
هشت غیرنظامی بر اثر انفجار بمب در یک مراسم 
تشییع جنازه در والیت خوست کشته شدند.

والیت  پولیس  فرماندهی  معاون  یعقوب،  محمد 
خوست گفت: این مراسم تشییع جنازه در روستای 
می شد  برگزار  خوست  شهر  نزدیکی  در  چوالن 
ترک  را  منطقه  شرکت کننده گان  که  هنگامی  و 
می کردند، یکی از موترها هدف بمب جاده یی قرار 

گرفت.
وی افزود: هشت غیرنظامی از جمله امام جماعت 

یک مسجد در این بمب گذاری کشته شدند.
این  بیانیه یی  در  خوست  والی  نعیمی،  عبدالجبار 
این  مسوول  را  طالبان  و  کرد  محکوم  را  انفجار 

بمب گذاری دانست.
در  نیز  ریاست جمهوری  سخنگوی  حال،  این  در 

گفت  وگو با روزنامۀ ماندگار این حمله را تأیید کرد 
و گفت: موتری که آماج حمله قرار گرفته، حامل 
بیماری بوده که می خواسته برای درمان خویش به 

پاکستان برود.
انجام  طالبان  را  حمله  این  که  گفت  فیضی  ایمل 

داده اند.
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تنها راه به وجود آوردن تغییراِت مستمر در زنده گی، داشتن یک 
هدِف درازمدت است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سخنگوی ریاست جمهوری: 

امضای سند امنیتی با امریکا 
ناممکن شده است

مقام های امنیتی می گویند، پس از دو ماه قطع روابط با 
میان  در سرحدات  امنیتی  به خاطر مشکالت  پاکستان 
دو کشور، اکنون راه مذاکره و تفاهم را از سر می گیرند.
ناوقت  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کریمی  محمد  شیر 
گفت،  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  پنجشنبه  روز 
کابل خواهان داشتن روابط نیک...         ادامه صفحه 6

کابل  ورشکستگی  خاطر  به  که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
برای  جدی  تالش  و  باشند  پاسخگو  بیشتری  افراد  باید  بانک 
جهت  مالی  بیشتر  مقررات  و  بانک  این  دارایی های  جمع آوری 

رفع نگرانی های کمک کننده گان وضع شود.
در ماه مارچ یک دادگاه در افغانستان 20 تن به شمول بنیانگذار 
و مدیر اجرایی کابل بانک را به چهار تا پنج سال زندان محکوم 
کرد. آن ها در ارتباط با اختالس 935 میلیون دالر از آن چه که 
شده  دستگیر  بود،  افغانستان  خصوصی  بانک  بزرگترین  زمانی 

بودند.
عنوانی  گزارش  یک  در  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  کی  بان 
شورای امنیت، این مجازات ها را »نسبتًا سبک« خواند و گفت که 
محکومیت ها نباید به این معنا باشد...               ادامه صفحه 6

هر  که  داده  هشدار  خارجی  نیروهای  کل  فرمانده 
و  آزاد  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  چند 
و  وضعیت  )از  مردم  اما  می شود،  پیش بینی  عادالنه 
مسأله  این   و  نیستند  راضی  سیاسی(  آماده گی های 

ممکن خشونت هایی را به وجود آورد.
پیشرفت هایی که  اعالم کرد  دانفورد همچنان  جوزف 
در  است،  یافته  تحقق  افغانستان  در  پیش  از 12 سال 
این  از  را  خود  حمایت  بین المللی  جامعه  صورتی که 
نخواهد  ادامه  کند،  متوقف  از سال 2014  کشور پس 

یافت.
خود  نفرات  اعظم  بخش  خروج  نیرویی که  فرمانده 
افزود:  می کند  پیش بینی   2014 سال  پایان  تا  را 

»پیشرفت هایی که ما شاهد آن بودیم بدون تعهد دایم 
بین المللی، پایدار نخواهد بود.«

اعطا کننده گان خارجی کمک به افغانستان پیش از این 
به کابل چندین میلیارد دالر کمک پس از سال 2014 
از این نگران  افغان ها  از  اما بخشی  وعده داده بودند، 
را  آنها  تاریخ  این  از  پس  بین المللی  جامعه  هستندکه 
رها کند و موجب شود این کشور بار دیگر در جنگ 

داخلی غوطه ور شود.
بیشتر  سرمایه گذاری های  به  دانفورد،  جنرال  گفته  به 
به  افغانستان  ارتش  و  پولیس  تا  است  نیاز  خارجی 
کارآمدی  و  موثر  مدرن،  جنگجوی،  امنیتی  نیروهای 
برابر  در  ویژه  به  ملت  از  بتوانند  که  شوند  تبدیل 

شورشیانی که رهبری آن را طالبان برعهده دارد، دفاع 
کنند.

جنرال دانفورد افزود: »ما هنوز در جایگاه ضروری در 
زمینه ثبات افغانستان قرار نداریم.«

به گفته این جنرال امریکایی، ...          ادامه صفحه 6

رییس ستاد مشترک ارتش:

مذاکره با پاکستان را 
از سر می گیریم

ملل متحد:
افراد دیگری هم در رسوایی 

کابل بانک مسوول اند
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صفحه 6

فرمانده کل نیروهای خارجی:

انتخابات خشونت هایی را به وجود می آورد
پیرشفت ها ناپایدار است



واهمۀ جمعِی  مقاماِت درجه یِک حکومت این 
را می رساند که تیم حاکم به صرافت افتاده و 
سعی دارد که به هر نحو ممکن، قدرت را نزد 
خود حفظ بدارد. این برنامه از مدت های قبل، 
مطمِح نظِر آقای کرزی و همراهانش بوده، اما 
پیاپِی مقامات  با موضع گیری های  این روزها 
ریاست جمهوری، خط مشی آیندۀ این تیم را 

فاش ساخته است. 
می رسانند  که  دست اند  در  گزارش هایی 
ناتو،  نیز  و  متحده  نظامی  ایاالت  نماینده گان 
و  کرده  دیدار  حکومت  بلندپایۀ  مقامات  با 
تأکید داشته اند که تیم آقای کرزی باید قدرت 
بعدی  تیِم  به  مسالمت آمیزش  صورِت  به  را 
نیز  جامعۀ جهانی  این،  بر  قبل  دهد.  تحویل 
یک  برگزاری  بر  مشروط  را  کمک هایش 
انتخاباِت شفاف و عادالنه کرده و گفته است 
به  افغانستان  در  انتخابات  برگزاری  عدم  که 

هیچ وجه قابل قبول نیست.
مستقل،  احزاب  و  نهادها  دیگر،  سوی  از 
نیز  و...  رسانه ها  اپوزیسیون،  گروه های 
خواهاِن برگزاری یک انتخاباِت شفاف اند که 
پیشنهادهای مبنی بر برگزاری شفاِف انتخابات 
از سوی این نهادها را حکومت کمتر جدی 

گرفته است.
را  همراهانش  و  کرزی  آقای  فشار،  این همه 
متیقن ساخته که نه جامعۀ جهانی و نه مردم 
افغانستان به هیچ وجه طرف دارِ ادامۀ کارِ آن ها 
نیست. اما بالمقابل، میِل جناب رییس جمهور 
شدت  حکومت داری  ادامۀ  به  همراهانش  و 

گرفته است.
اجرای  به  دست  کرزی  آقای  بنابرین، 
از  حاکی  یک سو،  از  که  می زند  مانورهایی 
و  است  قدرت  از خلع  پس  هراِس  و  ترس 
از سوی دیگر، بیان گر نوعی تالش برای ادامۀ 
نوع  هر  از  که  گونه یی  به  می باشد؛  قدرت 
ترفند ممکن برای نگه داشتِن کرسی ریاست 

جمهوری استفاده می کند.
یقیِن آقای کرزی به جاست که جامعۀ جهانی 
و مردم افغانستان، دیگر او را نمی خواهند و 

به احتماِل صد در صد اگر انتخاباتی برگزار 
گردد، تیم حاکم به حاشیه خواهد رفت. اما او 
از وقایِع پس از خلِع قدرت می ترسد؛ این که 
اگر تیِم دیگری روی کار بیاید، چه اتفاقاتی 
برای او و همکارانش خواهد افتاد، آیا به جرم 

کارنامۀ سیاهش محاکمه خواهد شـد؟
بنابراین، او به ترفندهای ظاهراً مردمی  متوسل 
شده است که اگر بتواند، به کمِک آن ها چتر 
ایمنی بسازد و یا این که در بهترین صورتش، 

قدرِت خود را حفظ کند.
از  شماری  تقاضای  نیرنگ ها،  این  از  یکی 
مردم ارغنداِب والیت قندهار بود که در یک 
همایش از حکومت خواستند تا قانون اساسی 
تغییر کرده و کار جناب کرزی تمدید شود. 
می دهد  نشان  طوری  فرمایشی،  همایش  این 

از  بزرگی  نیروی  ظاهراً  کرزی  جناب  که 
مردم را در پشِت خود دارد و این مردم، به 
خواهان  کرزی،  آقای  شایستۀ  کارنامۀ  دلیل 
ادامۀ کارِ او شده اند. اما همه می دانیم که در 

واقعیت چنین نیست.
ارغنداب، شورای  همایش  از  پس  روز  چند 
مشابه،  خواستار  یک  در  قندهار  والیتی 
که  گردید  کرزی  آقای  کار  ادامۀ  خواهان 
ارغنداب  نشسِت  از  دیگری  پهلوی  دقیقًا 
آقای  فرمایش  به  نیز  شورا  این  می نماید.  را 
به  که  کرده  عنوان  را  خود  خواستۀ  کرزی 

هیچ وجه خواستۀ مردم افغانستان نمی باشد.
در این حرکت، جناب کرزی تنها نمی نماید، 
بل که همکاراِن او نیز وی را همراهی می کنند؛ 
چنان که معاون نخسِت ایشان نیز در مجمع 
این  پیرامون  اشاره هایی  نحوی  به  والیان، 

مسأله داشت.
به نظر می رسد که این طرز سیاست، ممکن 
موِج دیگری از برنامه ها را نیز در پی داشته 
مرحله  این  در  حکومت  اگر  چنان که  باشد. 
سعی  ظاهرسازی  و  تبلیغات  به  توسل  با 
بدهد،  نشان  خود  طرف دارِ  را  مردم  می کند 
دیگری دست  به کارِ  در مرحلۀ بعدی حتمًا 
که  است  داده  نشان  تجربه  یازید.  خواهد 
حکومت های مافیایی و مستبد تا جای ممکن 
در  پروژه های شان،  و  سیاست ها  تطبیق  برای 
استفاده  دموکراتیک  ظاهراً  راه های  از  آغاز 
دل خواهی  نتیجۀ  دیدند  که  بعد  اما  می کنند، 
را در پی ندارد، قوۀ قهریه را جای گزیِن آن 

می سازند.
فرمایشِی  خواسته های  ُکنِه  که  است  روشن 
ادامۀ  بر  مبنی  نهادهای حکومتی  و  مأمورین 
شده  فاش   مردم  برای  کرزی،  آقای  کار 
است و نمی شود که نتیجۀ مثبتی را به دنبال 
که  است  آن  هراِس  بنابراین،  باشد.  داشته 
و  قهر  با  کرزی  آقای  بعدِی  برنامه های  مبادا 

سرکوب همراه گردد.
برنامۀ  که  احتمال می رود  قراین،  به  توجه  با 
لویه  تشکیل  جمهور،  رییس  جناب  بعدی 
جرگۀ فرمایشی و تعدیل قانون اساسی باشد 
که مخالفت های زیادی را نیز در پی خواهد 
داشت. اما قبل از این، احتمال عدمِ برگزاری 
ناامنی،  چون  گوناگونی  دالیل  به  انتخابات 
اگر  که  است  بیشتر  و...  الزم  هزینۀ  نداشتن 
جامعۀ جهانی مداخله نکند، بدون شک این 

رویداد به وقوع خواهد پیوست.
حتا احتماِل آن می رود که ریاست جمهوری 
و سرکوب  زور  قوۀ  با  را  برنامه  این  اجرای 
همراه سازد؛ زیرا ترس از محاکمه شدن و نیز 

جنون قدرت، عقِل هر کسی را می دزدد و او 
را وادار به کارهایی می کند که از پیامد آن به 

درستی آگاه نیست. 
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منوچهر

در سِر رییس جمهور کرزی 
چه می گذرد؟

 

بار دیگر صدای برگزار نشدِن انتخابات از قندهار بلند شد. 
چند  و  قندهار  والیتی  شورای  رییس  گزارش ها،  بنیاد  بر 
کار  ادامۀ  خواهان  والیت،  این  متنفذین  از  دیگر  تِن 

رییس جمهور کرزی با برگزاری لویه جرگه شده اند.
 هفتۀ گذشته نیز شماری از باشنده گان ولسوالی ارغنداب 
کار  ادامۀ  و  اساسی  قانون  تغییر  خواهان  والیت،  این 

