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كساني كه ازدواج كرده اند، خود را ناراضي نشان مي دهند 
و مي گويند بد است؛ زيرا مي خواهند فقط و فقط خودشان از 

اين موهبت برخوردار باشـند.
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عبدالمنان نیازی دیروز با انتشار یک نوار صوتی در شبکه های اجتماعی گفت 
که هنگامی به این اطمینان )زنده نبودن مال منصور( دست یافته که پس از توافق 
طرفین بر سر آتش بس و مبادلۀ زندانیان دو طرف، »هیبت اهلل آخند« معاون اختر 

محمد منصور، دیدار میان آنان با اختر منصور را امکان پذیر ندانسته است.
نیروهای اختر منصور و حامیان عبدالرسول رهبر شاخۀ انشعابی طالبان، حدود 
یک ماه قبل در منطقۀ زیرکوه شهرستان »شیندند« هرات با یکدیگر درگیر شدند 
و در این درگیری ها ده ها تن از نیروهای طرفین به قتل رسیدند و سرانجام با 

پادرمیانی بزرگان اقوام غرب افغانستان، به درگیری های خود پایان دادند.
و  آتش بس  بر سر  عبدالرسول  گروه  که  گفت  طالبان  انشعابی  گروه  سخنگوی 
مبادله زندانیان با گروه منصور به توافق رسید و با وجود این که قرار شده زندانیان 
دو طرف مبادله شوند، اما نزدیکان منصور اجازۀ مالقات با او را نمی دهند و 
همین اقدام آنان را به این باور رسانده است که مال اختر منصور در درگیری های 

اخیر کشته شده است.
افغانستان  جمهوری  رییس  اول  معاون  سخنگوی  فیضی  سلطان  نخستین بار 
در  پاکستان  »کویته«  شهر  کیلومتری   25 در  منصور  اختر  که  گفت  رسانه ها  به 
به مشاجره و سپس  با وی  نام قشالق در منزل »عبداهلل سرحدی«  به  منطقه یی 
درگیری مسلحانه پرداخته و سرحدی همان جا کشته می شود، اما منصور بر اثر 

شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست می دهد.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان گفته است که شواهدی دال بر کشته 
شدن رهبر طالبان وجود ندارد و یک هفته پس از انتشار خبر قتل منصور، گروه 

طالبان یک نوار صوتی از وی پخش کرده است.
برخی از کارشناسان صدای پخش شده را متعلق به منصور ندانستند، اما برخی 
دیگر از تحلیل گران آشنا با گروه طالبان گفتند که صدای پخش شده متعلق به 

منصور است.
نماینده گان  دیدار  برای  نیازی،  عبدالمنان  اظهارات  که  دارد  وجود  احتمال  این 
شاخۀ انشعابی طالبان با محمد اختر منصور برای کسب اطمینان از زنده بودن او 

صورت گرفته باشد.

 مرکز بین المللی زندان ها گزارش تازه یی را در سایت رسمی خود منتشر کرده 
و از افزایش آمار زندانیان در افغانستان خبر داده است. 

تن  ۱۰۰هزار  هر  از  که  است  گفته  خود  گزاش  در  زندان ها  المللی  بین  مرکز 
شهروند افغانستان، ۷۴ تن آن ها به جرم های مختلف در زندان هستند.

براساس گزارش مرکز بین اللملی مطالعات زندان ها)ICPS( شمار زندانیان در 
افغانستان  درسال 2۰۰۴ میالدی  حدود 5 هزار و2۶2 زندانی بوده است.

ها درسال 2۰۱۴   زندانی  آمار  که   نشان می دهد  نهاد  این  یافته های جدید  اما 
میالدی  به  بیش از 2۶ هزار زندانی افزایش یافته است که قابل نگرانی است.

همچنان در گزارش مرکز بین اللملی آمده است که تا سال 2۰۱۳ در افغانستان 
۳۴ زندان والیتی،۱۸۷ توقیف خانه و ۳۰ مرکز اصالح و تربیت کودکان ایجاد 

شده است.
 نهاد بین المللی مطالعات زندانه ها برای جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان 
در بیش از دوصد و بیست کشور تحقیقات را انجام داده و هرچند بار گزارشی 

را در مورد زندانی ها به نشر می رساند.

افغانستان  میان  ويژه  تلیفوِن  خط  ايجاد 
برای  پاكستانی ها  مانوِر  يک  پاكستان،  و 
فريِب جامعۀ جهانی و رهبران افغانستان 
برای  نمی تواند  خط  اين  مسلماً  است. 
ما  برای  بیاورد.  امنیت  و  صلح  ما 
مخالفین  با  گفت وگو  زمینۀ  فراهم سازی 
و اين كه چگونه بتوانیم به صلح و امنیت 
است.  باارزش  و  مهم  كنیم،  پیدا  دست 
افغانستان  به  نسبت  پاكستان  نیِت  اگر 
و  صلح  تحقِق  برای  كه  همین  باشد،  خیر 
امنیت در افغانستان همکارِی صادقانه به 

خرج دهد، كفايت می كند
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خیالی،  آموزگارِ  هزاران  و  مکتب  صدها 
بررسِی  هیأت  گزارش  در  که  چیزی ست 
است.  یافته  بازتاب  افغانستان  معارِف  وضعیِت 
از  اختالس  دالر  میلیون ها  به  گزارش  این  در 

هزینه های معارف نیز پرداخته شده است.
که  شد  مطرح  زمانی  خیالی،  مکتب های  بحث 
وزیر جدیِد معارف در پارلمان کشور از آن پرده 
انتقادهای  و  سروصداها  موضوع  این  برداشت. 
زیادی را برانگیخت و سبب شد که داکتر فاروق 
رسانه ها  در  کشور  معارِف  پیشیِن  وزیر  وردک 
ظاهر شود و با غرور و تکبِر فراوان، از کارنامۀ 
در  آقای وردک  کند.  دفاع  معارف  در  مبارکش 
پاسخ به اتهام هایی که علیه اش مطرح شده بودند، 
چلنج بزرگی را مطرح کرد و گفت که »اگر وزیر 
فعلی معارف، نهاد نظارت بر کمک های ایاالت 
متحدۀ امریکا برای افغانستان )سیگار( و یا هر 
نهاد دیگری در کرۀ زمین توانستند ثابت کنند که 
یک معلِم خیالی در افغانستان وجود دارد، آن گاه 

او پاسخ گو خواهد بود.«   
 این عیِن سخنان و چلنجی است که وزیر پیشین 
معارِف کشور در رسانه ها برای دفاع از کارنامۀ 
خود ارایه کرد. اما حاال که گزارش هیأت وزارت 
معارف که از سوی ریاست جمهوری به این کار 
جمهوری  رییس  میز  روی  بود،  شده  گماشته 
قرار دارد، آقای وردک و اطرافیانش چه پاسخی 
دارند تا ارایه کنند؟ آیا بازهم در دفاع از خود، 
گزارش هیأت را نادرست و غرض آلود خواهند 
یک  منظورشان  که  بگویند  هم  شاید  خواند؟ 
خیالی؛  مکتب  هزاران  نه  و  بوده  خیالی  مکتِب 
آموزگارِ  هزاران  و  خیالی  مکتب  هزاران  چون 
به  پارادوکسی  با  دارند.  وجود  واقعًا  خیالی 
می شود  گفته  که  برتراندراسل  حتا  بزرگی،  این 
چشمی تیزبین برای یافتن مسایِل پاردوکسیکال 

داشت، شاید دچارِ اختالل حواس می شد.
 پارادوکس در منطق به چیزی گفته می شود که 
زبان  در  گاهی  اما  باشد؛  محال  آن  موجودیِت 
تناقض آمیز  یا  پارادوکسیکال  موارد  به  می توان 
آموزگاران  و  مکتب ها  موجودیِت  شد.  روبه رو 
است؛  پارادوکسیکال  مفهومِ  یک  نیز  خیالی 
چیزی ست که هم وجود دارد و هم ندارد. مکتب 
خیالی وجود دارد، اما صرف بر روی کاغذ و در 

ذهِن عده یی که از آن سود می برده اند. 
کشور  در  خیالی  مکتب های  مسالۀ  با  وقتی 
نیکوالی  معروِف  رمان  یاد  به  شدم،  روبه رو 
این  در  افتادم.  مرده«  »نفوس  نام  به  گوگول 

رماِن خواندنی و زیبا که قرن های هژده و نوزده 
روسیه را به تصویر می کشد، مردی ده به ده و 
روستا به روستا به دنبال خرید زارعانی است که 
دیگر زنده نیستند. او از مالکاِن این افراد آن ها 
را به عنوان افراد زنده می خرد. )برای یادآوری 
باید گفت که در روسیۀ قرن های هفده و هژده 
نیز مثل زمین خرید و فروش  میالدی، زارعان 
اختیار  در  بیشتری  زارع  که  کسانی  و  می شدند 
داشتند، افراد بانفوذتری به شمار می رفتند.( این 
با خرید نفوِس  نیز  فرد ـ یعنی قهرمان رمان ـ 
مرده گان در پی آن بود که نشان دهد آدمِ بزرگی 
را  دولت  می خواست  صورت،  این  به  و  است 
متقاعد سازد که به او وام بدهد. پس آن چه را 
نیست  تازه یی  کارِ  داده،  انجام  وردک  آقای  که 
رمان نویسِی  تاریخ  اندازۀ  به  باشکوه  تاریخی  و 
خواندن  با  وردک  آقای  هم  شاید  دارد.  روسیه 
آن؛  قهرمان  مثل  خواسته  مرده،  نفوس  رمان 
دهد  صورت  خارق العاده یی  کار  چیچکوف، 
حاال  شود.  ثبت  کشور  معارف  تاریخ  در  که 
آقای وردک حتا از کار  باید اذعان کرد که کارِ 
می رسد؛  نظر  به  هیجان انگیزتر  نیز  چیچکوف 
چون او افزون بر این که از معلمان نفوس مرده 
مرده گان  فهرسِت  در  نیز  را  مکتب ها   ساخته، 

قرار داده است. 
شده  مشخص  حاال  مسایل،  این  پهلوی  در 
چاپ  در  نیز  دالری  میلیون  اختالس های  که 
که  گرفته  صورت  کشور  معارف  کتاب های 
بدون شک آقای وردک و اطرافیاِن او در وزارت 
اقدام ِ  همه  این  دارند.  دست  آن  در  معارف 
و  قصد  چه  به  جنایت کارانه  حتا  و  غیرقانونی 
وردک  آقای  آیا  است؟  می گرفته  صورت  نیتی 
معارف  وزارت  در  خود  کارنامۀ  از  می تواند 
سرنوشت  با  کسی  وقتی  کند؟  دفاع  کشور 
برخورد  قساوت  با  چنین  کشور  این  فرزنداِن 
کند، آن گاه در دیگر عرصه ها چه خواهد کرد؟ 

کارگزاراِن  از  وردک  آقای  که  نکنیم  فراموش 
همۀ  از  بیشتر  و  بود  کرزی  آقای  دولت  اصلِی 
کسانی که در این دولت کار می کردند، به او و 
دلیل  به  شاید  داشت.  وجود  اعتماد  اطرافیانش 
فاروق  کرزی  آقای  که  بود  کارنامه هایی  چنین 
که  نبود  حاضر  و  می داشت  دوست  را  وردک 
که  کسی  سازد؛  او  جایگزیِن  را  دیگری  کِس 
می تواند معارف را به چنان مصیبتی دچار کند 
که حتا پس از سال ها تالش و کار هم نمی شود 

که دوباره آن را احیا و بازسازی کرد. 

درنظرداشِت حتا  بدون  معارِف کشور  وضعیت 
بررسی کننده  هیأت  گزارش  در  که  مواردی 
اگر  مصیبت زاست.  و  فاجعه بار  یافته،  بازتاب 
گذشته،  سال  پانزده  طول  در  که  شود  گفته 
پرورِش  و  آموزش  و  معارف  اصاًل  افغانستان 
علمی و مسلکی نداشته، حرِف گزافی گفته نشده 
است. معارِف کشور از همه سو رنج می برد؛ نه 
نه مکتب و معلِم  نصاِب درست وحسابی دارد، 
درست وحسابی، و نه هم فکر و اندیشه یی که بر 

اساس آن باید معارف ساخته شود. 
گذشته  سال  پانزده  طول  در  افغانستان  معارف 
می توانست با پول هایی که از سوی جامعۀ جهانی 
برای آن اختصاص یافته بود، معارفی معیاری و 
تنها  نه  این سال ها  اما در  ارزشمند شود؛  کاماًل 
کار اساسی و علمی در عرصۀ معارف صورت 
نگرفته، که بنیادهای معارِف مدرن نیز پی ریزی 
و  غیرمعیاری  معارفی  ما،  معارف  است.  نشده 
معارف  اساساِت  از  هیچ یک  با  و  است  علمی 
ندارد.  همخوانی  جهانی  پرورِش  و  آموزش  و 
و  کلوخ گذاشتن روی آب  معارِف  ما،  معارف 
عبور کردن بوده است. آیا می توان انتظار داشت 
که از معارفی این چنینی، اندیشه و علم تراوش 

کند؟ 
معارف افغانستان واقعًا نیاز به بازنگری و تجدید 
حیاِت اساسی دارد و اگر چنین نشود، معارف 
خواهد  فرو  کنده اند،  آن  برای  که  باتالقی  در 
رفت و دیگر هیچ تجدید حیاتی برای آن متصور 
نخواهد بود. کسانی که در گذشته معارِف کشور 
از  درستی  اطالِع  هیچ  می کردند،  مدیریت  را 
اساسات آموزش و پرورِش مدرن نداشته اند و 
تالش کرده اند که با ایجاد توهم و دادِن ارقام و 
آمارِ غیرواقعی، فقط نشان دهند که معارف سرپا 
بزرگی  بخش  که  حالی  در  است؛  شده  ایستاد 
بوده و کارهایی که  نادرست  ارقام ها  آمار و  از 
در معارف صورت گرفته، بیشتر جنبۀ صوری و 

