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صلـح خواهی ما بـه معنای تسـلیمی طالبان 
عزتمنـد  صلـح  خواهـان  مـا  بـل  نیسـت، 

. هستیم
محمدکریـم خلیلـی رییـس شـورای عالـی 
ایـن  نشسـت مجمـع عمومـی  در  صلـح  
ابـراز ایـن  بـا  شـورا در والیـت  قندهـار 
مطلـب گفـت کـه طابـان بایـد بـه رونـد 

ملحـق شـوند.  صلـح 
خلیلـی تاکیـد کـرد: هـدف از طـرح صلـح 
حکومـت وحـدت ملـی، تسـلیمی طالبـان 
حکومـت  بـه  مسـلح  مخالفـان  دیگـر  و 
عالـی  شـورای  بـل  نیسـت،  افغانسـتان 
صلـح خواسـتار صلـح آبرومنـد بـرای تمام 

اسـت. جنـگ  درگیـر  طرف هـای 
از  افغانسـتان  بنیـاد  می گویـد:  خلیلـی 
کـه  اسـت  امیـد  و  گرفتـه  قندهـار شـکل 
رونـد برقـراری صلـح و ثبات پایـدار نیز از 

آغـاز شـود. قندهـار 
خلیلـی افـزود: خارجیـان هیچ گاهـی صلح 
نیـاز  پـس  نمی خواهنـد  را  افغانسـتان  در 
اسـت تـا گفت گوهـای »بین االفغانـی« برای 

رسـیدن بـه صلـح انجام شـوند.
دولـت  مسـلح  مخالفـان  بـه  خطـاب  وی 
گفـت:« تـا کـی افغان کشـی ادامه پیـدا کند، 
هـر دو طـرف افغـان انـد؛ تـا کی مسـلمان 
طـرف  دو  هـر  کنـد،  پیـدا  ادامـه  کشـی 
مسـلمان انـد، تا کـی کشـتن جوانـان ادامه 

پیـدا کنـد، هـر دو طـرف جوانـان انـد«.
رییـس شـورای عالـی صلح همچنـان گفت 
کـه رهبری این شـورا آمـاده  هرگونه قربانی 
بـرای رسـیدن به صلح اسـت و هیـچ گاه از 
توطئه  هایی کـه بـه گفتـه او دربرابر شـورای 

عالـی صلح جریـان دارد، نخواهد ترسـید.
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد روز پیـش، 
شـورای عالـی صلـح گفت کـه اگـر طالبان 
امضـا  حکومـت  بـا  را  صلـح  تفاهم نامـۀ 
کننـد، حکومـت جـدول زمان بنـدی خروج 
نیروهـای خارجـی...      ادامـه صفحـه 6

کریم خلیلی:
بـه خاطـر صـلح 

آمـادۀ قربانـی هستیـم

اياالت متـحده عمر حکـومت را 
تمـديد خواهـد كـرد؟ 

استفادۀ گسترده از تابلیت K در پايتخت

»تابلیت K باعث بربادی خودم و نام بدی فامیلم شد«

صفحه 3

صفحه 7

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

ناجیه نوری 

بـا نزدیک شـدن پایـان دورۀ قانونـی 
در  ریاسـت جمهوری  چهارسـالۀ 
کمتـر از دو مـاه آینده، افغانسـتان بار 
دیگـر شـاهد بحران هـای انتخاباتـی 

بود. خواهـد 
رای زنی هـا در میان حلقات سیاسـی 
مبنـی بر تشـکیل شـورای قیـادی از 

رهــبران جهــادی، شورای اهل حل 
و عقـد، همچنان البی گری رهــبری 
حکومـت بـه منظور حمایـت ایاالت 
وضعیـت  دوام  بـر  آمریـکا  متحـدۀ 

موجـود آغـاز گردیده اسـت. 
روي هــمرفته ظهــور قشـر جوان، 
عصر دموکراسـی، افـکار و مطالبات 
جدیـد، گزینه هـای حـل و عقـد و 
شـورای قیـادی دهـه هــای گذشـته 
و  عملـی  غیـر  قطعـًا  و  یکسـره  را 

می نمایـد.  ناممکـن 
امـا پرسـش اساسـی این اسـت که ، 
آیـا دولـت أمریکا بـا در نظرداشـت 
چهـار سـال بحـران اخیر در کشـور، 
بـار دیگـر آمـاده خواهــد شـد تـا 
حکومـت موجود را تمدیـد نماید یا 
اینکـه مسـأله را بـه قانـون و انتخاب 
مردم افغانسـتان خواهــد سـپارید؟!

از صفحه فیسبوک 
احمد ولی مسعود

ریاست جمهوری دربارۀ حادثۀ دشت ارچی:

پـالن خونیـن طالبـان در کنـدز خنثـا شـد

سیما سمر به خانواده ها:

از آوردن 
فرزند زياد 
خودداری 

كنـید
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طالبـان جنگـی را کـه پـس از شکسـت و انهدام 
ماشـین جنگـِی خـود دوبـاره در کشـور از سـر 
گرفته انـد، بـا ابزارهـای مختلـف و متفـاوت بـه 
پیـش می برنـد. یکـی از ابزارهای جنگـی طالبان 
در ایـن جنِگ ناعادالنه و ضدانســانی، اسـتفادۀ 
ابـزاری از غیرنظامیـان بـه عنـوان سـپر دفاعـی 
بی گنـاه  انسـان های  از  همـواره  طالبـان  اسـت. 
از  برخـی  در  متأسـفانه  کـه  غیرجانـب دار  و 
مناطـق کشـور بر اسـاِس ضعِف مدیریتِی سـران 
حکومـت در چنـگ ایـن گـروه باقـی مانده انـد، 
بـه عنـوان گوشـت دمِ تـوپ اسـتفاده می کننـد.

 آن چـه کـه در یـک مدرسـۀ دینـی در قنـدوز 
اتفـاق افتـاده، صورت اسـف بار و ننگیـِن همین 
نـوع اسـتفادۀ ابـزاری از شـهروندان عـادی در 
جنـگ می توانـد باشـد. طالبان به محـض این که 
اتفـاق قنـدوز واقع شـد، اعالمیه صـادر کردند و 
بـا مظلوم نمایی تـالش ورزیدند کـه ُکل قربانیاِن 
ایـن حادثـه را غیرنظامیانی نشـان دهنـد که گویا 
در یک مراسـِم دسـتاربندی هـدف حملۀ هوایی 
نیروهـای کشـور قـرار گرفته اند. ولـی آن چه که 
از اعالمیۀ نیروهای امنیــتی در مـورد این حادثه 
برمی آیـد، طالبـان مسـلح در این منطقـه حضور 
نیروهـای  و  فرمانـده  ده هـا  و  داشـته  پُررنـگ 

عادی شـان در ایـن حملـه از بیـن رفته انـد. 
کـه  اسـت  گفتـه  شـاهین   209 اردوی  قـول 
نیروهـای هوایـی ارتـش حوالی سـاعت 11:20 
قبـل از ظهـر روز دوشـنبه )13 حمـل( بـه یـک 
باجـووری  منطقـۀ  در  طالبـان  بـزرگ  تجمـع 
در  کردنـد.  حملـه  ارچـی  دشـت  ولسـوالی 
خبرنامـه آمـده اسـت کـه در نتیجـۀ ایـن حملـۀ 
هوایـی، 25 تروریسـِت طالـب به شـمول شـش 
فرمانـده کلیــدی و مشـهور آنـان، کشـته و 13 
تروریسـِت دیگـر بـه شـمول دو فرمانـده آنـان 
زخمـی شـده اند. خبرنامـه افـزوده: ”در نتیجـۀ 
ایـن حملـه هوایی، شـش فـرد کلیــدی طالبان، 
بـه نام های مولـوی بریـان عضو شـورای کویته، 
قـاری حمیـداهلل رییس کمیسـیون نظامـی طالبان 
در قنـدوز، مولـوی شـاهداهلل عضـو کمیسـیون 
نظامـی طالبـان در قنـدز، مولـوی ممتـاز اسـتاد 
تعلیمـی قطعـۀ سـرخ طالبـان تروریسـت، قاری 
عمـاد یکـی از فرماندهـان تروریسـتان طالـب، 
از  یکـی  مخلـص  بـه  مشـهور  المالـک  عبـد 
فرماندهـان بغالنـی تروریسـت ها همـراه بـا 17 
تـن از اعضـای قطعـۀ سـرخ تروریسـتان طالب 

کشـته شـدند.« 
حملـه  ایـن  در  منبـع  معلومـات  اسـاس  بـر 
همچنـان 13 تروریسـت به شـمول مولوی ناصر 
گـروه  فرماندهـان  از  هجـران  دوسـت محمد  و 
طالبان کشـته شـده اند. قول اردوی 209 شـاهین 
تأکیـد کـرده کـه ایـن حملـه بـاالی یـک تجمع 
بـزرِگ هراس افگنـان که بـه منظـور پالن گذاری 
اعمال تروریسـتی در زون شمال شـرق و فراغت 
طالبـان تـازه پیوسـته بـه این گـروه تروریسـتی 
اسـت.  بودنـد، صـورت گرفتـه  آمـده  گردهـم 
امـا گویـا طالبـان ایـن گـزارش را بـاور ندارنـد 
و مرغ شـان بـه اصطـالح یـک لنـگ دارد. آن هـا 
همچنـان بـر طبـل بی گناهـی خویـش می کوبند 
توجیـه  را  کشـتار  ایـن  در  خـود  دخالـِت  و 
می کننـد. اگـر در این منطقـه افـراد غیرنظامی به 
شـهادت رسـیده باشـند که زیـاد دور از احتمال 
بوده انـد  امـا عامـل اصلـی آن طالبـان  نیسـت، 
کـه از افـراد غیرنظامـی بـه عنـوان ســپر دفاعی 

کرده انـد.  اسـتفاده 
کـودکان  از  جنگ های شـان  در  طالبـان  مگـر 
اسـتفادۀ ابـزاری نمی کننـد. بـر اسـاس قوانیـن 
کـه  کودکانـی  اسـالمی  آموزه هـای  و  بشـری 
هنـوز بالـغ نشـده اند و نمی تواننـد در مورد خود 
و آیندۀشـان تصمیـم بگیرند، نبایـد در منازعات 
دخیـل سـاخته شـوند. طالبـان بـر چـه اساسـی 
کـودکان را وادار می کننـد کـه حمـالت انتحاری 

انجـام دهند؟ در صدر اسـالم چقـدر از کودکان 
تنهـا  اسـت؟...  می شـده  اسـتفاده  جنگ هـا  در 
کسـی کـه در کودکـی وارد منازعـات شـد، بـر 
اسـاس منابـع تاریخـی، حضـرت علـی )رض( 
چهـارم  خلیفـۀ  و  اعظـم  پیامبـر  کاکای  پسـر 
مسـلمانان اسـت که آن هم در یک شـرایط ویژه 
در جنـگ شـرکت ورزیـد. بعـد از آن و پیـش 
از آن، هرگـز پیامبـر از کـودکان نخواسـت کـه 
شمشـیر بـه دسـت بگیرنـد و در جهـاد سـهیم 

شـوند. ایـن نشـان می دهـد کـه تصمیم گیـری 
در مـورد مسـایل ایمانـی بـه خـود افـراد آن هم 
در زمانـی مربـوط می شـود که بالغ شـده باشـند 
و صالحیـت تصمیم گیـری را داشـته باشـند. اما 
طالبـان در جنـگ و شـورش گری باطل شـان، از 
کـودکان ده ـ دوازده سـاله و یـا بیشـتر از آن 