رییس جمهور کرزی شده بودند. 
هنوز که چندماهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
نیز  انتخابات  در  شرکت  برای  نام نویسی ها  و  مانده  باقی 
آغاز شده است، این حرکت ها می تواند به عنوان نخستین 

نشانه ها برای برگزار نشدِن انتخابات شناخته شود.
به نظر می رسد که این حرکت برضد برگزاری انتخابات نه 
تنها در قندهار که در برخی از والیت های دیگر نیز به راه 
مردم  میان  در  نگرانی  این  هم اکنون  از  و  می شود  انداخته 
وجود دارد که تیم حاکم خواهان برگزاری انتخابات شفاف 
و یا در کل انتخابات نیست و اظهارات اخیر رییس جمهور 
سوی  به  رفتن  برای  را  بی میلی شان  به شدت  او  تیم  و 

انتخابات نشان می دهد.
زیرا حکومت به خصوص رییس جمهور در این اواخر بیش 
از این که از برگزار شدن انتخابات سخن بگوید، بر برگزار 

شدِن یک اجماع ملی تأکید می کند.
مردم  کنونی،  شرایط  در  که  است  حالی  در  این   
تا  دارند  انتخابات  شدن  برگزار  به  جدی  نیاز  افغانستان 
رییس جمهورشان را خودشان تعیین کنند. البته این درست 
اخیر  انتخابات  به خصوص  انتخابات های گذشته  است که 
ریاست جمهوری، همرا با تقلِب بسیار برگزار شد؛ اما این 
کاماًل  انتخابات  برگزاری  از  مردم  که  نیست  آن  معنای  به 

دل سرد شده و به آن باور نداشته باشند.
اما اگر کسانی بخواهند در چنین شرایطی، از ادامۀ قدرِت 
از  و  بگویند  سخن  انتخابات  برگزاری  به جای  حاکم  تیم 
برگزاری انتخابات به هر روش و دلیلی جلوگیری کنند، به 
معنای آن است که باید جنازۀ دموکراسی و مردم ساالری را 
در این کشور خواند و در برابر به وجود آمدِن یک حکومت 
مستبد و دیکتاتور که چند نسل دیگر را قربانِی خود خواهد 
ساخت، سینه سپر کرد. زیرا حکومت آینده اگر به غیر از 
مجرای انتخابات به میان بیاید و خواست و رأی مردم در 
نظر گرفته نشود، هیچ مشروعیتی برای اطاعِت مردم از آن 

وجود نخواهد داشت.
وقتی مردم از حکومت و دولت استبدادی اطاعت نکنند، 
بدون شک در برابِر آن می ایستند و آن نظام نیز به زور در 
و  آدم کشی  هم جنگ،  نتیجه  و  ایستاد  مردم خواهد  برابِر 
که  است  بنابرین خوب  فرستادن ها خواهد شد.  زندان  به 
از هم اکنون مصممانه اجازه ندهیم تا حاکمانی که قدرْت 
آن ها را به سرحِد مستی کشانده است، پا پیش گذاشته و 
جلِو برگزاری یک انتخاباِت سالم را بگیرند و خود را بر 

مردم تحمیل کنند.
ابقای  یا  نظام و  تغییر  برای  باید درک کرد که  این را هم 
آقای کرزی بر قدرت، باید به یک لویه جرگه رجوع کرد و 
اگر این لویه جرگه زیر نام »اجماع ملی« یا هر نامِ دیگری 
برگزار شود، قطعًا در آن تعدیل قانون اساسی و در نهایت 
ابقای آقای کرزی صورت یافتنی است که بدون شک فصِل 
و  می گشاید  در کشور  را  نابه سامانی  و  از جنگ  جدیدی 

فرداهای سیاهی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین خوب است که آقای کرزی و هم فکران او، شعار 
یا ارگ یا مرگ را کنار گذاشته اجازه دهند که کشور روند 
عادِی انتخابات و دموکراسی را طی کرده و مردم به فردای 

بهتر و زنده گِی عالی دست یابند.
از  این است که یک روز هم  آقای کرزی  از  انتظار مردم 
باید همۀ  نماند و  باقی  بیشتر در قدرت  قانونی اش  موعد 
تالش هایش را برای یک گذارِ مطلوِب سیاسی در افغانستان 
که  است  این  کرزی  آقای  از  عمده  توقِع  دهـد.  به خرچ 
در  که  بگیرد  را  نشست هایی  برگزارِی  جلِو  زودتر  هرچه 
آن برضد برگزاری انتخابات، فعالیت صورت می گیرد؛ زیرا 
آقای  مشورۀ  و  اشاره  به  نشست ها  این  که  می شود  گفته 

کرزی راه اندازی می گردد.

شعار ارگ یا مرگ را 
فراموش کنید!

به نظر می رسد که این طرز سیاست، ممکن موِج دیگری از برنامه ها را نیز در پی 

داشته باشد. چنان که اگر حکومت در این مرحله با توسل به تبلیغات و ظاهرسازی 

سعی می کند مردم را طرف داِر خود نشان بدهد، در مرحلۀ بعدی حتاًم به کاِر 

دیگری دست خواهد یازید. تجربه نشان داده است که حکومت های مافیایی و 

مستبد تا جای ممکن برای تطبیق سیاست ها و پروژه های شان، در آغاز از راه های 

ظاهراً دموکراتیک استفاده می کنند، اما بعد که دیدند نتیجۀ دل خواهی را در پی 

ندارد، قوۀ قهریه را جای گزیِن آن می سازند.

روشن است که ُکنِه خواسته های فرمایشِی مأمورین و نهادهای حکومتی مبنی بر 

ادامۀ کار آقای کرزی، برای مردم فاش  شده است و منی شود که نتیجۀ مثبتی را 

به دنبال داشته باشد. بنابراین، هراِس آن است که مبادا برنامه های بعدِی آقای 

کرزی با قهر و رسکوب همراه گردد
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اعتراضی  اقدامی  عنوان  به  تبتی ها  خودسوزی  الما  داالیی  گفته  به 
علیه حکومت چین تاثیر چندانی در سیاست های پکن نداشته است.
تاکنون حداقل 117  از سال 2009  رویترز،  گزارش خبرگزاری  به 
خودسوزی  به  دست  چین  حکومت  به  اعتراض  در  تاکنون  تبتی 
و  بانسو  سیچوآن،  نشین  تبت  مناطق  در  آنها  اغلب  که  زده اند 

کوئینگای بوده است.
داالیی الما طی سفرش به استرالیا به خبرنگاران گفت: این رخدادها 

بسیار غم انگیز هستند من نسبت به تاثیر این اقدامات تردید دارم.
جهت  مالی  کمک  به  را  الما  داالیی  مارچ  ماه  در  چینی  مقام  یک 
تشویق مردم به خودسوزی متهم کرد و گفت مدارک دارد که ثابت 

می کند رهبر معنوی تبت سازمان دهنده خوسوزی هاست.
داالیی المای 77 ساله این اقدمات را غیرقابل درک خواند اما گفت: 

هیچ گاه خودسوزی را تشویق و ترغیب نکرده است.
وی افزود: قربانی شدن یک مساله حساس سیاسی است و تبتی ها 
غم  یک  یا  کوچک  اجتماعی  مساله  یک  خاطر  به  را  خود  جان 
خانوادگی فدا نمی کنند. من به مقام های چینی می گویم که تحقیق 
نشانه  یک  عنوان  به  را  اقدام  این  دلیل  درستی  به  بتوانند  تا  کنند 
وی  گفته  به  نیست.  حل  راه  بدانیم  مقصر  را  کسی  اینکه  بفهمند. 
قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را  دیگر  مردم  راحتی  به  می توانند  تبتی ها 
دهند اما در عوض زندگی خود را فدا می کنند و به دیگران آزاری 

نمی رسانند.

میدان تقسیم؛
سرنوشت رابطۀ اردوغان ـ اوباما

ترکیه  در  معترضان  سرکوب 
کشور  این  روابط  در  را  آزمونی 
راهبردی  مهم  هم پیمان  عنوان  به 
با  پرتنش  منطقه  یک  در  امریکا 
باراک اوباما به وجود آورده است.
که  ترکیه  در  اعتراضی  تظاهرات 
قرار  خود  هفته  دومین  در  اکنون 
دارد، پس از سفر ماه گذشته رجب 
طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
به کاخ سفید باال گرفت. این سفر 
متمرکز بر طیفی از مسائل بود که 
به  کمک  نیازمند  امریکا  آنها  در 
این مسائل  از جمله  ترکیه است. 
فرونشاندن خشونت ها در سوریه 

و با ثبات کردن عراق بود.
رهبری  شیوه  به  که  اردوغان 
خود  سرسختانه  و  لجبازانه 
معروف است، در پاسخ به خشم 
مشروعیت  خود  علیه  عمومی 
معترضان را زیر سوال برده است.

در حال  که صبر وی  تظاهرکننده گان گفت  به  اردوغان 
تمام شدن است و در خصوص اعتراضات گفت که ما 

هیچ شکیبایی در مقابل آنها نشان نمی دهیم.
وی در حالی این سخنان را ایراد کرد که نیروهای پولیس 
ضد شورش ترکیه با معترضان در میدان تقسیم در مرکز 
استانبول درگیر بوده، علیه آنها گازاشک آور و گلوله های 
از  بسیاری  شد  باعث  این  و  کرده  استفاده  پالستیکی 
معترضان که میدان را اشغال کرده بودند، به پارک مجاور 

آن بروند.
برخی از گروه ها نیز در گوشه یی از میدان با استفاده از 
پولیس  با  سنگ پرانی  و  آتش زا  بمب های  محترقه  مواد 
قبلی  رویارویی های  بازتاب  درگیری  این  شدند.  درگیر 
گاز  شامل  که  است  معترضان  و  ترکیه  پولیس  میان 

اشک آور و ماشین های آب پاش می شدند.«
تالش  ترکیه  مقامات  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
80 شهر  به حدود  آنها  دامنه  که  را  اعتراضات  تا  دارند 

دیگر در سراسر این کشور کشیده شده، متوقف کنند.
کرد:  اظهار  ترکیه  در  امریکا  سابق  سفیر  جفری،  جیمز 
مقامات امریکایی در بحث های خصوصی خود از بابت 
اظهارات اردوغان ناراحت هستند اما کاخ سفید به طور 

ترکیه  نخست وزیر  از  مستقیم  و  صریح  انتقاد  از  علنی 
اجتناب کرده هرچند که امریکا از مقامات ترکیه خواسته 
از خود  ترکیه خویشتنداری  اعتراض ها در  تا در مورد 

نشان دهند.
هیچ گونه  تاکنون  اعتراضات  آغاز  زمان  از  همچنین 
نشده  انجام  خود  ترک  همتای  و  اوباما  میان  مذاکراتی 

است.

جی کارنی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت: ما همچنان 
نگرانی های جدی درباره گزارش های مربوط به استفاده 
شدن  مجروح  و  ترکیه  پولیس  توسط  زور  از  افراطی 
از  و  داریم  عمومی  اموال  دیدن  آسیب  و  زیادی  عده  
درخواست ها برای تحقیقات در قبال این حوادث استقبال 

می کنیم.
وی افزود: ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم تا از 

تحریک خشونت اجتناب کنند.
مطالعات  مرکز  در  ترکیه  تحلیل گر  یک  علیرضا  بولنت 
بین المللی و راهبردی امریکا گفت: دولت امریکا همواره 
در قبال ترکیه سردرگم بوده است. هنگامی که شما تا این 
آنها  از  انتقاد  نزدیک می شوید، در  به یک هم پیمان  حد 

بسیار محتاط خواهید شد.
که  است  الگویی  همان  این 
حکومت  قبال  در  امریکا 
دیکتاتورسابق  مبارک  حسنی 
مصر در پیش گرفت. در حالی 
به  وی  به  ابتدا  واشنگتن  که 
از منافع امریکا  دلیل حمایت 
داشت  عالقه  خاورمیانه  در 
شروع  آن  از  پس  امریکا  اما 
مبارک  حسنی  با  مخالفت  به 
سال  در  مصر  مردم  که  کرد 
2011 تظاهرات گسترده علیه 
عربی  بهار  راستای  در  دولت 
و جنبش های دموکراسی خواه 

خاورمیانه راه انداختند.
ترکیه،  در  ناآرامی ها  رغم  به 
از  خطر  با  ظاهرا  اردوغان 
روبرو  قدرت  دادن  دست 
باعث  اعتراضات  اما  نیست 
پنهان  خصومت های  افشای 
در میان بسیاری از ترک ها شده که نگران هستند اردوغان 
انجام  در  خود  اولیه  سابقه  از  عقب نشینی  حال  در 
اصالحات دموکراتیک بوده و به دنبال تحمیل دیدگاه های 

مذهبی خود در کشور ترکیه است.
اما برای کاخ سفید چگونگی تعامل اردوغان با چالش ها 
علیه رهبری وی می تواند باعث پیچیده  تر شدن روابط 

نزدیک اما پیچیده ترکیه با امریکا شود.
ترکیه  با  امریکا  روابط  قدرتمند  تقویت  برغم  اردوغان 
به وجود آورده  اوباما  برای  را  این دردسرهایی  از  پیش 
بود. برای نمونه اردوغان هنگامی که صهیونیسم را جرم 
ترکیه  میان  تنش ها  افزایش  باعث  دانست،  بشریت  علیه 
و اسراییل شد. همچنین جنگ داخلی به طول انجامیده 
در سوریه شاید باعث افشای شدیدترین اختالفات میان 
اردوغان و اوباما شد. با وجود آنکه هر دو طرف خواهان 
کنار رفتن بشاراسد از قدرت هستند، نخست وزیر ترکیه 
برای  نیروی نظامی  از  استفاده  اوباما در  امتناع دولت  از 

پایان دادن به خشونت ها در سوریه ناخرسند است.
وجود  دنیا  در  نفر  یک  تنها  کرد:  تاکید  علیرضا  بولنت 
دارد که اردوغان حرف وی را گوش می کند و آن باراک 

اوباما است.

