون  توجه  به  ساختارهای  اجتماعی،  ارزش ها 
 و  فرهنگ  بومی  و  سازگار  نکردِن  آن  با  محیط 
 بومی،  ممکن  یا  مطلوب  نخواهد  بود.  افزون  بر 
 این،   این  انتقاد  مطرح  است  که  بانک  جهانی، 
 در  مقام  اعطاکنندۀ  چندجانبه  و  هماهنگ کنندۀ 
 کمک ها،  ممکن  است  متأثر  از  ویژه گی های 
 سیاسی  اعضای  قدرت مند  خود،  بر 
 جهت گیری  یا  رفتار  سیاسی  دریافت کننده  گاِن 
 کمک  تأثیر  گذارد  و  ایدیولوژی ها  و  مقاصد 
 سیاسی  خاصی  را  بر  کشورهای  در  حال 
 توسعه  تحمیل  کند.  بعضی  از  پژوهش گران  نیز 
 بر  این  باورند  وجود  نوعی  شکاف  بین  دولت 
 و  ملت  در  بعضی  از  جوامع  در  حال  توسعه  که 
 از  وضعیت  تاریخی،  اجتماعی  و  فرهنگِی  این 
برای   کشورها  ریشه  می گیرد،  مانع  عمده یی 

 تحقق  حکمرانِی  خوب  است. 
سرانجام  باید  گفت  اگرچه  بسیاری  از 
 ویژه گی ها  و  اهداف  رویکرد  حکمرانی  خوب 
نزد  بسیاری  از  دولت ها،  به ویژه  در  کشورهای 
 در  حال  توسعه، پذیرفته  شده  است،  تالش  و 
 اصرار  بر  ایجاد  و  استقرار  حکمرانِی  خوب  به 
 شکل  برون زا  و بدون الگوی  بومی برای اجرا 
 و  تحقِق  آن ها  مساله  ساز  خواهد  شد  و  نتایج 

 مطلوبی  در پی  نخواهد  داشت. 

حکمرانی  خوب؛

مفهومحکمرانیخوبمبتنیبراصول
لیبرالوبرخاستهازجوامعتوسعهیافتهاستودرواقعبیانگرگرایش
سیاسییاایدیولوژیکیخاصیاستکهکاربسِتآندرجوامِعدرحال
توسعهبدونتوجهبهساختارهایاجتماعی،ارزشهاوفرهنگبومیو
سازگارنکردِنآنبامحیطبومی،ممکنیامطلوبنخواهدبود.افزونبر
این،اینانتقادمطرحاستکهبانکجهانی،درمقاماعطاکنندۀچندجانبه
وهماهنگکنندۀکمکها،ممکناستمتأثرازویژهگیهایسیاسیاعضای
قدرتمندخود،برجهتگیرییارفتارسیاسیدریافتکنندهگاِنکمک
تأثیرگذاردوایدیولوژیهاومقاصدسیاسیخاصیرابرکشورهایدر
حالتوسعهتحمیلکند

رویکردی
اجتماعی
بهتوسعه

بخش دوم و پایانی



                                    برگردان: بهرام امیراحمدیان
بخش چهارم و پایانی

از ا ین گفته ها پیداست که مردم ایراني اصل )چه خاص و 
چه عام( مقدم مبارک نوروز را همیشه با دل گشاد،  خاطر 
همدیگر  به  نسبت  نیک  تمنیات  و  تبریکات  ابراز  و  بالیده 
پذیرا مي شده اند و این پدیدۀ خجسته پي را سرآغاز روزگار 

باسعادِت خویش مي دانسته اند. 
بازتاب حادثه یي به افتخار جشن نوروز در دربار پادشاه دور 
رفتن و تبریکات و تهنیت خویش را به او به ارمغان آوردن 

موبدان در مثال زیرین، بازهم روشن تر به چشم مي رسد. 
و  بزرگ  بیرق هاي  با  حصارهایش  که  دژي  میان  »در 
شلشله هاي رنگارنگ زینت یافته است،  شهریار عجم در سر 
تخت نشسته،  او در تن جامه یی زربافت و در سر تاج مرصع 

ندیمانش  و  نزدیکان  از  تن  دارد. گرداگردش چند  )زرین( 
را  شهریار  فاخر  سفره یي  کنار  بر  دژ  بیرون  در  ایستاده اند. 
او  از  و  تهنیت گویند  و  تبریک  او  به  را  نوروز  تا  انتظارند 
نیایش گیرند. در نزد آن ها روي خوان نوروزي؛ جام زرین 
خوید  دسته  یک  خسرواني،  دینار  و   درم  انگشتري،  مي، 
نورسته و شمشیر و تیر و کمان، دوات و قلم و غیره. قدح ها 
پر از شیر تازه، و قاب ها انباشته  از خوردني ها، کوزۀ نقره یي 
از زیر  از آب سرد آشامیدني که آن را دختران دوشیزه  پر 
آسیاب ها آورده اند. در گردن کوزه قالده یي به زنجیر زرین، 

و بر زنجیر مهره هایي زبرجدین را آذین کرده اند. 
فرصتي از بین مي گذرد و شهریار در آستانۀ دروازۀ دژ نمایان 

مي شود و فریاد مردم به فضا مي پیچد. شهریار: 
ـ مبارک باد روز نوتان و نوروزتان! 

چند تن به یک آواز:  
ـ بر شهریار بهروز باد و روزگارش نوروز باد! 

شهریار: 
ـ از آب هاي کوزه به جام هاي خود بریزید! 

مي ریزند.  آب  خود  قدح هاي  به  کوزه  از  نوبت  به  همه 
خویش  روي  بر  کوزه  آب  از  نوروزي  رسم  طبق  شهریار 
مي پاشد، که آب نشانۀ پاکي و روشني است. دیگران نیز این 

عمل را تکرار مي کنند. 
شهریار: 

ـ کامیابي و گشایش به کسي باد که در آغاز سال خویش را 
پاک سازد و به راستي به پیوندد. 

همه به یک صدا:  
ـ چنین باد! 

شهریار: 
ـ انوشته باد روان کسي که در نوروز افالسي ها را مي زداید، 
نحوست را دور مي اندازد و تمام سال را با خرد و نیک اندیشي 

و منش نیک سپري مي نماید. 
 همه یک جاي: 

ـ چنین باد! 
و یک تن از حاضران کبوتري سفید را به شهریار مي دهد. 

شهریار: 
ـ این پرنده را به نشانۀ آزادي و صلح رها مي کنم و براي 

سالي که آغاز کرده ایم، صلح، آزادي و نیکویي مي طلبم. 
همه به یک آواز:  

ـ نکویي از آن ما و کشور ما باد! 
شهریار: 

بدمنش،  نمي نهند،  گردن  شهریاران  فرمان  به  که  کساني  ـ 
بدگفتار و بدکردارند. 
یک تن از حاضران: 

ـ منش نیکو، گفتار نیکو،  و کردار نیکو جاویدان باد! 
شهریار: 

خرم  و  سبز  را  دشت ها  که  است  این  شما  به  من  وصیت 
دهید،  تبدیل  جنگل زار  به  را  زمین هاي خشکیده  و  سازید 
فراوان  درخت  گردانید،  افزون  را  گندم  کشت  مرزهاي 
بنشانید، جویبارها را پاک کاري کنید و بر سرزمیِن وجدان تان 
نیز تخم محبت و نیکي بکارید و نهال دوستي را با مهرباني 
کسي  از  اگر  و  نرنجانید  را  دلي  آبیاري  نمایید.  و صداقت 
رنجیده باشید،  از گناهش گذرید و راه آشتي را پیش گیرید. 
برجا  و  نیازمند  آدمان  بیماران روید،  به  عیادت  به  هم چنان 
آورید،  رو  بیشتر  خداي  و  خیر  بر  رسانید،  کمک  مانده 
گذشته  گان را به یاد آرید و از نیکي ها و بدي ها، از اشتباهات 
و غلط ها اندیشه کنید و از هرچه که زشت به نظر مي رسد، 
و  کنید  بلند  را  شیر  جام هاي  اکنون  گیرید.  کناره  را  خود 

بنوشید. خشنودي و سعادت همیشه نصیبتان باد! 
همه جام ها را بلند مي کنند. یک تن از حاضران: 

ـ شاها! 
انوشه )شراب انگوري( خور به جام یاما و دیر زي با خوي 
نگاه دار.  راستي  و  داد  و  ورزش  و  نکوکاري  و  بلند  همت 

و  تر  گیاه  )سبزه،  خوید  جواني ات چون  و  باد  سبز  سرت 
تازه(، اسپت کامگار پیروز و تیغت روشن و کاري به دشمن 
و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر، بر 
تخت با درم و دینار باشد، سرایت آباد، رزقت فراخ،  روحت 

بالیده، زنده گي ات زیاد، روزت میمون و مبارک باد! 
همه به یک صدا: 

ـ چنین باد و جاویدان باد!« )18(
در مثال باال، که یک صحنۀ جالب تیاتري را به یاد مي آورد، 
یقینًا محیط اصلي نوروز، یعني واقعًا هم روز شادي و سرور، 
سعادت،  و  خیر  روز  تهنیت،  و  تبریک  روز  مبارک،   روز 
امیدهاي  و  آرزو  کنندۀ  افاده  لحظۀ  و  نعمت  و  ناز  فراواني 
نیک انساني پنداشته شدن این جشن فرخندۀ باستاني، باري 

دیگر تأکید و تلقین گردیده است. 