می برنـد.  اسـتفاده 
تـالش  همـواره  طالبـان  دیگـر،  سـوی  از 

ورزیده انـد کـه بـه زور و اجبـار از غیرنظامیـان 
کنـد. حضـور آن هـا  اسـتفاده  در جنـِگ خـود 
کـه  می دهـد  نشــان  پُرازدحـام  محـالت  در 
می خواهنـد  ترفنـد  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  آن هـا 
کـه باعـث نجـاِت خـود شـوند. پنهـان شـدن 
در میـان مـردم کـه نمی تواننـد صـدای خـود را 
بکشـند و یـا در برابـر چنیـن اقدامـی اعتـراض 
کننــد، غیرانسـانی ترین ابزاری اسـت که طالبان 
در  گـروه  ایـن  حتـا  می برنـد.  اسـتفاده  آن  از 
زمانـی کـه در حـال فروپاشـی بـود و نیروهـای 
ایتـالف جهانـی در پـی تروریسـت ها بودند، در 
خانه هـای مـردم عـادی مـأوا می گرفتنـد و برای 
نجـاِت خود افـراد بی گنـاه را قربانـی می کردند. 
اکنـون هـم وضعیـت همیـن اسـت، طالبـان از 
هـر ابـزاری بـرای نجـاِت خـود و بدنام سـازی 
نیروهـای امنیتـی اسـتفاده می کننـد. ایـن گـروه 
گام  وادی  ایـن  در  بی رحمانـه  چنـان  حتـا 
برمـی دارد کـه حتا از کشــتن صدهـا غیرنظامی 
در یـک حملـۀ انتحـاری لـذت می بـرد. جنـون 
طالبـان بـه آدم کشـی در بطـن ایدیولـوژِی ایـن 
گـروه ریشـه دارد و کشـتارهای جمعی، بخشـی 
از فعالیت هـای آن بـه شـمار مـی رود. طالبـان به 
مفهومـی بـه نـامِ عاطفـۀ انسـانی کامـاًل بی بـاور 
هســتند و در راه رسـیدن بـه اهداف شوم شـان، 
حاضـر به قربانی سـاختِن هـر زنده جانـی اعم از 

طفـِل ُخردسـال و پیـِر کهنسـال می باشـند.
و  ددمنشـی  از  روشـنی  نشـانۀ  کنـدز،  رویـداد 
توحـِش گروهـی اسـت کـه نـامِ اسـالم را بـا 
ولـی در صحنـۀ عمـل،  یـدک می کشـد  خـود 
کوچک تریـن پای بنـدی بـه دسـتوراِت دینـی و 
قرآنـی ندارد. جـان باختِن غیرنظامیان در کنــدز 
اگرچـه مایۀ درد و اندوهِ بسـیار اسـت، اما هرگز 
نبایـد سـبب شـود کـه مـردم در برابـِر نیروهای 
امنیتی کشـور که همواره سـینۀ خـود را در دفاع 
از هم میهنان شـان سـپر کرده انـد، موضـع بگیرند. 
رویـداد کنـدز دلیـِل واضحی برای نفرِت بیشـتر 
اثـر  بـر  کـه  آن هاسـت  پشـتیباناِن  طالبـان و  از 
فعالیت هـای آنـان، هرازگاهـی گلیم غـم و ماتم 

در افغانسـتان پهـن می گـردد. 
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احمــد عمران

غیرنظامیان؛ 
سـپر دفـاعِی طـالبان

 

در گزارش تازه یی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
دربارۀ وضعیِت کودکاِن کار منتشر کرده، چنین آمده که: 16 
درصد کودکاِن کار در کشور مورد آزار و اذیِت جنسی قرار 
گرفته اند و 40 درصِد این آزارها نیز از نوع تماس بدنی بوده 

است.
کار  کودکاِن  درصد  چهل  گزارش،  این  یافته های  اساس  بر 
درصد   33 هستند،  روبه رو  مختلف  تهدیدهای  و  فشار  با 
مورد ضرب وشتم قرار می گیرند، 39 درصد تحقیر و توهین 
می شوند و بیشتر از 28 درصد نیز مجبور به کارهایی باالتر از 

تواِن خود می شوند.
این آمار درحالی ست که کودکاِن کار در کشور رقمی میلیونی 
امور  و  کار  وزارت  سخنگوی  چنان که  می کنند؛  احتوا  را 
اجتماعی می گوید که  1.2 میلیون کودِک کارگر در افغانستان 
وجود دارند و بیش از 3 ملیون کودک هم در این کشور زیر 
خط فقر زنده گی می کنند. همچنین بر اساس اعالم مرکز آمار 
افغانستان، از 29 میلیون جمعیت کشور، حدود 12 میلیون نفر 

در سنیِن بین 5 الی 19 سال قرار دارند.
در گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان، یقینًا نکاِت 
دارد،  وجود  گفتن  برای  فراوانی  مهِم  و حرف های  دردانگیز 
اذیت جنسِی  و  آزار  روی  می توان  فقط  نوشتار  این  در  ولی 

کودکان تمرکز کرد.
که  می شود  شمرده  اسالم  جهان  از  مهمی  بخِش  افغانستان، 
بیشتر از  99 درصد جمعیِت آن مسلمان هستند. پرهیز از هر 
نوع تماس و رابطۀ جنسی خارج از حریم زناشویی، یکی از 
آن  شکستاندِن  که  می آید  شمار  به  اسالم  اصولِی  آموزه های 
محصنه،  زنای  دارد؛  پی  در  را  مرگ  موارد، حکم  برخی  در 
می آیند.  حساب  به  شمار  این  از  عنف  به  تجاوز  و  لواطت 
به رغم این همه سخت گیری اما یافته های تازۀ کمیسیون حقوق 
و  افغانستان  جامعۀ  واقعیت های  میان  که  می دهد  نشان  بشر 

احکام اسالمی، فاصله یی شگرف وجود دارد.
از وضعیِت کودکاِن کار  گزارش کمیسیون حقوق بشر، فقط 
نیز  آن  آمارهای  حتا  و  گفته  سخن  آن ها  بر  جنسی  آزار  و 
این موارد،  تهیۀ گزارش تحقیقی در  به دلیِل محدودیت ها در 
حدس زده می شود که کمتر از میزان واقعی است؛ زیرا شرم 
و ناموس داری همواره باعث تخفیِف این ارقام می  شود. اگر 
در  غیررسمی  اظهاراِت  و  مشاهدات  به  رقم ها،  این  به جای 
کوچه و بازار اتکا کنیم، آن وقت خواهیم دید که صدمتأسفانه 
آزارجنسی در تمام مصادیق آن، اعم از پُرزه رفتن تا بچه بازی 
در  که  شده  بدل  ما  جامعۀ  فرهنِگ  از  بخشی  به  تجاوز،  و 
سنت های  و  قرآن  عطر  به  آمیخته  اسالمِی  جامعۀ  رسمیات، 

رسول خدا خوانده می شود!
 عصبانی نباید شویم: وقتی در بازارهای شلوغ هرکدام از ما 
به بسیار ساده گی شاهد آزار رساندِن زبانی و بدنِی مردان در 
مایحتاِج  برای خرید  فقط  که  زنان و دخترانی می باشیم  حِق 
خانه به بیرون آمده اند و هیچ  یک نیز جرأت ایستادن در برابِر 
چنین وضعیتی نداریم؛ این تماشای بدون واکنش، معنای این 
را می دهد که ما با این حالت کنار آمده ایم و اجازۀ همنشینی 

آزار جنسی را با فرهنِگ اسالمی مان داده ایم.
و  یتیم  کودکاِن  بگذریم،  عام  َمالی  و  بازار  و  کوچه  از  اگر 
بی سرپرستی که در ازای 50 افغانی حاضر می شوند صبح تا 
یا زیرزمیِن یک کارگاه  شب در پستوِی دکاِن میوه فروشی و 
تجاوز  مورد  دارد  احتمال  که  البته  صد  بَکنند،  جان  نجاری 
جنسِی همان افراد و اشخاصی قرار بگیرند که در بازارها فقط 

می توانند بدِن خانم ها را از روی لباس لمس کنند. 
برای واکاوی این درد و معضل شرم آور، مسلمًا به بحث های 
برای  و  است  نیاز  فراوانی  جامعه شناسانۀ  و  روان شناختی 
آدرِس  به صدها  را  نیز می توان ذهن  این وضع  یافتن مقصِر 
هیچ کدام  مجال  کوچک،  ستون  این  که  داد  ارجاع  گوناگون 
را نمی دهد. اما برای آغاز درماِن این دردِ بزرگ در این مجاِل 
کوتاه همین قدر می توان گفت که جامعۀ افغانستان از مسووالِن 
حکومتی گرفته تا خطیبان مساجد، باید اوالً وجود آزارجنسی 
را به جای کتمان، به عنوان یک واقعیِت بسیار تلخ بپذیرند، ثانیًا 
به جای سر دادِن چند شعار و موعظۀ بی پشتوانه، به ریشه های 
اندیشه  باشد،  آگاهی  و  فقر جنسی  می تواند  از جمله  که  آن 
کنند و مبارزه با آن را ابتدا از خانواده هاِی خود با بذل محبت و 
آگاهِی بیشتر بیاغازند و ثالثًا در کوچه و بازار و هرجای دیگر، 
می گیرند،  قرار  جنسی  اهانت  و  تعرض  مورد  که  کسانی  از 
چنان دفاع کنند که گویی یکی از اعضای خانوادۀ آن ها مورد 

تعرض قرار گرفته است.

جامعۀ اسـالمی
 و اپیـدمی آزار جنسـی

رویداد كندز، نشانۀ روشنی 
از ددمنشی و توحِش گروهی 
است كه ناِم اسالم را با خود 
یدک می كشد ولی در صحنۀ 
عمل، كوچک ترین پای بندی 
به دستوراِت دینی و قرآنی 

ندارد. جان باختِن غیرنظامیان 
در كنـدز اگرچه مایۀ درد و 
اندوِه بسیار است، اما هرگز 
نباید سبب شود كه مردم در 

برابِر نیروهای امنیتی كشور كه 
همواره سینۀ خود را در دفاع 

از هم میهنان شان سپر كرده اند، 
موضع بگیرند. رویداد كندز 

دلیِل واضحی برای نفرِت بیشتر 
از طالبان و پشتیباناِن آن هاست 

كه بر اثر فعالیت های آنان، 
هرازگاهی گلیم غم و ماتم در 

افغانستان پهن می گردد
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کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـِر افغانسـتان دیروز گـزارش تازه یی 
را در پیونـد بـه »پیامدهـای کارهـای شـاقه بـاالی کـودکان« نشـر 

. کرد
سـیما سـمر، رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان دیـروز 
در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفـت کـه 61 درصـد کـودکان 
افغانسـتان در محیـط غیـر بهداشـتی کار می کنند و نیـز 56 درصد 

آنـان فرصـت آمـوزش ندارند.
بانـو سـمر می گویـد کـه براسـاس قوانیـن بین المللـی و قوانیـن 
افغانسـتان، اطفـال نبایـد کارهـای شـاقه کننـد کـه در ایـن میـان 

حکومـت نیـز هیـچ برنامه یـی بـرای ایـن کـودکان نـدارد.

رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان می گوید کـه آنان 
ایـن پژوهـش را در 25 والیـت راه انـدازی کـرده و نتایج آن 
نشـان می دهـد کودکانی که مصروف کارهای شـاق هسـتند، 
در وضعیت بسـیار دشـوار قـرار دارند و کارگـزارن حکومت 
هـم هیـچ برنامه یی بـرای بیرون کـردن آنان از ایـن وضعیت 

ندارند.
سـیما سـمر بـا اشـاره بـه این کـه 61 درصـد کـودکان کار 
در محیـط غیرصحـی مصـروف کار انـد و 56 درصـد آنـان 
بـه آمـوزش دسترسـی ندارنـد، افـزود: یافته هـای کمیسـیون 
حقـوق بشـر نشـان می دهـد کـه، 8 درصـد کودکانـی که به 
کارهـای شـاق مصروف هسـتند، بیـن 7 تا 12 سـال و 82 

درصـد دیگرشـان بیـن 13 تـا 18 سـال سـن دارند.
بانـو سـمر می گوید کـه این کـودکان حدود هفت سـاعت 
در طـول روز و بیشـتر از 35 سـاعت بـه شـمول روزهـای 
جمعـه در طـول یک هفته مصروف کارهای شـاق هسـتند.
رییـس کمیسـیون حقوق بشـر گفت کـه از میـان کودکانی 
کـه بـه کارهای شـاق می کننـد، 56 درصدشـان از کار خود 
راضـی هسـتند، امـا بـه ایـن دلیـل کـه نمی دانند نبایـد کار 

. کنند
سـیما سـمر می افزایـد کـه 57 درصـد ایـن کـودکان در 
جریـان کار دچـار مشـکالت صحـی می شـوند کـه از این 
درمـان  هزینـۀ شخصی شـان  بـا  آنـان  درصـد   78 میـان، 
می شـوند و حـدود 32 درصـد شـان هـم در جریـان کار 
آسـیب می بیننـد و دچـار شکسـته گی اعضـا و جراحـت 

می شـوند.
بانـو سـمر اظهـار داشـت کـه 92 درصـد کـودکاِن کار، 
پسـران انـد و از این میـان، 3 درصد افـراد داری معلولیت، 
98 درصـد آنـان مجـرد، 0.8 درصـد دیگـر متأهـل و 80 

درصـد هـم بیشـتر از 12 سـال سـن دارنـد.
رییـس کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر می گوید کـه ادامۀ 
جنـگ و خشـونت، کـودکان را مجبـور بـه کارهای شـاقه 
کـرده و بایـد حکومـت و مـردم افغانسـتان زمینـۀ برقـراری 
صلـح را در کشـور فراهـم سـازد. او تأکیـد می کنـد کـه در رونـد 

صلـح نبایـد حقـوق قربانیـان جنـگ نادیـده گرفته شـود.
او هم چنـان می گویـد کـه بیشـتر کودکانـی کـه در جریـان کار 
آسـیب دیـده و زخمـی شـده انـد، صاحـب کار از تـداوی آنـان 
خـودداری کـرده و از پول شخصی شـان در بیمارسـتان های دولتی 
و یـا شـخصی تـداوی شـده انـد و شـمار دیگرشـان حتـا تداوی 

اند. نشـده 
بانـو سـمر همچنـان گفـت کـه 59 درصـد کودکانی کـه مصروف 
انجام دادن کارهای شـاق هسـتند، بـه غذا ابتدایی دسترسـی دارند 

کـه فقـط سـه وقـت نـان برای شـان داده می شـود و 39 در صـد 
دیگرشـان فقـط دو وقـت نـان می خوردند.

رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر با بیـان این کـه بحران چهل سـالۀ 
جنـگ در افغانسـتان سـبب شـده اسـت کـه شـالودۀ اقتصـادی 
مـردم ورشکسـته شـود می گویـد: »جنگ هـای افغانسـتان افـزون 
بـر این کـه پیامدهـای منفـی خـود را در همـه بخش هـا داشـته، از 
کـودکان ایـن کشـور نیـز همـواره قربانـی گرفتـه و میـزان تلفات 
کـودکان در جنـگ، در سـال 96 باالتـر از سـال 95 خورشـیدی 

. است«
سـیما سـمر بـه حکومـت وحدت ملـی پیشـنهاد می کند کـه برای 
خانواده هـا آگاهـی بدهـد تـا از آوردن فرزنـد زیـاد خـود داری 
کننـد و ایـن روند شـامل نصاب آموزشـی شـود و از آموزشـگاها 

نیز شـود.
بـه گفتـۀ او، دولـت مکلـف اسـت زمینـۀ آمـوزش و پـرورش را 
بـرای کـودکان مسـاعد سـازد و بـرای کودکانـی کـه مصـروف  

کارهـای شـاق هسـتند، راه حـل پیـدا کنـد.
در گـزارش کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر آمـده اسـت: 73 نوع 
کارهـای شـاق کـه شـامل خشـت مالی، دست فروشـی، قالین بافی، 
ترمیـم کاری موترهـا، آهنگری، حلبی سـازی، هوتـل داری و دیگر 
کارهـای طاقت فرسـا و شـاق اسـت، کـودکان مجبـور بـه انجـام 

آن هـای می شـوند.
در بخـش دیگـر ایـن پژوهش گفته شـده اسـت کـه 10 درصد از 
ایـن کـودکان افـزون بـر این که روزانـه به کار گماشـته می شـوند، 
چندیـن سـاعت از طـرف شـب نیـز کار می کننـد. آنـان از طـرف 
ماننـد  مـواد خـام،  آمـاده سـاختن  و  پروسـس  شـب مصـروف 
نخودپـزی، پـاک کـردن کشـمش وغیـره کارها می باشـند تـا مواد 

را شـب آمـاده کـرده و روزانـه آن بـه فروش برسـانند.
ایـن پژوهـش افزوده اسـت کـه 49 درصد کـودکان به خاطر کمک  
اقتصـادی بـه خانواده هـای شـان کار می کننـد، 42 درصـد جهـت 
فراگیـری آموزش هـای حرفه یـی کار می کننـد، 35.6 درصد شـان 
کار می کننـد، 11.5 درصـد  قـرض خانواده هـای شـان  بـدل  در 
کـودکان تنهـا در بـدل نـان دو وقـت کـه از طـرف صاحـب کار 

برای شـان داده می شـود، مصـروف کارهـای شـاق هسـتند.
یافته هـای کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان نشـان می دهـد کـه 
دسترسـی ایـن کـودکان به حقـوق شـان در پایین ترین سـطح قرار 
دارد و اکثـر آنـان حتـا از حقـوق ابتدایی خود مانند، سـاعت  تیری 

و تفریـح نیز محروم هسـتند.
ایـن گـزارش در حالـی نشـر شـد کـه چنـد روز پیـش سـازمان 
غذایـی جهـان »WFP« گزارشـی را نشـر کـرد کـه نشـان می داد، 

حـدود 12 میلیـون نفـر در افغانسـتان گرسـنه انـد.

از  تلویحـًا  اعالمیه یـی  در  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
عملیـات نیروهـای امنیتی در ولسـوالی دشـت ارچی 
کنـدز دفـاع کـرده و از جـان باختـن کـودکان ابـراز 

تأسـف نمـوده اسـت. 
ارتـش  هوایـی  نیروهـای  اپریـل  دوم  دوشـنبه  روز 
افغانسـتان بر مسـجدی در والیت کنـدز حمله کردند 
کـه بـه گفتـه مقام هـای امنیتـی در این حملـه چندین 
فرمانـده طالبان کشـته شـدند؛ اما باشـنده گان کندز به 
رسـانه ها گفته انـد کـه در ایـن حملـه 50 غیرنظامـی 

کشـته و 150 غیرنظامـی دیگـر زخـم برداشـتت اند.
ارگ دیـروز در اعالمیه یـی گفـت که  تامیـن امنیت و 
حفاظـت جـان و مال مردم از مسـئولیت های اساسـی 
حکومـت افغانسـتان بوده و نیروهـای امنیتی و دفاعی 
کشـور همـواره کوشـیده اند تـا در تمـام عملیات های 
خویـش از دقـت و هماهنگـی کامـل کار گرفتـه و 

تـالش می نماینـد کـه بـه افراد ملکی آسـیب نرسـد.
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه طالبـان بـه خاطـر طـرح 
و  داخـل  از  را  افـراد خویـش  پـالن خونیـن،  یـک 
خارج کشـور به ولسـوالی دشـت ارچی والیت کندز 
دعـوت کـرده بودنـد، تـا یکبـار دیگـر هموطنـان بی 

گنـاه مـا را بـه خـاک و خـون بکشـانند.
بنیـاد اعالمیـۀ ارگ، اردوی ملـی افغانسـتان بـه  بـر 
اسـاس اطالعـات دقیـق کـه از پـالن متذکره داشـت، 
تـالش ورزیـد تـا آن را خثنـی نمـوده، مـردم را از 
فاجعـۀ بـزرگ نجـات دهد، امـا گزارش هایـی وجود 
دارد کـه متاسـفانه در ایـن حملـه بـه افـراد ملکی نیز 

است. آسـیب رسـیده 
بـر بنیـاد اعالمیـه، بـه منظـور روشن شـدن چگونگی 
رویـداد  ایـن  در  ملکـی  افـراد  بـه  کـه  آسـیب هایی 
را  کمیسـیونی  غنـی  ریس جمهـور  اسـت،  رسـیده 
بـه ریاسـت جنـرال خدایـداد هزارهسـرمفتش عالـی 
دفتـر شـورای امنیـت ملـی کـه در ترکیـب آن الحاج 
طاهـر صافی و سـید سـلیمان حامد مشـاورین رئیس 
جمهـور و نماینـدگان وزارت هـای دفاع ملـی و امور 
داخله، ریاسـت عمومـی امنیت ملی، دادسـتانی کل و 
ریاسـت مسـتقل ارگان هـای محـل شـامل می باشـند، 

بـه صـورت  را  متذکـره  رویـداد  تـا  موظـف  نمـود 
جـدی و همه جانبـه بررسـی کرده، گـزارش یافته های 
خویـش را در مـدت یک هفتـه بـه جلسـۀ شـورای 

امنیـت ملـی ارائـه کند.
در ایـن حـال، یونامـا )دفتـر معاونـت سـازمان ملـل 
متحـد( در افغانسـتان در واکنـش بـه حملـه هوایـی 
نیروهـای  کشـور کـه بـه اسـاس اظهـارات مقام های 
امنیتـی  در آن، چندیـن فرمانـده طالبان کشـته شـده، 
گفـت کـه ایـن قضیـه را بـه شـکل جـدی بررسـی 

می کنـد.
دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان در 
صفحـۀ تویتـرش نوشـته که گـروه حقوق بشـر ما در 
حـال حاضـر در دشـت ارچی کنـدز به خاطر بررسـی 

ایـن رویـداد حضـور دارند.

از سـویی هم، فرمانـده پولیس والیت کنـدز می گوید 
که از حمله بر مسـجدی در سـاحۀ دشـت ارچی این 

والیـت بی خبر بوده اسـت. 
حمیـد حمیدی فرمانـدۀ امنیه والیت کنـدز در تماس 
بـا روزنامـۀ ماندگار می گویـد که در جریـان عملیات 

نیروهـای هوایی در کنـدز نبوده اند.  
آقـای حمیـدی بـا بیـان این کـه گزارش هـای ضـد و 
نقیـض در رابطـه بـه تلفـات حملـۀ هوایـی بـه یـک 
مدرسـه دینـی در والیـت کنـدز وجـود دارد، گفـت: 
آمـار تلفـات این حادثۀ تا هنوز روشـن نشـده اسـت 

و تیم هـای بررسـی بـه  سـاحه فرسـتاده شـده اند. 
و  سـاحه  در  موجـود  مقام هـای  حـال،  همیـن  در 
نهادهـای امنیتـی نظـارت کننـده ، تلفـات غیرنظامیـان 
کرده انـد. رد  را  دشـت  ارچی  در  هوایـی  حملـه   در 
محمـد حنیـف رضایـی، آمر امـور عامه قـول اردوی 
209 شـاهین در ایـن بـاره گفته اسـت، ایـن حمله بر 
جلسـه طالبـان در یک مدرسـه دینـی بوده کـه در آن 

چندیـن تـن از گروه طالبان کشـته شـدند.
بـه گفته او، جلسـۀ گـروه طالبـان زمانی مـورد حمله 
قـرار گرفـت کـه در آن ارشـدترین مقام هـای گـروه 
طالبـان اشـتراک داشـته و نیروهـای امنیتـی نظـر بـه 
اطالعـات اسـتخباراتی آنـان را هـدف قـرار داده انـد.