داالیی الما: 

خودسوزی تبتی ها تاثیر 

زیادی نداشته است

انتخابات ایران برگزار شد

وزارت داخلۀ ایران:

با رسعت و شفافیت نتیجه را 
اعالن می  کنیم

کاخ سفید:

به شورشیان سوری کمک نظامی ارسال می  کنیم
نیروهای مخالف دولت  کاخ سفید رسما اعالم کرد که 

بشار اسد را با کمک های نظامی مجهز می کند.
مشاور  معاون  رادز،  بن  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  استراتژیک  ارتباطات  امور  در  ملی  امریکا  امنیت 
رییس جمهوری  اوباما،  باراک  اینکه  اعالم  با  کنفرانسی 
امریکا درخواست شورای عالی نظامی شورشیان سوری 
را در خصوص ارسال کمک دریافت کرده  است، گفت: 

هدف ما این است که مسووالنه عمل کنیم.
آیا  که  نکرد  اعالم  علنا  امریکایی  مقام  این  حال  این  با 
امریکا شورشیان سوری را به سالح مجهز خواهد کرد 
یا خیر، اما گفت که واشنگتن بر ارسال کمک های جدید 
که به صورت اهداف مستقیم نظامی خواهند بود، تاکید 

دارد.
معاون مشاور امنیت ملی امریکا به سواالت متعددی که 
تاکید  و  نداد  پاسخی  پرسیده شد  از وی  زمینه  این  در 
کرد که هنوز نمی تواند هیچ فهرستی را از این کمک ها 

اعالم کند.
باراک  تصمیم  به  مستقیم  اشاره  بدون  همچنین  وی 
اوباما، رییس جمهوری امریکا در خصوص مسلح کردن 
اقدامات  خصوص  در  را  تردیدهایی  و  شک  مخالفان، 
بر  سوری  مخالفان  به  کمک  مورد  در  واشنگتن  جدید 

جای گذاشت.
معاون مشاور امنیت ملی  امریکا در ادامه گفت: اوباما در 
به مخالفان  بیشتر  تامین تسلیحات و حمایت های  مورد 
تامین  به  می توان  آن  جمله  از  و  است  گرفته  تصمیم 
مخالفان  عالی  شورای  به  نظامی  مستقیم  حمایت های 
نوع  به دالیل مختلفی  نمی توانم  اشاره کرد. من  سوریه 

این حمایت ها را اعالم کنم.
امریکا: دولت سوریه از سالح های شیمیایی استفاده کرده 

است

امریکا مدعی شده  ملی  امنیت  معاون مشاور  بن رودز، 
از  شیمیایی،  سالح های  »از  اسد  بشار  دولت  که  است 
جمله گاز سارین در مقادیر پایین، اما در چندین مورد، 

برای مقابله با مخالفان استفاده کرده است.«
این اولین بار است که دولت باراک اوباما رسما حکومت 
بشار اسد را به توسل به سالح های شیمایی متهم می کند.
با خبرنگاران صحبت  تلفنی  رودز که در یک کنفرانس 
می کرد، در این باره گفت، بر اساس اطالعات به دست 
در  تن   150 تا   100 که  می زند  تخمین  امریکا   « آمده، 
اثر استفاده از سالح های شیمیایی در سوریه کشته شده 

باشند، اما احتماال این رقم جامع نیست.«
وی در ادامه گفت که »اعمال دولت سوریه باعث شده 

که ما کمک هایمان را به مخالفان اضافه کنیم.«
وی گفت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا تصمیم 
گرفته است که کمک ها، »از جمله کمک های نظامی« را 

به شورای عالی نظامی سوریه افزایش دهد.
وی از ارایه اطالعات بیشتر در این زمینه خودداری کرده 

و تنها گفت که این کمک ها »در میزان و وسعت، با آنچه 
تاکنون وجود داشته متفاوت خواهند بود.«

رودز گفت، کمک های امریکا به شورای عالی نظامی و 
شورای مخالفان سوریه خواهد رسید. وی گفت: »مهم 
است که ما از طریق این گروه ها کار کنیم چرا که این 
گونه می توانیم شاخه های افراطی مخالفان، از جمله جبهه 

النصرۀ را مجزا کنیم.«
بیشتر  کمک های  است  امیدوار  سفید  کاخ  گفت،  رودز 
تاثیرگذاری و قانونی شدن شاخه های سیاسی و  امریکا 

نظامی گروه مخالف دولت بشار اسد را افزایش دهد.
امریکا در عین حال تاکید کرده است که ارتش سوریه 
انحصاری  کنترل  در  را  شیمیایی اش  زرادخانه  همچنان 

خود دارد.
همزمان رودز اضافه کرد که دولت امریکا »شواهد قابل 
از  مخالفان  دهد  نشان  که  ندارد  اختیار  در  اعتمادی« 

سالح های شیمیایی استفاده کرده اند.

انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد. در این انتخابات 
حدود 50 میلیون افراد واجد شرایط به رای دهی فراخوانده شده اند 
تا از میان شش نامزد، رییس جمهور جدید کشورشان را انتخاب کنند.

آیته اهلل خامنه یی، رهبر ایران با تاکید از مردم خواست که در انتخابات 
ریاست جمهوری سهم بگیرند تا آن هایی که این انتخابات را غیرعادالنه 

می خوانند، بی اعتبار گردند. 
آیت اهلل خامنه یی مردم کشورش را به رای دادن فرا خواند و در رابطه 
به شک و تردیدهای جامعه بین المللی در مورد اعتبار این انتخابات، با 

تمسخر سخن گفت. 
رهبر جمهوری اسالمی ایران گفت: »چندی پیش، من شنیدم که یک 
مقام امنیتی ایاالت متحده گفته که این انتخابات را قبول ندارد، ...اصال 

مهم نیست که آن ها درباره انتخابات چی فکر می کنند«.
او  افزود: »مهم این است که همه در انتخابات سهم بگیرند«. او ادامه داد: 
»مردم عزیز ما باید با هیجان و سرزندگی بیایند و بدانند که سرنوشت 

کشور را در دست دارند و خوشبختی ایران به آن ها بستگی دارد«.
آغاز رای دهی

ایران گشوده  به وقت  صندوق های رای گیری ساعت هشت صبح 
شدند. حدود 50 میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند. از میان آن 
ها 1.6 میلیون تن برای نخستین بار رای می دهند. به این ترتیب رییس 
جمهور جدید، جایگزین محمود احمدی نژاد، رییس جمهور کنونی 

ایران می شود که دو دوره کاری اش تکمیل شده است.
وزارت داخلۀ ایران اعالن کرده است که به دلیل حضور گستردۀ مردم 

در این انتخابات زمان رأی گیری را تمدید کردند.
مصطفی محمد نجار، وزیر داخله ایران به رسانه ها گفت که در این 
به  بیشتری نسبت  با دقت و شفافیت  نتایج  انتخابات، اعالم  از  دوره 

دوره های گذشته و همچنین با سرعت بیشتری انجام می شود.
ریاست  انتخابات  در  نیز  ایران،  رییس جمهور  احمدی نژاد،  محمود 

جمهوری و شورای شهر شرکت کرده است.
مجمع  رییس  و  پیشین  رییس جمهوری  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر 

تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز رأی خود را به صندوق انداخت..
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که صالحیتش برای نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید نشد، گفت: 
»دعا می کنیم امروز سرنوشت خوبی برای کشور ، انقالب و مردم مان 
رقم بخورد.« احتمال این نمی رود که انتخابات ریاست جمهوری تغییر 

اساسی در سیاست روابط خارجی ایران ایجاد کند. 

اسوشیتدپرس             
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تتت تتتت

رفتاری که 
خنجر به قلب فرزندان می زند

والدین همواره حامی و پشتیبان فرزندان هستند و در بسیاری از موارد، خود را سپر 
بالی فرزندان شان می کنند؛ اما همه ما می دانیم گاهی زخم هایی که بر دل می نشیند، 

از زخم خنجر نیز کاری تر است و برای یک عمر بر دل و جان باقی می ماند. 
در این نوشتار تصمیم داریم پدران و مادران را از رفتارها و گفتاری که در بیش تر 
موارد بدون آگاهی کافی مورد استفاده قرار می گیرد اما تاثیرات منفی بر روح و قلب 
غیرمحبت آمیز،  کالم  و  رفتار  با  می کنیم  فکر  گاهی  کنیم.  آگاه  می گذارد،  فرزندان 
بهترین کار را در قبال فرزندان انجام می دهیم؛ اما نه تنها آن ها را می رنجانیم، بلکه به 
نوعی اعتماد به نفس و عزت نفس آن ها را نیز درهم می شکنیم. در این میان، کالم و 
گفتار، به مراتب بیش از عملکرد ما تاثیرگذار است. پس به موارد زیر دقت کنید تا 

ناخودآگاه فرزندان را درهم نشکنید: 
۱( شیوۀ صدا زدن 

بچۀ بد، احمق، دیوانه. 
اینها همه گی بسیار مضر هستند. باید بدانید والدین برای فرزندان به ویژه در دوران 
نامناسب فرزندان را  با اسامی  الگوهای مقدس هستند. پس اگر  کودکی شان، مانند 
مورد خطاب قرار دهید، آن ها باور می کنند که به نوعی همان هستند که شما می گویید. 
گفتنی است اسامی نامناسب به نوعی شخصیت فرزندان را مورد حمله قرار می دهند. 
درست است که برای مبارزه با نوعی از رفتارهای او به کار برده می شود، اما هویت 

وی را در هم می شکند. 
وقتی به فرزندتان می گویید احمق یا بی استعداد؛ جزیی ترین عواقب چنین کلمات، 
این است که او از شرکت در بازی ها یا تفریحات و حتا ورزش های گروهی خودداری 
به دلیل فقدان استعداد، ندارد. سعی  بازی را  او احساس می کند استحقاق  می کند. 

می کند از بودن در جمع بپرهیزد تا شاید دیگران پی به بی ارزشی او نبرند. 
۲( عدم پذیرش 

کاش هرگز متولد نشده بودی، هیچ کس تو را دوست ندارد و... 
عدم پذیرش، یعنی شما از بودن با فرزندتان احساس ناراحتی می کنید و تمایل دارید 
او را تنها بگذارید. در مورد کودکان وقتی کسی که او را به این دنیا آورده، از بودنش 
ناراحت است یعنی واقعًا دوست داشتنی نیست و خودش هم ممکن است بخواهد 
نیز او را نمی خواهند،  از دنیای شما بیرون رود؛ از آن جا که حس می کند دیگران 
نمی تواند به جای دیگری برود و ممکن است آرزو کند کاش واقعًا به دنیا نیامده بود. 

از عواقب این احساس، انزوا و افسرده گی و عدم لذت از زنده گی است. 
فرزندان تمایل دارند بدون قید و شرط توسط والدین مورد عالقه و محبت باشند. 

بورزند،  عشق  آن ها  به  والدین  اما  باشد  نداشته  دوست  را  آن ها  هیچ کس  این که 
برای شان کافی است؛ ولی نقطۀ مقابل آن را نمی توانند تحمل کنند. 

به جای چنین برخوردهایی بهتر است به او بگویید چه قدر دوستش دارید، اما انتظار 
رفتارهای بد را از چنین موجودی دوست داشتنی ندارید. 

۳( منفی بافی 
تو هیچ چیز نمی شوی، یک روزی شکست می خوری و... 