خیام  عمر  حکیم  »نوروزنامه«  کتاب  از  که  پرمایه  اثر  این 
منشأ گرفته است، دربارۀ برگزاري جشن نوروز در دوره هاي 
پرارزش  دلیل هاي  از  آن،  ویژه گي هاي  شایسته گي  و  قدیم 
محسوب مي گردد. مثال مذکور نشان مي دهد که در جشن 
از  را  نیایِش خویش  و  دعا  و  عنایت  نیز  پادشاهان  نوروز، 

آدمان نیک راي و نیک منش دریغ نمي داشته اند. 
و  میله  و  نوروز  تدویر جشن  و  تشکیل  در  که  گفت  باید 
محفل هاي مربوط آن، سرودها نقش مهم مي بازد. در جشن 
نوروز، بیشتر سرودهایي خوانده و شنیده مي شوند که آن ها 
»نوروزي ها«  یا  و  نوروزي«  »ترانه هاي  نام   با  مردم  بیان  در 
علیحدۀ  گروه  یک  که  نوروزي ها،  مشهورند.  و  معلوم 
سرود هاي مردمي را در ادبیات شفاهي دري زبانان افغانستان 
به  فولکلوري  پدیده هاي  چنین  جملۀ  از  مي دهند،  تشکیل 
به حیث یک  مردم زحمت کش  را  آن ها  که  مي روند  شمار 
نوع دستاورد ارزش مند معنوي و فرهنگي خویش، به نوروز 
سرودهایي  از  فرهنگي  ارمغان  این  آورده اند.  ارمغان  به 
عبارت اند که در روزهاي جشن نوروز در اجراي هنرمندان 
و آوازخوان هاي مسلکي و غیرمسلکي از تمام گوشه و کنار 

مملکت، ساعت هاي دراز طي چند روز به گوش مي رسند. 
نمونه هاي این گونه سرودها را در روزهاي جشن از طریق 
برنامه هاي عیدانۀ رادیو و تلویزیون کابل نیز تکرار و تکرار 
در  را  دري  نوروزي هاي  از  بعضي  است.  ممکن  شنیدن 
روزهاي جشن نوروز، بیرون از مرز افغانستان نیز مي خوانند 

و مي شنوند. 
در  سیرگاه ها،  میله جاها  در  آدمان  سرودها  واسطۀ  به 
محفل هاي عیدانه،  در جمع آمده هاي دوستان، در مهماني و 
نشست هاي عایلوي همدیگر را با عید نوروز و سال نو و 
بهار نو تبریک و تهنیت مي گویند، صمیمي ترین تمنیات و 
توسط  مي دارند.  ابراز  همدیگر  به  را  آرزوهاي شان  بهترین 
دل آویز،  شیوه هاي  با  جوان  پسران  و  دختران  سرودها 
افسانه هاي عشق هاي پاک و آتشیِن خود را زمزمه مي کنند، 

و  خیره  سرکش،  آرزوهاي  حیات،  امیدهاي  نیازمندي هاي 
سبز  آغوش  در  را  خویش  دیرینۀ  آرمان هاي  و  گوناگون 
مي سازند.  بیان  شیوه  ساده ترین  و  طبیعي ترین  به  طبیعت 
عالوه بر این، با خواندن سرودها، جوانان نورس مراسم هاي 
گل گرداني تشکیل نموده، به مناسبت نوروز و سال نو از پدر 
و مادر خویش و اقرباِن خود تحفه ها و »عیدي«ها مي گیرند. 
اینک متوجه مي شویم به یک سرود عاشقانۀ نوروزي که در 
شده  گفته  مخصوص  جذابیِت  و  لطف  با  معشوقه،  وصف 

است:
پیراهن زردوز

پوشیده اي امروز 
در میلۀ نوروز 

بر قامت موزون و رسایت مزه میته 
آیم به در تو 
گیرم خبر تو 
قربان سر تو 

هر مهر و وفا، ناز و ادایت مزه میته 
پیراهن زردوز 

پوشیده اي امروز 
در میلۀ نوروز 

بر قامت موزون و رسایت مزه میته 
با عشوه و تمکین 

با خندۀ شیرین 
بر عاشق مسکین 

اي شوخک دردانه، جفایت مزه میته 
پیراهن زردوز 

پوشیده اي امروز 
در میلۀ نوروز 

بر قامت موزون و رسایت مزه میته. 
ایجاد  آن  تجلیل  نوروز  با  رابطه  در  دري  نوروزي هاي 
نوروز  جشن  تدویر  جریان  در  معمول  طبق  و  گردیده اند 
خود  به  را  نام  چنین  سبب  که  مي شوند،  شنیده  و  خوانده 

گرفتن آن ها نیز محض در همین است. 
مربوط   نوروز  به  که  سرودهایي  فقط  نه  نوروز  جشن  در 
استند، طنین اندازند، بلکه یک سلسله سرود و ترانه هایي که 
عمومًا به بهار و سنت هاي بهاري اختصاص داده شده اند و 
قرار  مورد سرایش  نیز  یاد مي شوند  »بهاریه ها«  نام  به  آن ها 

مي گیرند. 

منابع و توضیحات: 
حلمي  ولسوالي  زادۀ  غالم نبي،  ولد  غالم سرور  گوینده:  1ـ 

والیت سمنگان، ثبت 1983، کابل، ثبت کننده: د. عابدف.
2ـ گوینده: همایون ولد عمر خان، زادۀ گلگر ولسوالي عذرا، 
سال  ثبت  دارد،   6 صنف  سواد  ساله،   27 خیل،  اکبر  قریۀ 

1963، شهر جالل آباد، ثبت کننده د. عابدف 
عالقه داري  امین،  زادۀ  محمد  ولد  یمین  بن  گوینده:  3ـ 
ثبت  دارد،   6 ساله، سواد صنف   24 بغالن،  والیت  خنجان 

سال 1963، شهر جالل آباد، ثبت کننده د. عابدف 
جشن  هروي،  صابر  نگا:  افغانستان،  در  نوروز  دربارۀ  4ـ 

باستاني // لیمر، شمارۀ 21، سال 13۵0 هجري، ص 9؛ استاد 
برشنا. نوروز //لیمر، ش 1،  سال 13۵0 هجري، ص 13-17؛ 
مهدي دعاگوي. عید نوروز // فرهنگ مردم، شماره 2، سال 
1361، ص 120-133؛ شمس الدین ظریفي صدیقي. نوروز 
 ،136۵ سال   3 شمارۀ  مردم،  فرهنگ   // بهاري  میله هاي  و 
ص 18-23؛ میریحیي یوسفي،  پیدایش عید نوروز// فرهنگ 
مردم،  شمارۀ 3 سال 136۵،  ص 1-13؛ لطیف پدرام، جشن 
گل سرخ در افغانستان // آشنا. شمارۀ 4 سال 1371،  ص 

33-31
سال   ،4 شمارۀ  آشنا،  شریعتي//  دکتر  روایت  در  نوروز  ۵ـ 

1371، ص 34 
سابقۀ  که  گویند  را  نئولیت  دورۀ  کشاورزي  عصر  6ـ 

پانصدهزار ساله دارد. 
7ـ اقتباس از مقالۀ »سبک هنري عوام واقع گرایي« // فرهنگ 

مردم،  شمارۀ 6، سال 1361، ص 1۵-14 
8ـ اقتباس از مقالۀ میریحیي یوسفي »پیدایش عید نوروز« // 

فرهنگ مردم، شمارۀ 3، سال 136۵، ص 2 
9ـ نگا: دکتر منصور رستگار فسایي، بخت تو پیروز باد // 

آشنا شمارۀ 4، سال 1371، ص 6 
کابل سال  اسدالهف شعور.  مرتب  ترانه هاي کوهسار،  10ـ 

13۵3، ص 43 
11ـ نوروز در روایت دکتر شریعتي/ آشنا، شمارۀ 4،  سال 

1371، ص 3۵. 
12ـ عمر خیام، »نوروزنامه«، ص 7-6 

13ـ در همان، ص 7. »نوروزنامه«، ص 7-6
14ـ در همان، ص 7

1۵ـ از مقالۀ دکتر منصور رستگار فسایي. بخت تو پیروز باد 
// آشنا. شمارۀ 4. سال 1371، ص 11

16ـ در ضمن مراسم تجلیل از آمدن سال نو، یک رسم همین 
است که اعضاي خانواده یک یا دو روز پیشتر از حلول سال 
نو، به تدارکات هفت سین مي پردازند. سبزي، سرکه، سمراک 
را به طور خورش پخته آماده مي کنند و سایر سین ها را که 
بشقاب ها  میان  خود  حال  نیست،  به  پخت شان  به  حاجت 