 مسـووالن دولتـی می گوینـد کـه درایـن حملـه بیش 
از 25 تـن از گـروه تروریسـتی طالبـان را کشـته اند. 
امـا پزشـکی در بیمارسـتان دولتـی کنـدوز بـه بی بی 
سـی گفتـه که بیـش از 50 نفـر با زخم های شـدید به 

منتقل شـد ه اند. بیمارسـتان 
در همیـن حـال، یـک خبرنـگار محلـی نیـز می گوید 
کـه حمله بـه یک مراسـم دسـتار بنـدی دانش آموزان 
در یـک مدرسـۀ دینـی صـورت گرفته اسـت. هرچند 
او از آمـار دقیـق تلفـات اظهـار بی خبـری کـرد، امـا 
گفـت: امـار تلفـات نهایـت زیـاد اسـت و در چنـد 
سـاعت تـا هنـوز روند انتقـال قربانیـان به بیمارسـتان 

ادامـه دارد.
او گفـت: امـکان دارد کـه برخـی از  سـران گـروه 
طالبـان نیـز در ایـن مراسـم اشـتراک داشـته باشـند، 
امـا گفته هـای مسـووالن امنیتـی را کـه ادعـا می کنند: 
طالبـان در منطقـه رزمایـش نظامی داشـتند را رد کرد. 
در همیـن حـال، گـروه طالبان ادعـا کرده  انـد که هیچ 
فـرد مربـوط ایـن گـروه در میـان کشـته شـده ها و 

نبوده  انـد. زخمی هـا 

سیما سمر به خانواده ها:

از آوردن فـرزند زيـاد 
خـودداری كنیـد

ریاست جمهوری دربارۀ حادثۀ دشت ارچی:

پالن خونین طالبان در کندز خنثا شد
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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نیازهـای تجـاری  و  ایجـاد می کنـد  جهانـی شـدن فرصت هـای جدیـِد خیره کننده یـی 
جهان شـمول را بـرآورده می سـازد امـا در عین حال به طور چشـمگیری فعـاالن اقتصادی، 
صاحبـان صنایـع و شـرکت های چندملیتـی را قـادر می سـازد کـه به سرتاسـر دنیـا بروند 
و بـرای رسـیدن بـه سـود بیشـتر، بـه چرخـۀ طبیعـت و محیط زیسـت آسـیب برسـانند.  
نظریه پـردازاِن جهانی شـدن معتقدنـد کـه جهانی شـدن همـان فراینـِد مسـتمِر وابسـته گی 
متقابـِل انسـان ها در همـۀ حوزه هـا از جملـه اقتصـاد و سیاسـت و فرهنگ اسـت. جهانی 
شـدن بـا نابـود سـاختِن مـکان از طریـق زمـان و افزایـش توانایی هـای بشـر در تصـرف 
طبیعـت، جهـان را بسـیار کوچک تـر از تصـوراِت انسـان های دوره هـای گذشـته سـاخته 
اسـت. ایـن کوچک شده گی سـت کـه بـه انسـان ها یـادآوری می کنـد کـه دیگـر محیـط 
زیسـت گرایی تنهـا در یـک کشـور امکان پذیـر نیسـت و نیـاز بـه نسـخۀ جهانـِی محیـط 

زیسـت وجود دارد. 
کشـف علمـی مشـکالت جهانـی محیط زیسـت مانند سـوراخ شـدن الیـۀ ازن و افزایش 
دمـای زمیـن و از بیـن رفتـن تنـوع گونه هـا نشـان داده که اگر قرار اسـت این مشـکالت 
بـه صـورت جـدی رفـع شـوند، هیـچ کـدام از دولـتـ  ملت ها هرقـدر هم کـه قدرتمند 
باشـند، به تنهایـی نمی تواننـد از عهـدۀ حـِل ایـن مشـکالت برآینـد، فقـط یـک اجتمـاع 
بین المللـی و همـکاری جهانـی می توانـد بـه رفـِع ایـن مشـکالِت جهان شـمول موفـق 

 . شود
اسـیدی، گـرم شـدن جهـان و مسـایل و مشـکالِت  بـاران  دیـدگاه جهانـی شـدن  از 
افزایـش  و  یکدیگـر  بـه  روزافـزوِن جوامـع  وابسـته گی  مبیّـِن  می توانـد  جهان شـمول، 
تأثیرگزاری هـای یـک منطقـه بـر دیگر مناطق جهان باشـد. روشـن اسـت کـه دولت های 
ملـی بایـد بـا یکدیگـر همفکـری و همـکاری کننـد تـا بر ایـن چالش هـای جهانـی فایق 
بیاینـد. جهانـی شـدن، سیاسـت های زیسـت محیطی را تسـریع کـرده و بـه تعریف مجدد 

از طبیعـت در قالـب اصطالحـات سـیارۀ زمیـن کمـک نمـوده اسـت.
جهانـی شـدن ایـن فرصت و زمینـه را به انسـان ها فراهم می کنـد که ببینند چگونـه تلفیِق 
صنعتـی شـدن، شهرنشـینی و اقتصاد سـرمایه داری توانسـته جهـاِن مدرن را بـه این چهرۀ 
تحسـین برانگیز و در عیـن حـال مخرِب محیط زیسـت درآورد. جهانی شـدن و امکاناتش 
می توانـد خودآگاهـی محیط زیسـتی را جهانی بسـازد و بشـریت را در رفِع مشـکالتی که 

محاسـبات و اقداماِت نادرسـِت خودشـان به میان آورده، بسـیج کند. 
جهانـی شـدن  همان طور که قدرت و فرصِت دسـت اندازی بشـر در طبیعـت را فوق العاده 
سـاخته، فرصـت و قـدرِت انتقاد از نگرش هـا و فعالیت های ویران بارِ انسـان ها در سـطِح 
جهانـی را نیـز وسـعت و شـدت بخشـیده اسـت. ایـن انتقادهـا و سـرزنش ها در بسـتر 
جهانـی شـدن انعـکاِس جهانـی می یابنـد و ذهنیـِت انسـان ها، دولت هـا و سـازمان ها و 
نهادهـا را در سرتاسـر کـرۀ خاکـی درگیر می سـازد. بر اثر ایـن درگیری های ذهنی اسـت 
که سیاسـت های سـبز، احزاب سـبز، نهضت سـبز، معاهده هـای زیسـت محیطی و مفاهیم 
و ایدیولوژی هایـی هماننـد اندیشـۀ سـبز، زیسـت کره، بوم شناسـی و بوم گرایـی سـر بلند 

می کننـد و در برابـر انسـان محوری مفـرط، محیط گرایـی را پیشـنهاد می کننـد. 
بوم گرایـان بـا اعـالم بیـزاری از رشـد شـتابندۀ صنعتی شـدن و شهرنشـینی و تخریـب 
محیـط زیسـت، شـعار بازگشـت به طبیعت را سـر می دهنـد و بوم گرایی را بـه عنوان یک 
ایدیولـوژی سیاسـِی جدیـد در عرصـۀ علم سیاسـت و روابـط بین الملل معرفـی می کنند. 
بوم گرایـان تمـام ایدیولوژی هـای بـزرگ و حاکـم بـر جهـان سیاسـت را نمـادی از یـک 
پیـش داوری انسـان مدارانه )بشـر؛ ُگل سرسـبد هسـتی( می داننـد و مدعی اند کـه همۀ این 
ایدیولوژی هـا فقـط وعـدۀ روش های مختلـِف بهره بـرداری از طبیعت در راسـتای راحتی 
و نفـع بشـریت را می دهنـد. بوم گرایـی می گویـد طبیعـت را بایـد یک ُکل به شـمار آورد 
و پذیـراِی انسـان ها، گیاهـان و جمـادات کـه هـر کـدام جزیـی از این ُکل هسـتند، شـد. 
سـعادِت بشـر در ایـن اسـت کـه بـا طبیعت آشــتی کند، بـه تنـوع موجـود در آن احترام 
بگـذارد و بقـا و خوشـبختِی خـود را در رابطـۀ مسـالمت آمیز ـ  نه سـلطه جویانهـ  با تمام 

اجـزای طبیعـت جسـت وجو نماید. 
اگرچـه آرمان هـا و مضامیـِن بوم گرایـی بـا واقعیت هـای جهـاِن مـا فاصلـۀ بسـیار دارد و 
حتـا چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه تبدیـل آن  بـه یـک ایدیولـوژی جهانـی بـا چالش های 
عظیمی مواجه اسـت، ولی مسـلمًا ظهور چنین عقایدی و انعکاس سـریع و آسـاِن آن در 
عصـر جهانـی شـدن، می توانـد دغدغه هـا و تحـرکاِت ذهنی و فیزیکـِی زیـادی را به نفِع 

محیـط زیسـت جهانـی و بحران هـای جـاری در آن رقـم بزند.

بخش هفتـم

ــنت  ــاء س ــر از احی ــاب پیامب ــر اصح تعبی
ــوان  ــه عن ــت. ب ــوده اس ــه ب ــز همین گون نی
ــا  ــٍر َقاَل:ُکنَّ ــِن ُجبَیْ ــعِیِد بْ ــْن َس ــه: َع نمون
ــا  ــي: یَ ِ ــاَل ل ــَۀ، َفَق ــاٍس بَِعَرَف ــِن َعبَّ ــَع ابْ َم
ــوَن؟  ــاَس یَُلبُّ ــَمُع النَّ ِــي اَل أَْس ــا ل ــعِیُد! َم َس
َفُقْلــُت: یََخاُفــوَن مـِـْن ُمَعاِویـَـَۀ. َقــاَل: َفَخــَرَج 
ــَک  ــاَل: لَبَّیْ ــَطاِطِه، َفَق ــْن ُفْس ــاٍس مِ ــُن َعبَّ ابْ
ــنََّۀ  ــوا السُّ ــْد تََرُک ــْم َق ــَک، َفإِنَُّه ــمَّ لَبَّیْ اللَُّه
.« )النیســابوری الســلمی،  مِــْن بُْغــِض َعلـِـيٍّ
رقــم 2830(؛1   1412: ج2،  ص 1334، ح 
از حضــرت ســعید بــن جبیــر روایــت 
اســت کــه مــا همــراه ابــن عبــاس در عرفــه 
ــرا  ــعید! م ــت: ای س ــن گف ــه م ــم، ب بودی
ــردم  ــه م ــنوم ک ــت، نمی ش ــده اس ــی ش چ
ــردم از حضــرت  ــم: م ــد؟ گفت ــه بگوین تلبی
ــاس  ــن عب ــه می ترســند. حضــرت اب معاوی
ــت.  ــه گف ــد و تلبی ــرون ش ــه اش بی از خیم
ــرک  ــی ت ــض عل ــان از بغ ــه آن ــت ک گف

ســنت کرده انــد. 
کــه  زمینــی  مــرده:  زمیــن  احیــاء  دو. 
ــرای زراعــت و بهــرده  ــزرع اســت و ب لم ی
دادن آمــاده ســاخته شــود. از حضــرت 
جابــر روایــت اســت کــه حضــرت پیامبــر 
اعظــم فرمــود: »َمــْن أْحیـَـا أْرضــًا َمیْتـَـًۀ َفَلــُه 
فِیَهــا أْجــٌر، َوَمــا أکَلــِت الَْعافِیـَـُۀ  مِنَْهــا َفُهــَو 
لـَـُه َصَدَقــٌۀ« )الهیثمــی، بیتــا: ج4، ص 17، ح 
رقــم 1136(؛2    هــر کســی زمیــن مرده یــی 
ــت و  ــه اس ــش صدق ــد، برای ــده کن را زن
ــد  ــان از آن می خورن ــده جان آن چــه کــه زن