ظاهری داشته است. 
این همه،  وجود  با  که  این جاست  جالب  اما 
ریاست جمهوری کشور تاهنوز در مورد گزارش 
سکوت  معارف  وضعیِت  بررسی کنندۀ  هیأت 
در  دست  هم  نهاد  این  آیا  است.  کرده  اختیار 
می خواهد  او  هم پیماناِن  و  وردک  آقای  دسِت 
واقعیت های آموزش و پرورِش کشور را کتمان 
آن،  از  پیش  که  برود  راهی  همان  به  و  کند 

دیگران رفته اند؟ 
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کودکاِن  جاِن  جنگ،  از  مانده  به جا  سرگلوله های  دیگر  بارِ 
عزیزمان را با خطر مواجه ساخت. مقاماِت محلِی ولسوالی 
قریۀ  کودک   ۷ که  کرده اند  اعالن  فاریاب  والیت  قیصارِ 
به جا  هاواِن  سرگلولۀ  انفجارِ  از  پس  والیت،  این  کهنه قلعۀ 
مانده از جنگ که به ساماِن بازی این کودکان بدل شده بود، 

جراحت برداشته اند. 
انفجار  قربانی  که  این سرزمین  نورِس  کفِن ۸ کودِک  هنوز 
خشک  بودند،  شده  کابل  غرب  در  انفجارنکرده  سرگلولۀ  
نشده که این بار خبر از حادثه یی مشابه در قیصار فاریاب 
می رسد. به نظر نمی رسد که میراث های شومِ جنگ به این 
بی گناه مان  مردمِ  دیگر  و  کودکان  سِر  از  دست  زودی ها 
بردارند و بدین ترتیب، در کنار فهرسِت بلندباالِی تهدیدات 
امنیتی و سایر نابسامانی ها، باید انفجار ناگهانِی سرگلوله ها و 

ماین های به جا مانده از درگیری ها را هم افزود. 
در ایامی که جغرافیای جنگ روز به روز دستخوِش تحول 
زماِن  هر  از  بیش  دشمنان  گریز«ِ  و  تاکتیک »ضربه  و  است 
این میراث های شومِ  دیگری ملموس و محسوس می شود، 
صورِت  در  که  بود  خواهد  دیگری  سهمگیِن  آفِت  جنگ، 
روی دست نگرفتِن تدابیر جدی، می تواند پیامدهای ناگواری 

به همراه آورد. 
اگر سرگلولۀ هاواِن منفجرنشده در غرب کابل که به بازیچۀ 
اطفاِل معصوم بدل شده بود و در نهایت، فامیل های بسیاری 
را مصیبت بار کرد، بازمانده جنگ های سیاهِ روزگارِ پیش از 
در  تازه منفجرشده  سرگلولۀ  که  نمی رود  گمان  اما  بود؛  ما 
احتمال  به  این سرگلوله  باشد.  داشته  چندانی  عمِر  فاریاب 

زیاد، میراث جنِگ ماه های گذشته در این مناطق است. 
به این ترتیب، دیده می شود که جنگ فاریاب نه تنها در زمان 
اوِج درگیری و نزاع بالی جان مردمِ عزیزمان بوده، بلکه تا 
کنون و چه بسا تا آینده یی دور، همچنان به گونۀ پنهان برای 
که  می باشد. سرگلوله یی  تهدیدزا  و  محل خطرآفرین  مردمِ 
تازه منفجر شده، به گونۀ واضح مؤید چنین تهدیدی است.

معلوم نیست که چه تعداد سرگلوله و مایِن عمل نکردۀ دیگر 
در کمیِن هموطنان مان در اقصانقاِط کشور است. استفاده از 
تاکتیِک ضربه و گریز از سوی دشمنان، بدون شک ضریِب 
می دهد.  افزایش  چشم گیری  گونۀ  به  را  تهدیدات  این 
جنِگ  جبهۀ  که  می شود  سبب  تاکتیکی  چنین  به کارگیری 
مشخصی با حدود معین و واضح ترسیم نگردد و در نتیجه 
خود  برای  جدیدی  جغرافیای  لحظه  هر  جنگ  ژئوپلتیِک 
تعریف کند. نتیجۀ مستقیم و عینِی این نوع جنگ، گسترش 
آن،  تبِع  به  که  است  ممکن  مناطِق  حداکثر  به  ناامنی  دایرۀ 
ماین ها و سرگلوله های  بمب ها و  از  ناشی  تهدیدات  میزان 

به جا مانده نیز به مناطِق بیشتری گسترش می یابد.
همچنان  و  حکومتی  مسووِل  نهادهای  شرایطی،  چنین  در 
نشاندِن  عقب  از  پس  تا  موظف اند  بین المللی  سازمان های 
پاک سازی  به  دست  بالفاصله  مسکونی،  مناطق  از  دشمن 
منفجرۀ  مواد  تهدیداِت  ترتیب،  بدین  تا  بزنند  مناطق  آن 
هم  محل  مردم  یابد.  کاهش  امکان  حِد  تا  عمل نکرده 
عمل  سرگلولۀ  نوع  هر  مشاهدۀ  صورِت  در  تا  موظف اند 
نکرده و ماین های به جا مانده، بالفاصله به مسووالِن محلی 
می تواند  راستا  این  در  سهل انگاری  هرگونه  دهند.  گزارش 
هزینه های سنگینی چون پرپر شدِن آینده سازاِن وطن مان را 

در پی داشته باشد.
هم  مساجد  اماماِن  مال  شموِل  به  مدنی  جامعۀ  و  رسانه ها 
وظیفه دارند تا در جهت اطالع رسانی در قبال زباله های به جا 
مانده از جنگ، گام های موثری بردارند. گوش زد کردِن این 
می تواند  نیز  اطفال  والدیِن  به خصوص  و  مردم  به  موضوع 
کابل و  در  آن چه  نظیر  فاجعه هایی  موثری در کاهش  نقش 

فاریاب اتفاق افتاد، داشته باشد. 
تفریحی  امکاناِت  کم ترین  از  اطفال مان  که  جامعه یی  در 
به  که  هیوالیی ست  هاوان،  سرگلولۀ  با  بازی  برخوردارند، 
اندازۀ دیوهای قصه ها می تواند برای کودکان ترسناک باشد 
و تا زمانی که والدین آن ها، جامعۀ مدنی، حکومت، رسانه ها 
و جامعۀ جهانی در این قسمت تدبیری اساسی روی دست 
مرگبارِ  بازی های  راهِ  به  چشم  باید  این هم  از  پس  نگیرند، 

کودکان  باشیم! 

کـودکاِنمعصوم
وبازیچـههایمـرگـبار
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هراسانازوضعموجودوامیدواربهآینده

مردم افغانستان سال 2۰۱5 را با دشواری 
سپری کردند. این دشواری ها دست کم در 
با  امنیتی  اقتصادی و  سه حوزۀ اجتماعی، 
پی هم  سقوط  بود.  همراه  تلخی  خاطرات 
شماری از ولسوالی ها و بدتر از آن سقوط 
عملیات های  و  جنگ ها  کندز،  والیت 
نزدیک  شدن  زخمی  و  کشته  و  خونین 
ارتش،  و  پولیس  نیروهای  از  تن  هزار  به 
شهروندان را بیش از پیش به مسألۀ تأمین 

امنیت و ثبات در کشور بی باور ساخت.
مسافران  از  شماری  پی درپی  شدن  ربوده 
سربریده  سرانجام  و  کابل  ـ  هرات  مسیر 
عمومی  خشم  آنان،  از  تن  هفت  شدن 
بزرگ  راهپیمایی  داشت.  دنبال  به  را 
ریاست  ارگ  برابر  در  عقرب/آبان  بیستم 
جمهوری، از طرفی، عده یی از شهروندان 
جنبش های  و  حرکت ها  آیندۀ  به  را 
اجتماعی امیدوار ساخت و از سوی دیگر 

فاصلۀ میان دولت و ملت را آشکار کرد.
بحران  امنیتی،  چالش های  کنار  در 
کشور  از  جوانان  فرار  و  بی کاری  فراگیر 
کرد.  روبه رو  رکود  با  را  اقتصادی  چرخۀ 
والیت های  در  خیابانی  اعتراض های 
کاریابی  سیاست های  ضد  بر  گوناگون 
جنبش  پاگیری  دولت،  اشتغال زایی  و 
شکل گیری  و  پایتخت  در  بی کاری  علیه 
صف های طوالنی برای اخذ گذرنامه و به 
قصد ترک وطن، حکومت وحدت ملی را 

در وضعیت بالتکلیفی قرار داد.
نیز  خوش  خبرهای   2۰۱5 سال  در  اما 

سازمان  نشست  برگزاری  نبود؛  کم 
نهایی  و  ریکا  یا  منطقه یی  همکاری های 
از  بسیاری  تاپی،  طرح  توافق نامۀ  شدن 
وضعیت  بهبود  و  آینده  به  را  شهروندان 
پرواضح  کرد.  امیدوار  کشور  اقتصادی 
نشست هایی  چنین  تدویر  که  است 
شهروندان  تمامی  رضایت  نمی توانست 
را در پی داشته باشد؛ زیرا مردم خواستار 
بودند  زنده گی شان  وضع  در  آنی  تغییر 
و  نشست ها  این  که  می دانستند  خوب  و 
توافقات نتوانسته تغییری در سطح درآمد 

روزانۀ شان وارد کند.
به نظر می رسد که تمامی این فرازوفرودها 
از  و  ساخته  هراسان  را  مردم  طرفی  از 
و  بهتر  فرداهای  به  را  آن ها  دیگر  سوی 
عمده ترین  است.  کرده  امیدوار  روشن تر 
تازۀ  سال  برای  شهروندان  خواست های 
اشتغال زایی  و  امنیت  تأمین  میالدی، 
بنیاد  ساالنۀ  نظرسنجی  آخرین  در  است. 
آسیایی، سطح کلی ثبات امنیتی در سراسر 
بی کاری  سطح  و  درصد   ۴2.۷ افغانستان 
در  است.  شده  سنجش  درصد   ۳۱.2 نیز 
این گزارش هم چنان آمده است که سطح 
به  نسبت  شهروندان  عمومی  خوش بینی 
میالدی  نو  سال  در  همه جانبه  تغییرات 
تمامی  کلی،  آمار  این  است.  ۷۴.9 درصد 
بر  در  را  افغانستان  روستاهای  و  شهرها 
سطح  شهرها  با  مقایسه  در  اما  می گیرد؛ 
آینده، در روستاهای کشور  به  خوش بینی  

بسیار کم  است.

سیف الدین سیحون، آگاه اقتصادی و استاد 
دانشگاه به این باور است که فساد گسترده 
و  بازار  رکود  سبب  دولتی،  نهادهای  در 
شده  مردم  میان  در  فقر  دامنۀ  گسترش 
بودجۀ  که  می گوید  سیحون  آقای  است. 
دولت ۷ میلیارد دالر است که 5 میلیارد آن 
شامل بودجۀ عادی است و برای کشوری 
با ۳۰ میلیون جمعیت، این پول هیچ دردی 
را دوا نمی کند. آقای سیحون یگانه روزنۀ 
امید به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان 
بخش  شدن  مکانیزه  و  توسعه  در  را 
کشاورزی می داند و می گوید که حکومت 
باید در سال 2۰۱۶ تمامی هم وغمش رشد 

کشاورزی در کشور باشد.
نظامی، سال 2۰۱۶  امور  آگاهان  همچنین 
و  می دانند  پارسال  از  چالش برانگیزتر  را 
طالبان  بهار،  فصل  شروع  با  که  می گویند 
در  از سال گذشته  فربه تر  داعش  و گروه 
جاوید  کرد.  خواهند  قدعلم  دولت  برابر 
کوهستانی در گفت وگویی با سالم وطندار 
امنیتی  اگر چالش های کنونی  می گوید که 
و نظامی در کشور حل ناشده باقی بمانند، 
سال 2۰۱۶ نیز سالی خونین برای نیروهای 
امنیتی خواهد بود. آقای کوهستانی کمبود 
تجهیزات نظامی به ویژه در بخش نیروهای 
امنیتی  نیروهای  اساسی  مشکل  را  هوایی 
که حکومت  است  باور  این  بر  و  می داند 
از کشورهای  برخی  با  رایزنی  با  می تواند 
را  نظامی  تجهیزات  کمبود  مسألۀ  منطقه 

برای همیشه حل کند.
از  مردم  در جریان سال گذشته  که  آن  با 
کردند،  پشتیبانی  کشور  امنیتی  نیروهای 
امنیت  تأمین  امر  در  نیروها  این  اما 
سقوط  نبودند.  موفق  چندان  شهروندان 
از  مهمتر  و  کشور  ولسوالی های  پی درپی 
آن، تصرف سه روزۀ شهر کندز به دست 
از پیش  طالبان، شهروندان کشور را بیش 
امر  در  حکومت  سران  ارادۀ  به  نسبت 
مبارزه با گروه های جنگ طلب و همچنین 
به توان نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت 

در کشور بی باور ساخت

با توجه به این که گفته می شود انتخابات 
خواهد  برگزار  آینده  سال  در  پارلمانی 
که ضرورت   می دارند  تاکید  آگاهان  شد؛ 
و  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  ایجاد 
اهمیِت  دارای  مردم،  برای  اعتمادسازی 