نو مي چینند. آب  تمیز سال  پاک و  به روي سفرۀ  گذاشته، 
سفره  باالي  نیز  را  هفت میوه  آب  یا  آب  کشمش،  با  میوه 
مي گذارند. بعضي ظرف شربت آمیخته، زعفران و ریحان را 
نیز سر سفره مهیا مي سازند و کالن هاي خانواده وضو کرده با 
فرزندان در حالي که لباس هاي جدید یا پاک و شستۀ خود را 
به تن کرده اند،  مي نشینند و متوجه زنگ ساعت ها مي باشند. 
کالن  مانده،  سال  تحویل  به  دقیقه  پنج  ـ  چهار  که  همین 
خانواده اگر در یاد داشته باشد از یاد، اگر نه از روي کتاب، 
دعاي سال تحویل را کمي بلندتر مي خواند و اهل خانه به 
او هم صدا شده، دعا را تکرار مي کنند تا سال تحویل شود. 
بعد باز دست ها را باال کرده براي خرمي سال و شکوفایي، 
شادابي، میمنت و رفاهیات سال و سالمتي و خوشي تمام 
خانواده، دوستان و هموطنان دعا مي کنند، کالن ها بلند بلند 
مي خوانند و ُخردان »آمین« »آمین« مي گویند. در انجام، سال 
نو را به همدیگر مبارکي مي نمایند. از شربت ها و آب میوه 
چند  تا  آب میوه  و  شربت ها  بقیۀ  و  مي شود  داده  همه  به 
روزي دیگر براي صرف کردِن دوستان و نزدیکان نگاه داري 

مي شود. 
17ـ چهار تا پنج روز پیش از حلول سال نو، اهل هر خانواده 
یک مقدار میوۀ خشک، از قبیل کشمش سبز و سرخ، مغز 
تهیه کرده  را  نخود، کشته و سنجد  بادام،  و  پسته، چارمغز 
در  را یک چند  آن ها  در آب خوب مي شویند. سپس همۀ 
تشت یا تغار انداخته، از باالیش آب مي ریزند و در جایي 
مي گذارند، تا که از آن ها براي سال نو آب آشامیدني با نام 
»هفت میوه« تیار شود. هنگام تحویل سال کهن به سال نو، 
خرد و کالن خانواده در گرد سفره جمع مي آیند و چیزهاي 
حلول  اگر  مي گذارند.  سفره  روي  را  نوشیدني  و  خوردني 
نیز روشن  را  دانه شمع  گردد، چند  واقع  در شب  نو  سال 
مي کنند. بعد از این، کالن خانواده دعاي سال نو را که افاده 
کنندۀ آرزوهاي نیک در سال نو مي باشد، به زبان خود و بلند 
بلند مي خواند: »اي پاکا، پروردگارا، اي گردانندۀ  قلب ها و 
چشم ها، حرکت دهنده شب و روز، اي تغییر دهندۀ احوال، 
برگردان،  نیکوترین حالت  به  را  ما  نیروها، حال  و  توانایي 
مراد و مقصودمان را به جا آر، از علم خود براي گفتارمان 
عنایت کن و کرمِ خود را به خواست و نیاز ما دریغ مدار، 
اي صاحب احسان و بخشش، مهرباني و جالل«. در وقت 
خواندن این دعا به کالن خانواده دیگران نیز پیروي مي کنند 
مي کنند و  فاتحه  آخر  در  مي کنند.  تکرار  را  او  گفته هاي  و 
بعداً از آب تیار شدۀ هفت میوه هر کدام از اعضاي خانواده 
نوشیدِن آب هفت میوه  آن ها  پیاله مي نوشند.  پیاله یک  یک 
را کار ثواب به شمار مي دهند و از این عمل، شگون نیک 
مي گیرند. از آب مذکور به دوستان و اقربان خانواده که براي 
دیداربیني و تبریک سال نو به آن خانواده مي آیند نیز به امید 

خوشي هاي زنده گي در سال نو داده مي شود. 
18ـ نقل  از کتاب »ترانه هاي کوهسار«، گرداننده و کوشش 
اسداله  شعور. جلد اول، کابل، سال 13۵3، ص 43۵-433 

فرهنگ   /// نو  و سال  نو  روز  توفیق،  نگا:  این باره  در  19ـ 
خلق، شمارۀ 9 سال 13۵9، ص 2-4 

20ـ در این باره نگا: داداجان عابدف، نوروزي هاي مراسمي// 
تحقیق سرودهاي موسمي تاجیکان افغانستان، دوشنبه سال 

2009، ص ۵۵-40.  
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کرزی برای صلح به دوحه 
نمی رود!

24 حمل غزنی رسمًا...
فیصله  میالدی   2007 سال  در  متحد  ملل  سازمان   
به  میالدی  در سال 2013  را  نمود که والیت غزنی 

عنوان مرکز فرهنگ اسالمی معرفی خواهد کرد.
با آن که گزارش هایی از وضعیت بد امنیتی در غزنی 
حکایت دارد، اما مقام های این والیت از اتخاذ تدابیر 
امنیتی برای برگزاری این مراسم و پذیرایی از مهمانان 

خارجی و داخلی اطمینان می دهند.
این  برای  اکبرزاده والی غزنی گفت که  موسی خان 

مراسم در کنار دعوت از وزرای فرهنگ کشورهای 
مهمانان دعوت شده  نیز  از زون های کشور  اسالمی 

اند:
»تصمیمی که برای تجلیل از این مراسم گرفته شده، 
ما اطمینان می دهیم که آماده گی ها برای برگزاری آن 
تا  که  مسایل  برخی  است.  شده  گرفته  زیاد  حد  تا 
هنوز تکمیل نشده اند، امیدواریم تا ده روز دیگر تمام 
مهمانان  تمام  از  بتوانیم  ما  تکمیل گردند و  ترتیبات 
که به غزنی می آیند به گونۀ شایسته استقبال کنیم و 
تمام مسایل مانند برگزاری خوب افتتاح این مراسم 

و مسایل تفریخی و برنامه های موسیقی را برای شان 
راه اندازی کنیم.«

آقای اکبر زاده نامگذاری این والیت را به عنوان مرکز 
فرهنگ اسالمی افتخار ملی عنوان کرد و از مخالفان 
برگزاری  از  جلوگیری  برای  خواست  دولت  مسلح 

این مراسم، مشکالت ایجاد نکنند.
گفته می شود جهت آماده سازی والیت غزنی به حیث 
مرکز فرهنگ اسالمی، حدود هشتاد پروژه بازسازی و 

زیربنایی در نظر گرفته شده است.

          احمد عمران
و  دوحه  به  سفر  برای  حالی  در  کرزی  رییس جمهور 
آماده  طالبان  نماینده گاِن  برخی  با  گفت وگو  احتماالً 
می شود که دفتر سیاسی نماینده گی سازمان ملل، ضمن 
استقبال از این سفر، اظهار امیدواری کرده که سفر آقای 
کرزی بتواند نقش موثری در روند صلح و گفت وگو 
با مخالفان مسلح داشته باشد؛ همان گروه هایی که در 
بیش از ده سال گذشته، بر مواضِع خود تأکید کرده و 

خواهاِن سقوط دولت فعلی اند. 
البته در این میان، به سفر جان کری وزیر خارجۀ امریکا 
به  نه  این بار  کری  جان  کرد.  توجه  باید  نیز  کابل  به 
عنوان سناتور، بل به عنوان وزیر خارجۀ قدرت مندترین 
شد.  کابل  وارد  افغانستان،  اقتصادی  و  سیاسی  حامی 
میان آقای کری و کرزی، از گذشته نیز روابطی وجود 
دادن  رسمیت  تا  گرفته  نامی  جناس  از  است؛  داشته 
به دومین دور پیروزِی آقای کرزی در انتخابات سال 
2009 میالدی، که جنجال های فراوانی را خلق کرد و 
حتا ظِن آن می رفت که آقای کرزی برندۀ این انتخابات 
نباشد. ولی با آمدن آقای کری به افغانستان، همه چیز 
شکِل دیگری به خود گرفت و آقای کرزی در حالی که 
عرق شرم بر جبین داشت، دور دوم ریاست جمهوری 

را پذیرفت. 
در این که آقای کرزی تالش  و تمهیداِت الزم را برای 
پیروزی در انتخابات دوم انجام داده بود، هیچ تردیدی 
را  او  انتخابات،  از  بعد  اتفاق های  ولی  ندارد.  وجود 
به شدت خسته و سراسیمه ساخت. سراسیمه ساخت به 
این دلیل که مبادا نتایج انتخابات به نفع رقیب انتخاباتِی 
برای ۵ سال دیگر نقش  نقشه هایش  اعالم شود و  او 
و  آینده  نگران  زمان  آن  در  آقای کرزی  برآب شوند. 
سرنوشت افغانستان و مردمِ آن نبود و نه هم دم از صلح 
و مذاکره می زد. او جان کری را وارد میدان کرد تا برای 
کشوری  همان  سیاست مدارِ  کند؛  مشروعیت  خلق  او 
با  انتقادی و حتا مخالف  نظری  آقای کرزی  که حاال 
آن دارد، چرا که این بار امریکایی ها با پیام های دیگری 