ــه اســت.  ــرای او صدق ــز ب نی
ــلمان  ــالت مس ــه: رس ــث آن ک ــام حدی پی

اعمــار زمیــن و تســلط بــر طبیعــت اســت.
ــده داری:  ــب زن ــا ش ــل ی ــاءِ الَلیَ ــه. إِْحیَ س
در ســنت نبــوی از شــب زنده داری بــه 
»إِْحیَــاءِ الَلیَــل« تعبیــر می شــود،  یعنــی 
روزگار  فرصــت  از  می خوابــد،  کــه  آن  
ــع  ــرد، در واق ــژه شــب ســود نمی ب ــه وی ب
ــرد،  ــه ســود می ب وقت کــش اســت و آن ک
حضــرت  از  اســت.  زمــان  زنده کننــدۀ 
ــت:  »َکاَن  ــه گف ــت ک ــت اس ــه روای عائش
ــلََّم - إَِذا  ــهِ َوَس ــی اهللَّ َعَلیْ َرُســوُل اهللَّ - َصلَّ
َدَخــَل الَْعْشــُر الَْواِخــُر مِــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن 
ــُه.«  ــَظ أَْهَل ــَل َوأَیَْق ــا اللَّیْ ــَزَر، َوأَْحیَ َشــدَّ الِْمئْ
ص  ج2،    :1412 الســلمی،  )النیســابوری 
1059، ح رقــم 2830( ؛3   حضــرت رســول 
اهلل بــا داخــل شــدن دهــۀ اخیــر مــاه 
ــرد،  ــاب می ک ــتری اجتن ــان، از همبس رمض
شــب را زنــده می داشــت و خانــواده اش را 

بیــدار می کــرد.
علمــی  ســنت  در  إحیــاء  مفهــوم  ج: 
مســلمانان؛ در ســنت علمــی مســلمانان بــه 

برمی خوریــم. مــورد  چنــد 
یــک. إحیــاء علــم و دانــش؛ حضــرت 
ــده  ــم را زن ــره و مدارســۀ عل ــه مذاک علقم
ــت.  ــردن آن می دانس ــده ک ــتن و زن نگداش
از حضــرت ثنــا بــن عابــس روایــت اســت 
کــه حضــرت علقمــه گفــت: »إِْحیـَـاُء الْعِْلــِم 
الُْمَذاَکــَرُۀ.« )الصبهانــی، 1394: ج2، ص 
101(؛4     مذاکــره روش إحیــاء  علــم اســت.

ــاء علــم حدیــث؛ شــاید نخســتین  دو. إحی
کســی کــه در ایــن مورد ســخن زده باشــد، 
بــن أبــی لیلــی باشــد.  از عبدالرحمــن بــن 
أبــی لیلــی روایــت اســت کــه گفــت: 
»تََذاَکــُروا؛ َفــإِنَّ إِْحیـَـاَء الَْحِدیــِث ُمَذاَکَرتـُـُه.« 
ص  1412:ج1،  الســمرقندي،  )الدارمــي 
یک دیگــر  بــا  645(؛5     رقــم  ح   ،206
ــاء  ــا إحی ــد،  همان ــره کنی ــادآوری و مذاک ی

ــت. ــرۀ آن اس ــث، مذاک ــش (حدی )دان
ســه. إحیــاء ســنت: إحیــاء دانــش حدیــث 
نخســتین گام بــه ســوی إحیــاء ســنت بــود، 
ــدِن  ــی ش ــامل عمل ــنت ش ــاء س ــا إحی ام
ســنت های رســول اهلل نیــز می شــد. بــه 
ــر  ــد: ب ــه گوی ــن زنجوی ــه، اب ــوان نمون عن
ــی اهلل  ــی صل ــنت های نب ــاء س ــت إحی ماس
علیــه و ســلم، پیــروی از اثــر او و رهنمــود 
گرفتــن از هدایــت او،  در آن جــا کــه او 
ــم و  ــخت گیری ــد، س ــه باش ــخت گرفت س
در آن جــا کــه آســان گرفتــه باشــد، آســان 

ــه، 1406: 1078(  ــن زنجوی ــم. )اب گیری

در تاریــخ کســانی را داریم کــه لقب »محیی 
الســنۀ؛ إحیاءگــر ســنت« را گرفته انــد. پــس 
از آن کــه مأمــون از معتزلیــان حمایــت کــرد 
ــد  ــد. بع ــش آم ــرآن« پی ــق ق ــۀ »خل و فتن
ــی و  ــوکل عباس ــتن مت ــت نشس ــه تخ از ب
ــوص و  ــان بالخص ــا معتزلی ــِت او ب مخالف
ــب  ــث لق ــل حدی ــوم، اه ــل رأی بالعم اه
ــان  ــد. همچن ــه او دادن ــی الســنۀ« را ب »محی
امــام بغــوی لقــب محیــی الســنۀ را داشــته 

اســت.
چهــار. إحیاءالدیــن: دانشــمندانی ماننــد 
ــر  ــش را ب ــت دان ــن جه ــوی، بدی ــام بغ ام
عبــادت فضیلــت می دادنــد کــه دانــش 
ــن.  ــردن دی ــده ک ــرای زن ــود ب ــیله یی ب وس
ــی  ــِم َعَل ــُل الْعِْل ــاُم: َوَفْض ــیُْخ اإلَِم ــاَل الشَّ »َق
ی  ــِم یَتََعــدَّ ــَع الْعِْل ــُث إِنَّ نَْف ــاَدۀِ مِــْن َحیْ الْعِبَ
ــِن،  ی ــاُء الدِّ ــِه إِْحیَ ــِق، َوفِی ــِۀ الَْخْل ــی َکافَّ َ إِل
ــادت  ــر عب ــم را ب ۀِ.« ؛ عل ــوَّ ــُو النُّبُ ــَو تِْل َوُه
از آن جهــت برتــری اســت کــه منفعــِت آن 
ــردم می رســد و وســیله اســت  ــه همــۀ م ب
ــرای أحیــاء دیــن و از طریــق آن )دانــش  ب

ــد. ــه می یاب ــوی( ادام نب
ــد  ــن بای ــاء الدی ــوم إحی ــرای درک مفه ب
ــیم. از  ــته باش ــن داش ــرگ دی ــی از م درک
ــارت  ــن عب ــرگ دی ــوی، م ــام بغ ــر ام نظ
ــه درس  ــادت ب ــن ع ــاء  دی ــت از: علم اس
ــای  ــردم روزگار هواه ــر م ــرده باشــند، ب ک
نفســانی چیــره شــده باشــد،  از دیــن بــه جز 
ــزی  ــِم آن چی ــز اس ــم ج ــِم آن  و از عل رس
دیگــری نمانــده باشــد، تــا آن جــا کــه مردم 
روزگار باطــل را حــق تصــور کننــد و 
ــوی، 1403:  ــد. ) البغ ــم بدانن ــل را عل جه

 )278 و  ص3  ج1، 
مســلمانان  تاریــخ  در  کســان  بعضــی 
ــد  ــد، مانن ــب گرفته ان ــن« لق ــی الدی »محی
ــی عــارف معــروف،   ــن عرب محیی الدیــن اب
اگــر چــه دشــمنان بســیار دارد،  بــه ویــژه از 

ــلفیان. ــث و س ــل حدی اه
ــاب مشــهور  ــن:  کت ــوم دی ــاء عل ــج. إحی پن
ــام  ــن« ن ــوم الدی ــاء عل ــی »إحی ــام غزال ام
ــی را یکــی از  ــام غزال ــاب ام ــن کت دارد. ای
تأثیرگزارتریــن فقیهــان پــس از ائمــۀ اربعــه 
ــد و  ــتان خری ــرای او دوس ــم ب ســاخت. ه
ــث و  ــل حدی ــژه از اه ــمنان. به وی ــم دش ه
ســلفیان. انگیــزۀ او از نوشــتن کتــاب همــان 
ــه  ــردم ب ــردن م ــن و رو ک ــوم دی ــرگ عل م

دنیــا بــود.

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش هشـتمدكتر هجرت اهلل جبرییلی

روح اهلل یوسف زاده

ــنَِّۀ إِْذ بَْعــُض النَّــاِس َقــْد َکاَن تََرَکــُه فـِـي بَْعــِض الْْزَمــاِن .  1- صحیــح ابــن خزیمــۀ، ج2،  ص 1334، ح رقــم 2830.   )253( بـَـاُب اْســتِْحبَاِب التَّْلبِیـَـِۀ بَِعَرَفــاٍت، َوَعَلــی الَْمْوقـِـِف، إِْحیـَـاًء لِلسُّ
2830 - ثَنـَـا َعلـِـيُّ بـْـُن ُمْســلٍِم، ثَنـَـا َخالـِـُد بـْـُن َمْخَلــٍد، ثَنـَـا َعلـِـيُّ بـْـُن َصالـِـٍح، َعــْن َمیَْســَرَۀ بـْـِن َحبِیــٍب، َعــِن الِْمنَْهــاِل بـْـِن َعْمــٍرو، َعــْن َســعِیِد بـْـِن ُجبَیـْـٍر َقــاَل:

2 - مــوارد الظمــآن،  بــاب إحیــاء المــوات ، ج4، ص 17، ح رقــم 1136 .أخبرنــا ســلیمان بــن الحســن بــن یزیــد بــن المنهــال  ابــن أخــي حجــاج بــن المنهــال بالبصــرۀ، حدثنــا هدبــۀ بــن 
خالــد القیســي، حدثنــا حمــاد بــن ســلمۀ، عــن أبــي الزبیر،َعــْن َجابـِـٍر: أنَّ رســول اهلل - صلــی اهلل علیــه وســلم - َقــاَل:

، َوااِلْشــتَِغاِل بِالْعِبـَـاَدۀِ،  3 - صحیــح ابــن خزیمــۀ، ج2،  ص 1059، ح رقــم 2214.  الـِـي )246( بـَـاب اْســتِْحبَاب إِْحیـَـاءِ لَیَالـِـي الَْعْشــِر الَْواِخــِر مـِـْن َشــْهِر َرَمَضــاَن، َوتـَـْرِک ُمَجاَمَعــِۀ النَِّســاءِ فِیهـِـنَّ
، َعــْن ُمْســلٍِم -َوُهــَو ابـْـُن ُصبَیْــٍح- َعــْن َمْســُروٍق،  ثَنَــا ُســْفیَان، َعــْن أَبـِـي یَْعُفــورٍ الَْعبْــديِّ ــُد بـْـُن الَْولِیــِد، َقــااَل: َحدَّ ْهــِري، َوُمَحمَّ ــٍد الزُّ ثَنَــا َعبْــد اهللَّ بـْـُن ُمَحمَّ . َحدَّ َوإِیَقــاِظ الَْمــْرءِ أَْهَلــُه فِیهِــنَّ

ْهــِري: َســِمْعنَا َعائَِشــۀ تَُقــوُل. ــٍد الزُّ َعــْن َعائَِشــۀ َقالـَـْت: َوَقــاَل َعبـْـد اهللَّ بـْـُن ُمَحمَّ
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بوتزاتـی  دینـو  چـون  چهره یـی  ظهـور 
بـه مثابـه نویسـنده یی خـالف جریـان در 
عرصـۀ ادبیـات ایتالیـا قابل تعمق اسـت. 
او در ایـن دوره بـه داسـتان های تخیلـی 
بوتزاتـی  مـی آورد.  روی  سـمبولیک  و 
مواضـع  دارای  کـه  نویسـنده یی  اصـوالً 
و  نبـود  باشـد،  سیاسـی  گرایشـات  و 
دل مشـغولی های هستی شناسـانۀ دیگـری 
را در سـر می پرورانـد. بی جهـت نیسـت 
بی مهـری  مـورد  همـواره  بوتزاتـی  کـه 
بـود،  ایتالیایـی  منتقـدان  و  نویسـنده گان 
چـرا که بـه علـت شـخصیت غیرمحفلی 
سیاسـی  ادبیـات  از  بودنـش  دور  و 
مرسـوم، همـواره مورد خشـم و بی مهری 