ویژه  است.
کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی،  محمد 
که  داشت  اعالم  جدی   9 تاریخ  به 
ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
در فصل های تابستان و خزان سال آینده 
آگاهان  باور  به  اما  شد؛  خواهد  برگزار 
بود  خواهد  ممکن  زمانی  امر  این  امور 
انتخاباتی  نظام  در  الزم  اصالحات  که 
بی  با  صورت  این  غیر  در  شود؛  وارد 
اعتمادی عمومی روبهرو بوده و چه بسا 
غیر از بحران پیامد دیگری برای کشور در 

برنداشته باشد.
فرصت اندکی به زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی باقی مانده 
است و از سویی هم، تعهد بر این است که 

انتخابات آینده باید شفاف برگزار شود.
را  کشور  انتخابات  روند  که  الزم  معیار 
ساخت؛  خواهد  اعتماد  قابل  و  شفاف 
حل  برقی،  شناس نامه های  توزیع 
حکومت  رهبران  میان  سیاسی  مسایل 
جدید  کمشنران  تعین  و  ملی  وحدت 
دیگر  و  انتخاباتی  کمیسیون های  برای 
که  آنچه  تاهنوز  اما  می باشد؛  موضوعاتی 
به چشم می خورد هیچ یک از این مسایل 
حل نشده و هنوز هیچگونه پیشرفتی در 
این زمینه صورت نگرفته است؛ اما رییس 
جمهور کشور تاکید دارد که سال آینده در 

فصل گرما انتخابات برگزار شود.
بنیاد  یا  تیفا  رییس  زاده،  ایوب  نعیم 
می  افغانستان  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
برگزار  انتخابات  که  این  از  »قبل  گوید: 
بگیرد؛  صورت  اصالحات  باید  شود؛ 
اعتمادسازی  باشد و  بودجه  باشد،  امنیت 
همچون  که  زمانی  تا  بگیرد؛  صورت 
نوع  هر  برگزاری  نشده  فراهم  فضایی 

انتخابات دشوار است«.
آقای ایوب زاده می گوید که تاکنون تاریخ 

نشده  مشخص  انتخابات  برگزاری  دقیق 
که  دارد  تاکید  جمهور  رییس  اما  است؛ 
تقویم انتخابات مشخص و نحوه برگزاری 

انتخاباتی اعالم گردد.
که  آنجایی  از  کارشناسان،  باور  به 
انتخابات  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
سال 9۳ با کوتاهی در انجام وظایف خود 
فشارهای  و  فراهم  را  تقلب  بروز  زمینه 
اقتصادی کالنی را به مردم تحمیل کردند؛ 
انجام برخی اصالحات در کمیسیون های 
انتخابات ضروری می  قانون  و  انتخاباتی 

باشد.
انتخابات  قانون  در  تعدیالت  آوردن 
آوردن  برای  الزم  معیارهای  دیگر  از 
اصالحات در روند انتخابات می باشد؛ اما 
منظور  به  غنی  رییس جمهور  که  فرمانی 
تعدیل برخی از مواد این قانون به مجلس  
نماینده گان  فرستاده بود از سوی پارلمان 

رد شده است.
در  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 
تعهدات رهبران حکومت  از  یکی  کشور 
جهانی  جامعه  و  مردم  به  ملی  وحدت 
افغانستان  فعلی  شرایط  در  اما  می باشد؛ 
روشن نیست که همچون انتخاباتی برگزار 

خواهد شد یا خیر.

نارضایتِیسرکنسولگریایران
درهراتازمسووالِنشهرداریاینشهر

تیفا:
برگزاریانتخابات

بدوناصالحاتواعتمادسازیدشواراست

جواد احراری _ هرات
خیابان  دوطرفۀ  گسترش  بر  اعتراضات  دامنۀ 
والیت در شهر هرات، به سرکنسول گری ایران 

نیز رسید.
چوک  از  که  والیت  خیاباِن  عرض  گسترش 
سینمای این والیت آغاز و تا منطقۀ فرقه ادامه 
محمد  زماِن  ماسترپالن های  جمله  از  می یابد، 
داوود خان از سال ۱۳5۳ تا ۱۳5۷ بوده که تا 

اکنون به دالیِل گوناگون عملی نگردیده بود.
جمله  از  که  خیابان  این  عرِض  گسترش 
ازدحامِ والیت هرات  با  خیابان های کلیدی و 
می باشد، اعتراضاِت مردمی مبنی بر استمالِک 
اراضی و خانه های مردم را به همراه داشته و 

مشکالتی را برای آن ها به بار آورده است. 
از  پیش، جمعی  که چندی  در حالی ست  این 
باشنده گاِن این خیابان در مقابل ساختمان مقام 
والیت هرات دست به اعتراض زده و مقامات 
متهم  خودسرانه  اقدامِ  به  را  هرات  شهرداری 
نموده و خواستار حِل عادالنه و قانونِی مشکِل 

خود شده بودند. 

به  اعتراضات  این  دامنۀ  حال،  همین  در 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول گری 
رسیده است. مقامات این نماینده گی می گویند: 
تخریب موانع مقابل دیوارهای کنسول گری که 
برای امنیت شهرونداِن والیت هرات در هنگام 
بود،  شده  ایجاد  نماینده گی  این  به  مراجعه 
بدون هیچ گونه اطالع و هماهنگی با مسوولین 
ارتباط خارجه و سرکنسول گری صورت گرفته  

است.
اما شهرداری هرات می گوید: تخریب موانع   
شهرداری  حِق  کنسول گری،  مقابل  امنیتی 
می باشد و این اداره مرتکِب هیچ نوع خطا و 

خودسری نشده است.
از  یکی  هرات،  در  ایران  کنسول گری 
نماینده گی های این کشور می باشد که  بیشترین 
افغانستان  غرب  حوزۀ  در  را  مراجعه کننده 
از  جمعی  و  است  داده  اختصاص  خود  به 
باشنده گان والیت هرات، تخریب موانع امنیتِی 
حِل  خواستار  و  دانسته  مردم  ضررِ  به  را  آن 

مشکل از طریق مقاماِت دیپلماتیک شده اند. 

عاملتهیۀاسلحهبرایطالبانداعشازمهاجرانافغانستانیدرپاکستانسربازگیریمیکند
درهراتدستگیرشد

پاکستانی،  رسانه های  گزارش  بنیاد  بر 
مدارکی  به  کشور  این  داخلۀ  وزارت 
اردوگاه های  از  که  یافته  دست 
برای  کشور  این  در  افغانستان  مهاجران 
سربازگیری داعش استفاده می شود. این 
رسانه ها گفته اند که تاکنون ده ها جوان 
مهاجر برای پیوستن به صف داعش به 

افغانستان آمده اند.
وزارت داخلۀ پاکستان گفته است که بر 
بنیاد این مدارک از ۴۰ تا 5۰ تن تا حال 
حقوق  که  اند  پیوسته  داعش  صف  به 
کلدار  هزار   5۰ تا   ۳۰ به  کدام شان  هر 

می رسد.
گروه های  پیوستن  از  حاکی  گزارش ها 
می شود  گفته  و  اند  داعش  با  مختلف 
و  افغانی  طالبان  از  شاخه هایی  حتا  که 
اصلی  شاخۀ  از  با جدایی  نیز  پاکستانی 

با این گروه بیعت کرده اند.
پاکستان  همواره  افغانستان  اما حکومت 
را متهم به همکاری با گروه های طالبان و 
داعش کرده است. آگاهان به این باورند 
زیر  افغانستان  مهاجران  اردوگاه های  که 

نظر ارتش پاکستان است و این 
کشور به هر نحوی که بخواهد 
استفاده  مهاجران  از  می تواند 

کند.
سیاسی  امور  آگاه  مژده،  وحید 
سهم  پاکستان  که  می گوید 
پروژۀ  عملی کردن  در  بزرگی 
از  او  دارد.  منطقه  در  داعش 
فکری  و  سیاسی  مرکزهای  فعالیت 
خبر  داعش  تقویت  برای  پاکستان 
که  همان گونه  می گوید  و  می دهد 
طالبان  دینی  مدرسه های  نام  با  پاکستان 
را تقویت می کند، همان گونه مرکزهایی 
منطقه  در  داعش  ساختن  نیرومند  برای 

دست وپا کرده است.
عقاید  مبنای  بر   2۰۰۶ سال  در  داعش 
و  گرفت  عراق شکل  در  گرایانه  افراط 
سلسله  یک  طی   2۰۱۳ سال  اواخر  در 
حمله ها در این کشور توجه جهانی را به 
خود جلب کرد. این گروه در ماه جون 
سال گذشته با کسب کنترل شهر موصل 

در صدر اخبار جهان قرار گرفت.
افغانستان در جریان  در  این گروه  نفوذ 
یک سال گذشته رشد چشم گیری داشته 
بدین  افغانستان  مقام های  بیشتر  است. 
باورند که شاخۀ اصلی داعش در کشور 
با  طالبان  از  شماری  بلکه  نکرده  نفوذ 
پرچم  جای  به  سیاه  پرچم  برافراشتن 
گروه  این  از  نماینده گی  ادعای  سفید، 

را دارند.

پولیس و امنیت ملی والیت هرات توانسته اند تا یک نفر 
را با مقدار بسیار زیادی از مهمات، اسلحه و امکانات دیگر 

جنگی دستگیر کنند.
این فرد از ولسوالی کهسان هرات دستگیر شده است.

به  هرات  والیت  پولیس  سخنگوی  احمدی،  عبدالروف 
خبرگزاری جمهور می گوید که این فرد محمد ابراهیم نام 
از او هشت میل تفنگچه، سه  دارد که در وقت دستگیری 
گلوله راکت، دو بمب دستی، سه پایه دستگاه بیسیم، یک 

دوربین و تعدادی لباس نظامی به دست آمده است.
به گفتۀ او، این فرد نگه دارندۀ امکانات جنگی طالبان در 

منطقه قدوس آباد ولسوالی کهسان بوده است.
بازداشت  در  اکنون  هم  فرد  این  که  افزود  احمدی  آقای 

دولت می باشد.
در همین حال، این مقام از دستگیری فردی به اتهام خرید و 

فروش اسلحه خبر داده است.
گفته شده که این فرد باشنده اصلی ولسوالی انجیل بوده و 

روز گذشته از منطقه پشتون پل دستگیر شده است.
موجودیت سالح غیرقانونی در دست مردم، از جمله چالش 

های پیش روی قوای امنیتی خوانده می شود.



جهانی  تجارت  برج های  فاجعۀ  باید  چرا 
مثاًل از قتل عام انبوهِ هوتوها توسط توتسی ها 
یا  باشد؟  مهم تر  در سال ۱999  رواندا  در 
بمباران شیمیایِی انبوه کردهای شماِل عراق 
اندونزی  یا قتل عام نیروهای  در دهۀ نود؟ 

در تیمور شرقی؟ یا …
گونه یی  به  من  که  ادعا  این  پس 
و  با ارزش  قربانیان  بین  »تفاوت  موافق 
صرفًا  است.  اشتباه  به وضوح  بی ارزش« ام، 
عمده یی  تفاوِت  من  که  کنم  اضافه  باید 
در  می بینم.  شرقی  تیمور  و  کامبوج  بین 
کشور  نظامی  اشغال  با  ما  دوم،  موضوع 
)ارتش  مواجهیم  بیگانه  ارتش  توسط 
هدفش  که  امریکا(  حمایت  با  اندونزی 
صرفًا استعمار و استثمار کشور اشغالی بود، 
در حالی که در قضیۀ کامبوج، خشونت به 
خود  از  نظامی  سیاسی -  تشکیالتی  دست 
دیدگاه  توسط  که  شد  اِعمال  کامبوجی ها 
هزاره باورانۀ رادیکال و مدونی بسیج شده 
ایدیولوژی  ردپاهای  حذف  )برای  بودند 
گذشته و ساخت انسان طراز نوین، طرحی 
روشنفکران،  تسویۀ  مدارس،  بستن  شامل 
روابط  نادیده گرفتن  و  مذاهب،  تمام  منع 
خانواده گی(. به عالوه، این نکته را نیز نباید 
از یاد برد که ایاالت متحده صرفًا خمرهای 
سرخ را به عنوان گروهی اهریمنی محکوم 
رژیم خمرهای سرخ  این که  از  بعد  نکرد: 
سرنگون   ۱9۷9 در  ویتنامی ها  مداخلۀ  با 
هم،  همراه  به  چین  و  متحده  ایاالت  شد، 
با افزایش نفوذ اتحاد جماهیر  برای مقابله 
شوروی، از رژیم خمرهای سرخ به عنوان 
تنها نمایندۀ مشروع کامبوج در سازمان ملل 
ناگهان گویی خمرهای  ــ  کردند  حمایت 
به  اما  نبودند…  بد  هم  خیلی  دیگر  سرخ 
نظر من این هم نکتۀ خیلی مهمی نیست. 
آن چه ما را متوجه عمق قضیه می کند، اتهام 
چامسکی به من است، مبنی بر این که من 
با گستاخی موضع او را غلط نشان می دهم: 
»به  ما  ژیژک[  ]به نظر  چامسکی  ادعای  به 
احتیاج  ایدیولوژی  از  نقدی  هیچ گونه 
سال ها  من  که  چیزی  به  یعنی،  نداریم«ــ 
مجدانه بر سِر آن وقت گذاشتم نیاز نداریم. 
و شواهد او؟ این را از بعضی ها شنیده که 
با من صحبت کرده بودند. این جا دوباره با 
فانتزی ناب مواجهیم، که شاهدی است بر 
از مفهوم شواهد تجربی و بحث  او  درِک 

عقالنی.