آقای کرزی را مالقات کرده اند. 
گفته می شود یکی از بحث های اصلی در دیدار آقای 
در  است.  بوده  انتخابات  مسالۀ  کرزی،  آقای  با  کری 

امریکایی ها  سیاسی،  آگاهان  گفتۀ  به  خصوص  این 
نگرانی های ویژه یی دارند و به این باور رسیده اند که 
شرق  و  جنوب  مناطق  بیشتر  کردِن  ناامن  با  احتماالً 
کشور، آقای کرزی از برگزاری انتخابات به این بهانه 
اصلی ترین  از  یکی  می شود  گفته  می کند.  صرف نظر 
افغانستان،  رییس جمهوری  به  کری  آقای  پیام های 
برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه و سالم بوده است. 
در این خصوص حتا برخی آگاهان سیاسی باور دارند 
آقای کرزی در  از شرکت اعضای خانوادۀ  امریکا  که 

انتخابات بعدی، چندان استقبال نمی کنند. 
موضوع دیگری که در گفت وگوهای ارگ میان وزیر 
خارجۀ امریکا و رییس جمهوری افغانستان مطرح بوده، 
است.  کشور  دو  میان  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  بحث 
برای  که  کرزی  آقای  گفته های  خالف  این بار  گویا 
عجله یی  افغانستان  جانب  توافق نامه یی  چنین  امضای 
ندارد، جانب امریکا به آقای کرزی گفته که بهتر است 
امضا  به  آینده  رییس جمهوری  با  توافق نامه یی  چنین 
برسد. این سخنان دقیقاً زمانی مطرح می شوند که یکی 
از اعضای گروه آقای کرزی، در سخنرانی اخیر خود، 
کرده  انتقاد  به شدت  امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  از 
این  اشغال گر خوانده است.  را کشوری  این کشور  و 
مقام ارشد دولتی گفته است که افغانستان خوب است 
توافق نامه های امنیتی را با کشورهای همسایه امضا کند 
که خواهاِن اشغال کشور نیستند. اکنون مشخص نیست 
کشورهای  از  کدام یک  بلندپایه،  مقام  این  نظر  به  که 
همسایه چنان توانی را دارد که با افغانستان پیمان امنیتی 

ببندد و در عین حال در پی اشغاِل آن نباشد. 
کرزی  شخِص  مواضِع  سخنان،  این  که  می شود  گفته 
بوده که در هنگام سفر جان کری وزیر خارجۀ امریکا، 
او به هدف وارد کردِن  از زبان یکی از اعضای گروهِ 
حال،  همین  در  است.  شده  ابراز  کشور  این  بر  فشار 
آقای  توجه  نیز در محراق  بحث گفت وگوهای صلح 

کری و آقای کرزی قرار داشته است.
دارد؛  خصوص  این  در  خاصی  نگرانی های  امریکا 
به زعم خود،  آقای کرزی تالش دارد  این که  به ویژه 
روند گفت وگوها را مدیریت کند و با طالبان پشت میز 

مذاکره بنشیند. 

آقای  با  خود  رسمی  خبری  نشست  در  کرزی  آقای 
به  که  کشور  ده سالۀ  دستاوردهای  که  گفت  کری، 
کمک مالی و نظامی جامعۀ جهانی به دست آمده، در 
دولت  هم  نه  و  نیست  مصادره  قابل  مذاکراتی  چنین 
پذیرفته  ارزش های  و  اساسی  قانون  سر  بر  افغانستان 
شدۀ دموکراتیک، با گروه های مخالف صحبت خواهد 
کرد. اما این یک بُعد قضیه است. آقای کرزی نه تنها 
حاضر است بر سِر دستاوردهای ده سال گذشته معامله 
در  با  نیز  را  اساسی  قانون  که  است  حاضر  حتا  کند، 
کند،  اصالح  و  حک  طالبان  دیدگاه های  نظرداشِت 
آن هم به این شرط ساده که طالبان چیزی به نام قانون 
اساسی را قبول داشته باشند. زیرا گروه طالبان در شش 
به  را  اساسی  قانون  به نام  سال حاکمیت خود، چیزی 
نکرد،  کاری  آن  تدوین  برای  و  نمی شناخت  رسیمت 
بل به گونۀ آشکار، قانون اساسِی کشورها را برآمده از 

تفکر غیراسالمی می دانست. 
از جانب دیگر، آقای کرزی به دوحه به این دلیل می رود 
سیاست های  به  نسبت  را  خلیج  حوزۀ  کشورهای  که 
ضد غربِی خود مطمین کند و از این کشورها بخواهد 
که زمینۀ بقای او را در قدرت، در همکاری و حمایت 

گروه های شورشی فراهم کنند. 
آقای کرزی که خود زمانی از مخالفان گشایش دفتری 
برای گروه طالبان در قطر بود، حاال حتا حاضر است که 
به این گروه رسمیت سیاسی نیز ببخشد. گروه طالبان 
با  تا  می کند  لحظه شماری  فرصتی،  چنین  پی  در  نیز 
افتتاح دفتر قطر، حداقل مشروعیت سیاسی را از جامعۀ 
افراد  با  به تسویه حساب  آن گاه  جهانی حاصل کند و 

داخلی و از جمله تیم آقای کرزی بپردازد. 
البته آن چه که زیر نام تالش های صلح از جانب دولت 
صورت می گیرد، بیشتر از آن که واقعاً تالش هایی برای 
بازی های  باشد،  جنگ  به  دادن  پایان  و  صلح  تأمین 
سیاسی یی است که در آستانۀ انتخابات سال 2014 از 
سوی آقای کرزی و اطرافیان او انجام می شوند. آقای 
آیندۀ  به  نسبت  را  نگرانی های خود  کرزی می خواهد 
سیاسی و مدنِی خود پس از این سال، از حاال ضمانت 
کند و الاقل این تضمین را در اختیار داشته باشد که 
مورد بازخواست عدلی و قضایی قرار نخواهد گرفت.
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دوباره اقتصاد سیاه در...
 کشتزارهای خشخاش در افغانستان به تدریج کم شده 

است.
در  خبری  نشست  یک  در  پنجشنبه  روز  احمدی  آقای 
از  بعد  که  است  این  نگرانی  گفت:  خبرنگاران  به  کابل 
مواد  علیه  مبارزه  از  جهانی  جامعه  حمایت   2014 سال 

مخدر از این هم کمتر شود.
تدریج  به  نیروهای خارجی  گفت  احمدی  محمدی  باز 
افغانستان را ترک می کنند و جای خود را به نیروهای 

افغان می دهند.
نیروهای تحت رهبری ناتو در سالهای گذشته، در مبارزه 

علیه تولید و قاچاق مواد مخدر نیز سهیم بودند.
ارتش  نیروهای  می گوید  داخله  وزارت  معاون  حاال  اما 
مشارکت  خشخاش  کشتزارهای  محو  در  افغانستان 

نمی کنند.
او با اشاره به این مساله افزود:« بدون محو کشتزارهای 
کاهش  نیز  افغانستان  در  تریاک  تولید  میزان  خشخاش 
نخواهد یافت و چاقاق مواد مخدر نیز در کشور افزایش 

می یابد.«
را  مشکل  این  حل  راه  افغانستان  داخله  وزارت  معاون 
افزایش نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر و بخصوص 
این  اعالم کرد و گفت که شمار  محو کشت خشخاش 

نیروها باید افزایش یابد.
او گزارش داد که در سال 1391 خورشیدی بیش از 32 
هزار عملیات علیه قاچاق بران مواد مخدر و مراکز تولید 
به  نسبت  که  شده  انجام  افغانستان  سراسر  در  مواد  این 

سال قبل 127 درصد افزایش یافته است.
مواد مخدر  انواع  تن  که 469  افزود  احمدی  باز محمد 
در این سال کشف و ضبط شده  و 231 نفر در ارتباط با 
قاچاق مواد مخدر، بازداشت شده اند که 19 نفر از آنها 

خارجی هستند.
اداره  منطقه یی  نماینده  لمایو،  لوک  ژان  حال  همین  در 
به  متحد  ملل  سازمان  جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بی بی سی گفت که برای حفظ دستاوردها در بخش مبارزه 
با مواد مخدر در افغانستان، جامعه جهانی نیز باید نقش 

خود را ایفا کند.
او افزود: ما واقعا نگران هستیم که امسال برای سومین 
سال پی هم تولید مواد مخدر در افغانستان بیشتر می شود. 
بود  آمده  دست  به  گذشته  در  که  دست آوردهایی  یعنی 
از دست خواهد رفت. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاه در 

افغانستان دوباره رشد خواهد کرد.
افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  نیز  قبل  چندی 
اعالم کرده بود که ارزش تجارت مواد مخدر این کشور 
ساالنه به هفتاد میلیارد دالر رسیده است که بخش اصلی 
این پول، به جیب مافیای بین المللی مواد مخدر می ریزد.