همۀ افراد گاهی در اوج هستند و گاهی نیستند. آن چه ما به عنوان والدین به فرزندان 
مرور  آن قدر  باور  این  می شود.  آن ها  در  ذهنی  باور  یک  ایجاد  موجب  می گوییم، 

می شود که روزی به حقیقت می پیوندد. 
شاید برای تان عجیب باشد، اما در یک تحقیق مشخص شده که بیش از 80 درصد 
از زندانیان جوان، افرادی بوده اند که مادر یا پدرشان در کودکی آن ها را بی خاصیت 
و مایۀ ننگ و سرشکسته گِی خود نامیده بودند. در عوض بهتر است بگویید رفتار 
بد آن ها چه عواقبی دارد و می تواند برای خودشان و دیگران موجب بروز مشکل 

و ناراحتی شود. 
۴( ایجاد احساس گناه 

تو مرا پیر کردی، من به خاطر تو این زنده گی جهنمی را تحمل می کنم و... 
این ها همه گی مواردی هستند که موجب ایجاد حس گناه در فرزندان می شوند. در 
بسیاری از موارد طالق، والدین به گونه یی رفتار می کنند که فرزندان حس می کنند 

اگر وجود نداشتند، شاید کار والدین به جدایی نمی کشید. 
و  خود  از  مداوم  انتقاد  و  سرزنش  که  هستند  خطرناکی  احساس های  این ها 
سرخورده گی را در پی دارند. البته فرزندان باید بیاموزند که باید در قبال رفتارهای شان، 
مسوولیت پذیر باشند و عواقب بد یا خوب رفتارهای شان را بپذیرند؛ اما این که مشکل 

اعضای دیگر خانواده به دلیل وجود یا رفتار آن هاست، درست نیست. 
او  به  می شوید،  عصبانی  رفتارهایش  دست  از  که  مواردی  در  حتا  است  بهتر  پس 
این که  یا  هستید،  متاسف  بابت  این  از  و  داده اید  دست  از  را  خود  کنترل  بگویید 
امروز خیلی خسته اید و سعی می کنید در موقعیت مناسب تری با او در مورد مسایل 

صحبت کنید. 

         غالم محمد محمدی

سردار  1947م  نوامبر  ماه  در  13ـ 
خاص  نمایندۀ  خان  نجیب الهن 
شد.  اعزام  کراچی  به  محمدظاهرشاه 
موصوف مدت دوماه مصروف مهمانی،  
از  بعد  باالخره  بود.  سیاحت و مذاکره 
دو ماه و چند روز به کابل برگشت و 
نتیجۀ مذاکرات و تعهداتش را با افتخار 

در پنج ماده قرار زیر اعالم کرد:
و  آزادی  پاکستان،  حکومت  ـ 
رسمیت  به  را  آزاد  قبایل  خودمختارِی 
آن ها  ترقِی  رفاه و  راه  می شناسد و در 

کمک می کند.
دموکراتیک  سرحد،  صوبۀ  حکومت  ـ 
بود   خواهند  قادر  آن  مردمِ  و  بوده 
اجتماعی و عرفانِی  موسسات سیاسی،  

خود را توسعه و ترقی بخشند. 
قائد  رأس،  در  و  پاکستان  حکومت  ـ 
وزیر  و  جناح(   علی  )محمد  اعظم 
نمودند  اظهار  شفاهی  امورخارجه، 
که  را  هرنامی  سرحد  صوبۀ  مردم  که 
خصوصیت  مطابق  خود  صوبۀ  برای 
حکومت  برگزینند،  خود  قومِی 
پاکستان مخالفت نداشته؛  اما این تعهد 
تشکیل  از  قبل  پاکستان  حکومت  را 
اسامبلۀ ملی یا شورای ملی، کتبی داده 

نمی تواند.
)اتحاد(  توحید  با  پاکستان  حکومت  ـ 
بوده؛   موافق  پاکستان  پشتون های  همۀ 
تشکیالتی  اسامبلۀ  مربوط  را  این 

پاکستان و خود مردمِ آن می داند.
نوع  هیچ  پاکستان  آزاد  قبایل  بر  ـ   
فشاری تحمیل نمی شود؛ در صورتی که 
خودشان آرزو داشته باشند، می توانند با 
اتونوم آینده در چوکات قانونی دولت 

پاکستان زنده گی کنند.
نمایندۀ  سیاسی  شهکار  بود  این 
افغانستان!...  شاهی  دولت  فوق العادۀ 
خان  ظفراهلل  تعهدات،  این  دنبال  به 
نجیب الهه  سردار  عنوانی  نامه یی  طی 
که  »مذاکراتی  نوشت:  چنین  خان 
صورت  خارجه  وزارت  و  شما  بین 
درک  به خوبی  شما  جاللتمآب  گرفته، 
بیان  یک  در  اعظم  قاید  نفرموده اید،  
خود فرمود: پشتون های پاکستان همان 
خواهند  را  خودمختاری  حکومت 
داشت که سایر والیت پاکستانی آن را 

آمدن  به وجود  یا  دارا هستند. حصول 
زحمات  مرهون  و  محصول  پاکستان، 
تمام والیات می باشد؛ از این رو سیاست 
همان  یک،  هر  به  نسبت  پاکستان 

صورت واحدی را خواهد داشت.
منظور از اسامبله، همان مجلسی است 
را  پاکستان  اساسی  قانون  آینده  در  که 
تعیین خواهد کرد،  همۀ خواست ها در 
این مجلس ، پیشنهاد و منظوری خواهد 

یافت.« 17
از  پشتون خواه«  »خیبر  صوبۀ  منظوری 
سال   65 اساسی  خواسته های  همان 
بوده  دیورند  ماورای  پشتون های  قبِل 
وسیلۀ  به  اخیر  سال های  در  که  است 
مجلس ملی پاکستان تصویب گردید و 
آخرین میخ برتابوت پشتونستان خواهی 
ناسیونالیست های ما کوبیده شده است.

فشار  زیر  افغانستان  ملی  شورای 
سال  در  سلطنتی،  استبدادی  حکومت 
را  قبلی«  معاهدات  »همۀ  1949م 
عنوان  نابرابر  و  فشار  تحت  تحمیلی، 
کرده، ُملغا اعالم و دالیِل خود را در سه 
مادۀ بسیار ضعیف قرار زیر ارایه نمود:

انگلیس  دولت  جانشیِن  پاکستان  الف ـ 
در منطقه نبوده و نوتشکیل است.

دیورند،  معاهدۀ  امضای  هنگام  ب ـ 
دولتی به نام پاکستان وجود نداشت.

که  نوتشکیل  پاکستاِن  قبال  در  ج ـ 
افغانستان  نیست،  معاهده  امضاکنندۀ 

مسوولیتی ندارد.
حکومت پاکستان به پاسِخ این فیصله، 
اعالمیۀ ذیل را صادر کرد: »این فیصله 
خالف قوانین بین المللی است؛ اگر تمام 
پس  شده اند،  داد  قرار  ُملغا  معاهدات 
را  تمام سرحداِت خود  باید  افغانستان 

تجدید کند.« 18
ملی  شورای  فیصلۀ  این  به  پاسخ  در 
خارجۀ  وزیر  افغانستان،  شاهی  دولت 
را  پاکستان  1950م،  سال  در  انگلستان 
جانشین و مالک تمامِ حقوق و وجایِب 
خود در منطقه خوانده، مرز دیورند را 

نیز بین المللی اعالم نمود.
قوانین  مجموعۀ  که  ویانا  کنوانسیون 
مدونی در مورد جانشینی کشورهاست 
و یک سند حقوقی بین المللی می باشد،  
افغانستان در مورد  فیصلۀ شورای ملی 
نیز  را  مرزی  معاهداِت  تمام  الغای 

بی اساس می سازد.
 در مادۀ 11ِ آن تصریح می کند: »جانشینی 
قباًل  مرزی  معاهدات  باالی  کشورها،  
به وجود آمده و باالی معاهداِت حقوقی 
و  شده  تدوین  قباًل  مسوولیت های  و 

امضا شده، تأثیر نمی گذارد.«
این معاهدات بین المللی در سال 1978م 
تدوین و در سال 1994م بعد از تکمیل 
اقتضای امضاکننده گان، به معرض اجرا 

در سطح جهان درآمده است. 19
دانشگاه  استاد  یونس  فرید  داکتر  آقای 
»اصرار  می نویسد:  کالیفورنیا  ایالتی 
مطابِق  نمی تواند  پشتونستان  داعیۀ  بر 
قوانین بین المللی و موافق به منافع ملی 
بودن  ساله   99 ادعای  باشد.  افغانستان 
یا میعاددار بودِن معاهدۀ دیورند )مانند 
آن هایی  ندارد.  واقعیت  هانکانک(، 
پاکستان  با  افغانستان  دارند  اصرار  که 
آن  برابر  در  و  نکرده  امضا  معاهده یی 
مسوولیت ندارد،  ادعای شان بسیار دور 

از قوانین بین الدول است.«
یا  کنوانسیون  است  ورشن  و  واضح 
پیمان ویانا،  در مورد جانشینی کشورها 
بعد از اتحاد یا تجزیه است، که تجزیه 
قباًل  اتحاد دولت ها، باالی معاهداِت  یا 
امضا شده و تأیید شده،  اثر نمی گذارد. 
در کتاب »حقوق در جامعۀ بین المللی« 
»تا  است:  آمده  لوترپخت«  »هرش  اثر 
معاهدۀ  جای  جدید  معاهدۀ  که  زمانی 
قبلی را نگرفته،  انفاذ آن دوام دارد.« 20

جغرافیای  علم  نظر  از  که  معاهداتی 
الوکیشن،  دلیمتیشن  سیاسی سه مرحلۀ 
و دمارکیشن را طی کرده باشند، دفکتو 
یا سرحد عملی، و هرگاه    Defacto
مرحلۀ چهارم )راتیفکیشن( را طی کنند، 
نهایی  و  قانونی  یا   Degure دجوری 
را  اما هرگاه مرحلۀ چهارمی  می شوند. 
طی نکند، به مرور زمان و خودبه خود 
دجوری می شوند،  مانند مرز کشورهای 
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نقد نه علم مستقلی است و نه منحصراً جنبۀ علمی دارد، بلکه 
آن را می توان فنی یا به عبارت بهتر، صناعتی دانست که بر 
روش ها و طریقه های علمی متکی می باشد. نقد ادبی که از آن 
می توان به سخن سنجی و سخن شناسی نیز تعبیر کرد، عبارت 
است از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیِر آن 
به نحوی که معلوم شود نیک و بِد آن آثار چیست و منشای 
آن ها کدام است. در تعریف آن، بعضی از اهل نظر گفته اند 
که »سعی و مجاهده یی ست عاری از شایبۀ اغراض و منافع، 
تا بهترین چیزی که در دنیا دانسته شده است و یا به اندیشۀ 
انسان در گنجیده است شناخته گردد و شناسانده آید« و البته 
این تعریف که ماثیو آرنولد، نقاد و شاعر انگلیسی ایراد کرده 
است، هرچند شامل نوعی از نقد ادبی هست، امروز دیگر حد 
و تعریف درست جامع و مانع نقد ادبی نیست. چون در زمان 
ما، غایت و فایدۀ نقد ادبی تنها آن نیست که نیک و بد آثار 
ادبی را بشناسد، بلکه گذشته از شناخت نیک و بد آثار ادبی، 
به این نکته هم نظر دارد که قواعد و اصول یا علل و اسبابی 
را نیز که سبب شده است اثری درجۀ قبول یابد و یا داغ رد بر 
پیشانی آن نهاده آید، تا حدی که ممکن و میسر باشد تحقیق 
بنماید و بنابراین واجب است که نقد ادبی، تا جایی که ممکن 
باشد از امور جزیی به احکام کلی نیز توجه کند و از این راه 
ادبی هستند،  آثار  به کسانی که مبدع و موجد  تا حدی هم 
مدد و فایده برساند و الاقل کسانی را که در این امور تازه کار 
و کم تجربه اند، در بیان مقاصد کمک و راهنمایی کند و آن 
کسانی را هم که جز التذاذ و تمتع از آثار ادبی هدف و غرض 
دیگر ندارند، توجه دهد که از این آثار چه گونه می توانند لذت 
کامل برد و از هر اثری چه لطایف و فوایدی می توان توقع 

داشت. 
کلمۀ نقد خود در لغت به معنی »بهین چیزی برگزیدن« و نظر 
کردن است در دراهم )1( تا در آن به قول اهل لغت، سره را از 
ناسره بازشناسند. معنی عیب جویی نیز، که از لوازم »به گزینی« 
)2( است، ظاهراً هم از قدیم در اصل کلمه بوده است و به 
هر حال، از دیرباز این کلمه در فارسی و تازی، بر وجه مجاز 
به کار رفته است  در مورد شناخت محاسن و معایب کالم 
چنان که آن لفظی هم که امروز در ادب اروپایی جهت همین 
معنی به کار می رود، در اصل به معنی رأی زدن و داوری کردن 
است و شک نیست که رأی زدن و داوری کردن دربارۀ امور 
و شناخت نیک و بد و سره و ناسرۀ آن ها، مستلزم شناخت 
درست و دقیق آن امور است و از این جاست که برای نقد 
ادبی، مفهومی وسیع تر و تعریفی جامع تر قایل شده اند و آن را 