برای من  این جا  در  مسأله  برعکس،  کاماًل 
ربط  چیز  همه  است:  عقالنی  هم  بسیار 
»ایدیولوژی«  از  ما  تعریِف  این که  به  دارد 
آن گونه  را  کلمه  این  کسی  اگر  چیست. 
می کنم،  تعریف  و  می برم  کار  به  من  که 
بفهمد )و این فقط حرف من نیست: فهم 
من پژواکی است از سنت دیرپای موسوم 
نتیجه  باید  آن وقت  غربی(،  مارکسیسم  به 
نوشته های  در  چامسکی  که  کاری  بگیرد 
من  است،  مهم  بسیار  می کند  سیاسی اش 
قایلم،  آن  برای  بسیاری  تحسین  و  احترام 
نیست.  ایدیولوژی  نقد  کار  این  قطعًا  اما 
بگذارید منظورم را این گونه بیان کنم: وقتی 
در باب موضع چامسکی در قبال خمرهای 
سرخ سخن می گفتم چیزی که در ذهن من 
یادداشت  دیگر،  نوشته های  میان  در  بود، 
ملت  مجلۀ  در  هرمان  و  چامسکی  از  زیر 
عنوان  با  بود  )Nation( )۶ جون ۱9۷۷( 
محدودیت  چهارم«:  دست  »تحریف های 
گزارشی  ارایۀ  از  مانع  نوشتار[  فضا]ی 
و  نقد  نظیر  مجالتی  اما  می شود،  جامع 
اکونومیست  دور،  خاور  اقتصادی  بررسی 
لندن، مجلۀ سیاست ملبورن، و باقی آن ها، 
بسیار  متخصصانی  قلم  به  تحلیل هایی 
ایشان طیف وسیعی  منتشر کرده اند؛  خبره 
بررسی  مورد  را  دسترس  در  شواهد  از 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  داده  قرار 
بوده؛  عدد  هزاران  حداکثر  اعدام ها  رقم 
که  داده  رخ  جاهایی  در  اینها  این که  و 
و  داشته  محدودی  نفوذ  سرخ  خمرهای 
داشته،  وجود  کشاورزان  نارضایتی  موج 
انتقام جویانه  خشِن  قتل های  که  جاهایی 
و  تخریب  از  ناشی  گرسنه گِی  تهدید  با 
بودند.  شده  تشدید  امریکایی ها  کشتار 
واقعیت  دو  بر  همچنین  گزارش ها  این 
هر  بیش ازحِد  وحشی گرِی  می کنند:  تأکید 
داخلی  جنگ  خالل  در  درگیر  طرف  دو 
زده  امریکا  حملۀ  توسط  جرقه اش  )که 
که  واقعیت  این  مجدد  کشف  و  شد( 
نادرست  قتل عام ها  به  مربوط  گزارش های 
از  یکی  فقط  نشان دادن  برای  بوده اند…. 
 2۶( لندن  اکونومیست  ازقلم افتاده،  منابع 
مارچ ۱9۷۷( حاوی نامه یی است از دبلیو. 
ِجی. سمپسون، که تا مارچ ۱9۷5 به عنوان 
کامبوج  دولت  برای  آماردان  و  اقتصاددان 

کار می کرد و رابطۀ نزدیکی با ادارۀ مرکزی 
آمار داشت. او بعد از ترک کامبوج، نوشته 
بازدید  تایلند  در  پناهنده گان  اردوگاه  »از 
با خمرها داشتم«،  کردم و تماس هایی هم 
صحبت های  به  نوشته اش  در  همچنین  و 
دوست اروپایی اش استناد کرده که »بعد از 
سقوط خمرها روزهای متمادی اطراف پنوم 
پن را با دوچرخه پای زده و نه چیزی از 
اعدام ها دیده و نه شنیده« به جز »سوء قصد 
به یک سیاست مدار مهم و اعدام بی رحمانۀ 
چند خلبان منفور بمب افکن در پنوم پن«. او 
نتیجه می گیرد که »اعدام ها می تواند در حد 
صدها یا هزارها باشد، نه صدها هزار«، گو 
جان باخته گان  از  بسیاری  مرگ و میر  این که 
ـ که خود به طور قطع تا  بر اثر بیماری بودهـ 
حد زیادی نتیجۀ مستقیِم ویرانی های ناشی 
چنان که  اگر  و  بود  امریکایی ها  حملۀ  از 
فرانسوی[  مورخ  و  ]روزنامه نگار  الکوتور 
شبیه  جنگ  از  بعد  کامبوج  است  معتقد 
آلمان نازی باشد، آن گاه شاید اظهارنظر او 
می توان  این که  گو  نباشد،  انصاف  از  دور 
اضافه کرد او هیچ سند و مدرکی برای این 
مدعایش ارایه نکرده است. ولی اگر کامبوج 
بعد از جنگ بیشتر شباهت به فرانسۀ بعد 
از آزادی داشته باشد، که در آن هزاران تن 
در عرض چند ماه قتل عام شدند )آن هم در 
پای  به  اصاًل  وخامت  نظر  از  که  شرایطی 
نمی رسید(،  امریکا  جنگ  از  ناشی  شرایط 
آن گاه شاید نوع دیگری از داوری در کار 
آنند  از  است. تحلیل های فوق الذکر حاکی 
حقیقت  به  اخیر  نتیجه گیری  احتماالً  که 

نزدیک تر است. 
متناقض  ارزیابی های  این همه  میان  در   
حقیقت  می دانیم  که  نمی کنیم  وانمود  ما 
نکات  روی  بر  هم  باز  بلکه  کجاست؛  در 
صافی  از  آن چه  می کنیم.  تأکید  حساس 
خورد  به  و  می گذرد  غربی  رسانه های 
مردم امریکا داده می شود، نسخه یی شدیداً 
موجود  مدارک  و  شواهد  از  تحریف شده 
منسوب  جنایات  یک سو  از  که  است، 
می کند  برجسته  را  سرخ  خمرهای  به 
و  مستقیم  قاطع  نقش  دیگر،  سوی  از  و 
غیرمستقیم امریکا در تشدید مصایب مردم 
کامبوج را کم اهمیت جلوه می دهد یا نادیده 

می گیرد. 
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بخش دوم

با یک دوست،  استرس  از  رابطۀ سرشار  آن است که یک  از  تحقیقات حاکی 
خویشاوند یا والدین موجب بروز مشکالتی در سالمت فرد از قبیل فشار خون 
باال و خطر ابتال به افسرده گی می شود. ولو این که یک رابطه مدتی خوب پیش 
رود، اما یک بحث جدی، خیانت یا فقط تغییراتی جزیی در انتظارات می تواند 
یا  عیب جویی  حسادت،  همچون  عواقبی  و  گردد  ناسالم  رابطۀ  یک  به  منجر 
دل شکسته گی را در پی داشته باشد. گاهی این رابطه بی شباهت به ازدواج نیست. 
ایرنی. اس لولین روان شناس و متخصص روابط دوستانه که وبالگ دوستی را 
اداره می کند، معتقد است: گاهی آن قدر به بودن با یک نفر عادت می کنید که 
تمام ضعف ها و کاستی هایش را می پذیرید. به خودتان زمان بدهید، هر از گاهی 
احساِس  رابطه  این  ادامۀ  از  که  بیندیشید و مطمین شوید  او  با  دربارۀ دوستی 
خوبی دارید. همان طور که هر از گاهی الماری اتاق تان را مرتب می کنید، باید 

روابط دوستانۀ خود را نیز پاک و مرتب کنید. 
یا  شماست  سود  به  رابطه  این  ادامۀ  آیا  این که  تشخیص  گاهی  وجود،  این  با 
ضررتان، دشوار است. در این جا ۶ مورد از عالیم رابطۀ بی ثمر را برای تان بازگو 

می کنیم:
۱ـدایمًاناامیدتانمیکند

پیشنهاد نمی کنیم با دوستی که برنامۀ غذای چاشت را هر از گاهی تغییر می دهد، 
قطع رابطه کنید. اما اگر برنامه را تغییر می دهد، همیشه دیر بر سر قرار حاضر 
پیش  مشکلی  احتماالً  که  بدانید  بگیرد،  تماس  که  می کند  فراموش  و  می شود 
اما  است،  آزاردهنده  بسیار  هم  برنامه ها  لغو  گرچه  است  معتقد  لوین  روست. 
این گونه افراد اغلب در موارد احساسی هم دل شما را می شکنند. به عنوان مثال، 
اصاًل به حرف های شما گوش نمی دهند یا اجازه نمی دهند شما صحبت کنید و 

این ارتباط یک طرفه موجب می شود احساس سرخورده گی کنید. 
۲ـبهشماخیانتمیکند

اگر دوست تان بزرگ ترین راز زنده گی شما را فاش نمود یا با فرد مورد عالقۀ 
شما قرار عاشقانه گذاشت و یا پشت سِر شما اقدامات وحشت ناکی انجام داد، 
هرگز بار دیگر به او اعتماد نکنید. لوین این گونه موارد را »قاتلین رابطه« می داند؛ 

زیرا چنان گستاخانه هستند که امکان نادیده گرفتن آن ها وجود ندارد.
شاستا نلسون از فعاالن گروه دوستی های دخترانه در سایتی با همین عنوان، نام 
دیگری برای این موارد دارد. او آن ها را شکاف و ترک قلمداد می کند که گاهی 
بیندیشید و مطمین  با یک دوست، خوب  ارتباط  قطع  از  پیش  ترمیم اند.  قابل 
شوید که خیانتش آن قدر وحشت ناک بوده که امکان ارتباط دوباره وجود ندارد.

۳ـموجبسردردشمامیشود
گاهی درک این که یک رابطه باید پایان پذیرد، آسان است؛ به عنوان مثال به دلیل 
شکاف های ترمیم ناپذیر. اما گاهی دالیل و چرایی آن چندان آشکار نیست. لوین 
در این گونه موارد پیشنهاد می کند که به بدن خود گوش دهید. اگر احساساتی 
رابطه  این  به  تجربه می کنید،  را  ناکامی  یا  استرس  اضطراب،  افسرده گی،  شبیه 
خاتمه دهید. لوین می افزاید که اغلب مردم با بیش از یک مورد از این احساسات 
دست به گریبان اند. احتماالً پس از مالقات با این دوست دچار سردرد یا دل درد 
می شوید، بدین ترتیب بدن تان به شما می گوید که اوضاع خوب پیش نمی رود.

اسالوی ژيژک
6 ترجمه: امیررضا گالبی، صالح نجفی
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از زنده گی نامۀ خودنوشتِ  گاندی روشن نیست که او 
رفتار  بی مالحظه  فرزندان خویش  و  به همسر  نسبت 
می کرد یا نه، ولی به هر حال تا این اندازه روشن است 
که او سه بار حاضر بود بگذارد زن و فرزندش بمیرند و 
غذایی را که پزشک تجویز کرده بود و منشای حیوانی 
داشت، به آنان ندهد. درست است که آنان نمردند، و 
می توان تصور کرد که گاندی زیر فشار زیاد از سوی 
مقابل همیشه به بیمار اجازه می داد که از زنده ماندن یا 
گناه کردن یکی را انتخاب کند. ولی اگر تصمیم تنها با 
خودش بود، غذای حیوانی را ممنوع می کرد و به خطر 
اعتنایی نداشت. او می گوید بر آن چه شخص می کند 
تا زنده بماند، باید حدی وجود داشته باشد؛ و می توان 
دید که سوپ جوجه مسلمًا بیرون از آن حد است. این 
طرز فکر شاید نشانۀ بزرگ منشی باشد، ولی به تصور 
من، به معنایی که بیشتر مردم در نظر دارند غیرانسانی 
است. انسان بودن ذاتًا چنین معنا می دهد که شخص 
در پی کمال نباشد و گاهی حاضر باشد به خاطر حسن 
عهد و وفاداری مرتکب گناه بشود و زهد خشک را به 

جایی نرساند که مراودۀ دوستانه از حوزۀ امکان بیرون 
برود، و حاضر به پرداخت بهای عشق به دیگر افراد 
انسانی باشد که سرانجام آن، شکست و درهم کوفته 
و  الکول  از  قدیس  بی گمان،  است.  زنده گی  در  شدن 
دخانیات و مانند آن ها باید بپرهیزد، اما انسان ها نیز باید 
از قدیس شدن بپرهیزند. به این سخن پاسخی واضح 
وجود دارد، ولی باید در ابراز آن احتیاط کرد. در این 
خودبه خود  هستند،  یوگا  دنبال  به  همه  که  عصری 
از  تنها  نه  دل بسته گی«  »ترک  که  است  این  بر  فرض 
انسان  بلکه  است،  بهتر  دنیوی  زنده گی  کامل  پذیرش 
متوسط به علت دشواری چنان کاری دست رد به آن 
می زند و به عبارت دیگر، یک انسان متوسط قدیسی 
شکست خورده است. در درستی این ادعا جای شک 
وجود دارد. بسیاری از مردم واقعًا نمی خواهند قدیس 
آرزو  یا  شده اند  قدیس  که  کسانی  احتماالً  و  باشند، 
انسان  وسوسۀ  دست خوش  هرگز  بشوند،  که  دارند 

بودن نشده اند. اگر این امر را تا ریشه های روانی آن پی 
بگیریم، معتقدم به این نتیجه خواهیم رسید که انگیزۀ 
اصلی »ترک دل بسته گی« میل به گریز از رنج زنده گی 
و باالتر از آن، فرار از کار پربالی عشق )چه جنسی و 
چه غیرجنسی( است. در این جا ضرورت ندارد وارد 
این بحث شویم که ترک دنیا آرمانی »عالی تر« است یا 
با  دو  آن  که  است  این  نکته  اومانیسم.  و  انسان گرایی 
هم سازگار نیستند. باید از آن دنیا و این دنیا یکی را 
برگزید، و همۀ »رادیکال ها« و »مترقی ها«، از مالیم ترین 
لیبرال ها تا تندروترین آنارشیست ها، عماًل انسان و این 