در صورت امضای پیمان...
 صلح، شرط های وضع کرده که قبول کردن آن 

ممکن نیست.
جانبۀ  سه  نشست  »تا  است:  گفته  فیضی  ایمل 
اخیر در لندن، کارها به خوبی به پیش می رفت، 
که  آشکار شد  زود  ولی  بودیم،  آرزومند  ما هم 
پاکستان موضع گیری خود را تغییر داده و صلح 
قرار  کشور  این  اولویت  در  دیگر  افغانستان  در 

ندارد.«
پاکستان  پیش شرط های  به  اشاره  با  فیضی  ایمل 
می گوید: »آنها از ما می خواهند که روابط خود با 
هند را قطع کنیم، افسران ارتش را برای آموزش 
به پاکستان بفرستیم و پیمان همکاری استراتژیک 

را با این کشور امضا کنیم.«
آقای فیضی پذیرفتن این خواسته های اسالم آباد 

را ناممکن می خواند.
نزدیک  بسیار  متحدان  از  یکی  هند  او،  گفتۀ  به 
افغانستان بوده و اگر هر نظامی افغان در پاکستان 
آموزش ببیند، پس از برگشت به کشور، جاسوس 

پنداشته می شود.
فرانسه  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  فیضی  ایمل 
همچنان گفته است که اگر ما پیمان همکاری های 
مردم  کنیم،  امضا  پاکستان  با  را  استراتژیک 
افغانستان ما را سنگسار خواهند کرد چون آن ها 
می دانند که انتحاری هایی که آنان را می کشند، از 

پاکستان می آیند.
که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
نظامی  تمرینات  انجام  افغانستان  حکومت 
راکت پرانی های  دلیل  به  را  اسالم آباد  با  مشترک 
این کشور برخاک افغانستان و عدم همکاری در 

گفت وگوهای صلح، لغو کرد.
حکومت  عمل  این  به  واکنش  در  پاکستان   
افغانستان گفته است که دولت حامد کرزی در 
واکنش خود در برابر یک حادثۀ معمولی، بیش از 

حد واکنش نشان داده است.
کشور  یک  برای  که  می گوید  لودین  جاوید  اما 
تمامیت  و  مردم  از  دفاع  از  مهم تر  چیزی  هیچ 

ارضی اش نیست.

او گفت: »متأسفانه در همچو وضعیتی که هنوز 
راکت و توپ از آن سوی خط دیورند فیر)شلیک( 
رفتن  برای  منطقی  و  ضرورت  اصاًل  می شود، 

افسران نظامی به پاکستان وجود نداشت.«
سیاسی  معاون  لودین  جاوید  حال،  این  در 
وزارت خارجه می گوید: »پاکستان در راه طالبان 
ایجاد  ممانعت  صلح،  روند  به  بازگشت شان  و 
کردند. ما شاهد هستیم هر کدام از آن ها )رهبران 
طالبان( که آماده گی نشان داده به پروسه صلح، 
از طرف پاکستان دستگیر شده، زندانی شده و یا 

کشته شده اند.«
افغانستان  علمای  دوجانبۀ  نشست  این  از  پیش 
و پاکستان که قرار بود در کابل برگزار شود، از 

سوی شورای علمای پاکستان لغو شد.
رییس شورای علمای پاکستان گفته بود که آن ها 
جریان  برضد  نشست  این  در  که  هستند  نگران 

مشخص)طالبان( فتوا صادر شود.
او انجام حمالت انتحاری را در افغانستان جایز 

و در پاکستان ناجایز خوانده بود.

ادعاهای فساد در...
بلندپایه  مقام های  از  را  خانه ها  افغانستان   طرف حکومت 
افغانستان به کرایه گرفته و در میان سایر ادعاها، معاش به 
کارمندان یا کسانی تادیه کرده است که اصاًل وجود ندارند.

منابع مختلف گفته اند، دفتر UNHCR در اثر تخصیص و 
بودجه غلط، نه تنها به اشخاص معاشات دو چند پرداخته 
حواله  معاش  هم  نداشته  وجود  اصاًل  که  کسانی  به  بلکه 

کرده است.
فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیتۀ 
اداری همچنان پیشنهاد کرده تا یک رسیده گی قانونی جهت 
کشف سوء استفاده بالقوه پول ها توسط دفتر کمیشنری عالی 

برای مهاجرین صورت بگیرد.
به  افغانستان  در  متحد  ملل  ویژۀ  نماینده  کوبیش  یان 
به  تا  نیافته  را  آن  فرصت  او  گفت:  کابل  در  خبرنگاران 

صورت کامل این ادعاها را بررسی نماید.
بخشی  یک  نگرانی ها  این گونه  آمدن  وجود  به  گفت:  او 
و  بین المللی  دهنده گان  کمک  میان  سالم«  »گفت وشنود  از 

موسسات ملل متحد بوده است.
کوبیش گفت: موسسات ملل متحد گام های مناسب را در 
جهت جلوگیری از اشتباهات خواهد برداشت و در صورت 

ضرورت، من شخصًا از آن حمایت خواهم کرد.
بو شیک نماینده دفتر UNHCR در افغانستان به روزنامۀ 
مشترک  مستقل  کمیتۀ  است،  گفته  ژورنال  وال ستریت 
به روز چهارشنبه  اداری  با فساد  مبارزه  ارزیابی  نظارت و 
با من تماس گرفت و من می خواهم این گزارش را مطالعه 

نمایم، قبل از این که راجع به پیشنهادات آن بحث کنم.
را  کاری  گروپ  یک   UNHCR دفتر  گفت:  شیک  بو 
ایجاد نموده تا مطمین شود که وزارت مهاجرین و عودت 
مقررات  و  قوانین  اساس  به  موجود  پول های  از  کننده گان 

افغانستان به صورت درست استفاده نماید.



            پرویز مهاجر
هرچند والیت بدخشان در این ده سال، از جمله 
این  در  اما  می شد،  محسوب  کشور  امِن  والیاِت 
اواخر، درگیری ها و ناامنی ها بر این دیار نیز سایه 
گسترانده و از چندی بدین سو، حرف و حدیث های 

ناخوشایندی از این خطه به گوش می رسد.
درجه اول  مقام های  که  می گویند  بدخشان  مردم 
امنیتی در شمال کشور که مسوولیت تأمین امنیت 
بحران  مهار  راستای  در  دارند،  عهده  بر  را  مردم 
امنیتی بدخشان، سهل نگاری و بی اعتنایی می کنند 
و با وجود این  که با گذشِت هر روز بحران امنیتی 
در این والیت فراگیر می  گردد، حکومت هیچ برنامۀ 

دفاعی و پیش گیری کننده یی را روی دست ندارد.
بیش از دو سال است که گروه های مسلحی زیر نام 
طالب، آرامش مردم را برهم زده اند و چندین نوبت 
قرار  مرگ بار  حملۀ  مورد  را  ملی  ارتش  سربازان 
داده اند، شماری از سربازان ارتش را اسیر، کشته و 
زخمی کرده  اند و در کل، به مردم و نیروهای دولتی 

به شدت آسیب وارد نموده اند.
و  دولت  چرا  که  این جاست  اساسی  پرسش 
در  مسلح  مخالفان  عمل کردِ  برابر  در  حکومت 
گونۀ  به  فقط  و  کرده  اختیار  سکوت  بدخشان، 
می دهند  دستور  امنیتی  ارگان های  به  سمبولیک، 
علیه طالبان عملیات کنند، و بعد که آن ها تا آستانۀ 
پیش  دهشت افکن  شبکه های  پایگاه های  نابودِی 
می روند، به آن ها فرماِن بازگشت داده می شود؛ و یا 
هم این که مدتی در اطراف گروه های مسلح، سپری 

دفاعی ایجاد می کنند؟
اگر پشت آتش افروخته شده در بدخشان، دست های 
هر  طالبان  چه گونه  باشد،  نداشته  وجود  مرموزی 
روز نسبت به گذشته، تقویت شده و به یک تهدید 

جدی در این والیت مبدل می  گردند؟
با آن که مقام های امنیتی می دانند اگر شمال کشور 
شمال  و  جنوب  جبهۀ  دو  در  دولت  شود،  ناامن 
گیر می  افتد و دیگر توان مهار و کنترول شورشیان 
را نخواهد داشت؛ اما با این همه، در برابر فعالیت 
گسترده و روز افزون مخالفان مسلح، سکوت اختیار 

کرده اند.
آقای  یا  نیست؛  خالی  حالت  دو  از  سکوت،  این 
کرزی همان مال عمر افسانه یی است که می خواهد 
حقیقِی  هویت  حکومتش،  لحظه های  واپسین  در 
خویش را آشکار و همه گان را شگفت زده سازد، 
و یا هم این که دولت واقعاً کالبد بی روحی ست که 
بر شانه های جامعۀ جهانی حمل  شده و  تا کنون 
به تنهایی قادر به انجامِ عملیات در برابر مخالفاِن 

مسلح نمی باشد.