شناخت آثار ادبی از روی خبرت و بصیرت گفته اند. 
اما در این باب که آیا نقد ادبی را با مبادی و اصولی که دارد، 
است.  نه، جای گفت وگو  یا  علوم خواند  مقولۀ  از  می تواند 
نقد،  اند که  کسانی که آن را علم مستقلی دانسته اند، معتقد 
معرفت یک سلسله از آثار و مخلوقات ذهن انسان است که 
انسان،  به  راجع  علوم  همۀ  مثل  آن،  و هدف  دارد  نام  ادب 
طبقه بندی و شناسایی صفات و احوال موضوع می باشد. تن و 
سنت بوو، به پیروی از این اندیشه سعی داشته اند نقد ادبی و 
تاریخ ادب را به صورت »تاریخ طبیعی افکار و اذهان بشری« 
درآوردند و شیوه و طریقه یی را نیز که دانشمندان علم الحیاۀ 
در پیش داشته اند، در مباحث انتقاد ادبی پیش بگیرند؛ اما شک 
نیست که این اندیشه از افراط و اغراق خالی نیست. بر فرض 
که مبادی این فکر درست باشد، قطعاً نباید و نمی توان توقع 
داشت که همان نتایج قطعی و همان احکام جزمی که از روش 
تجربی در علوم طبیعی و حیاتی حاصل شده است، در نقد آثار 

ادبی نیز از به کار بستن آن روش ها حاصل آید. 
زیرا اعیان و افرادی که موضوع علوم طبیعی هستند، در زمان 
و مکان مجتمع و مشترک اند و همه کس می تواند صفات و 
احوال آن ها را تحقیق و تجربه نماید؛ اما آثار ادبی در حکم 
اعیان و افراد ذهنی هستند که فقط در ذهن و وجدان ما وجود 
دارند. از این رو، هر قدر تجربه و مالحظۀ ما دقیق باشد، باز 
نمی تواند آن مایه ارزش علمی را که تجربه در قلمرو و علوم 
طبیعی دارد، به دست بیاورد. مشاجرات و اختالفاتی که در نقد 
آثار ادبی، از قدیم بین صاحب نظران وجود داشته است، دلیل 

روشنی بر صحت این دعوی است. 
بنابراین، باید عقیدۀ کانت را قبول کرد که می گوید »نقد ادبی 

و علم ادبیات یک معرفت ذهنی است و نمی توان آن را در 
»دراگو  آورد.« در همین مورد  به شما  ردیف علوم تحقیقی 
میرسکو« محقق و منتقد معاصر، از دانشمندان رومانی، معتقد 
است که با رعایت اصول و موازین منطق و زیباشناسی در 
نقد ادبی نیز می توان مثل علوم طبیعی به نتایج و فواید قطعی 

رسید. 
  ارزش نقد فنی 

نقد ادبی از این حیث که متضمن معرفت است، امری ست که 
از جهت اجتماعی و نفسانی و زیبایی درخور مالحظه است، 
و ناچار با بسیاری از مباحث جامعه شناسی و روان شناسی و 
زیباشناسی ارتباط دارد و از این حیث، تابع اصول و موازین 
بعضی از علوم می باشد. حتا از این جهت که فایده و نتیجۀ 
نقد، به دست آوردن موازین و قواعد کلی برای آثار ادبی است، 
آن را می توان مثل علم منطق و علم اخالق به قول ووندت 
 SCIENCE NORMATIVE دستوری  علم  نوع  یک 
خواند. بنابراین، نقد نه علم مستقلی است و نه منحصراً جنبۀ 
علمی دارد، بلکه آن را می توان فنی یا به عبارت بهتر، صناعتی 

دانست که بر روش ها و طریقه های علمی متکی می باشد. 
ادبی را صناعت دانسته اند. صناعت  در حقیقت، بعضی نقد 
چنان که حکما گفته اند، عبارت است از این که دربارۀ بعضی 
امور از طریق حس و تجربه نظر کلی و واحدی که بر تمام 
موارد مشابه قابل تطبیق باشد، استنباط و استنتاج نمایند. پس 
در  را  مکتسب  تجارب  می تواند  که  است  معرفتی  صناعت، 

موارد الزم و مشابه به کار بندد و از آن استفاده کند. 

از امراض  فی المثل طب چنان که ارسطو می گوید، آن جا که 
برای  و علل آن ها گفت وگو می کند، علم است و آن جا که 
دفع امراض به وسیلۀ طبیب به کار می رود، صناعت محسوب 
است. نقد ادبی نیز همین حال را دارد؛ زیرا آن جا که مقصود از 
آن تحلیل عناصر و اجزای نفسانی و علل و محرکات داخلی 
و خارجی نویسنده و شاعر است، علم است. و البته جزیی از 
علوم روان شناسی و جامعه شناسی است. اما آن جا که منتقد 
می خواهد معرفت عناصر و اجزا و احوال و اوصاف آثار ادبی 
را بر موارد مشابه تطبیق نماید و نتیجۀ کلی و عمومی به دست 
آورد، نقد ادبی مثل طب، صناعتی بیش نیست. آن چه ادبا و 
راویان گذشته در باب علم شعر و علم ادب گفته اند، در واقع 
مراد آن ها همین جنبۀ صناعی شعر و ادب بوده است، نه آن که 
شعر و ادب را مثل هندسه و نجوم و هیات در ردیف علوم 

شمرده باشند. 
از »جاحظ« نقل کرده اند که گفت: علم شعر را نزد اصمعی 
را  آن  از شعر جز غریب  که  یافتم  را چنان  او  کردم،  طلب 
نیک نداند. به اخفش روی آوردم، دیدم که او جز در اعراب 
شعر دست ندارد. روی به ابی عبیده آوردم، او نیز از شعر جز 
آن چه مربوط به اخبار و یا متعلق به ایام و انساب بود، چیزی 
نمی دانست و آن چه را از علم شعر می خواستم، جز نزد ادبای 
کاتب هم چون حسن بن وهب و محمد بن عبدالملک الزیات 

نیافتم. 
معرف  همان  جاحظ  مطلوب  که  پیداست  کالم  سیاق  از  و 
بر  بتوان  را  بدان، قواعد و اصول کلی  مخصوصی است که 

اشعار تطبیق نمود و به زشتی و زیبایی آن ها حکم کرد و این 
معرفت از طریق تمرین و ممارست به دست می آید و همان 

است که به قول ارسطو آن را باید صناعت نام نهاد. 
که  کسانی  درآورد؟  ادبی  فنون  در شمار  می توان  را  نقد  آیا 
برای نقد، حدود و ثغور مشخص قایل نیستند، به این پرسش 
نیز پاسخ منفی می دهند. برون تیر منتقد معروف می گوید که 
فنون  از  رثا  و  مدح  و  مثل غزل و حماسه  نمی توان  را  نقد 
ادبی دانست؛ زیرا نقد بر خالف فنون ادبی، حدود و اوصاف 
مشخص و معینی ندارد. در نظر وی: انواع ادبی، هرچند در 
لیکن  گشته اند،  تطور  و  تحول  عرضۀ  احوال،  و  قرون  طی 
تطور و تبدلی که در آن ها رخ نموده است، آن مایه نیست 
که اوصاف بارز آن ها را دگرگون کرده باشد؛ هر قدر در طول 
زمان بین درام های آشیل یونانی و شکسپیر تفاوت رخ داده 
باشد، باز به آسانی می توان آن هر دو را در یک ردیف آورد. 
هرچند در عرض مکان میان غزل های حافظ و نغمه های هاینه 
یک  در  را  آن ها  می توان  هنوز  باشد،  آمده  پدید  اختالف  و 
ردیف جمع کرد. اما تفاوت و اختالفی که فی المثل بین رسالۀ 
»تألیف کالم« تألیف دنیس از اهل هالیکارناس نقاد یونانی، با 
فرانسوی  منتقد  بوو  اثر سنت  »مفاوضات دوشنبه«  مجموعۀ 
هست، چندان است که شاید نتوان به جز نام، هیچ جهت وجه 
اشتراک و شباهتی در میان آن ها یافت. نقد »آریستوفان« نه تنها 
از لحاظ موضوع، بلکه حتا از جهت غایت و نتیجه نیز با نقد 
بلینسکی تفاوت دارد و شاید اصل قضاوت و حکومت، که 
منبع هر دو است، تنها قدر مشترکی باشد که میان آن دو نوع 

نقادی وجود دارد. 
به  ادبی هرچند در طی تاریخ هرگز  ظاهر آن است که نقد 
حدودی مقید و محدود نمانده است، لیکن در عالم ذوق و 
ادب همواره وظیفه و عمل خاصی داشته است. این وظیفه، 
نحوۀ  در  نظر  و  ادب  کلی  قواعد  و  اصول  کشف  و  وضع 
اجرای آن اصول و قواعد است. این قواعد و اصول در طی 
تحوالت قرون و اعصار برحسب حوایج و مقتضیات، متعددتر 
و گوناگون تر شده است. از این رو ناچار دقت و نظر در نحوۀ 
اجرای آن ها نیز اسالیب و انحای مختلف یافته است. بنابراین، 
برخالف  است،  داده  رخ  ادبی  نقد  در  که  تطوری  و  تحول 
رأی برون تیر، تبدل و استحاله نیست؛ بلکه توسعه و تکامل 
است. اسالیب و انحای قدیم نقادی، بی آن که به کلی منسوخ 
و مهجور شده باشد، با انحا و اسالیب تازه مقرون شده است. 
تعمق در تارخ ادب و هنر، به خوبی این نکته را تأیید می کند. 
در قدیم بسا که چون معنی و مضمون شعر نیز در نزد بعضی 
از ملل، امری الهامی و قدسی به نظر می رسید، هرگز هدف 
نقد و مورد بحث و نظر نقاد قرار نمی گرفت، اما جنبۀ فنی و 
لغوی آن مورد نظر بود و از این رو، در اعصار کهن نقد غالبًا 
فقط جنبۀ لغوی و نحوی داشت. از وقتی که معنی و مضمون 
شعر، جنبۀ قدسی و الهامی خود را از دست داد، »نقد مضمون 
قرار گرفت.  لغوی  نقد  کنار  در  و  یافت  رواج  نیز  معنی«  و 
نقد،  آن دو گونه  بر  بعد،  اعصار  قرون و  نیز در طی  اکنون 
انواع نقد روان شناسی، جامعه شناسی و زیباشناسی افزوده شده 
است. بنابراین، درست است که نقد امروز در چنین عرصۀ 
وسیعی که دارد، با نقد قدیم تفاوت بسیار یافته است؛ لیکن 
قول کسانی که می گویند نقد لغوی و نقد معنی جز در نام 

اشتراکی ندارند، در خور تأمل بلکه انکار است. 
که  می کند  ثابت  را  نکته  این  نقد،  تاریخ  در  تحقیق  و  غور 
آن چه امروز نقد ادبی می گویند، با آن چه در قدیم از نقد ادبی 
صورِت  فقط  بلکه  ندارد،  چندانی  تفاوت  می کرده اند،  اراده 
توسعه یافته و تکامل پذیرفتۀ آن می باشد. این مطلبی ست که 
مطالعه در تاریخ نقد آن را روشن می کند و در واقع، بدون 
یافت،  نقد نمی توان  از  نه فقط مفهوم درستی  تاریخ  مطالعۀ 
بلکه باید گفت که فِن نقد به تمامه در تاریخ ادب و هنر مندرج 
مرتبط  ادبیات  تاریخ  با  را  نقد  که  است  امر  همین  و  است 

می کند. 
پی نوشت ها: 

1ـ دراهم: جمع درهم 
2ـ به گزینی: گزینش بهتر 

منبع: برگزیده از کتاب نقد ادبی، جلد 1ـ دکتر عبدالحسین 
زرین کوب
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نقد ادبی 
و ارزش های آن
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           جاوید فرهاد

"پشِت این پنجره یک نامعلوم،

نگراِن من و توست" 

فروغ فرخزاد

جوزای   24( پیش  سال  سی وچهار 

متام  )مرگ(،  نامعلوم  هامن  1358خورشیدی( 

احمد  زنده گِی  شیرازۀ  ُبریدن  در  را  نگرانی هایش 

ظاهر خالصه کرد.

هرنمندی  گلوی  خونین،  پنجه های  با  مرگ،  ُدژخیم 

رسود  را  و"آزاده گی"  "زنده گی"  که  فرشد  را 

زور  ارباِب  برابر  در  "ُکرنش  و  "بنده گی"  و  می کرد 

و زر" را نفی:

"زنده گی آخر رسآید، بنده گی در کار نیست

بنده گی گر رشط باشد، زنده گی در کار نیست" 

)الهوتی(

در  دیگر،  موارد  بر  افزون  ظاهر،  احمد  هرِن  ویژه گی 

نهفته  آوازش  به  دل بسته گان  دل بسته گِی  میزاِن 

افسون گرش،  صدای  شنیدِن  با  همه  زیرا  است؛ 

ازش  وعاشقانه  دارند  دوستش  عاشقانه  هم  هنوز 

ستایش می کنند.

ِشگفت اعجوبه  یی بود این احمدظاهر!