دنیا را برگزیده اند.
با این حال، صلح خواهی گاندی را می توان تا اندازه یی 
از دیگر تعالیم او تفکیک کرد. صلح خواهی او انگیزۀ 
دینی داشت، ولی به ادعای وی، همچنین فن و روشی 
قاطع و قادر به ایجاد نتایج سیاسی دل خواه بود. موضع 
صلح خواهان  بیشتر  موضع  با  »ساتیاگراها«  یا  گاندی 
غربی تفاوت داشت، و هنگامی که نخست در افریقای 
جنوبی به وجود آمد و متکامل شد، نوعی جنگ خالی 
از خشونت به منظور شکست دادن دشمن بدون آسیب 
برانگیختن  یا  کینه  احساس  بدون  و  او  به  رساندن 
الزمه هایی  و  بود  مقابل  طرف  در  احساس  آن 
اعتصاب،  مدنی،  نافرمانی  مانند  داشت 
درازکشیدن در برابر قطارهای راه آهن، 
تحمل حمله های پولیس بدون فرار 

مانند  و  متقابل،  ضربۀ  زدن  بدون  و 
این ها. گاندی تعبیر »مقاومت منفی« را در 
به ظاهر  که  نمی پسندید  »ساتیاگراها«  ترجمۀ 
در ُگجراتی به معنای »استواری در راستی« است. 
گاندی در اوایل در جنگ با بوئرها ]در افریقا[ مأمور 
برانکار در طرف بریتانیا بود و آماده گی داشت که در 
جنگ جهانی اول، ۱۸-۱9۱۴، نیز همان کار را به عهده 
از خشونت،  کامل  روی گردانی  از  پس  حتا  و  بگیرد، 
جنگ  در  دهد  تشخیص  که  داشت  صداقت  آن قدر 
زنده گی  سراسر  او  است.  الزم  جانب داری  معموالً 
سیاسی خود را وقف تالش برای استقالل هند کرد، و 
بنابراین، نه چنین موضع بی حاصل و دور از صداقتی 
گرفت و نه می توانست بگیرد که بگوید در هر جنگی 
که  نمی کند  تفاوتی  و  یکسان اند  دقیقًا  دو  هر  طرفین 
چه کسی پیروز شود، و برخالف صلح خواهان غربی، 
سؤال های  به  پاسخ  از  که  نبود  این  در  تخصص اش 
جنگ  مورد  در  برود.  طفره  ناراحت کننده  و  سخت 
صلح خواهان  از  یک  هر  که  پرسشی  دوم[،  ]جهانی 
وظیفه داشت پاسخی روشن به آن بدهد این بود که: 
ببینید  »دربارۀ یهودیان چه فکر می کنید؟ آیا حاضرید 
که نسل شان را برمی اندازند؟ وگرنه، قصد دارید بدون 
توسل به جنگ، برای نجات شان چه کنید؟« باید بگویم 

تا کنون هرگز  از صلح خواهان غربی  از هیچ یک  که 
هرچند  نشنیده ام،  پرسش  این  به  صادقانه یی  پاسخ 
شبیه  سؤالی   ۱9۳۸ در  اتفاقًا  دیده ام.  طفره ها  بسیاری 
به این از گاندی شد، و جواب او در نوشتۀ آقای لویی 
فیشر، گاندی و استالین]2[، ثبت شده است. به گزارش 
آلمان  یهودیان  که  بود  این  گاندی  نظر  فیشر،  آقای 
کار  این  زیرا  کنند،  خودکشی  همه گی  است  خوب 
»دنیا و مردم آلمان را علیه هیتلر برخواهد انگیخت.« 
پس از جنگ، گاندی در توجیه این توصیه گفت که 
یهودیان به هر حال کشته می شدند، پس چه خوب بود 
گمان  می توان  می کرد.  پیدا  اهمیتی  و  معنا  مرگ شان 
کرد که حتا کسی مانند آقای فیشر که از ستایشگران 
پرحرارت گاندی بود، از چنین موضعی تکان خورد، 
اگر شما حاضر  ولی گاندی صادقانه سخن می گفت. 
باید بپذیرید که  نباشید جان کسی را بگیرید، معموالً 
جان عده یی به نحو دیگری گرفته شود. هنگامی که او 
در ۱9۴2 مردم را به مقاومت خالی از خشونت در برابر 
تجاوز جاپانی ها فرا می خواند، حاضر بود تصدیق کند 

که این کار ممکن است به بهای جان چند میلیون  
این  بر  دالیلی  حال،  عین  در  شود.  تمام  نفر 

تصور وجود دارد که گاندِی متولد ۱۸۶9، 
نمی کرد  درک  را  توتالیتاریسم  ماهیت 

و همه چیز را در چارچوب تالش 
حکومت  ضد  بر  خودش 

در  مهم  نکتۀ  می دید.  بریتانیا 
توأم  رفتار  آن که  از  بیش  این جا 

او  به  نسبت  بریتانیا  گذشت  و  رواداری 
از  بود.  او  برای  تبلیغ  عرصۀ  وجود  باشد، 

جمله یی که اندکی پیش نقل کردیم، می توان دید 
که گاندی به »برانگیختن دنیا« اعتقاد داشت. ولی این 

امکانی  که جهان  می شود  ممکن  در صورتی  تنها  امر 
در  باشد.  داشته  شما  کارهای  از  شدن  باخبر  برای 
کشوری که مخالفان رژیم در دل شب ناپدید می شوند 
و هرگز دیگر خبری از آنان به دست نمی آید، مشکل 
بتوان روش های گاندی را به کار بست. بدون وجود 
مطبوعات آزاد و حتا حق اجتماعات، نه تنها توسل به 
عقاید جهان خارج، بلکه ایجاد نهضتی توده گیر یا حتا 
آگاه ساختن خصم از نیات خودتان از محاالت است. 
آیا در روسیۀ شوروی اکنون کسی مانند گاندی هست؟ 
توده های  است؟  داشته  دستاوردی  چه  هست،  اگر  و 
مردم روسیه تنها به شرطی می توانند دست به نافرمانی 
مدنی بزنند که این فکر هم زمان به خاطر یکایک شان 
برسد، و اگر تاریخ قحطی اوکراین را مالک بگیریم، 
حتا در آن موقع هم تفاوتی نخواهد کرد. ولی اکنون 
برابر  در  خشونت  از  خالی  مقاومت  که  کنیم  فرض 
حکومت کشور خود یا در مقابل قدرت های اشغالگر 

مؤثر است؛ چه گونه می توان در صحنۀ بین المللی آن را 
عملی کرد؟ از گفته های متعارض گاندی دربارۀ جنگ 
را  این مشکل  هم  او  که خود  پیداست  دوم[  ]جهانی 
خارجی  سیاست   در  صلح خواهی  می کرد.  احساس 
به  یا  می آید،  بیرون  صلح خواهی  صورت  از  دیگر  یا 
سازش کاری مبدل می شود. به عالوه، این فرض گاندی 
که کمابیش به همۀ انسان ها می توان نزدیک شد و همه 
مثبت  واکنش  بلندنظری  و  با گذشت  توأم  به حرکتی 
نشان می دهند ــ فرضی که بسیار برای گاندی در مورد 
ـ سخت محل تردید است،  افراد سودمند از کار درآمدـ 
و هنگامی که مثاًل سروکارتان با دیوانه گان بیفتد، لزومًا 
که:  می آید  پیش  پرسش  این  بعد  ولی  نیست.  درست 
عاقل کیست؟ آیا هیتلر عاقل بود؟ و آیا امکان ندارد که 
کل یک فرهنگ بر پایۀ مالک های فرهنگ دیگر دیوانه 
تا جایی که بشود احساسات کل  بیاید؟ و  به حساب 
یک ملت را سنجید، آیا میان یک عمل توأم با گذشت 
آن،  برابر  در  دوستانه  و  مثبت  واکنش  و  بلندنظری  و 
در عرصۀ سیاست  آیا  دیده می شود؟  آشکار  رابطه یی 
وجود  و حق شناسی  سپاس  اسم  به  عاملی  بین المللی 

دارد؟
تا سال های اندکی که هنوز وقت باقی است، پیش از 
پرواز  به  موشک ها  و  دهد  فشار  را  دکمه  آن که کسی 
باید درباره  آن پرسش ها و پرسش های مشابه  درآیند، 
تاب  بشری  تمدن  که  است  تردید  جای  کرد.  بحث 
ایستاده گی در برابر جنگ بزرگ دیگری داشته باشد، و 
دست کم می توان تصور کرد که چارۀ این مشکل عدم 
خشونت است. حسن بزرگ گاندی این بود که به آن 
گونه پرسش هایی که من باالتر به میان آوردم، حاضر 
بود پاسخ های صادقانه بدهد، و در واقع احتماالً  جایی 
بیشتر آن  در مقاالت بی شمارش در روزنامه ها دربارۀ 
مسایل بحث کرده است. این احساس در  آدمی پدید 
از  ولی  نمی کرد،  درک  را  امور  بسیاری  او  که  می آید 
سخن گفتن یا فکر کردن دربارۀ هیچ چیز نمی ترسید. 
من هرگز نتوانسته ام احساس کنم که بسیار گاندی را 
دوست دارم، ولی یقین نیز ندارم که او در مقام متفکری 
که  نیستم  معتقد  و  است  رفته  خطا  به  عمدتًا  سیاسی 
این که  شگفت  است.  خورده  شکست  زنده گی  در 
پرحرارت ترین  از  بسیاری  شد،  ترور  او  که  هنگامی 
عمر  که  برآوردند  فریاد  درد  و  غم  با  دوست دارانش 
او آن قدر به درازا کشید که ببیند از آن چه زنده گی را 
وقف آن کرده بود ویرانه یی بیش برجای نمانده است، 
زیرا هند در آن زمان گرفتار جنگی داخلی بود و که 
بریتانیا  ]از  قدرت  انتقال  محصول  عنوان  به  همواره 
را  زنده گی  گاندی  ولی  بود.  شده  پیش بینی  هند[  به 
مسلمانان  و  هندوها  میان  رقابت  رجوع  و  رفع  وقف 
نکرده بود. مهم ترین هدف سیاسی او، یعنی پایان دادن 
بود.  آمده  دست  به  بریتانیا،  به حکومت  مسالمت آمیز 

مطابق معمول، واقعیت ها با هم تعارض پیدا می کنند.
نرفت،  هندوستان  از  مبارزه  بدون  بریتانیا  سویی،  از 
کمتر  آن  از  پیش  سال  یک  تا  را  رویدادها  این  و 
را  کار  این  دیگر،  سوی  از  می کرد.  پیش بینی  ناظری 
که  نیست  شکی  و  داد،  انجام  کارگر  حکومت حزب 
در  چرچیل  با  به خصوص  محافظه کار،   حکومت  یک 
این که  ولی  می کرد.  عمل  دیگری  نحو  به  آن،  رأس 
به  مساعد  نظر  بریتانیا  مردم  از  کثیری  تا ۱9۴5 جمع 
استقالل هند پیدا کرده بودند، تا چه حد مرهون تأثیر و 
نفوذ شخصی گاندی بود؟ و اگر احتماالً هند و بریتانیا 
آیا  کنند،  برقرار  دوستانه  و  درست  مناسبات  سرانجام 
ادامۀ  با  گاندی  که  بود  خواهد  علت  این  به  امر  این 
کینه توزی،  و  دشمنی  از  خالی  ولی  مبارزۀ سرسختانه 
کسی  این که  بود؟  کرده  پاکیزه  و  پاک  را  سیاسی  جّو 
دهد،  راه  خاطر  به  را  پرسش هایی  چنین  تصور  حتا 
نشانۀ مقام بلند گاندی است. ممکن است کسی از نظر 
هنری نسبت به گاندی احساس بی رغبتی کند  )چنان که 
من می کنم(، یا ممکن است این ادعا را مردود بشمارد 
نکرد  هرگز  خودش  که  )ادعایی  بود  قدیس  او  که 
اصوالً  شخص  است  ممکن  یا  می کنند(،  کسانی  ولی 
قدیسیت را به عنوان یکی از آرمان ها ناپذیرفتنی بداند 
و بنابراین، احساس کند که هدف های اساسی گاندی 
ضدانسانی و ارتجاعی بودند. ولی اگر به او صرفًا در 
مقام سیاست مدار و در مقایسه با دیگر شخصیت های 
سیاسی برجستۀ این عصر بنگریم، آن گاه خواهیم دید 

که چه میراث خوشی برجای نهاده است.
 