بـود ایتالیـا  روشـن فکران 

دینـو بوتزاتـی نویسـندۀ نامـدار ایتالیایـی 
در سـال 1906 در شهر بلونو از شهرهای 
اسـتان ونیـز بـه دنیـا آمـد. در جوانـی به 
مطالعـۀ آثـار نویسـنده گانی چـون ادگار 
رادیـار  و  استیونسـن  لوییـس  آلن پـو، 
کیپلینـگ پرداخـت. اولیـن رمـان بوتزاتی 
»بارنابـوی کوهسـتان ها« نـام داشـت کـه 
زبان هـا  سـر  بـر  را  نویسـنده  ایـن  نـام 

انداخـت.
دینـو بوتزاتـی از سـال 1928 بـه عنـوان 
منتقـد و روزنامه نـگار در روزنامـۀ معتبـر 
پرداخـت  فعالیـت  بـه  »کوریـه دالسـرا« 
پایـان  ایـن فعالیـت مطبوعاتـی را تـا  و 
ذکـر  بـه  الزم  کـرد.  حفـظ  عمـرش 
اسـت کـه اصـوالً بوتزاتـی بـه کارهـای 
و  داشـت  وافـری  عالقـۀ  ژورنالیسـتی 
جـدا از مقـام معتبر نویسـنده گی، منتقدی 

می گشـت. محسـوب  نیـز  برجسـته 
بـا انتشـار کتـاب »صحـرای تاتارهـا« در 
سـال 1940، موقعیت بوتزاتـی در ادبیات 
ایتالیـا تحکیـم شـد. او طرح ایـن رمان را 
از تکرارهـای زنده گـی روزمـرۀ خـود و 

همـکاران مطبوعاتـی اش برگرفت.
مجموعه یـی  کـه  تاتارهـا«  »صحـرای 
فلسـفی  و  هستی شناسـانه  نظریـات  از 
نویسـنده را در برداشـت، نقطـۀ عطفـی 
در نثـر باشـکوه و شـاعرانۀ بوتزاتـی بـه 
چـون  موضوعاتـی  و  می آیـد  حسـاب 
و خصوصـًا  بی پایـان  نگرانـی  و  انتظـار 
روزمره گـی بـه بهتریـن شـکلی در ایـن 

زمـان مطـرح گردیـده اسـت.
بـه  نکتـه الزم  ایـن  این جـا توضیـح  در 
نظـر می رسـد کـه بوتزاتـی در دوره یـی 
ایتالیـا  ادبیـات  در  حسـاس  و  خـاص 
جریـان  کـه  دوره یـی  می گـردد؛  ظاهـر 
غالـب آن نئوریالیسـم اسـت و مسـایلی 
مانند تعهد سیاسـی و اجتماعی نویسـنده 
مطـرح می باشـد و تنهـا کوتـه زمانـی از 
رهایـی ایتالیـا از یـوغ فاشیسـم و پایـان 
ایـن  در  می گـذرد.  دوم  جهانـی  جنـگ 
دوره نویسـنده گان بزرگـی چـون آلبرتـو 

موراویـا، چـزاره پـاوه زه، الیـو ویتورینـی 
دارای  همه گـی  )کـه  لـوی  کارلـو  و 
ضدتوتالیتـری  و  دسـت چپی  گرایشـات 
بودنـد( بـا قـدرت عرصـۀ ادبیـات ایتالیا 

را در اختیـار خـود دارنـد.
ایـن رو ظهـور چهره یـی چـون دینـو  از 
نویسـنده یی خـالف  مثابـه  بـه  بوتزاتـی 
ایتالیـا قابـل  جریـان در عرصـۀ ادبیـات 
بـه  دوره  ایـن  در  او  اسـت.  تعمـق 
روی  سـمبولیک  و  تخیلـی  داسـتان های 
مـی آورد. بوتزاتـی اصوالً نویسـنده یی که 
دارای مواضع و گرایشـات سیاسـی باشد، 
هستی شناسـانۀ  دل مشـغولی های  و  نبـود 
سـر  در  را  دیگـری 
می پروراند. بی جهت نیسـت کـه بوتزاتی 
همـواره مـورد بی مهـری نویسـنده گان و 
منتقـدان ایتالیایـی بـود، چرا کـه به علت 
شـخصیت غیرمحفلـی و دور بودنـش از 
ادبیـات سیاسـی مرسـوم، همـواره مـورد 
ایتالیـا  بی مهـری روشـن فکران  و  خشـم 

. د بو
نیوریالیسـم  عصـر  پایـان  از  پـس  تـازه 
در  نویسـنده  ایـن  اهمیـت  کـه  اسـت 
ادبیـات ایتالیـا شـناخته می شـود و نسـل 
دوم و سـوم نویسـنده گان بعـد از جنـگ 
ماننـد آنتونیـو تابوکـی )1943(، اسـتفانو 
بنـی )1941(، ویتوریـو توندللـی )1895 
- 1991( متوجـه اهمیـت نـگاه نمادین و 
سـبک کاماًل شـخصی بوتزاتی می شـوند.

اسـتفانو  بتـوان  شـاید  میـان،  ایـن  در 
بهتریـن و خالق تریـن  از  یکـی  را  بنـی 
از  کـه  دانسـت  ایتالیایـی  نویسـنده گان 
بوتزاتـی  جهان بینـِی  و  تفکـر  نحـوۀ 
تأثیـر گرفتـه اسـت. نمونـه تأثیرپذیـری 
زیـر  »کافه یـی  داسـتان  نویسـنده،  ایـن 
دریـا« اسـت کـه فضایـی کامـاًل تخیلی و 
فانتـزی دارد و خواننـده را به یاد داسـتان 
کـه  می انـدازد  »کولومبـره«  ارزشـمند 
بی گمـان از شـاهکارهای داسـتان کوتـاه 
در ادبیـات ایتالیـا محسـوب می شـود. اما 
بـا تمـام بی مهری هایـی کـه در دوره یـی 
از حیـات نویسـنده بـه او شـد، بـاز هـم 
بودنـد نویسـندگان برجسـته یی چون آلبر 
کامـو کـه متوجـه اهمیـت نـگاه نمادیـن 
داسـتان  کامـو  نویسـنده می شـوند.  ایـن 
»یـک مورد بالینـی« بوتزاتی را به فرانسـه 

می کنـد. ترجمـه 
در سـال 1958 کتـاب »شـصت داسـتان« 
بوتزاتـی، جایـزۀ معتبـر اسـتره گا را برای 
نویسـنده بـه ارمغان مـی آورد و در سـال 
1960 رمـان »تصویـر بـزرگ« بـه چـاپ 
می رسـد )کـه اولیـن رمان علمـی، تخیلی 
حسـاب  بـه  ایتالیـا  ادبیـات  تاریـخ  در 

می آیـد(.
ایـن  از  بهتـر  شـناخت  و  درک  بـرای 
نویسـنده بایـد دانسـت کـه اصـوالً دینـو 
بوتزاتـی نویسـنده یی تخیلی اسـت و حتا 

در ریالیسـتی ترین آثـار خـود جنبه هایـی 
از فانتـزی و تخیـل را در کارهایـش وارد 
هیـچ  نویسـنده  ایـن  آثـار  در  می کنـد. 
قهرمانـی وجـود نـدارد و هـر کـس در 
شـدنش  قهرمـان  انتظـار  کـه  لحظه یـی 

می کنـد. سـقوط  مـی رود، 
بـا  بوتزاتـی  از داسـتان های  در بسـیاری 
ریالیسـتی  کامـاًل  فضـا  و  طـرح  این کـه 
سـمت  بـه  داسـتان  پرداخـت  اسـت، 
نوعـی سوریالیسـم و تخیل صـرف پپش 
تقدیـری هول انگیـز و  و  نیـرو  مـی رود. 
بوتزاتـی  داسـتان های  در  همـواره  شـوم 
پیـش  از  انسـان  گویـا  دارد،  حضـور 
وهم انگیـز  تقدیـری  قبـول  بـه  محکـوم 
کـه  تغییـر  غیرقابـل  سرنوشـتی  اسـت؛ 
خـود آدمـی نیـز از ایـن آگاهی بـه آن به 
شـگفتی درمی آیـد. بـرای این کـه در این 
مـورد مثالـی نیـز بـه دسـت داده باشـیم، 
می تـوان از داسـتان کوتـاه کولومبـره نـام 

. د بر
دوازده  کـه  اسـتفانو  داسـتان  ایـن  در 
از پـدرش  بـرده،  پایـان  بـه  را  سـاله گی 
تولـد،  هدیـۀ  بـه جـای  کـه  می خواهـد 
او را بـا خـود بـه عرشـۀ کشـتی ببـرد. 
پـدر نیـز درخواسـِت او را قبـول کـرده 
و اسـتفانو را در روزی آفتابـی بـه کشـتی 
می بـرد. در ایـن هنـگام اسـتفانو در دریـا 
و در فاصله یـی نزدیـک متوجه موجودی 
غریـب می شـود که هـر چند ثانیه سـر از 
آب بیـرون مـی آورد و بـه اسـتفانو خیـره 
می شـود. اسـتفانو ایـن رویـداد شـگفت 
را بـا پـدر خـود در میـان می گـذارد. این 
موجـود غریـب که اسـتفانو دیده اسـت، 
یـک کولومبـره اسـت: نوعـی ماهـی کـه 
ملوانـان همـۀ دریاهـای جهـان بیـش از 
موجـودی  دارنـد،  آن وحشـت  از  همـه 
کـه قربانـی خـود را انتخـاب می کنـد و 
سـال های دراز او را دنبـال می کنـد تـا در 

نهایـت او را ببلعـد.
در ایـن هنـگام پـدر اسـتفانو، او را بـرای 
منـع  بیایـد  دریـا  بـه  این کـه  از  همیشـه 
کار  بـه  اسـتفانو  نهایـت  در  و  می کنـد 
دیگـری مشـغول می شـود، امـا در تمامی 
ایـن سـال ها کولومبـره انتظار اسـتفانو را 
می کشـد. در ایـن میـان نیـروی از پیـش 
تعییـن شـدۀ تقدیـر و سرنوشـت محتوم، 
اسـتفانو را پـس از سـال ها دوبـاره به کار 

می کشـاند. دریانـوردی 
اسـتفانو بـا شـگفتی می بیند کـه کولومبره 
ایـن  و  می کنـد  دنبـال  را  او  هم چنـان 
ادامـه  سـال ها  گریـز  و  تعقیـب  جریـان 
می یابـد تـا این کـه پـس از سـال ها کـه 
و  می رسـد  کهولـت  سـن  بـه  اسـتفانو 
مرگ خـود را از نزدیـک می بیند، تصمیم 
می گیـرد تـا بـا ایـن موجـود اسـطوره یی 
روبـه رو شـود. نقطـۀ عطـف داسـتان که 
نویسـندۀ  خـالق  ذهـن  قدرتمنـدی  از 

آن خبـر می دهـد، از ایـن قسـمت آغـاز 
می شـود.