عمل کردشان،  این  با  امنیتی  مسووالن  رو،  هر  به 
شعارهای  این همه  با  که  می دهند  نشان  مردم  به 
و  طالبان  برابر  در  قاطع  مبارزۀ  توان  پرطمطراق، 

تأمین امنیت سرتاسری در کشور را ندارند.
در همین حال، یک کارشناس نظامی که نخواست 
نامش فاش شود، ضمن این که زلمی ویسا فرمانده 
قول اردوی209 شاهین در شمال کشور را متهم به 
دست داشتن در ناامنی های پسیِن بدخشان می کند، 
او  که  می نمایاند  ویسا  آقای  سکوت  می گوید: 

خواهاِن ناامنی در شمال کشور است.
مردم محل می گویند، از وقتی که سروصداها مبنی بر 
ناامنی در بدخشان از رسانه ها بازتاب یافته، فرمانده 
قول اردو هیچ گونه اقدامی در زمینۀ مهار طالبان و 

جلوگیری از فعالیت های  آن ها نکرده است.
وجود  زیادی  پرسش های  هم چنان  وجود،  این  با 
دارند که به راستی دلیِل ناامنی های بدخشان چیست 

این  در  پسین  ناگوارِ  از رخدادهای  کسانی  و چه 
والیت سود می برند؟

آقای کرزی باید بداند که آتِش خشم را نمی توان 
در  چاره یی  و  راه  است  بهتر  نشاند.  فرو  شبنم  با 
نظر گیرد پیش از این که در بدخشان فاجعۀ انسانی 
به وقوع بپیوندد. حکومت کرزی باید هرچه عاجل، 
و  شناسایی  را  والیت  آن  در  ناامنی ها  عوامل 
دست گیر کند؛ در غیر آن، این آتش تمام افغانستان 

را می سوزاند.
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آتِش بدخشان، تماِم افغانستان را 
می سوزاند!

والی نورستان می گوید که اگر بر اساس فرمان 
سرباز  صدها  آن  براساس  که  داخله  وزارت 
شان  سمت های  از  والیت  این  در  پولیس 
برکنار شده اند، عمل کند، این والیت به دست 

شورشیان سقوط خواهد کرد.
محمد تمیم نورستانی والی نورستان گفت که 
روز پنجشبنه مکتوبی از جانب وزارت داخله 
در  پولیس  باید 8۵0  که  است  کرده  دریافت 
نورستان سالح شان را تسلیم کنند و از وظیفه 

سبک دوش شوند.
آقای نورستانی گفت: »مقامات وزارت داخله، 
یک جانبه تصمیم می گیرند و بدون این که به 
دستور رییس جمهور احترام بگذارند و شرایط 
دستور  کنند،  بررسی  را  نورستان  در  نظامی 

تنقیص صدها پولیس را صادر کرده اند.«
سربازان  شامل  تصمیم  این  که  می گوید  او 
در  حاضر  حال  در  که  می  شوند  افسران  و 

بخش های والیت نورستان فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری بخدی، تشکیل پولیس 
نورستان در حال حاضر 1400 مامور است که 
براساس مکتوب وزارت داخله این رقم باید 

تا مرز ۵۵0 تن کاهش یابد.
سال گذشته، 3۵0 مامور پولیس در نورستان، 

از وظیفه سبک دوش شده بودند.
وزارت  دستور  از  پس  نیز،  پیش  سال  چهار 
خلع  والیت  این  در  پولیس   12۵0 داخله، 

سالح و از وظیفه اخراج شدند.
های  اعتراض  داخله،  وزارت  تصامیم  این 
شدید مردمی را در نورستان به همراه داشت 

که کماکان ادامه دارد.
  خطر سقوط

نورستان در شمال شرق کشور از والیت های 

مرز  کیلومتر  صدها  که  است  کشور  ناآرام 
مشترک با چترال از مناطق خطرناک پاکستان 

دارد.
گزارش های حاکی ست که خطوط مرزی بین 
نیست و  کنترل دولت  در  نورستان و چترال 
پاکستان  و  افغانستان  بین  آزادانه  شورشیان 

رفت و آمد می کنند.
با این حال، والی نورستان می گوید که براساس 
امنیتی، دریافته که توجه دشمن  گزارش های 
در سال روان بیشتر به والیت نورستان است.

محمد تمیم نورستانی هشدار داد، درصورتی 
داخله  وزارت  تازه  مکتوب  براساس  او  که 
به  نورستان  والیت  سقوط  زمینۀ  کند،  عمل 

دست شورشیان را فراهم خواهد کرد.
کابل  از  نباید  تصامیم  که  می گوید  نورستانی 
در مورد سرنوشت والیات دوردست و ناامن 
گرفته شود، زیرا به گفته او، این گونه تصامیم 

عواقب خطرناکی را بدنبال خواهد داشت.
مورد  در  که  می گوید  نورستانی  تمیم  محمد 
مکتوب تازه وزارت داخله، با رییس جمهور، 
اداره مستقل ارگان های  امنیت ملی،  شورای 

محلی و وزارت داخله صحبت خواهد کرد.

  واكنش وزارت داخله
اما مقامات وزارت داخله می گویند که ریفورم 
در پولیس باید عملی شود و تشکیل پولیس 
صورت  است،  شده  مشخص  آنچه  براساس 

بگیرد.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
می گوید که برخی از افراد در حال حاضر در 
آنان  باید  تشکیل پولیس معاش می گیرند که 

تنقیض و از وظیفه سبک دوش شوند.

نورستان  بارۀ  در  داخله  وزارت  سخنگوی 
مورد  در  نورستان  والی  »نگرانی های  گفت: 
یک  و  می شود  گرفته  جدی  پولیس  تنقیص 
نورستان  امنیت  تامین  برای  مناسب  حل  راه 

جست وجو می شود.«
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
شده  شناسایی  افغانستان  استراتژیک  والیات 
براساس  والیات  این  پولیس  شمار  و  است 

نیازمندی های آن ها مشخص می شود.
او گفت که در قدم نخست، اعزام پولیس نظم 
عامه و ایجاد پولیس محلی در والیت نورستان 
کوتاه ترین راه حل برای تامین امنیت در این 

والیت است.
با این حال صدیقی می گوید، به نظر نمی رسد 
در  ملی  پولیس  شمار  داخله  وزارت  که 
نورستان را کاهش دهد، آنچه نگرانی شدید 
برانگیخته  را  والیت  این  در  نظامی  مقامات 

است.

  چشم براه عملی شدن وعده ها
مقام های محلی در والیت نورستان می گویند 
که دولت مرکزی وعده های زیادی به آنان داده 
اند، اما این وعده ها کمتر جنبۀ عملی به خود 

می گیرد.
والی این والیت می گوید که وزارت داخله، 
از چندی بدین سو، قرار است که کار تشکیل 
200 پولیس محلی در نورستان را تکمیل کند، 

اما این کار تا هنوز عملی نشده است.
چهار  لوای  تشکیل  به  همچنان  نورستانی 
شده  منظور  نورستان  برای  که  ملی  اردوی 
است، اشاره کرد که به گفته او چندین مذاکره 
ورود  مورد  در  داخله  وزارت  مقامات  با  او 
لوا به نورستان به جایی نرسیده  این  نظامیان 

است.
چهار  »لوای  گفت:  نورستانی  تمیم  محمد 
اردوی ملی برای نورستان تشکیل شده است 
اما بدون یک کندک آن دیگر تمامی نظامیان 

این لوا در خارج از نورستان مستقر هستند.«
والی نورستان می گوید که تالش های او برای 
انتقال نظامیان این لوا به نورستان تا هنوز بدون 

نتیجه بوده است.
دستور تنقیص 8۵0 مامور پولیس در حالی به 
در  که  شده  ابالغ  نورستان  محلی  های  مقام 
بدوش  تنها  والیت  این  امنیت  حاضر  حال 

پولیس ملی است.

  والی نورستان:

اگر به دستور وزارت داخله عمل کنم

نورستان سقوط می کند

امریکا در دو جنگ...
ابتکارات  و  انکشاف  و  تحقیق  دیپلوماسی،   

جدید نظامی به فشار روبرو خواهد بود.
به گفتۀ پروفیسور بلمس، میراث آن تصمیم 
افغانستان  که در جریان جنگ های عراق و 
باالی  آینده  دهه  چندین  برای  شد،  گرفته 

بودجه فدرال مسلط خواهد بود.
حال  تا  امریکا  متحده  ایاالت  بلمس،  بگفته 
امور  در  دالر  تریلیون  دو  حدود  در  تقریبًا 
مصرف  افغانستان  و  عراق  جنگ  نظامی 
کرده است. او می گوید: این مصارف صرف 
نهایی جنگ  از مصارف  یک بخش کوچک 

می باشد.
تهیه  دوام،  حال  در  مصارف  ترین  بزرگ 
به  امتیازات  تادیۀ  و  طبی(  خدمات   ( مداوا 

متقاعدین ناتوان این دو جنگ خواهد بود.
لحاظ  از  که  گفته شده  همچنان  گزارش  در 
این  برای  تاریخی، صورت حساب مصارف 
دو جنگ قرار است چندین دهه بعد تر برسد.
به نوشته گزارش، صورت حساب پرداخت 
برای متقاعدین ناتوان و جنگجویان امریکایی 
ختم  از  بعد  دهه  چندین  گذشته،  قرن  در 

جنگ رسید.