.E.M. Forster, A Passage to India )]۱[
 

.Louis Fischer, Gandhi and Stalin )]2[
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 روز گذشته، تیم ملی  فوتبال افغانستان در مصاف با 
تیم ملی هند، با نتیجۀ 2 بر ۱ بازی را به تیِم حریف 
نایب قهرمانِی  مقامِ  کسب  به  موفق  و  کرد  واگذار 

جنوب آسیا شد.
مسابقاِت  از  دور  این  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
جنوب آسیا، پیش از بازي نهایي با هند، ۱۶ گول را 
تیم  از  وارد دروازۀ حریفانش کرد و فقط یک گول 

مالدیف دریافت نمود. 
کِپ  از  کشور  ملی  تیم  مسابقات،  این  در  بود  قرار 
قهرمانی خود در رقابت های جنوِب آسیا دفاع  کند و 

دوباره این جایگاه را به دست آورد.
 این مسابقه که فیناِل رقابت های جنوب آسیا به شمار 
بین المللی  استدیوم  در  هنـد  میزبانی  به  می رفت، 
قابل  و جمع  شد  برگزار  کیراال  شهر  در  تریواندروم 
توجهی از جواناِن ورزش دوسِت افغانستانی، اصحاِب 
و  رقابت  این  تماشای  برای  دولتی  مقاماِت  و  رسانه 

تشویق ملی پوشاِن ما در آن جا حضور بهم رسانیدند.
گفته می شود تیم ملی فوتبال افغانستان در این بازی، 
و  عالی ظاهر شد  با روحیۀ  بازی های گذشته،  مانند 
حریف  تیم  برابِر  در  را  زیبایی  مانورهای  توانست 
با  که  مانورها  این  متأسفانه  اما  بگذارد؛  نمایش  به 
فرصت های فراوان برای گول زنی و غلبه بر حریف 
فوتبال  تیم  و  نشدند  واقع  فیصله کن  بود،  همراه 
افغانستان نتوانست خاطرۀ شیریِن قهرمانی در جنوب 

آسیا را یک بارِ دیگر زنده کند. 
میان  آسیا  جنوب  مسابقات  دور  این  نهایي  بازي 
افغانستان و هند، در نیمۀ اول بدون گول به پایان رسید 
افغانستان در دقیقۀ  و در نیمۀ دوم، گوِل اول را تیم 

۶9 وارد دروازۀ حریف کرد و دقایقی پس از آن، تیم 
هنـد موفق شد با زدِن یک گول، نتیجه را مساوی کند. 
باالخره با کشیدن بازی به وقت اضافۀ ۳۰ دقیقه یی)دو 
گول  یک  افغانستان  فوتبال  تیِم  دقیقه یی(،   ۱5 نیمۀ 
از جانِب هندی ها دریافت کرد و مسابقه با نتیجۀ 2 
این  با  یافت.  پایان  هندی   ملی پوشاِن  سـود  به   ۱ بر 
حساب، هند قهرمان رقابت های فوتباِل جنوب آسیا و 

افغانستان موفق به کسب مقامِ نایب قهرمانی شد.
و  فوتبال  فدراسیوِن  اعضای  حرف ها،  این  به رغِم 
کسِب  که  دارند  باور  کشور  فوتبال دوستاِن  اکثریِت 

جنوب  در  )نایب قهرمانی  مقام  این  و  نتیجه  این 
آسیا( برای کشوری ماننِد افغانستان نه تنهـا باخت به 
حساب نمی آید، بلکه یک بُرد است. و اگر ظرفیت ها، 
توان مندی ها و امکاناِت هر دو جانِب این بازی را مد 

نظر قرار دهیم، این بُرد به خوبی برجسته می گردد.
هند یکی از تیم های قدرتمند جنوب آسیاست که از 
ظرفیت و پتانسیِل باالیی برخوردار است؛ اما با این هم 
و  خورد  شکست  افغانستان  از  تیم  این   2۰۱۳ سال 
افغانستان به مقام قهرمانی رقابت های فوتبال جنوب 

آسیا نایل شد.  
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آگاهان نظامی در پیوند به ایجاد خط تلیفوِن ویژه میان افغانستان و پاکستان:

ازاینخطبهمنظورارساِل»اطالعاِتمحرمانه«بهپاکستاناستفادهخواهدشد!
رییس نهاد های جامعۀ مدنی: 

چیزیبهناِم»اطالعاتمحرمانه«درافغانستانوجودندارد
ناجیه نوری

افغانستان،  و  پاکستان  میان  ویژه  تلیفوِن  خط  ایجاد 
برای ستون پنجمی ها این سهولت را فراهم می کند تا 
اطالعاِت محرمانۀ کشور را به پاکستان، بدون ترس و 

نگرانی ارسال کنند. 
مطلب  این  بیان  با  سیاسی  آگاهاِن  از  شماری 
می گویند: ممکن است پاکستان این خط ویژه را در 
افغانستان قرار دهد که  اختیارِ کسانی در درون نظامِ 
پاکستان  جاسوسی  سازمان های  به  را  مهم  اطالعاِت 
انتقال می دهند. اما عزیز رفیعی رییس نهاد های جامعۀ 
»اطالعات  نامِ  به  باور است که چیزی  این  به  مدنی 
اختیار  در  که  ندارد  وجود  افغانستان  در  محرمانه« 
پاکستان قرار داده شود؛ زیرا تمامِ اطالعاِت افغانستان 
در اختیارِ پاکستانی ها قرار دارد. به گفتۀ آقای رفیعی، 
فرمانده ارتش پاکستان فقط برای خرید افکار جامعۀ 
جهانی به افغانستان آمده بود و پاکستانی ها نیازی به 
این  از طریق  افغانستان  از  گرفتن اطالعاِت محرمانه 

خط تلیفون ندارند.
راحیل  که  می شوند  ابراز  آن  از  پس  نظریات  این 
شریف فرمانده ارتش پاکستان در سفِر چند روز قبِل 
تلیفوِن  خط  یک  ایجاد  خواهاِن  افغانستان،  به  خود 
ویژه به منظور تبادل اطالعات میان دو کشور شـد. 
ولی این خط تلیفوِن ویژه، حرف وحدیث های زیادی 
عوامِل  است  ممکن  این که  بر  مبنی  داشت  دنبال  به 
پاکستان در داخل نظام، اطالعاِت محرمانۀ کشور را از 

این خط ویژه در اختیار آی اس آی قرار دهند. 
عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی در این باره می گوید: نیت 
نیست؛  افغانستان  به  امنیت  و  صلح  آوردن  پاکستان 
بنابراین ایجاد این خِط ویژه ممکن است زمینۀ ارساِل 

اطالعاِت محرمانه به پاکستان را سهولت بخشد. 

به باور آقای امرخیل، از این خط ویژه کسانی استفاده 
خواهند کرد که به منافع پاکستان می اندیشند و برای 
آنان کار می کنند؛ بنابراین ایجاد این خط ویژه نه تنها 
سودآور نیست، بل زیان و ضررِ زیادی در پی خواهد 

داشت. 
به گفتۀ این آگاه نظامی، ایجاد خط تلیفوِن ویژه میان 
برای  پاکستانی ها  مانورِ  یک  پاکستان،  و  افغانستان 
فریِب جامعۀ جهانی و رهبران افغانستان است. مسلمًا 
بیاورد.  امنیت  و  صلح  ما  برای  نمی تواند  خط  این 
و  مخالفین  با  گفت وگو  زمینۀ  فراهم سازی  ما  برای 
پیدا  دست  امنیت  و  صلح  به  بتوانیم  چگونه  این که 
کنیم، مهم و باارزش است. اگر نیِت پاکستان نسبت 
به افغانستان خیر باشد، همین که برای تحقِق صلح و 
امنیت در افغانستان همکارِی صادقانه به خرج دهد، 

کفایت می کند. 
در این حال، جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: 
خط تلیفوِن ویژه میان اکثِر کشورها به منظور کنترول 
وضعیت، ایجاد هماهنگی، اطالعات رسانِی به موقع و 
ایجاد  دولت ها  میان  مسایِل جدی  از  بعضی  کنترول 
در  را  ویژه  این خط  می تواند  پاکستان  اما  می گردد. 
افغانستان قرار دهد که  اختیارِ کسانی در درون نظامِ 
پاکستان  جاسوسی  سازمان های  به  را  مهم  اطالعات 

انتقال می دهند.
 وی تأکید کرد: ممکن است کسانی از این خط به نفع 
اما مدیریِت درسِت حکومت  پاکستان استفاده کنند؛ 
این نگرانی را رفع کند، مشروط  افغانستان می تواند 
افغانستان توانایی مدیریِت آن را  بر این که حکومِت 

داشته باشد. 
و  پاکستان  میان  ویژه  خط  از  افزود:  کوهستانی   
افغانستان که پاکستان آن را ایجاد کرده، در صورِت 

گونۀ  به  می  توان  شفافیت،  و  صداقت  اصِل  رعایِت 
مثبت استفاده بُرد. ولی متأسفانه نمی توان به صداقِت 

پاکستان باورمند بود.
جامعۀ  نهاد های  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  همین  در 
ما  شهرونداِن  گفت وگوهای  تمامِ  می گوید:  مدنی 
توسط پاکستان شنود می شود و حتا فایبر نورِی ما از 
پاکستان عبور می کند؛ بنابراین راحیل شریف به کابل 
نیامده بود که خط تلیفوِن ویژه ایجاد کند، بلکه این 
بود.  آمده  جهانی  جامعۀ  فریِب  برای  پاکستانی  مقام 
ایجاد  مانند  مانورهایی  سایۀ  در  پاکستانی ها  مسلمًا 
همین خط ویژۀ تلیفون، اهداف شان را عملی می کنند 

و در پی توجیه افکارِ جهانی اند. 
در  جنگ  فشار  که  زمانی  دارد:  باور  رفیعی  آقای 
افغانستان زیاد می شود، پاکستانی ها برای خرید افکار 
همیشه  ماننِد  تا  می آیند  افغانستان  به  جهانی  جامعۀ 
مذاکرات  چنان که  کنند.  نصیِب خود  را  کالنی  سود 
چهارجانبه را اول ما مطرح کردیم، بعداً پاکستان؛ اما 
زبان  از  و  شنید  آنان  زباِن  از  را  آن  جهانی  جامعۀ 
ما نشنید؛ یعنی پاکستانی ها از دیپلماسِی بسیار قوی 
برابر  در  همیشه  ما  دلیل  همین  به  و  برخودارند 

پاکستان می بازیم.
پاکستان  ارتش  ارشد  فرمانده  شریف  راحیل  سفر 
نارندرا مودی،  دیدار  از  بالفاصله پس  افغانستان،  به 
صورت  افغانستان  و  روسیه  از  هند،  نخست وزیر 
یک  ایجاد  کنار  در  پاکستانی  فرمانده  این  گرفت. 
برای  را  کشورش  آماده گی  تلیفونی،  ویژۀ  خط 
گفت وگوهای صلِح افغانستان اعالم کرد و تأکید کرد 
گفت وگوهای  زمینۀ  فراهم سازِی  آمادۀ  پاکستان  که 

صلِح افغانستان است.

ابوبکر مجاهد
امور،  ادارۀ  افراد در  تعیین  رییس جمهور محمد اشرف غنی در 
رویکرد،  این  و  نسپرده  آن  به  اهِل  را  کار  و  نکرده  عمل  ملی  
دولتی  اداراِت  در  فرهنِگ خویش ساالری   ترویِج  باعِث  خود 

شده است.
مطلب  این  بیان  با  مدنی  فعاالِن  و  مجلس  اعضای  از  شماری 
می گویند: وزرای کابینۀ دولت وحدت ملی از رییس جمهور در 

ترویج خویش ساالری در ادارات الگو می گیرند.
خویش ساالری  ترویج  می افزایند:  نگرانی  ابراز  با  آنان 
اندک اعتمادی را که مردم به رهبران دولت وحدت ملی دارند، 

از بین می برد.
این آگاهان خاطرنشان می کنند، وقتی افرادی در رده های باالی 
در  نگیرند،  را جدی  و خویش ساالری  فساد  با  مبارزه  دولت، 
دشوار  اعمال  این  از  جلوگیری  دولتی  اداراِت  پاییِن  رده های 

است.
نماینده گان  مجلس  دفاعِی  کمیسیون  عضو  قاسمی  علی اکبر 
که  زمانی  وزرا  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
می سپارند  تعهد  می آیند،  مجلس  به  اعتماد  رأی  گرفتن  برای 
اما وقتی به پُست وزارت رسیدند، به  که امانت داری می کنند؛ 

خویش ساالری می پردازند.
به گفتۀ آقای قاسمی، وزرا افراد جوان و شایسته را از کنارِ خود 
دور و نزدیکاِن خود را دورِ خویش جمع می کنند که آسیِب آن 

متوجِه تمامِ جامعه می شود. 
افزایش  ادارات  در  این که خویش ساالری  بیان  با  قاسمی  آقای 
یافته است، می گوید: مبارزه با فساد و خویش ساالری در ادارات 

باید از طرِف دولت جدی گرفته شود.
افزود:  سخنانش  ادامۀ  در  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
رییس جمهور در تعیین افراد در ادارۀ امور، ملی  عمل نکرده که 

خود نشان دهندۀ ترویج فرهنِگ خویش ساالری است.
رییس جمهور  از  که وزرا  است  باور  این  به  این عضو مجلس 

غنی در ترویج خویش ساالری در ادارات الگو می گیرند. 
آقای قاسمی خاطرنشان کرد: خویش ساالری در اداراِت دولت 
برعالوۀ این که جوانان را سرخورده و ناامید می سازد، جامعه را 

نیز نسبت به  تعهد مسووالِن دولتی بی باور می کند. 
آقای قاسمی تأکید کرد: ترویج خویش ساالری  اعتمادی ملی یی 

را که مردم به رهبران دولت دارند، از بین می برد.
همچنان، نعیم نظری فعال مدنی می گوید: فساد اداری یکی از 
مشکالت بزرگ، چالش زا و دشوار برای  مردم افغانستان است.

آقای نظری افزود: مبارزه با فساد اداری در پهلوی ارادۀ قوی 
دولت، نیازمند برنامه های جدی نیز می باشد.