در پایـان داسـتان، کولومبره که با اسـتفانو 
روبه رو شـده، بـه او حقیقتـی را می گوید 
کـه ذهـن خواننـدۀ داسـتان هرگـز انتظار 
آن را نـدارد. کولومبـره می گویـد: مـن از 
طـرف پادشـاه دریاهـا مأموریـت داشـتم 
کـه در طـی ایـن سـال ها ایـن مرواریـد 
مرواریـدی  بدهـم،  تـو  بـه  را  گران بهـا 
کـه اگـر بـه دسـت تـو می رسـید، مالـک 
می شـدی؛  جهـان  ثروت هـای  تمامـی 
ولـی افسـوس تـو در همۀ این سـال ها از 
دسـت مـن فـرار کـردی و من اکنـون پیر 

و خسـته در کنـار تـو هسـتم.
نظریـات  داسـتان  ایـن  دربـارۀ  منتقـدان 
توضیـح  کـه  کرده انـد  مطـرح  مختلفـی 
مـا  بحـث  حوصلـۀ  در  نظریـات  آن 
بـازی  میـان  ایـن  در  امـا  نمی گنجـد؛ 
تقدیـر بـا انسـان و ناآگاهِی عمیـق آدمی 
از بازی هـای سرنوشـت بـا طنزی بسـیار 
درخشـان و فاخـر در این داسـتان مطرح 

اسـت. گردیـده 
داسـتان کولومبـره کـه در زمـرۀ بهتریـن 
می باشـد،  بوتزاتـی  کوتـاه  داسـتان های 
بـا  خواننـده گان  بیش تـر  آشـنایی  بـرای 
و  شـد  آورده  بوتزاتـی  ذهنـی  فضـای 
ایـن نـوع نگـرش را می تـوان بـه تمامـی 
داد. تعمیـم  نویسـنده  ایـن  داسـتان های 

بـازی تقدیـر بـا انسـان، مـرگ ـ تنهایـی 
و اضطراب هـای وجـودی از بن مایه هـای 
حسـاب  بـه  بوتزاتـی  دینـو  جهان بینـی 

می آیـد.
از دیگـر خصوصیـات داسـتان های دینـو 
بوتزاتـی، جنبـۀ ایمـاژی و سـینمایی این 
آثـار اسـت؛ بـه طوری کـه تعـداد زیادی 
از داسـتان های او بـه دسـت کارگردانـان 
معاصـر ایتالیـا بـه فیلـم درآمـده اسـت. 
فیلم هـای  بـه  می تـوان  نمونـه  بـرای 
کارگردانـی  بـه  کوهسـتان«  »بارنابـوی 
ماریـو برنتـا، »یـک مـورد بالینـی« اوگـو 
بـه  تاتارهـا«  »صحـرای  و  تونیاتـزی 
بـرد.  نـام  زورلینـی  والریـو  کارگردانـی 
فیلـم صحـرای  صحنه هـای  از  بسـیاری 
شـده  فیلم بـرداری  بـم  ارگ  در  تاتارهـا 
بـود. منتقدان ایتالیایی همـواره بوتزاتی را 
بـه تقلیـد از نـگاه تلـخ و بدبینانـۀ کافـکا 
نیـز  بوتزاتـی  خـود  و  می کننـد،  متهـم 
می گویـد: از زمانی که شـروع به نوشـتن 
کـرده ام، کافـکا چوبـه دار من بوده اسـت.
امـا باید دانسـت که نـگاه بدبینانۀ بوتزاتی 
و  دوران  در  بلکـه  کافـکا،  از  تقلیـد  در 
عصـر پرآشـوبی اسـت که نویسـنده عمر 

خـود را در آن گذرانـد.
در پایـان ایـن یادداشـت جـا دارد اندکی 
هم بـه ترجمه های فارسـی این نویسـنده 
اشـاره یی شـود: سـابقۀ ترجمه هـای ایـن 
نویسـنده در زبـان فارسـی به دهـۀ پنجاه 
خورشـیدی بـاز می گـردد کـه دو کتـاب 
»تصویـر بزرگ« بـه ترجمۀ بهمـن فرزانه 
و »بیابـان تاتارهـا« بـه ترجمـۀ سـروش 

حبیبـی بـه چاپ رسـید.
ایـن  آثـار  نیـز  اخیـر  سـال های  در 
چـون  مترجمانـی  همـت  بـه  نویسـنده 
رضـا قیصریه )سـاحر، 1379( و محسـن 
ابراهیم )بیسـت داسـتان. شـصت داستان. 
کولومبـره. صحـرای تاتارهـا( بـه چـاپ 

اسـت. رسـیده 
در پایـان این کـه دینـو بوتزاتـی در سـال 
1972 در سـن 66 سـاله گی به علت ابتال 

به سـرطان پانگراس درگذشـت.
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حکومـت  اجراییـه  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل 
وحـدت ملـی، دیروز )سـه شـنبه، 14 حمل( در 
مراسـم بزرگ داشـت از »روز جهانـی مبـارزه بـا 
خطـر مایـن« در کابل گفت که از میان برداشـتن 
خطـر و تهدید ماین در اولویـت نهادهای دولتی 

دارد.  قرار 
رییـس اجراییـه گفـت کـه متأسـفانه افغانسـتان 
جنگ هـای پی هـم را سـپری کـرده و بـه همیـن 
دلیل کشـتزارهای ماین در کشـور فـراوان وجود 
داشـت و هنـوز هـم برخـی مناطـق بـا خطـر 
مایـن رو بـه رو اسـت کـه بـا تالش هـای مایـن 
پـاکان قهرمـان و همـکاری کشـورهای دوسـت 

بـزرگ  بخـش  بین المللـی،  موسسـه های  و 
خنثـی  و  کشـف  شـده  جاسـازی  ماین هـای 

شـده اند. 
جامعـه  همکاری هـای  از  عبـداهلل،  عبـداهلل 
مایـن  روزی  شـبانه  تالش هـای  و  بین المللـی 

کـرد. قدردانـی  کشـور  پـاکان 
رییـس اجراییـه گفت که ماین دشـمن بشـریت 
اسـت و کسـانی کـه بـا آن مبـارزه می کننـد و 
بـا  می سـازند،  دور  جامعـه  از  را  مایـن  خطـر 
دشـمن بشـریت مقابلـه می کننـد و همـه ممنون 
شـان می باشـیم. دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل، افزود 
کـه حکومـت مبارزه با خطر مایـن را در اولویت 

کاری خـود قـرار می دهـد و همـکاری جـدی 
نهادهـای دولتـی را در بخش هـای آگاهی دهـی 
و هماهنگـی بـا نهادهـای مایـن پاکـی، ضروری 
دانسـته و از آنـان خواسـت کـه در ایـن زمینـه 

مشـترکًا اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.
عبـداهلل عبـداهلل در بخشـی از سـخنان اش بیـان 
داشـت: روز گذشـته نیروهـای امنیتـی عملیـات 
هوایـی را بر محـل تجمع طالبـان در کندز انجام 
دادنـد کـه در نتیجـه شـماری از کـودکان نیز در 

ایـن حادثـه کشـته و زخمـی شـده اند.
اعضـای  بـه  تسـلیت  ضمـن  عبـداهلل  عبـداهلل 
نیروهـای  بـه  خطـاب  کـودکان  ایـن  خانـوادۀ 
امنیتـی گفـت که مـردم و حکومت بـه تمام معنا 

در کنـار شـما هسـتند.
نجیـب آقـا فهیم وزیر مبـارزه با حـوادث نیز در 
این مراسـم از پاکسـازی 77 درصد خاک کشـور 
از وجـود ماین هـا خبـر داده، افـزود: مبـارزه بـا 
خطـر مایـن اهمیت فـراوان بـرای جامعـه دارد. 
از جملـه این کـه زمینـۀ راه انـدازی پروژه هـای 
برگشـت  در  می سـازد؛  فراهـم  را  زیربنایـی 
مهاجـران و جلوگیری از کشـته و زخمی شـدن 

شـهروندان کشـور نقش مهـم دارد. 
دسـتاوردهای  از  حـوادث  بـا  مبـارزه  وزیـر 
حکومـت در ایـن زمینـه سـخن گفـت و تأکیـد 
کـرد کـه هنوز وجـود ماین ها در نقـاط مختلف، 
زندگـی شـهروندان کشـور را تهدیـد می کنـد و 

الزم بـه اقدامـات جـدی و آنـی اسـت.
لیزفیبـر معـاون بخش انکشـافی سـفارت بریتانیا 
تالش هـای  از  دانـی  قـدر  ضمـن  کابـل،  در 
حکومـت در امر مبـارزه با خطـرات ماین، تعهد 
کـرد کـه کشـورش تا دو سـال آینـده 28 میلیون 
افغانسـتان  بـه حکومـت  بخـش  ایـن  در  دالـر 

کمـک می کنـد.

مسـووالن ارتـش در والیت شـمال کشـور می گویند 
کـه 27 عضـو گـروه داعـش در اثـر انفجـار ماین در 
شـهروندان  کـه  شـده اند  کشـته  جوزجـان  والیـت 
آن  شـامل  تاجیکسـتانی  و  فرانسـه یی  ازبیکسـتانی، 

می باشـند.
جگـرن محمـد حنیـف رضایی، امـر امـور عامۀ قول 
اردوی 209 شـاهین بـه خبرگـزاری خامه پـرس بـا 

تاییـد ایـن روی داد گفـت که این حادثه روز گذشـته 
در ولسـوالی درزاب والیت جوزجان رخ داده اسـت.
گـروه  افـراد  گذشـته،  روز  گفـت:  رضایـی  آقـای 
بـاالی مرکـز ولسـوالی  داعـش قصـد داشـتند کـه 
درزاب والیـت جوزجـان حمله نمایند کـه نیروهای 
امنیتـی بـه اسـاس اطالعـات کشـفی، از هـدف آنان 

خبـر شـده اند و حملـه آنـان را دفـع کردنـد.

او افـزود کـه نیروهـای امنیتـی بـا پرتـاب هـاوان، 
مواضـع گـروه داعـش را هـدف قـرار دادنـد کـه در 
نتیجـه بر واسـکت های افـراد داعش اصابـت کرده و 

انفجارهـای رخ داده  انـد.
آقـای رضایـی دربـارۀ تلفـات ایـن روی داد بیان کرد 
که در نتیجۀ انفجار واسـکت های انتحاری داعشـیان، 
27 تـن کشـته شـده کـه در بیـن هالک شـده گان دو 

فرماندۀ ارشـد شـان نیز شـامل اند.
شـاهین،   209 اردوی  قـول  اطالعـات  اسـاس  بـه 
تن شـان   10 شـده،  کشـته  داعشـی   27 جملـه  از 
شـهروندان ازبیکسـتان، 2 تـن فرانسـه یی و 6 نفـر 

می باشـند. تاجیکسـتانی  شـان  دیگـر 
اظهـار  مـورد  ایـن  در  داعـش  گـروه  هنـوز  تـا 
نکرده اسـت. ایـن در حالی سـت کـه دو روز پیـش 
پاس گاه هـای  بـر  را  نیـز گـروه داعـش حمله هـای 
درزاب  ولسـوالی  از  بربخـش  امنیتـی  نیروهـای 
راه انـدازی کـرده بـود کـه آن نیز با تلفات سـنگین از 
سـوی نیروهـای امنیتـی بر داعشـیان عقب زده شـد.
مزارشـریف در  اروی 209 شـاهین در شـهر  قـول 
ایـن مـورد گفـت در آن حملـه، یک تـن از نیروهای 
امنیتـی کـه مربوط پولیـس محلی می گـردد، نیز جان 

باخته اسـت.