ویتنام  متقاعدین جنگ  به  پرداخت  چنانچه، 
به  رو  هنوز  خلیج  اول  جنگ  متقاعدین  و 

افزایش است.
از  قرض  است،  آمده  همچنان  گزارش  در 
امتیازات  و  معاشات  تادیه  منظور  به  بانک ها 
باال  را  مصارف  همچنان  جنگ  متقاعدین 
این معنی که  جنگ عراق و  به  برده است. 
به  دیگر  دالر  تریلیون  دو  حدود  افغانستان 
قروض امریکا افزوده است. حدود 20 فیصد 
تا   2001 های  سال  جریان  در  قروض  این 

2012 میالدی صورت گرفته است.

دانشگاه  در  هایزنهاور  تحقیقاتی  پروژه  اما 
را  افغانستان  و  عراق  جنگ  مصارف  برون، 
حدود 4 تریلیون دالر تخمین می نماید. به هر 
تریلیون   6 رقم  و  تریلیون   4 رقم  صورت، 
دالر، هر دو به مراتب بیشتر از رقم مصارف 
پالن  زمان  در  امریکایی  های  مقام  که  است 

گذاری جنگ پیش بینی نموده بودند.
که  دریافته  اخیراً  اسوشتیدپرس  خبرگزاری 
مصارف جنگ، سال ها بعد ادامه داشته است. 
چنانچه دولت فدرال، تقریبًا 1۵0 سال بعد از 
جنگ، هنوز هم ماهانه چک بانک به اقارب 
متقاعدین جنگ های داخلی صادر می نماید.

ای اېس ای غواړي د...
د نوموړي په خبره، په لندن کې د سولې په 
میاشتو  په شپږو  پرېکړې چې  شوې  له  اړه 
پاکستان  افغانستان،  د  راولي،  سوله  به  کې 
وروسته  پرېکړې  له  مشرانو   برېټانیې  او 
مال  چې  وغوښتل  پاکستان  له  افغانستان 
برادر او نور طالب زنداني مشران باید خوشې 
او افغان حکومت ته وسپارل شي او یا هم د 
هغوی ادرسونه ورکړل شي؛ خو کله چې په 
افغانستان کې مولوي فقیر محمد ونیول شو 
افغانستان  چې  وکړه  غوښتنه  یې  پاکستان 

یې په ځواب کې د برادر وویل.
دوه  پاکستان کې  په  وینا،   په  بشر  استاد  د 
ګوني حکومتونه شتون لري، چې یو پوځي 
حکومت  پوځي  دی،  حکومت  ملکي  بل  او 
بهرنیو  ټولو  په  او  کوي  اداره  پاکستان 
او  ولسمشر  لري،  ونډه  پراخه  کې  سیاستو 
لومړی وزیر په پاکستان کې هغومره واک نه 

لري، چې اردو او ای اېس ای یې لري.
حکومت  ملکي  چې  کله  هر  زیاتوي،   دی 
د  کې  برخه  په  سولې  د  سره  افغانستان  له 
یې  اېس  ای  او  اردو  وکړي،  ژمنه  مرستې 
په حقیقت کې همدوی دي  او  نیسي  مخه 

چې ملکي حکومت کنټرولوي.
د سیاسي چارو دغه شنناند وایي، افغانستان 
نیت ښودلی چې  ته خپل ښه  پاکستان  تل 
پروسې  سولې  د  پاکستان  شي  وکوالی 
څه  عالمانو  دیني  پاکستاني  خو  راضي؛  ته 
وخت وړاندې په افغانستان کې د جهاد فتوا 

ورکړه، بیا یې د دیني عالمانو کنفرانس کې 
له ګډون ډډه وکړه او له هغې وروسته یې پر 

کونړ د توغندیو بریدونه پیل کړل.
ده  دا  المل  ستونزو  ټولو  د  خبره،  په  هغه  د 
زړه  د  سره  افغانستان  له  پاکستان  چې 
چې  کله  هر  کوي،  نه  حرکت  کومې  له 
یې  پاکستان  غځولی  ور  الس  افغانستان 
غواړي  نه  پاکستان چې  او  پرې کړی  الس 
نو  ولري؛  اړیکې  ښې  سره  افغانستان  له 
وړاندې  پر  چې  دی  مجبوره  هم  افغانستان 

یې غبرګون وښیي.
پاکستان  چې  وویل،  بشر  فاروق  ښاغلی 
او  ستراتېژیک  سره  افغانستان  له  غواړي 
امنیتي تړون ولري؛ خو افغانستان رد کړی 
نه دی؛ بلکې ویلي یې دي، چې لومړی باید 
چې  کله  شي،  الړه  ته  مخ  پروسه  سولې  د 
سوله راغله له هغې وروسته کېدای شي په 

دې مسایلو هوکړه و شي.
حکومت  افغان  امله  همدې  له  وایي،  هغه 
خو  بللي،  ورونه  خپل  ولس  پاکستان  د 
پاکستان پر افغان عقیده نه لري او له همدې 
امله یې څه وخت وړاندې په بلوچستان کې 
افغانستان  په  کسان  داسې  چې  وکړه،  ادعا 
پر  پاکستان  د  چې  کېږي،  تربیه  کې 
کار  دا  چې  دا  حال  شي،  استعمال  وړاندې 
په افغانستان کې نه کېږي او افغان حکومت 

رد کړ.
په دې وروستیو کې  پاکستان  زیاتوي،  دی 
وال  وسله  پولې  افغان  له  چې  کوي،  ادعا  دا 
داسې  په  کوي،  بریدونه  هلته  او  اړوي  ور 

حال کې چې موږ له تېرو څو کلونو راهیسې 
را  پولې هاخوا  له  ترهګر  وهو، چې  دا چغې 
چې  ډول  هغه  کوي،  بریدونه  دلته  او  اوړي 
په دې وروستیو کې په هلمند کې پنځلس 
پاکستاني وسله وال ووژل شول او مړي یې 

پاکستان ته وسپارل شول.
ده  دا  ستونزه  اصاًل  وایي،  بشر  فاروق  استاد 
کې  افغانستان  په  غواړي  نه  پاکستان  چې 
سوله راشي، که وغواړي چې په رښتیا سره 
طالبان  نو  راشي؛  سوله  کې  افغانستان  په 
ورکوالی شي او باید ورک یې کړي او اجازه 
بریدونه  کې  افغانستان  په  چې  کړي  ورنه 

وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان 
بیا  ځل  یو  او  اخیستی  زور  ناندریو  منځ  تر 
ترینګلې  اړیکې  منځ  تر  هېوادونو  دواړو  د 

شوي دي.
پاکستان  چې  کړی،  اعالن  حکومت  افغان 
خالف  سولې  د  کې  افغانستان  په  غواړي 
کېږدي  شرطونه  داسې  او  وغځوي  جګړه 

چې ورته د منل وړ نه دي.
د ولسمشر ویاند ایمل فیضي ویلي، چې له 
هند سره د اړیکو پرېکېدل، په پاکستان کې 
د افغان ځواکونو روزل او له دې هېواد سره 
د افغانستان ستراتېژیک تړون السلیکول د 

پاکستان له شرطونو څخه دي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي 
له  چې  ول،  ویلي  لودین  جاوېد  مرستیال 
پاکستان پرته هم سوله راتلی شي او دوی له 

پاکستان پرته د سولې هڅې وکړي.

مهاروکنترولشورشیانرانخواهد
داشت؛امابااینهمه،دربرابرفعالیت
گستردهوروزافزونمخالفانمسلح،
سکوتاختیارکردهاند
اینسکوت،ازدوحالتخالینیست؛
یاآقایکرزیهمانمالعمرافسانهیی
استکهمیخواهددرواپسینلحظههای
حکومتش،هویتحقیقِیخویشرا
آشکاروهمهگانراشگفتزدهسازد،
ویاهماینکهدولتواقعاًکالبد
بیروحیستکهتاکنونبرشانههای
جامعۀجهانیحملشدهوبهتنهایی
قادربهانجاِمعملیاتدربرابرمخالفاِن
مسلحنمیباشد
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په داسې حال چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل 
بیا کړکېچنې شوي، د ولسي جرګې یوشمېر غړي وایي، 
په  ډلې  افراطي  یوې  له  ای غواړي چې طالبان  اېس  ای 
یوه سیاسي جریان واړوي، په واک یې شریک کړي او د 

افغانستان یوشمېر سیمې ور وسپاري.
هغوی دغه ډول وایي، چې ای اېس ای په شدت سره د 

لندن د سولې پرېکړه تخریب کړې ده.
سلجوقي  محمد  صالح  مرستیال  دویم  جرګې  ولسي  د 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې په پاکستان کې هر مهال 
له افغانستان سره اړیکې پوځ او ای اېس ای د خپلو سیمه 