به گفتۀ او، وقتی کار به  اهِل آن سپرده نشود و خویش ساالری 
در ادارات دولت از بین نرود، میزان خدمات دولت به مردم به 

پایین ترین سطح می رسد.
آقای نظری خاطرنشان کرد: در ادارات کشور روابط نسبت به 
شایسته گی مقدم است، دولت باید روش هایی را در نظر گیرد 
مهم  پُست های  در  بتوانند  شرایط  واجد  افراد  آن،  بنیاد  بر  که 

قرار گیرند.
افغانستان  اداراِت  در  خدمات  ارایۀ  کرد:  تصریح  نظری  آقای 
به فرسوده گی و بروکراسِی شدید مبتالست که این خود زمینۀ 

فساد اداری را مهیا می کند.  
زمینۀ  در  افغانستان  دولِت  این که  به  اذعان  ضمن  نظری  آقای 
مبارزه با فساد اداری کارهایی را انجام داده، می گوید: کارهای 
کردِن  نابود  و  اداری  فساد  با  مبارزه  زمینۀ  در  انجام گرفته 
نیازهای  پاسخ گوی  اصاًل  دولتی،  ادارات  در  خویش ساالری 

جامعۀ ما نبوده است.
دولت،  باالی  رده های  در  افراد  وقتی  کرد:  تأکید  نظری  آقای 
مبارزه با فساد و خویش ساالری را جدی نگیرند، در رده های 
پایین دولتی جلوگیری از این اعمال دشوار است. بنابرین، پیش 
از همه، رهبران دولت وحدت ملی باید در امر مبارزه با فساد 

ارادۀ محکم داشته باشند.
از سوی دیگر، مسووالن در ادارۀ مبارزه با فساد اداری می گویند 
ادارات دولتی را رییس جمهور از  که صالحیِت نظارت از کارِ 

این اداره سلب کرده است.
عبدالقهار فراح سیَر، سخنگوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری با بیان 
این که  سرچشمۀ بزرگ فساد اداری در کشور، خویش ساالری در 
ادارت دولتی است، می گوید: "وقتی معیِن یک وزارت یا وزیر 
تعیین می کنند، در  مهِم وزارت  پُست های  به  را  نزدیکاِن خود 
هماهنگی با افراد دست نشانده زمینۀ فساد نیز ایجاد می گردد."

به  گفتۀ آقای سیَر: ادارۀ مبارزه با فساد اداری طبق صالحیت های 
قانونی خود، با این گونه  قضایا برخورد جدی خواهد کرد. اما از 
یک سال به  این طرف صالحیِت نظارت از کار ادارات دولتی، 
از ادارۀ مبارزه با فساد اداری از سوی رییس جمهور سلب شده 

است.
آقای سیَر با بیان این که در حال حاضر هیچ نهادی نمی تواند از 
کارکرد اداراِت دولتی نظارت به عمل آورد، هشدار می دهد که 
این وضع، خود زمینۀ فساد را به افراد استفاده جو مهیا می کنـد.

افغانستاننایبقهرماِن
مسابقاتفوتبالجنوبآسیاشد
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در  امریکا  ریاست  جمهوری  انتخابات  جمهوری خواه  نامزد 
خارجۀ  وزیر  و  امریکا  رییس جمهور  خود،  اظهارات  تازه ترین 
به  را  داعش  تروریستی  گروه  که  کرد  متهم  را  کشور  این  سابق 

وجود آورده اند.
دونالد ترامپ، در سخنرانی انتخاباتی شب شنبۀ خود گفت: باراک 
اوباما رییس جمهور امریکا و هیالری کلینتون وزیر خارجۀ سابق 

امریکا، گروه تروریستی داعش را به وجود آورده اند.
را  در خاورمیانه  داعش  پیدایش  و  که ظهور  ترامپ مدعی شده 
پیش بینی کرده است. او بار دیگر خواستار آن شد که دولت اوباما 
دارایی های نفتی در مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه 

را هدف قرار دهد.
ترامپ گفت: آن ها )اوباما و کلینتون(، افرادی غیر صادق هستند. 
آن ها داعش را به وجود آوردند. هیالری کلینتون به همراه اوباما 

داعش را به وجود آورده است.
او در ادامه ایران را به تالش برای تسلط و غلبه بر نفت عربستان 
متهم کرده است. ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰۱۶ میالدی است و اظهارات جنجالی زیادی 

را در خصوص زنان، مهاجران و مسلمانان بیان کرده است.
او افزود: من کاماًل به اتفاقات اشراف دارم و شاهد اتفاقات زیادی 
هستم. یک مثال آن حادثه یی است که در تهران اتفاق افتاد و آن ها 
سفارت عربستان را به آتش کشیدند. چیزی که ایران می خواهد از 
طریق آن بر عربستان غلبه کند، نفت است. ایرانی ها همواره این 

را می خواستند.

روسای جمهوری چین و روسیه از تالش برای افزایش همکاری های 
استراتژیک دو کشور در سال 2۰۱۶ خبر دادند.

شی جین پینگ، رییس جمهوری چین و والدیمیر پوتین همتای روسی 
او در آستانۀ سال نو میالدی بر لزوم افزایش همکاری های دو جانبه 
در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک میان دو کشور 

تأکید کردند.
رییس جمهوری چین در پیام تبریک سال نو میالدی خود به والدیمیر 
با  روسیه  و  چین  میان  جامع  استراتژیک  همکاری  گفت،  پوتین، 
هماهنگی باال در سال 2۰۱5 حفظ شد و الزم است که این همکاری ها 

طی سال جدید نیز گسترش یابد.
به  تبریک  پیام  در  نیز  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
در  دو کشور  روابط  از سطح  اعالم رضایت  با  رییس جمهوری چین 
مراسم  در  روسیه  رتبه  عالی  مقامات  حضور  که  گفت   2۰۱5 سال 
بزرگ داشت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در پکن، نمادی 

از دوستی دیرینه دو کشور است.
مقامات دوکشور طی سفر نخست وزیر روسیه به چین در ماه دسامبر، 
بیش از ۳۰ سند همکاری در زمینۀ انرژی، سرمایه گذاری و امور مالی، 

امضا کردند.
در حال حاضر، چین بزرگ ترین شریک تجاری روسیه و مسکو نیز 

نهمین شریک تجاری پکن است.
مقامات چین و روسیه قصد دارند، تجارت میان دو کشور را تا سال 

2۰2۰ به بیش از 2۰۰ میلیارد دالر در سال برسانند.

به  ترکیه  که  است  گفته  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان  طیب  رجب 
اسراییل نیاز دارد.

در حالی که روابط آنکارا با مسکو به سردی گراییده است، رجب طیب 
اردوغان رییس جمهوری ترکیه گفته: »اسراییل به کشوری چون ترکیه 
نیاز دارد و ما نیز باید بپذیریم که ما به اسراییل نیاز داریم. این یک 

واقعیت در منطقه است«.
به مدت طوالنی  ناتو،  ازاعضای  یکی  عنوان  به  ترکیه  یادآور شد:  او 
به عنوان یکی ازمتحدان اسراییل به شمار می رفت، اما حملۀ مرگ بار 

اسراییل به کشتی ترکیه درسال 2۰۱۰، روابط دو کشور را تیره کرد.
ترکیه اکنون به دنبال عادی سازی روابط با اسراییل است. این درحالی 

است که اخیراً رابطۀ ترکیه با مسکو تیره شده است.
مقامات اسراییل دراواسط ماه دسامبر اعالم کردند که اسراییل و ترکیه 
طی مذاکرات محرمانۀ شان در سوییس، به یک سری توافق برای بهبود 
ترکیه واسراییل  توافقات  مقامات،  این  به گفتۀ  یافته اند؛  روابط دست 
دربارۀ قربانیان حمله اسراییل به کشتی ترکیه درسال 2۰۱۰ است که 

حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه بود.
رجب طیب اردوغان در زمینۀ برقراری رابطه با اسراییل گفته که دو 

کشور باید به یک متن برسند تا رعایت توافق تضمین شود.

رئال  در  او  نبود.  خوشایندی  ساِل  رونالدو  کریس  برای   2۰۱5 سال 
کوتاه  طال  توپ  جایزۀ  از  هم  دستش  و  نیافت  دست  جامی  هیچ  به 
بهترین گول زن  این وجود، رونالدوی افت کرده همچنان  با  اما  است. 

اروپاست.
رونالدو  اما  کرد،  تمام  جام  بردن  بدون  را   2۰۱5 سال  رئال مادرید 
آقای گول سال اروپا شد. ستارۀ پرتغالی که سال 2۰۱5 را در بهترین 
سطحش از نظر شخصی شروع نکرد، سال را با 5۷ گول در 5۷ بازی 

ملی و باشگاهی تمام کرد.
مهاجم رئال مادرید باالتر از مسی )52 گول در ۶2 بازی( و لواندوفسکی 
)۴9 گول در 5۸ بازی( قرار گرفت. رونالدو 5۴ گول برای رئال و سه 
گول برای تیم ملی پرتغال به ثمر رساند. مسی هم ۴۸ گول برای بارسا 
و چهار گول ملی زد. سوارز در سال 2۰۱5 به اندازه مسی برای بارسا 
گول زده یعنی ۴۸ تا، اما در تیم ملی اروگوئه گول نزده است. نیمار 
هم ۴5 گول برای بارسا زده است. این در حالی ست که بنزما 25 و 

بیل ۱9 گول زدند.
رونالدو در هفت بازی اخیر رئال ۱2 گول زده است. او تا کنون در ۱۳ 

تقابلش با والنسیا 9 گول زده است.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا بعد از تساوی بدون گول برابر اسپانیول 
گفت که این نتیجه برای هر دو تیم عادالنه بود.

تیم های بارسلونا و اسپانیول شب شنبه در دیداری خارج از خانه، به 
تساوی بدون گول رضایت دادند.

شاگردان انریکه که سال 2۰۱5 را با آمار خیره کننده ۱۷9 گول زده به 
ناکام  اولین دیدارشان در سال 2۰۱۶ در گول زنی  پایان رساندند، در 

بودند و به تساوی رضایت دادند.
لوییس انریکه، سرمربی بارسلونا بعد از مسابقه گفت: اسپانیول خیلی 
خوب بازی کرد. این نتیجه خیلی چیزها را تغییر می دهد و می تواند 
دو بازی بعدی ما مقابل اسپانیول در جام حذفی اسپانیا را تحت تاثیر 

قرار دهد.
انتظار  که  بازی کرد  تیم حریف طوری  که  فکر می کنم  افزود:  اووی 
آن را داشتیم. همیشه بازی کردن در برابر تیمی که با قدرت باال بازی 
می کند سخت است. آن ها ما را تحت فشار قرار دادند و به خصوص 
در ابتدا، بازی را برای ما سخت کردند. در نیمه دوم شروع خیلی خوبی 

داشتیم. اسپانیول دفاع خیلی خوبی داشت.
انریکه ادامه داد: نتیجۀ این دیدار، با وجود این واقعیت که ما فرصت 
با  اسپانیول خیلی  تیم  بود.  منصفانه  کردیم،  ایجاد  زیادی  های خیلی 
قدرت باال بازی می کرد و همیشه در دربی ها، این تیم همین طور عمل 

می کند.
هم اکنون بارسلونا با ۳9 امتیاز و دو امتیاز اختالف با اتلتیکو مادرید 
و  دارد  قرار  اسپانیا  اللیگای  رقابت  جدول  دوم  مکان  در  صدرنشین 

اسپانیول نیز با 2۱ امتیاز در مکان دوازدهم این رقابت ها جای دارد.

ترامپ:
اوباماوکلینتونداعشرابهوجودآوردند

تالشچینوروسیه
برایگسترشروابطدوجانبه

اردوغان:

ترکیهبهاسراییلنیازدارد

رونالدوُافتکرده

انریکه:
نتیجۀایندیداربرایهردوتیم

عادالنهبود

معین اسالم پور

است،  کرده  خفه ام  سانسور  درشِت  پنجه های 
مسأله  یک  گفت.  بی پرده  را  چیز  همه  نمی شود 
چه گونه  که  است  کشیده  بند  در  را  ذهنم  همواره 
پایان  نقطۀ  قدرت  توارِث خانواده گی  و  ناپسند  به سنت  می شود 
و  ریش  نمی رسی،  سرانجام  به  می روی  راه  چهل سال  گذاشت؛ 
بوده ای  که  کوچه یی  همان  خم  در  هنوز  می شود،  سفید  رویت 
و هم چنان گیرمانده ای. برخی ها از برکِت جایگاه و موقف پدر 
این سنت  تداوم  اساسی  به معراج می روند. مسالۀ  در یک شب 
مسخره است که یک عمر، پدر فرصت ها و حیاِت سیاسی صدها 

انسان را ربوده و حاال پسر.
یادداشت: حسادت نیست، درد دل با شماست!

عبدالبشیر فکرت

وقتی از فلسفۀ خلقت انسان پرسش به عمل می آید، 
این پرسش، کلیِت هستی را احتوا می کند و از انسان 
تا ماده، ذهن، جهان و همه چیز را به نحوی در بطن 
خود دارد. در این میان، پرسش از غایت آفرینش انسان همواره 
زنده گی خویش  موردِ  در  پیوسته  انسان  است.  بوده  مسأله  یک 
اندیشیده است و هدف آفرینش خودش را همواره در نظر داشته 
است. فلسفۀ خلقت انسان از همان دوردست های تاریخ بدین سو، 
با دین و آموزه های قدسی، گره خورده است.این مسأله را می توان 
یکی از کهن ترین پرسش های بشری به حساب آورد که همواره 
و  تعیین  است.  بوده  ادیان همراه  از جانب کهن ترین  پاسخی  با 
توضیح فلسفه خلقت در تقریبًا اکثریت مطلق ادیان جهان مطرح 
نیست.  ادیان پوشیده  تاریخ  آگاهان  برای  امر،  این  بوده است و 
ادیان مختلفی خواسته اند به این پرسش که غایت زنده گی چیست، 
بوده و حتا در مواردی  نایکسان  نیز  پاسخ ها  این  پاسخ دهند و 
رویاروی هم قرار می گیرند. در این میان، دانشمندان مسلمان نیز 
همواره از فلسفه خلقت انسان سخن رانده اند و اندیشه اسالم از 
این جهت، راه یکسان و همواری را نپیموده است. گفتار حاکم 
انسان در اسالم را همان عبادت در  در رابطه به هدِف آفرینش 
نظر آورده اند که در منطوق نص قرآنی ]ذاریات: 5۶[ بدان تصریح 
قرآن،  آیه  صراحت  بر  تکیه  با  اسالمی  اندیشمندان  است.  شده 
هدف از آفرینش انسان را عبادت گفته اند؛ اما در به تفسیر و تعیین 

دایره شمول عبادت توجه چشم گیری صورت نگرفته است.