زمزمه  به  جادویی اش  حنجرۀ  با  که  هنگامی  

شنونده  در  را  جوشانی  احساس  می پرداخت، 

را  ترانه هایش  حضور،  متام  با  و  برمی انگیخت 

عشق،  چاشنی  با  و  می منود؛  جان"  "جاِن  جانشین 

"تاِل"  و  عاطفه  "لَِی"  با  و  می رسود  عاشقانه 

احساس، عشق را در وجود آدم "رُس" می کرد.

برانگیزی  هامنا  ظاهر،  احمد  آواز  در  بارز  ُعنرِص 

تناسب  به  که  همین روست  از  بود؛  شنونده  عواطِف 

هرنش  به  عالقه مندان  بیشرت  رقم  او  هرنمندی،  هر 

بر  نشسته  همیشه  خاطرۀ  ظاهر  احمد  داراست.  را 

در  خاطره یی  عاطفه یی،  هر  عاطفه هاست؛  بلندای 

بر  که  خاطره یی ست  ظاهر  احمد  ولی  دارد،  خود 

بلندای همۀ عاطفه ها قرار دارد.

اّما  جربان ناپذیر؛  فاجعه یی ست  ظاهر،  احمد  نبود 

و  لحظه ها  برَسکوی  افراشته  درفشی ست  یادش 

خاطره ها که گرامی باد و همیشه برافراشته.

احمد ظاهر؛ 
خاطره یی نشسـته بر بلندای عاطفه ها



متحد  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق 
یونیسف، اعالم کرده که تلفات کودکان نسبت به سال 

گذشته در افغانستان 27 درصد افزایش یافته است.
اول  ماه  چهار  در  تنها  یونیسف،  گزارش  اساس  بر 
کشته  افغانستان  در  کودک  میالدی، 414  سال 2013 
 2012 سال  اول  ماه  چهار  در  که  حالی  در  شده اند. 
نفر گزارش شده  این کشور 327  در  تلفات کودکان 

بود.
کننده‹  ›نگران  را  درصدی   27 افزایش  این  یونیسف 

خوانده است.
کودکان  از  حمایت  اداره  سخنگوی  فروتن،  عزیز 
»این  به بی بی سی گفت:  افغانستان  سازمان ملل در 
انفجار  و  انتحاری  حمالت  از  ناشی  بیشتر  تلفات 
مین های کنار جاده  بودند اما حمالت هوایی نیروهای 
بین المللی نیز باعث کشته شدن و زخمی شدن کودکان 

شده است.«
یونیسف از طرف های درگیر خواسته که برای حفظ 
از  و  کنند  تالش  غیرنظامیان  و  کودکان  زنان،  جان 
شیوه های جنگی که در آن تفاوتی میان غیرنظامیان و 

افراد شامل در جنگ نیست، خودداری کنند.
در گزارش یونسف به حمله انتحاری که در 3 ژوئن 

در پکتیکا رخ داد، اشاره  شده است.

در این انفجار، ده کودک کشته و هفت کودک دیگر 
زخمی شدند. طالبان معموال مسئولیت چنین حمالتی 

را به عهده گرفته اند.
گفتگوی  یک  در  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
تلفونی به بی بی سی گفت که آمار داده شده از سوی 

یونیسف دقیق نیست.
به گفته او، این گزارش اهداف سیاسی و تبلیغاتی دارد 
و به گفته او این ارزیابی از سوی ارگان مستقلی انجام 

نشده است.

نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از تلفات کودکان
حقوق  مستقل  کمیسیون  واکنش  یونیسف،  گزارش 

بشر در کابل را هم به دنبال داشت.
بالل صدیقی، مسوول بخش کودکان این کمیسیون به 
بی بی سی گفت: »تلفات )کودکان( هر روزه در جریان 
منازعات، در جریان حمالت انتحاری و در عین حال 
بسیار  جنگی،  سربازان  عنوان  به  کودکان  از  استفاده 

نگران کننده است.«
به گفته او، این وضعیت سبب شده که زندگی کودکان 
افغان با تهدید رو به رو شود و در نتیجه شمار زیادی 
از آنها کشته یا زخمی شوند و یا آسیب روانی ببینند 

که آینده آنها را به خطر می اندازد.
حامی  نهادهای  نگرانی  مورد  تنها  کودکان  تلفات 

کودکان نیست.
رویدادهای  از  خشن  تصاویر  با  گزارش ها  پخش 
از  برکودکان  شاقه  و  سنگین  کارهای  تحمیل  جنگ، 

دیگر نگرانی های این نهادها است.

سال پنجم y شمارة یکهزار و هشتادم y شنبه 25 خرداد/جوزا y 1392 15 جون 62013

سخنگوی ریاست جمهوری: 

امضای سند امنیتی با امریکا 
ناممکن شده است

کمک بانک جهانی...
 برده اند.

براساس گفته های مسووالن این بانک با کمک آنها 
افغانستان، وضعیت  اجتماعی  امور  به وزارت کار و 
سیستم بازنشستگی افغانستان بهبود یافته و ساختارها 

نیز در این بخش بازسازی و مدرن شده است.

کمک های جدید نیز قرار است برای بازسازی سیستم 
اطالعات ریاست تقاعد، اصالحات اداری، کمک به 
ایجاد ظرفیت در وزارت کار و  فقیر و  خانواده های 

امور اجتماعی افغانستان مصرف شود.
  بازنشسته گی در افغانستان

افغانستان درصد مشخصی از حقوق  براساس قانون 
کارمندان در دوران کاری آنان توسط دولت ذخیره می 

شود و درصورتیکه که به دلیل بزرگسالی، اکمال دوره 
شخص  ویژه  موارد  سایر  و  معلولیت  بیماری،  کار، 
بازنشسته شود به صورت ماهوار بازپرداخت می شود.
اما این مقدار، بسیار اندک است و کسانی که حقوق 
با  حقوق  این  می گویند  می گیرند،  بازنشستگی 
سازگار  زنده گی،  هزینه  و  قیمت ها  کنونی  وضعیت 

نیست و بسیار ناچیز است.

که  می گوید  افغانستان  ریاست  جمهوری  سخنگوی 
امنیتی سبب شده که امضای سند  بدترشدن وضعیت 

امنیتی افغانستان با امریکا برای حکومت حامد کرزی 
ناممکن شود.

ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی به روزنامۀ 
ماندگار گفت: امریکا مایل نیست که در ایجاد امنیت 
جانب  از  که  افغانستان  دشمنان  حمله های  دفع  و 
صورت  مزدوران شان  توسط  پاکستان  استخبارات 
هم  افغانستان  حکومت  بناً  کند؛  همکاری  می گیرد، 

نمی خواهد با امریکا سند امنیتی را امضا کند.
او گفت امریکایی ها در همۀ گفت وگوها و مذاکرات شان 
با جانب افغانستان، قبول کرده اند که طالبان از جانب 
حمله های  و  می شوند  حمایت  پاکستان  استخبارات 
انتحاری و انفجار ماین های کنار جاده توسط طالبان و 
به دستور سازمان استخبارات پاکستان صورت می گیرد؛ 

اما در عمل هیچ کاری را در این زمینه انجام نداده اند.
بارۀ  در  جهانی  جامعۀ  و  امریکا  سکوت  گفت  او 
مداخالت پاکستان در امور افغانستان، سبب شده است 

تا افغانستان از امضای این سند خودداری کند.
آقای فیضی گفت: یکی از شرط های حکومت افغانستان 
در  امنیت  تأمین  امریکا  با  امنیتی  سند  امضای  برای 
عملی شدن  برای  امریکا  اکنون  تا  اما  است؛  افغانستان 

این شرط کاری انجام نداده است.
افغانستان  مردم  و  حکومت  هرگاه  گفت:  فیضی 
احساس کردند که امنیت در کشورشان تأمین شده و 

جلو حمله های انتحاری و انفجاری گرفته شده است، 
حکومت افغانستان این سند را با امریکا امضا خواهد 

کرد.
او افزود: چون به نظر نمی رسد که چنین شرایطی تا 
قبل از برگزاری انتخابات مساعد شود، حکومت فعلی 
افغانستان این سند را با امریکا امضا نمی کند؛ بنابراین 
خوب است که حکومت بعدی افغانستان که در نتیجۀ 
را  سند  این  می آید،  وجود  به  شفاف  انتخابات  یک 

باتوجه به شرایط مساعد باجانب امریکا امضا کند. 
که  اند  باور  این  به  آگاهان  از  برخی  حال،  همین  در 
حامد  حکومت  با  را  امنیتی  سند  نمی خواهد  امریکا 

کرزی امضا کند.
باشرط های  امنیتی  سند  امضای  آگاهان،  این  نظر  به   
امریکا  توسط  آن  قبول شدن  که  است  همراه  سیاسی 

برای دموکراسی در افغانستان صدمه می رساند. 
یکی از این شرط ها معامله بر سر انتخابات و حمایت 
آن  از  کرزی  آقای  که  است  شده  خوانده  نامزدی  از 

حمایت می کند.
از مدتی به این سو مذاکرات هیأت افغانستانی با جانب 
امریکایی روی امضای سند امنیتی با امریکا آغاز شده 
است. حکومت افغانستان امضای این سند را مشروط 

اعالن کرده بود.
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افراد دیگری هم در...
 که به غیر از افراد مقصر شناخته شده دیگر کسی در این 

رسوایی مسوول نمی  باشد.
ورشکستگی کابل بانک باعث بحران مالی و بی اعتمادی 
به سیستم بانکداری در افغانستان شد و مردم برای پس 
گرفتن سپرده های بانکی شان به دفاتر بانک هجوم بردند. 
این رسوایی همچنین نگرانی کمک کنندگان خارجی را 
به دنبال داشت. آن ها از این بانک به عنوان گواهی بر 
افغانستان  اقتصاد  تکامل  در  دهندگان  وام  گیری  سهم 
ستایش می کردند. اقتصاد افغانستان طی سال ها جنگ و 

سوء مدیریت در حالت ناتوانی قرار دارد.
حکومت افغانستان پس از آن مجبور به نجات کابل بانک 
شد که بعد تحت عنوان کابل بانک جدید دوباره به کار 
آغاز کرد. در گزارش سازمان ملل آمده است: »تالش های 
باثبات و مستمر، به خصوص جمع آوری دارایی های این 
بانک و مقررات سالم مالی، از اهمیت جدی برخوردار 

است«. 
افغانستان و محمد  برادران حامد کرزی، رییس جمهور 
بانک  کابل  در  جمهور،  رییس  اول  معاون  فهیم،  قسیم 
دارای سهام مالی بودند. پس از نشر حکم رییس جمهور 
افغانستان دال بر این که آن هایی که دارایی این بانک را 
برگردانند، از مجازات مصون می مانند، این دو به مجازات 

زندان محکوم نشدند.
و  اداری  »فساد  است:  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
فعالیت های غیرقانونی اقتصادی به شمول افزایش کشت 
تریاک در سومین سال پیاپی، مشکل طوالنی مدتی است 
تضعیف  را  کنندگان  کمک  عالقه  و  اقتصادی  رشد  که 

می کند«.
در  تریاک  ارزیابی خطرات  در  گذشته  ماه  ملل  سازمان 
در  تریاک  کشت  که  گفت   2013 سال  در  افغانستان 
نیروهای  و  حکومت  تالش های  وجود  با  افغانستان 
بین المللی برای مبارزه با این معضل، در سطح بلندتری 
از زمان حکومت طالبان قرار دارد. براین اساس، قیمت 
باالی تریاک که هرویین از آن تولید می شود، زارعین را 

به کشت آن تشویق می کند. خشونت هایی... انتخابات 
»حضور مداوم بین المللی در زمینۀ سیاسی، امنیتی و 
توسعه یی برای تحقق پیشرفت هایی که ما در سال های 

اخیر شاهد آن بوده ایم ، ضرورت دارد.«
وی تاکید کرد: »آیا تالشی که تاکنون انجام شده است 
همیشگی است؟ پاسخ من منفی است البته تا زمانی 
از  حمایت  برای  را  الزم  نهادهای  و  روندها  ما  که 

ارتش ملی مدرن افغانستان ادامه دهیم.«
جنرال  اظهارات  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دانفورد در چارچوب شرایط عمومی نگران کننده در 
باره ثبات افغانستان صورت می گیرد، کشوری که با 

برنامه ریزی شده  از خروج  نیم  و  گذشت یک سال 
اکثریت 100 هزار نظامی ایساف و کمتر از یک سال 
ناامن  همچنان  ریاست جمهوری،  انتخابات  از  پیش 

است.
»این  داد:  هشدار  خصوص  این  در  دانفورد  جنرال 
اما مردم  پیش بینی می شود؛  آزاد و عادالنه  انتخابات 
راضی نیستند و این مسأله ممکن است خشونت هایی 

را به وجود آورد.«
این  از  پس  آن ها  ناتو،  مقام های  اظهارات  براساس 
بر  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش  مسوولیت 

عهده خواهند گرفت.
می رساند  اخیر  گزارش های  که  است  درحالی  این 

بخشی از نیروهای خارجی در سال های پس از 2014 
نیز در افغانستان باقی خواهند ماند.