ییزو ګټو لپاره زیانمنې کړي او خرابې کړي دي.
لري،  شتون  حکومتونه  دوه  کې  پاکستان  په  وایي،  هغه 
او  کوي  تمثیل  سیاست  بهرني  د  چې  حکومت  ملکي 
او استخبارات دي، چې  بل هم اصلي حکومت چې پوځ 
ییزې ستراتېژیکې ګټې خوندي  او سیمه  بهرنۍ  خپلې 

کوي.
د ده په خبره، د پاکستان ملکي حکومت تل په افغانستان 
اصلي  پاکستان  د  خو  کړی؛  مالتړ  ثبات  او  سولې  د  کې 
حکومت چې استخبارات دي د خپلو ګټو د تامین لپاره 
په  ډله  افراطي  یوه  طالبانو  د  چې  کړې  هڅه  تل  یې 

په  واړوي،  جریان  سیاسي  مطرح  یوه  په  کې  افغانستان 
سیاسي واک یې شریک او له هغې وروسته وکوالی شي 

چې د هېواد یوشمېر سیمې هم په واک کې ورکړي.
په  چې  کله  وینا،  په  مرستیال  دویم  د  جرګې  ولسي  د 
مشرانو  برېټانیې  او  پاکستان  افغانستان،  د  کې  برېټانیا 
په  خو  وکړه،  پرېکړه  راوستو  سولې  د  کې  افغانستان  په 
سره  شدت  په  ادارې  استخباراتي  پاکستان  د  کې  عمل 
پاکستان  د  او  کړه  تخریب  پروسه  سولې  د  افغانستان  د 
افغانستان کې سوله  په  نه غواړي چې  اصلي سیاستوال 
په  سوله  خوښې  خپلې  د  وغواړي  چې  کله  هر  او  راشي 
کې  په  ګټې  پاکستان  د  چې  کړي،  پلې  کې  افغانستان 

خوندي شوي وي؛ نو پلې کوي به یې.
شوی  پورته  را  کې  وروستیو  دې  په  زیاتوي،  نوموړی 
د  پاکستان  د  کې  چارو  په  افغانستان  د  هم  تاوتریخوال 

استخباراتي شبکې د السوهنو محصول دی.
د ده په وینا، سوله د دوو رقیبو خواوو تر منځ د جوړجاړي 
په صورت کې منځ ته راځي چې یو لوری یې وړاندیز کوي 
او مقابل لوری یې مني؛ خو تر هغې چې د دواړو لوریو تر 
منځ توازن د پوځي کړکیچونو له الرې رامنځته نشي او  
ال  جګړې  د  یې  رسېدل  ته  واک  او  کېدل  پلي  اهدافو  د 

الرې بن بست ته ونه رسېږي، هغه سوله د عملي کېدو 
وړ نه ده.

ښاغلی سلجوقي زیاتوي، یوشمېر طرف چې باید د سولې 
تضمین ورکړي او یا یې تر سره کړي، هغه پاکستان دی، 
کله چې د طالبانو د سولې پروسه چې په افغانستان کې 
سره  تر  لوري  له  پاکستان  د  وړي،  مخ  پر  جګړه  نیابتي 

نشي؛ نو د سولې خبرې او پروسه به پایله ورنه کړي.
هغه وایي، له افغان حکومت سره د معتدلو طالبانو په نوم 
شته کسان په خپله یو ډول د پاکستان د سیمه ییز اقتدار 

د پروګرامونو  د پلي کېدو مخکښان دي.
د ولسي جرګې د دویم مرستیال په وینا، پاکستان باید 
د  سولې  د  او  ورکړي  تضمین  کې  پروسه  په  سولې  د 
پروسې یو طرف وي، له دې پرته افغان حکومت د سولې 
په پروسه کې چې وکوالی شي، واک و صالحیت ولري، 

مقابل نه دي.
حکومت  چې  دا  وویل،  سلجوقي  محمد  صالح  ښاغلي 
بېولو  پرمخ  د  پروسې  سولې  د  پرته  پاکستان  له  اوس 
اعالن کړی، په هېڅ صورت پایله نه ورکوي او نه به افغان 

حکومت سولې ته ورسېږي.
چارو  سیاسي  د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د  همدارنګه 
له  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  بشر  فاروق  شننونکي 
هغه مهال چې په ۱۹۴۰ کال کې پاکستان جوړ شو، له 
افغانستان سره یې اړیکې له دې امله ترینګلې وې، چې 
یو پر بل باور نه درلود، په ځانګړي ډول هغه مهال چې 
هند له افغانستان سره نېکې اړیکې ټینګوي او یا په دې 
وروستیو کې هند په افغانستان کې د بیارغونې چارې تر 

سره  کوي.
هغه وایي، دا چې د هند او پاکستان اړیکې ښې نه دي، 
نو پاکستان غواړي په افغانستان کې یو تابع او السپوڅی 
حکومت ولري....             ادامه صفحه 7

امریکا در دو جنگ افغانستان و عراق

 4 تریلیون دالر مصرف 
کرده است

دالر  تریلیون  تا 6  به 4  افغانستان  و  مصارف جنگ عراق 
می رسد.

انجام  در یک مطالعۀ جدید که از طرف دانشگاه هارورد 
شده، گفته شده در صورتی که مصارف مداوای زخمی ها 
و مصارف مرمت که در مدت ده سال جنگ به نیروهای 
امریکایی وارد آمده در نظر گرفته شود، مصارف مجموعی 
جنگ ایاالت متحده امریکا در عراق و افغانستان به مالیه 

دهنده گان امریکا، بین 4 تا 6 تریلیون دالر می رسد.
لندا بلمس  به نوشتۀ روزنامۀ واشنگتن پست، پرو فیسور 
در گزارشی که به روز پنجشنبه به نشر رسیده نوشته است، 
متحده  ایاالت  که  زمانی  میالدی   2001 سال  اواخر  در 
امریکا به جنگ رفت، به سرعت در پی تقویت و توسعه 
استعداد ارتش کشور گردید. این تصمیم همراه با راه اندازی 
کشور  دو  درین  سازی  دولت  برای  طوالنی  تالش های 
)عراق و افغانستان( باعث خواهد شد تا این مصارف برای 

سال ها ادامه پیدا کند.
نویسنده گزارش می نویسد، پی  آمد مصارف سال های جنگ 
این خواهد بود که ایاالت متحده امریکا برای سرمایه گذاری 
در بخش پرسونل و...                          ادامه صفحه 7

د ولسي جرګې مرستیال:

ای اېس ای غواړي د افغانستان یوشمېر سیمې طالبانو ته وسپاري

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به 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.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان 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 مركزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

یک جوان در تخار، به دلیل بی کاری خود را آتش زد
جوان  عبدالبصیر،  فرزند  عبدالحکیم 
هژده سالۀی است که اینک در بیمارستان 

مرکزی شهر تالقان بستر است.
می گویند  تخار،  عامۀ  صحت  مسووالن 
که عبدالحکیم 8۵ درصد سوخته است.

حفیظ اهلل صافی، رییس صحت عامه تخار 
می گوید که داکتران تمام تالش های شان 
را به کار بسته اند تا عبدالحکیم را نجات 

دهند.
شهر  باشنده گان  از  تن  یک  نبی،  محمد 
خودسوزی  عینی  شاهد  که  تالقان  کهنۀ 
که  می گوید  است،  عبدالحکیم 
عبدالحکیم روز گذشته، یک بشکۀ تیل 
پترول را برداشته به کوچه آمد و بر سر 
آتش  را  بعد خودش  و  ریخت  خودش 

زد و سوخت.
مردم  )با  آنان  که  می گوید  نبی  محمد 

کردند  فراوان  تالش  کوچه( 
و  کنند  خاموش  را  آتش  که 
بدهند،  نجات  را  عبدالحکیم 

ولی نتوانستند.
شکراهلل، دیگر شاهد عینی این 
باالی  که  می گوید  روی داد 
خاک  که  هرقدر  عبدالحکیم 
سوختنش  انداختند،  آب  و 
خاموش نشد و حوزۀ پولیس 

آگاه شد و در نتیجه، بسیار سوخت.
عبدالبصیر پدر عبدالحکیم، بیمار است.

پول  به  عبدالبصیر  شکراهلل،  گفتۀ  به   
خانواده اش  شود،  درمان  تا  داشت  نیاز 
ساله،   18 عبدالحکیم  و  بودند  فقیر  نیز 
به دنبال یافتن کار می گشت، ولی موفق 

نشد.
اندوه  با  نیز  عبدالحکیم  پدر  عبدالبصیر 

فراوان گفته است که پسرش بسیار رنج 
می برد از این که من بیمارم و او بی کار 

است و در خانه نان نداریم.
نبود کار، یکی از چالش های بزرگ حتا 
از  تازه  که  است  بوده  نیز  کسانی  برای 

دانشگاه  فارغ شده اند.
تخار،  هم جوار  والیت  در  موردی،  در 
کندز شماری از فارغان دانشگاه به دلیل 

نیافتن کار مناسب، خشت می ریزند.

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

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

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