احمد ذكی خاورنیا

کدام ها سزاوار محاسبه اند قرآن و یا شاهان؟
معتقد  هندوها  چنان چه  انسان  اسالم  در جهان بینی 
را سلب  او  ارادۀ  تا  نیست  »کارما«  در دست  بودند، 
کند و نیز قربانی بخت و طالع هم نیست که اگر در زیر یکی از 
اگر در  باشد و  نیکبخت  ابد  تا  امد  دنیا  به  ستاره های نیک بختی 
زیر ستاره های بدبختی متولد شد تا ابد بدبخت بماند، چنان چه 

بابلی ها چنین تصوری داشتند.
اسالمی  فقه  در  و  است  مکرم«  »مخلوق  کریم  قرآن  در  انسان 
»مخلوق مکلف« به حساب می آید و یا این که مخلوقی است به 
صورت خالق. حتا معتزلی ها گفته اند: انسان ها خود مسیر خویش 
را مشخص می سازند، اما جبری ها با آن ها مخالفت کرده و گفتند: 
را  جبری ها  نظریه  ندارند.  اراده یی  خود  واز  مجبوراند  انسان ها 
محمد عبده به مثابۀ »ویران کردن شریعت و محو مکلفیت و باطل 
کردن عقل بدیهی می داند«. یکی از صوفیان بزرگ به حدی بر 
خود و خدای خویش باور داشت که ایمانش او را به این سخن 
گشاند که بگوید: »خداوند بنده گانی دارد که هرگاه آن ها چیزی 

اراده کنند، خداوند هم چنان کند«.
با چنین جهان بینی یی بود که مسلمانان در سده های نخستین در 
اندیشه ها منحرف گردید و  اما هرگاه  اوج عظمت قرار داشتند، 
مردم به بخت و طالع و جبر باورمند گردیدند به این انحطاط و 

ذلتی که ما شاهد آن هستیم رسیدند.
ما مسلمانان سالحی را که در دست داشتیم یک بار برای موفقیت 
خود استفاده کردیم، سپس آن را دور انداخته و در راه شکست 
هیچ کس  که  آمد  زمان هایی  سپس  و  نهادیم...  قدم  نابودی  و 
جرأت نکرد کسانی را که سالح را به دور انداخته بودند، مورد 
محاسبه و انتقاد قرار دهد. همین بود که به جای دارنده گان سالح 

)مسلمانان( خود سالح )قرآن( مورد بازپرس قرار گرفت!.
پس حاال مسوول کیست؟ ما مسلمانان و یا قران کریم؟

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

مقام ها در وزارت صحت عامۀ کشور اعالم کرده اند 
کابل  از غرب  دومین بار  برای  معتاد  تن  که صدها 

جمع آوری شدند.
وزارت صحت عامۀ کشور با نشر خبرنامه یی گفته 
 ۳5۰ تعداد  به  برنامه،  یک  اندازی  راه  با  که  است 
معتاد را برای دومین بار از زیر پل سوخته در غرب 

کابل جمع آوری کرده اند.

گفته می شود که وزارت صحت عامه در همکاری 
با وزارت مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی در 

کابل این برنامه را به پیش می برند.
از  کشور  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  اخیراًنهادهای 
جمع آوری و برنامه های گستردۀخبر می دهند که تا 
و  پل ها  زیر  ویرانه ها،  از  را  معتاد  صدهاتن  هنوز 

مناطق نامناسب جمع آوری کرده اند.

وزارت صحت عامه کشور در هماهنگی با وزارت 
خانه های داخله و مالیه یک هفته قبل ) یک شنبه 
۶ جدی( اولین کمپاین جمع آوری معتادان را آغاز 
انتقال داده  کرده که ۳5۰ معتاد را به کمپ فنکس 

بودند.
 در خبرنامۀ وزارت صحت عامه کشور همچنانآمده 
را  معتادان  ۱۳ جدی(  شنبه  )یک  دیروز  که  است 
در مرکز تازۀ که گنجایش ۱5۰۰ نفر را دارد انتقال 

داده است.
انتقال  حرفه  فراگیری  و  درمان  برای  معتادان  این 

داده می شوند.
رییس جمهور غنی قباًل دستور داده بود که کمپ 
فنکس که پیش از این پایگاه نیروهای خارجی در 
کابل بود را به مرکز درمان و آموزش  های حرفه یی 

برای معتادان آماده کنند.
سایت های  کاربران  از  شماری  حال،  همین  در 
حکومت  کار  این  از  فیسبوک  جمله  از  اجتماعی 
در  را  تصاویر  آنان  اند،  کرده  ُخرسندی  ابراز 
دهنده  نشان  که  می کنند  دست  به  دست  فیسبوک 

خانه نو معتادان است.

کمیتۀ روسای مجلس سنا، قانون انتخابات را به 
دلیل عدم صالحیت قانون اساسی از آجندای این 

مجلس بیرون کرده است.
چهارشنبۀ  روز  به  سنا  مجلس  روسای  کمیتۀ 
انتخابات  قانون  که  گرفت  تصمیم  گذشته  هفتۀ 
به دلیل این که قانون اساسی به شورای ملی هیچ 
گونه صالحیت بحث در سال آخر نداده است؛ 
از آجندا بیرون شود و سناتوران روی آن بحث 

نکنند.
ملی  اساسی، شورای  قانون  ماده ۱۰9  اساس  بر 
در سال آخِر کاری اش نمی تواند قانون انتخابات 

را به بحث گیرد.
دیروز  عمومی  نشست  در  سناتوران  از  شماری 
اصرار داشتند که این قانون باید در آجندا گرفته 
آن  روی  عمومی  نشست  در  سناتوران  و  شود 

تصمیم بگیرند.
داوود غفاری یکی از سناتوران گفت: »سناتوران 
از باب نظارت می توانند این قانون را به بحث 
قانون  این  باید مجلس عمومی در مورد  گیرند؛ 

تصمیم بگیرد«.
تعدیل  فرمان  ورزید:   تاکید  نیز  روف  جاوید 
و  شود  گرفته  آجندا  در  باید  انتخابات  قانون 

مجلس عمومی در مورد آن تصمیم گیرد«.
از سویی هم، محمدعلم ایزدیار که ریاست کمیتۀ 
بر عهده داشت گفت: »در نشست  نیز  را  روسا 
کمیتۀ روسا، تصمیم بر آن شد که فرمان تشکیل 
و صالحیت های کمیشنران در آجندا گرفته شود؛ 
ولی نظر اکثریت مطلق این کمیته بر این بود که 

بر اساس قانون اساسی فرمان قانون انتخابات را 
ما نمی توانیم به بحث گیریم«.

برخی  نظر  چرا  »نمی دانم  افزود:  ایزدیار  آقای 
کرده  تغییر  هنوز  تا  روز چهارشنبه  از  سناتوران 

است«.
این  نیز  نماینده گان  او خاطر نشان کرد: مجلس 
فرمان تقنینی را بر خالف قانون اساسی رد کرده 

است.
از  مدنی  نهادهای  شبکه  و  فیفا  شود،  می  گفته 
به  را  کمپاینی  سنا  مجلس  در  اینسو  به  دیروز 
راه انداخته اند که این فرمان تقنینی در آجندای 

مجلس گرفته شود.
رییس  یار  مسلم  هادی  فضل  حال،  همین  در 

بر  روسا  »کمیتۀ  ورزید:  تاکید  نیز  سنا  مجلس 
اگر  اساسی تصمیم گرفته است و  قانون  اساس 
این فرمان در آجندا گرفته شود؛ در نشست آن 
روز اشتراک نخواهد کرد؛  زیرا نمی خواهم قانون 

اساسی را نقض کنم«.
این فرمان با وجودی که برخی نماینده گان بر این 
آخر  سال  در  تواند  نمی  مجلس  که  بودند  باور 
کاری خود روی آن بحث کند، هفته گذشته از 

سوی مجلس نماینده گان رد شد.
نیز هفته گذشته در واکنش  رییس جمهور غنی 
به هر دو فرمان های تقنینی وی از سوی مجلس 
شده  توشیح  فرامین  این  که  گفت  نماینده گان 

است و بر جای خود باقی خواهند ماند. 

صدهامعتادبرایدومینبارجمعآوریشدند

انفجارسرگلولۀ
سالحثقیله،باعث
زخمیشدنهفت

کودکشد

سنارویفرمانتعدیلقانونانتخاباتبحثنمیکند پوتین:

امریکاتهدیدی
برایامنیتملیروسیهاست

رییس  پوتین،  والدیمیر  سوی  از  تازه گی  به  که  امنیتی  سند  یک  در 
جمهور روسیه امضا شده، ایاالت متحدۀ امریکا »تهدیدی« علیه امنیت 

ملی این کشور خوانده شده است.
به گزارش سی ان ان و رویترز، این سند روایتگر اوج بی اعتمادی و تنش 

میان غرب و روسیه است.
آقای پوتین سند »راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه« را در سال نو 
بی پیشنیه یی  گفته های  امنیتی  سند  این  در  است.  کرده  امضا  میالدی 

دربارۀ نقش ناتو و ایاالت متحده در امنیت ملی روسیه آمده است.
بر  امنیت ملی فدراسیون روسیه، طرحی جامع است که  سند راهبرد 
بلند نظامی این کشور تعیین می شوند. سندی را  بنیاد آن، هدف های 
امنیتی سال  از سند  امضا کرده، نسخه یی جدید  تازه گی  به  پوتین  که 

2۰۰9 است.
در بخشی از سند آمده است که ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا کودتایی 
را که علیه قانون اساسی اوکراین بود، حمایت کرده اند. هم چنان این 
سند توسعۀ نظامی ناتو را تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه قلمداد کرده 
است. اما در سند نامی از بمباران هوایی روسیه به حمایت از دولت 

بشار اسد در سوریه برده نشده است.
جنگنده های روسیه در اواخر سال گذشتۀ میالدی مواضع گروه داعش 
و نیروهای مخالف دولت اسد در سوریه را بمباران کردند. این اقدام 
روسیه نیز با واکنش های تندی از سوی غرب روبه رو شده است. غرب 
بخشی از نیروهای مخالف دولت اسد موسوم به ارتش آزاد سوریه را 

حمایت می کند.
و  درگیری ها  حل  در  را  کشور  این  نقش  روسیه  امنیتی  جدید  سند 
چالش های جهانی پررنگ توصیف کرده؛ اما افزوده است که این مسأله 

سبب واکنِش منفی غرب شده است.
در بخشی از این سند امنیتی آمده است که روسیه می خواهد به سیاستی 
و  متحده  ایاالت  سوء  »واکنش  اقدامش  این  اما  یابد؛  دست  مستقل 
هم پیمانانش را در برداشته است« و به همین دلیل، »فشار های اقتصادی، 

سیاسی و اطالعاتی بر روسیه تحمیل شده اند«.
روابط دیپلماتیک غرب و روسیه زمانی تنش برانگیز شد که نیروهای 
روسی در مارچ 2۰۱۴ جزیرۀ کریمه در اوکراین را با خاک این کشور 
در  تظاهرات گسترده یی  به  منجر  روسیه  دخالت  این  کردند.  ضمیمه 

اوکراین و گریختن رییس جمهور این کشور به روسیه شد.
در جریان هرج و مرج های داخلی اوکراین، کشورهای غربی، به شمول 
ایاالت متحدۀ امریکا، روسیه را متهم به تمویل گروه های افراطی در 

کریمه کردند.
به دنبال آن، غرب و امریکا تحریم های گسترده یی را علیه روسیه وضع 
از  این تحریم ها، واردات مواد خوراکی  به  پاسخ  کردند و مسکو در 

اتحادیۀ اروپا را محدود ساخت.

هفت کودک در ولسوالی قیصار والیت فاریاب 
از اثر انفجار سرگلوله زخمی شدند.

قیصار  ولسوال  قیصاری،  اهلل  رحمت 
روز  شام  که  است  گفته  خبرنگاران  به 
ولسوالی  کهنه  قلعه  روستای  در  گذشته)شنبه( 
با سرگلوله سالح  کودکان  از  قیصار، شماری 
ثقیله در حال بازی بودند که سرگلوله انفجار 

کرده و هفت کودک را زخمی کرده است.
به  زخمی  کودکاِن  که  افزود  همچنان  وی 
تداوی  جهت  میمنه  شهر  افغان ترک  شفاخانۀ 

انتقال داده شده اند.

رییس  سمر  عبدالمعروف  حال،  همین  در 
وضعیت  که   می گوید  فاریاب  عامۀ  صحت 
صحی چهار کودک  خوب است و بعد از ارایه 
کمک های اولیه از شفاخانه مرخص شدند، اما 
صحی  مراقبت  تحت  هنوز  دیگر  کودک  سه 

قرار دارند.
افغانستان کشوری جنگ زده است که در بیشتر 
ویژه  به  ابزار جنگی  هنوز هم  آن،  روستاهای 
ماین ها و سرگلوله های سالح های ثقیله وجود 
دارد که هر از گاهی از کودکان قربانی می گیرد 

و آن ها را زخمی می سازد.
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