آلمان هفتۀ پیش اعالن کرد که دست کم 800 سرباز 
خود را در شمال افغانستان حفظ خواهد کرد.

پیش از این رییس جمهور کرزی از خواست  ایاالت 
در  دایمی  پایگاه های  ایجاد  بر  مبنی  امریکا  متحدۀ 

افغانستان خبر داده بود.
اما امریکا می گوید که تصمیم ندارد پایگاه دایمی  در 

افغانستان داشته باشد.
روسیه، ایران و شماری دیگر از کشورهای منطقه با 
شدت  به  کشور  در  امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد 

مخالف هستند.

دفتر یونیسف در کابل:

تلفات کودکان 27 درصد افزایش یافته است

مذاکره با پاکستان را...
راه  از  را  مشکالت اش  می خواهد  و  بوده  پاکستان  با   

گفت وگو و مذاکره حل نماید.
ارتش  ستاد  رییس  می رود  احتمال  گفت،  کریمی  آقای 
پاکستان در آینده نزدیک به هدف شرکت در یک نشست 

سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیساف وارد کابل گردد.
به  کیانی  رمضان  از  قبل  شاید   « افزود:  کریمی  آقای 
بین وزارت  بیاید و جلسه سه جانبه که معموالً  افغانستان 
دفاع ما وزارت دفاع پاکستان و آیساف برگزار می گردید، از 
سرگرفته شود و هیات های مختلف که در خصوص مسایل 
ایجاد می کنند  سرحدی که در دوطرف سرحد مشکالت 

گفت وگو شود. «
همراه  افغانستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  این  از  پیش 
مقام  های  و  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده  نفورد  جوز  با 

پاکستانی روی مسایل امنیتی بحث و گفت وگو کرده اند.
اما مقام های افغان می گویند که ظرف چند ماه اخیر به دلیل 
هر  به  نسبت  آباد  اسالم  و  کابل  روابط  موجود  مشکالت 
زمان دیگر به تیره گی گرایده است. پرتاب راکت از خاک 
پاکستان بر مناطق شرقی و ایجاد تاسیسات نظامی از سوی 
تیره  از دالیل  ننگرهار یکی  آن کشور در ولسوالی گوشته 

گی روابط دو کشور خوانده شده است.
نظامیان  با  افغان  امنیتی  نیروهای  قبل  ماه  دو  به  نزدیک 
پاکستانی در ولسووالی گوشته ننگرهار دو بار با هم درگیر 
شده اند. در نشتی که به هدف اعالم نتایج کنفرانس ملی سه 
روزه والیان برگزار شده بود برعالوه مسووالن ارگان های 

امنیتی رییس پروسه انتقال نیز حضور داشت.
توانمندشدن  از  نشست  این  در  احمدزی  اشرف غنی 
نیروهای امنیتی در برابر دفع حمالت مخالفین ابراز رضایت 
کرد. رییس پروسه انتقال گفت جامعه جهانی هنوز هم بر 
تعهدات اش در بخش کمک به نیروهای افغان پابند بوده و 

آنرا در عمل انجام می دهد.
آقای احمدزی گفت: »بیش از یک هزار توپ تا یک سال 
 10 می شود،  داده  قرار  ما  امنیتی  نیروهای  اخیتار  در  آینده 
هزار  از یک  بیش  می شود  داده  افغانستان  به  نیز  هلیکوپتر 
کانتینر مواد همین حاال آمده تا مشکالت بنیادی را که در 
دارند  امنیتی  نیروهای  بخش سالح و مهمات و تجهیزات 

کمک شود. «
اطمینان  والیان  ملی  کنفرانس  در  که  افزود  احمدزی  آقای 
امنیت  تامین  توان  امنیتی  نیروهای  که  گردید  حاصل 

انتخابات و پس از سال 2014 را پیدا کرده اند.
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نخست وزیر پاکستان:

حمالت هوایی امریکا را متوقف می سازم

شورای امنیت سازمان ملل به مخالفان مسلح دولت:

هراس افگنی مانع صلح شده نمی تواند

افسانه روز مادر را امسال بدون 
مادرش گرامی داشت می کند

ملل متحد:

جـلِو تباه شدن افغان ها به وسیلۀ 
قاچاق بران انسان گرفته شود

فقر، مشکالت اقتصادی، ادامۀ درگیری ها 
که  است  پدیده هایی  جمله  از  جنگ  و 
به  را  افغان  کودک  هزار  زنده گی صدها 
خطر انداخته و صدها هزار کودک دیگر 
شاقه  کارهای  به  دادن  تن  به  مجبور  را 

کرده است.
جاده های  در  کارگر  کودکان  از  شماری 
کابل در گفت وگو با صدای امریکا خود 
و  خوانده  شان  خانواده های  نان آور  را 
را  آنان  اقتصادی  می گویند که مشکالت 
وا داشته است تا مشقت کارهای سخت 

را متقبل شوند.
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
اکنون،  هم  که  می دهد  گزارش  معلولین 
معروض  کودک  میلیون  سه  به  نزدیک 
در  و  دارد  وجود  افغانستان  در  خطر  به 
آن  هزار  دوصد  و  میلیون  یک  میان  این 
فعاالن  اما  اند.  شاقه  کارهای  مصروف 
در  را  کارگر  کودکان  شمار  بشر  حقوق 
ارایه  کودک  میلیون  دو  افغانستان حدود 

می کنند.

  تالش فراگیر
کار،  وزارت  سخنگوی  افتخاری  علی 
امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید 
از  ناشی  مدت  دراز  روانی  صدمات  که 
نگران کننده  بسیار  کودکان،  بر  شاقه  کار 
است. به گفتۀ آقای افتخاری، وزارت کار 
کار  از  برای جلوگیری  اجتماعی  امور  و 
را روی دست  استراتیژیی  کودکان  شاقۀ 

گرفته است.
مدنی،  جامعۀ  نهادهای  حال،  عین  در 
آشیانه  موسسۀ  و  کودکان  فعاالن حقوق 
دوازدهم  مناسبت  به  قطعنامه یی  نشر  با 
جون- روز جهانی منع کار شاقۀ کودکان- 
از حکومت افغانستان خواسته اند تا مانع 

کار کودکان شود.
نهادهای  از  همچنان  شبکه ها  این 
مستقل  کمیسیون  متحد،  ملل  غیردولتی، 
مسووالن  دین،  علمای  بشر،  حقوق 
خانواده ها  و  قومی  بزرگان  رسانه ها، 
برنامه های  راه اندازی  با  خواسته اند 
مشخص به ویژه برنامه های آگاهی عامه، 

از کار شاقۀ کودکان جلوگیری کنند.
آشیانه  رییس  یوسف،  انجنیر  گفتۀ  به 
به حکومت  فعاالن  پیشنهادهای  از  یکی 
شاقۀ  کار  از  جلوگیری  برای  تا  بود  این 
کودکان، به والدین کودکان کارگر زمینۀ 

کار فراهم گردد.
  چالش دیگر

به  اشاره  با  همچنان  نهادها  این 
گزارش هایی که گفته می شود کودکان زیر 
سن هژده سال در صفوف پولیس محلی 
خواستند  حکومت  از  می شوند،  جذب 
از استخدام کودکان در پولیس محلی  تا 

جلوگیری کند.
اما مقامات وزارت کار، استخدام کودکان 
را در نهادهای امنیتی رد کرده می گویند 
که بر اساس آمار دست داشتۀ آن وزارت 
حتا یک کودک هم در صفوف نیروهای 

امنیتی استخدام نشده است.
از سوی دیگر، یونیسف یا صندوق پولی 
ملل متحد برای کودکان از افزایش قابل 
مالحظه تلفات کودکان در نتیجۀ جنگ و 
درگیری های مسلحانه ابراز نگرانی کرده 
و گفته است که شمار کودکان کشته و یا 
زخمی شدۀ ناشی از جنگ در افغانستان 

در حال افزایش است.
شمار  یونیسف  معلومات  اساس  به 
ماه  در چهار  قربانی خشونت ها  کودکان 
به 414 تن می رسد  نخست سال 2013 
اول  ماه  چهار  در  رقم  این  که  حالی  در 

سال 2012 به 327 تن می رسید.
یونیسف ضمن نگرانی از این وضعیت و 
ناپذیرفتنی خواندن آن از همه طرف های 
درگیر در افغانستان خواسته است تا برای 
عملیات  جریان  در  کودکان  جان  حفظ 

نظامی تالش کنند.

دو میلیون کودِک کارگر 
در در افغانستان پاکستان  جدید  وزیر  نخست  شریف،  نواز 

نخستین بیانیه اش در پارلمان پاکستان تعهد سپرد 
امریکایی  سرنشین  بی  طیاره های  حمالت  که 
آن،  از  پس  اندکی  دهد.  می  توقف  را  )درون( 
ارشد  دپلومات  یک  پاکستان  جدید  حکومت 
امریکایی را فراخواند تا بر ضد کاربرد طیاره های 

بی سرنشین اعتراض کند.
دهی  توقف  اولویت   دهندۀ  بازتاب  واکنش  این 
اجندای  در  سرنشین  بی  های  طیاره  حمالت 
حکومت نواز شریف می باشد که تا هنوز معلوم 

نیست واشنگتن این موقف را چگونه می بیند.
بل میلم، سفیر پیشین ایاالت متحده در پاکستان و 
پژوهشگر نهاد پژوهشی ودرو ولسن از پیامدهای 
چنین موقف اسالم آباد ابراز نگرانی کرده می گوید 
که آقای شریف شاید در این مورد مشورۀ درست 

نگرفته باشد.
حکومت  اگر  امریکایی،  تحلیلگر  این  باور  به 
جلوه  مهم  بسیار  را  موضوع  این  پاکستان  ملکی 
دهد، مسایل دیگری چون اقتصاد علیل آن کشور 
و روابط حکومت با قوای نظامی نیز موجود است 

که درخور عطف زیاد می باشد.
طیاره های  از  استفاده  متحده  ایاالت  که  در حالی 
بی سرنشین را روش مؤثر بر ضد اعضای طالبان 
داند،  می  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  القاعده  و 
از  تخطی  حمالت  چنین  که  گوید  می  پاکستان 

تمامیت ارضی آن کشور است.
وابستگی به هم

دنیل مارکی،  پژوهشگر در واشنگتن می گوید که 
نیاز  اما آن کشور  پاکستان بجاست؛  نگرانی های 

دارد برای رفع این مشکل که چندان ساده نیست، 
مارکی می گوید  کند.  ایاالت متحده همکاری  با 
که دو کشور باید برای دریافت راه حل به مشکل 

اقتصادی پاکستان تمرکز کنند.
دو  روابط  در  مشکل  ترین  عمده  اعتمادی  بی 
عملیات  است.  بوده  اخیر  های  سال  در  کشور 
پاکستان  داخل  در  الدن  بن  اسامه  کشتن  مخفی 
بدون آگاهی دهی به مقامات اسالم آباد بارزترین 

نمونۀ آن است.
بخش  در  باید  کشور  دو  که  گوید  می  میلم  بل 
دپلومات  این  باور  به  کنند.  کار  سازی  اعتماد 
امریکایی هر دو طرف باید مخلص و شفاف بوده 
ملی  امنیت  برای  پاکستان  با  روابط  زیرا  باشند، 

ایاالت متحده حایز اهمیت است.
نیازمند  واشنگتن   ،2014 سال  شدن  نزدیک  با 
از  خارجی  های  نیرو  خروج  در  پاکستان  کمک 
به  آمدن  فایق  برای  نیز  پاکستان  است.  افغانستان 
واشنگتن  کمک  به  انرژی  و  اقتصادی  مشکالت 
نیازمند  اینگونه همکاری های مشترک  نیاز دارد. 
روابط  تا  است  کشور  دو  مراکز  در  جدید  افکار 

شان نسبت به چند سال گذشته گرمتر بار آید.

اعالم  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
مانع  نمی تواند  تروریستی  عمل  هیچ  کردند، 

تالش های صلح در افغانستان شود.
گروه های  اقدامات  خطر  از  همچنان  شورا  این 

تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
انفجار  بیانیه یی  صدور  با  امنیت  شورای  اعضای 
را  افغانستان  عالی  دادگاه  ورودی  در  انتحاری 
شدیداً محکوم کردند. این انفجار 17 کشته و 39 
زخمی بر جای گذاشت و تمام قربانیان این رویداد 

غیرنظامی بودند.
آمده  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  بیانیه  در 
از  مانع  نمی تواند  تروریستی  اقدام  »هیچ  است: 
تالش  برای استقرار صلح، دموکراسی و ثبات در 
این  که  چرا  شود،  افغان ها  رهبری  به  افغانستان 
و  افغانستان  دولت  و  مردم  حمایت  از  تالش ها 

همچنین جامعه جهانی برخوردار است.«
عامالن،  مجازات  خواهان  شورا  این  اعضای 
سازمان دهنده گان و حامیان مالی اقدامات تروریستی 

شده و از تمام کشورها خواسته اند تا در مطابقت با 
قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت، در 

این زمینه با مسووالن افغان همکاری کنند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته اند 
مجاز  شیوه های  و  وسایل  همه  از  استفاده  با  که 
در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی 
تهدیدهای  با  بشر،  حقوق  قوانین  خصوص  به 

تروریستی مقابله خواهند کرد.
با  مبارزه  هدف  با  بین المللی  نیروهای  ورود 
تروریسم در افغانستان، در حدود 12 سال گذشته 
ملل  سازمان  امنیت  مصوبه شورای  اساس  بر  نیز 

متحد صورت گرفته است.

که  است  داشته  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
به نیروهای پولیس افغانستان برای مبارزه 
می دهد.  ویژه  آموزش  انسان  قاچاق  با 
افغانستان یکی از کشورهای آسیایی است 
که قاچاق انسان در آن یک معضل جدی 

می باشد.
خانم کریستینا البرتین، مسوول امور جرایم 
ملل  سازمان  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  و 
متحد در کابل بر لزوم کمک های عاجل به 
قاچاق  با  مبارزه  برای  افغانستان  حکومت 
انسان تاکید کرد: »در بخش عدالت جزایی 
باید  آن ها  می دهیم.  آموزش  را  پولیس 
کنند  برخورد  جرایم  با  چگونه  که  بدانند 
و در پهلوی آن به تجهیزات نیز ضرورت 

دارند«.
برخی از شهروندان که در کشور آینده یی 
از  می کنند  تالش  نمی بینند،  خود  برای 
کشورهای  به  پاکستان  و  ایران  طریق 
انواع  مهاجرت  مسیر  در  یابند.  راه  غربی 
بسیاری  و  می کند  تهدید  را  آن ها  خطرها 
جانشان را در این راه می گذارند. بسیاری 
غربی  کشورهای  به  که  نیز  آن هایی  از 
انتظار  در  طوالنی  سال های  می یابند،  راه 
سازمان  می مانند.  بی سرنوشت  پذیرش، 

ملل می گوید که قاچاق انسان در افغانستان 
طی سال های اخیر افزایش یافته است.

از  بسیاری  البرتین،  خانم  گفته  به  نظر 
که  جنایتکار  شبکه های  جانب  از  افغان ها 
می دهند،  را  بهتر  زنده گی  وعده  آن  ها  به 
تباه می گردند: »این گروه های سازماندهی 
و  می شوند  بزرگ  جرایم  مرتکب  شده، 
مفاد  غیرمستقیم  آوردن  دست  به  جهت 
مالی تشکیل شده اند. گام هایی که قبل از 
قاچاق انسان ها جهت فرستادن آن ها از 
جانب قاچاقبران برداشته می شود، نیز باید 

جرم تلقی گردد«.
پولیس  می گوید،  متحد  ملل  سازمان 
مطابق  تا  می دهد  آموزش  را  افغانستان 
عمل  انسان  قاچاق  منع  کنوانسیون  اصول 
با  موازات  در  انسان  قاچاق  »جرم  کند: 
تجاوز  و  تهدید  آدم ربایی،  مانند  جرایمی 
قرار می  انسان  فروش  و  جنسی و خرید 
نپال  کشورهای  منطقه،  سطح  در  گیرد. 
قاچاق  از  جلوگیری  جهت  بنگله دیش  و 
انسان قوانین مناسبی را وضع نموده اند«. 
خانم البرتین گفت که در مورد افغانستان 

و پاکستان چیزی در این رابطه نمی داند.
افغانستان  از حکومت  متحد  ملل  سازمان 
خواست تا جایگاه های تدارکاتی قاچاقبران 
را  آن ها  استفاده  مورد  راه های  و  انسان 
خویش  کنترل  تحت  و  ساخته  مشخص 
درآورد. این سازمان می گوید که افزون بر 
افغانستان کشورهای پاکستان، نیپال، بوتان 
روبرو  چالش ها  این  با  نیز  هندوستان  و 

می باشند.

پرویز مشرف دوباره 
بازداشت شد

با دو  آنکه در رابطه  با وجود  پرویز مشرف 
جمهوری  ریاست  دوران  به  مربوط  پرونده 
خود از 1999 تا 2008 با قید وثیقه آزاد شده 

بود، بار دیگر به اتهام قتل بازداشت شد. 
پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان به 
اتهام قتل »اکبر بوگتی« رهبر یک گروه بزرگ 
اگست  در  بلوچستان  ایالت  در  شورشی 
2006  که در عملیات ارتش پاکستان کشته 

شد، بازداشت شده است.
وی در آن هنگام رییس جمهور پاکستان بود.
در  زنده گی  سال  چهار  از  پس  که  مشرف 
پاکستان  به  مارچ  ماه  در  کشور  از  خارج 
بازگشت و از نهم اپریل در ویالی خود در 
حومه اسالم آباد در بازداشت خانگی به سر 

می برد.
 احمد رضا کوثری،  وکیل مشرف گفت: »او 
بازداشت  بوگتی  احمد  پرونده  با  رابطه  در 
شده است و به مدت 14 روز برای تحقیقات 

در بازداشت خواهد بود.«
 وی گفت: ماموران پولیس کویته، مرکز ایالت 
و  بازجویی  مشرف  از  پنجشنبه  بلوچستان، 

پرونده را تکمیل کردند.
ندارد،  را  پاکستان  از  خروج  اجازه  مشرف   
با  را  مشرف  امیدوارند،  او  حقوقی  تیم  اما 
پرداخت وثیقه آزاد و مجوز خروج وی  را از 

پاکستان، بگیرند.

نمایشگاه  برگزاری  با  مادر  جهانی  روز  از 
در  هراتی  دختر  یک  توسط  نقاشی  روزۀ  چهار 
گرامی داشت  افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
صورت گرفته است. افسانه یکتن از دانشجویان 
والیت  در  بهزاد  کمال الدین  استاد  انستیتیوت 
روز  به  را  خود  هنری  نمایشگاه  اولین  هرات 

جهانی مادر اختصاص داده است.
به  افسانه  مادر  از  هم  تابلوی  نمایشگاه  این  در 
اشتراک  همه  نگاه های  که  است  درآمده  نمایش 
نزدیک  می کشاند.  خود  سوی  به  را  گان  کننده 
به چهل تابلو نقاشی در کنار و گوشه های اولین 
مادر  جهانی  روز  مناسبت  به  هنری  نمایشگاه 
توجه اشتراک کننده گان را به خود جلب کرده 

است.
این همه تابلوها گوشه های از زنده گی یک مادر 
افغان را به تصویر کشیده ولی برای افسانه این 
تصاویر معنی دیگری دارد. او امسال بدون مادر 
خود از این روز گرامی داشت می کند چرا که به 
گفته او مادرش هشت ماه قبل با این دنیا وداع 

کرده است.
نمایشگاه  این  روی  پیش  در  بزرگی  تابلوی  اما 

گذاشته شده است، مادر کهن سال افسانه است 
که دیگر نمی تواند از دختر جوانش حمایت کند. 
استاد کمال  انستیتیوت  افسانه محصل سال دوم 
الدین بهزاد است و برای اولین مرتبه نمایشگاه 
نقاشی را که بیشتر آن اثرات هنری خودش می 

باشد به نمایش گذاشته است.
به  او  افسانه است،  راکش احمد غفوری شوهر 
مانند همسر خود در حال تکمیل تحصیالت اش 
از انستیتیوت استاد کمال الدین بهزاد در والیت 
کمک  از  یکی  غفوری  آقای  باشد.  می  هرات 
نقاشی  نمایشگاه  برگزاری  در  افسانه  کننده گان 

به مناسبت روز جهانی مادر بوده است.
او می گوید، تا حال نمایشگاه های مختلف هنری 
را در این والیت برگزار کرده و تجارب بدست 
آمده از این برنامه ها را با همسرش شریک می 

کند.
در  که  می شود  برگزار  حالی  در  نمایشگاه  این 
روز  هرات  جمله  از  افغانستان  مناطق  دیگر 
جهانی مادر با سخنرانی های مختلف همراه بوده 
و این شیوه بارها مورد انتقاد نهاد های حمایت 

از حقوق زنان قرار گرفته است.
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استادان  و  دانشجویان  از  شماری  اعتصاب  که  حالی  در 
از  کرزی  رییس جمهور  دارد،  ادامه  هم  هنوز  کابل  دانشگاه 
تمام احزاب سیاسی خواست تا از نهادهای تحصیلی به خاطر 

برآورده شدن اهداف سیاسی شان استفاده نکنند.
رادیویی اش  سخنرانی  در  جمعه  شب  کرزی  رییس جمهور 

روی این مساله تاکید کرد.
به گفته آقای کرزی، در جریان دوازده سال گذشته همواره 
و  تعلیمی  مراکز  از  که  است  شده  تاکید  مساله  این  روی 

تحصیلی تنها برای آموزش استفاده شود.
و  گرامی  استادان  تمام  از   « افزود:  کرزی  جمهور  رییس 
افغانستان  مردم  مبرم  نیاز  که  می خواهم  عزیز  دانشجویان 
حتی  که  نگذارند  و  باشند  داشته  نظر  در  را  تعلیم  و  درس 
لحظه یی از وقت استادان گرامی ما و جوانان ما ضایع شود، 
کشور  سیاسی  گروهای  و  سیاسیون  تمام  از  دلیل  همین  به 
می خواهم که غرض پیشبرد اهداف سیاسی شان از موسسات 

تعلیمی استفاده نکنند. «
علوم  دانشکدۀ  دانشجویان  از  شماری  قبل  ماه  یک  حدود 
اجتماعی دانشگاه کابل به خاطر برکناری رییس و یک تن از 
استادان این دانشکده دست به اعتصاب غذایی زده بودند. این 
اعتصاب پس از آن خاتمه یافت که مقامات وعده سپردند که 

به خواسته های آنها رسیده گی می نمایند.
کابل  دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  از  تن  ده ها  آن  از  پس 
اعتصاب درسی را آغاز کردند. آن ها از حکومت خواستند تا 
عبیداهلل عبید وزیر تحصیالت عالی از سمت اش برکنار شود 

و حکومت در کار نهادهای تحصیلی مداخله نکند.
در همین حال، فیصل امین یکی از استادان دانشگاه کابل روز 

از  کننده گان  اعتصاب  این  گفت،  آزادی  رادیوی  به  گذشته 
سوی هیچ گروه سیاسی حمایت نمی شوند.

او افزود: »از هفده روز بدینسو استادان دانشگاه کابل دست 
به اعتصاب زده اند، اما هیچ اجازه ندادند که وکیل پارلمان 
حمایت  آنها  از  و  بیاید  مشخص  سیاسی  چهرۀ  کدام  یا  و 
کابل  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  فقط خواسته های  کند، 
خواسته های صنفی است و به هیچ فرد دیگر اجازه ندادند تا 

از آن ها حمایت نمایند.«
آقای امین همچنان گفت، تا زمانی که حکومت به خواسته های 
ادامه  اعتصاب شان  به  آنها  نکند،  اعتصاب کننده ها رسیده گی 

می دهند. 
روی  بر  کابل  دانشگاه  دروازۀ  که  است  روز   20 دست کم 
هیچ  اکنون  تا  افغانستان  حکومت  است.  بسته  دانشجویان 

اقدامی به خاطر حل این معضل نکرده است.
استادان و دانشجویان دانشگاه کابل می گویند تا هنگامی که 
دروس  به  نگیرد،  صورت  رسیده گی  آن ها  خواست های  به 

خویش ادامه نخواهند داد.

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 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
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 مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود
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دروازۀ دانشگاه کابل کماکان بسته است
کرزی: 

لحظه یی از وقت استادان و دانشجویان را ضایع نکنید

کمک بانک جهانی 
برای بهبود سیستم 

بازنشته گی افغانستان

بانک جهانی اعالم کرد که برای بهبود 
سیستم بازنشستگی و حمایت از افراد 
اختیار  در  را  دالر  میلیون   12.5 فقیر، 

افغانستان قرار داده است.
 130 حدود  در  رسمی  آمار  براساس 
غیر  و  نظامی  متقاعد  کارمند  هزار 

نظامی در افغانستان وجود دارند.
سیستم  بهبود  که  افزوده  بانک  این 
پرداخت حقوق بازنشستگان و ایجاد 
هدف  پذیر،  آسیب  افراد  مصونیت 
سال  از  که  است  برنامه  این  اصلی 

2009 آغاز شده بود.
این  وقتی  که  کرده  تاکید  بانک  این 
برنامه شروع شد، ساختار اداری اداره 
باز  نیازمند  افغانستان  در  بازنشستگی 
سازی بود و کارمندان این بخش نیاز 

به آموزش داشتند.
می گویند  جهانی  بانک  مسووالن 
حمایت از افراد و خانواده های فقیر 
از دیگر اهداف این برنامه است و در 
دو سال گذشته نیز 16 هزار خانواده 
فقیر که شامل 80 هزار نفر می شود از 
این برنامه سود...        ادامه صفحه 6