مقام های والیت کنر در شـرق کشـور روزسـه شـنبه 
3 آپریـل تاییـد کردنـد که در یـک شـبانه روز، 360 
موشـک از خـاک پاکسـتان در ایـن والیـت پرتـاب 

شـده اند.
ایـن  گفـت،  کنـر  والـی  سـخنگوی  مصمـم  غنـی 
و  سـرکانو  دانـگام،  ولسـوالی های  در  موشـک ها 
مروریـی والیـت کنر پرتاب شـده و پنج نفـر در این 

حمـالت موشـکی زخمـی شـدند.
ایـن حمـالت موشـکی از خـاک پاکسـتان بسـوی 
افغانسـتان در شـرایطی پرتـاپ شـده که یـک هیأت 
بلنـد رتبه پاکسـتان روز دوشـنبه وارد کابـل پایتخت 

شد. افغانسـتان 
خبرنامه  یـی  انتشـار  بـا  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 
نوشـت، یـک هیـأت بلندرتبـه پاکسـتان بـه شـمول 
بـه ریاسـت  مقام هـای ارشـد نظامـی و غیرنظامـی 
تهمینـه جنجوعـه معـاون وزارت خارجـه آن کشـور 
وارد کابـل شـد بـا حکمـت کـرزی معـاون وزارت 

کردنـد. افغانسـتان گفت وگـو  خارجـه 
در ایـن خبرنامـه آمـده اسـت:«هردوطرف بحث های 
نشسـت های اول و دوم خویـش و مذاکرات پیرامون 

برنامـۀ عمـل افغانسـتان و پاکسـتان بـرای صلـح و 
همبسـتگی را ادامـه دادند.«

از سـوی دیگـر، قـرار اسـت شـاهد خاقان عباسـی، 
نخسـت وزیر پاکسـتان روز جمعه هفتـه جاری وارد 

کابـل شـود تـا گفت وگوهـای »دولـت با دولـت« در 
مـورد رونـد صلح را با دولت افغانسـتان رسـمًا آغاز 
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گـرامی داشت از روز جـهانی مبـارزه 

با خـطر مايـن در كابـل
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۲۷ عضو داعش در والیت جوزجان کشته شدند
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ـــواد  ـــي، د هې ـــا وزارت واي ـــې روغتی ـــتان د عام د افغانس

پـــه ۱۳ واليتونـــو کـــې ۲۰۶ روغتيايـــي مرکزونـــه 

ــږي. جوړېـ

ـــي  ـــه روغتیاي ـــې دغ ـــوي چ ـــر زیات ـــا وزی ـــې روغتی د عام

مرکزونـــه پـــه هـــرات، کندهـــار، پکتیـــا، پکتیـــکا، 

خوســـت، بدخشـــان، تخـــار، بغـــان، جوزجـــان، 

فاریـــاب، بامیـــان، غـــزين او کابـــل کـــې جوړېـــږي.

ـــه د ســـې شـــنبې پـــه  ـــویو پـــروژو قراردادون د يـــادو ش

ورځ »۱۳۹۷ کال د وري ۱۴« د عامـــې روغتيـــا وزيـــر 

ــو  ــق کوونکـ ــروز او د تطبیـ ــن فېـ ــروز الديـ ــر فېـ ډاکـ

مؤسســـو ترمنـــځ الســـليک شـــول.

ښاغيل فیروز د دغو قراردادونو په تړاو وویل:

ــم  ــه نیـ ــه د نهـ ــه قراردادونـ ــي ډول دغـ ــه مجموعـ »پـ

ـــګ  ـــر څن ـــو ت ـــت دي، د ناامنی ـــه ارزښ ـــرو پ ـــه ډال میلیون

ـــد  ـــدو دی او هیله من ـــه کې ـــه ښ ـــخ پ ـــت م ـــوږ وضعی زم

یـــو چـــې نـــور افغانـــان دننـــه پـــه هېـــواد کـــې لـــه 

ــد يش.« ــانتیاوو برخه منـ ــي اسـ ــپړو روغتیایـ بشـ

ــادو  ــې د يـ ــړه چـ ــده کـ ــه څرګنـ ــوړي همدارنګـ نومـ

ـــې  ـــو ک ـــه واليتون ـــه دغ ـــې پ ـــه مخ ـــو ل ـــویو قراردادون ش

د روغتيايـــي کار کوونکـــو تنخواګانـــې هـــم ۴۰ســـلنه 

لـــوړې يش.

ـــدې  ـــر دې وړان ـــا وزارت ت ـــې روغتی ـــتان د عام د افغانس

ــي  ــې د روغتيايـ ــو کـ ــه ۱۸ واليتونـ ــواد پـ ــم د هېـ هـ

ـــوړ  ـــه ج ـــمېر مرکزون ـــو ش ـــو ی ـــدې کول ـــو د وړان خدمتون

کـــړي دي.

ـــد  ـــت بای ـــو کیفی ـــدې کول ـــو د وړان ـــي خدمات د روغتیاي

معیـــاري او باکیفتـــه وي.

ـــا کمېســـیون  خـــو د افغانســـتان د ولـــي جرګـــې د روغتی

رئیـــس مجیب الرحمـــن څمکنـــي پـــه دغـــې غونـــډه 

ـــې  ـــتل چ ـــه وغوښ ـــا وزارت څخ ـــې روغتی ـــه عام ـــې ل ک

د روغتیايـــي خدماتـــو د وړانـــدې کولـــو کیفیـــت تـــه 

ـــړي. ـــه وک ـــره پاملرن ډې

نوموړی وايي:

ـــد  ـــت بای ـــو کیفی ـــدې کول ـــو د وړان ـــي خدمات »د روغتیاي

ـــه  ـــه ويش، ک ـــرې څارن ـــد ت ـــه وي، بای ـــاري او باکیفت معی

ـــه  ـــت ت ـــوب کیفی ـــد لومړیت ـــر بای ـــا ډې ـــږ وي ی ـــات ل خدم

ـــړل يش.« ورک

د ولـــي جرګـــې غـــړي وايـــي، کـــه لـــه روغتیايـــي 

مرکزونـــو پـــه ســـمه توګـــه څارنـــه ونـــه يش یـــوازې د 

روغتیايـــي مرکزونـــو د شـــمېر پـــه ډېرېـــدو رسه بـــه د 

خلکـــو ســـتونزې هـــوارې نـــه يش.

بـه خاطـر صـلح ...
را از افغانستان آماده خواهد ساخت.

درهمین حـال، مولـوی قیام الدیـن کشـاف، رییس شـورای 
علمـای افغانسـتان کـه در ایـن مراسـم شـرکت کـرده بود، 
از طالبـان خواسـت تـا با رونـد صلـح بپیوندند و بـه کابل 

آمـده و حـزب سیاسـی ایجـاد کنند.
رییـس شـورای علمـای افغانسـتان همچنیـن گفـت که در 
ایـن خصـوص تـا هنـوز از سـوی طالبـان پاسـخ مثبـت 

نشـنیده اند.
سـخن گوی این شـورا می گوید که حکومت افغانسـتان در 
گفت گـو بـا طالبـان، هیـچ پیش شـرطی تعیین نکرده اسـت 
و نبایـد طالبـان نیز در این مـورد، پیش شـرطی تعیین کنند.

صلـح  عالـی  شـورای  و  افغانسـتان  حکومـت  آن کـه  بـا 
گفته انـد کـه در انتظـار پاسـخ طالبـان بـه بسـته  پیشـنهادی 
اشـرف غنـی هسـتند، امـا تاکنـون رهبـری طالبـان بـه این 

پیشـنهاد پاسـخ روشـنی نـداده  اسـت.
 

ACKU
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ورزش

تیم هندبال زنان افغانستان 
به نیمه نهايی راه يافت

هاینکس:

مطمئنم لواندوفسکی را 
به رئال مادريد نمی فروشیم

ــوب آســیا  ــان افغانســتان در رقابت هــای جن ــال زن ــی هندب ــم مل تی
نیپــال را شکســت داد.

در ایــن رقابــت تیــم افغانســتان بــا نتیجــه ی 11 در برابــر 4 گــول بــه 
ــن  ــت و ای ــیا راه یاف ــای جنوب آس ــی رقابت ه ــه ی نیمه نهای مرحل

تیــم فــردا بــه مصــاف بنگله دیــش مــی رود.
ــش  ــت اوتارپرادی ــال در ایال ــی هندب ــای جهان ــم رقابت ه دور پنج
ــای  ــتان تیم ه ــمول افغانس ــه ش ــه ب ــت ک ــده اس ــزار ش ــد برگ هن
ــد. ــم می رون ــاف ه ــه مص ــان ب ــور میزب ــش و کش ــان، بنگله دی بوت
ــا  ــن بازی ه ــت ای ــتین رقاب ــتان در نخس ــان افغانس ــال زن ــم هندب تی
شــنبه ی ایــن هفتــه در برابــر زنــان بوتــان قــرار گرفــت و پیــروز از 

میــدان بــه در آمــد.
از آغــاز برگــزاری ایــن رقابت هــا در ســال های 1996، 2000، 
ــش در دور  ــا شکســت بنگله دی ــب ب ــه ترتی ــد ب 2008 و 2013، هن
اول و دوم و شکســت تیــم هندبــال زنــان پاکســتان در دور ســوم و 

چهــارم پیشــتاز میــدان بــوده اســت.

ــگاه  ــن باش ــه ای ــان دارد ک ــد اطمین ــا می گوی ــرمربی باواریایی ه س
ــه مشــتری اســپانیایی اش نمی فروشــد. مهاجــم لهســتانی خــود را ب
روبــرت  مونیــخ  بایــرن  باشــگاه  این کــه  از  هاینکــس  یــوپ 
ــه رئال  مادریــد نخواهــد  لواندوفســکی را در پایــان فصــل جــاری ب
فروخــت و ایــن مهاجــم لهســتانی فصــل آینــده هــم بــرای 

دارد. اطمینــان  زد،  تــوپ خواهــد  باواریایی هــا 
ــد  ــه رئال مادری ــکی ب ــتن لواندوفس ــایعۀ پیوس ــه ش ــت ک مدت هاس
ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــس مطمی ــا هاینک ــد، ام ــوش می رس ــه گ ب
اتفاقــی حداقــل در پایــان فصــل جــاری رخ نخواهــد داد چــرا کــه 

ــد داد. ــن اجــازه ای را نخواهن ــه او چنی ــران باشــگاه ب مدی
ــه  ــت: رومنیگ ــگاران گف ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــه در ای رومنیگ
ــن  ــورد ای ــش در م ــه پی ــخ( هفت ــرن مونی ــی باشــگاه بای )مدیراجرای
ــی  ــا شــناختی کــه از اول موضــوع خیلــی شــفاف صحبــت کــرد. ب
هوینــس )رییــس باشــگاه بایــرن مونیــخ( و رومنیگــه دارم، بــه شــما 
ــان فصــل هیــچ شانســی  ــد در پای ــان می دهــم کــه رئال مادری اطمین

ــدارد. ــا لواندوفســکی ن ــرارداد ب ــرای عقــد ق ب
لواندوفســکی کــه در ایــن فصــل در تمامــی رقابت هــا بــرای بایــرن 
مونیــخ 35 گل زده، بــه اســپانیا ســفر کــرده تــا همــراه باواریایی هــا 
در دور رفــت از مرحلــه یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا 

بــه مصــاف ســویا بــرود.

امـروزه در کنـار مصـرف سـایر مـواد مخـدر و 
نشـه آور، مصـرف قرصـی بـه نـام تابلیـت K در 
میـان نوجوانـان و جوانـان بـه گونـۀ چشـم گیری 

افزایـش یافتـه اسـت.
 ایـن مـاده 4 گرامـی خطرنـاک در پایتخـت بـه  
کـه  می گوینـد  پزشـکان  می شـود.  پیـدا  وفـور 
تابلیـت k بـه سـالمت جسـمی و روانـی آدم هـا 
به شـدت خطرنـاک اسـت و در درازمـدت باعث 

می گـردد.   مـرگ 
از  یکـی  در  سـاله   17 بانـوی  )مسـتعار(  کریمـه 
بـه  پایتخـت  چهـارم  حـوزۀ  در  رسـتورانت ها 
روزنامـۀ مانـدگار گفـت کـه اولین بـار زمانی کـه 
توصیـف  را   K قـرص  مکتـب  در  هم صنفانـم 
می کردنـد، گمـان می کـردم کـه این مـواد می تواند 
بـه مشـکالت و دردهایـم پایـان ببخشـد و تقریبـًا 

شـش ماه به طـور مـداوم از این قرص ها اسـتفاده 
کـردم، بـدون این کـه از عوارض آن آگاهی داشـته 

. شم با
او افـزود: »زمانی کـه بـه خـود آمـدم، همه چیزم را 
از دسـت رفته دیـدم و همیـن ناآگاهـی و نفهمـی 
باعـث بربـادی زنده گـی خـودم و نام بـدی فامیلم 

. شد
 وی کـه در یکـی از خانواده هـای نسـبتا فقیـر در 
روزهـای  در  می افزایـد:  می کنـد،  زندگـی  کابـل 
اول زمانی کـه از ایـن قرص هـا اسـتفاده می کـردم، 
احسـاس شـادابی و نشـاط وصف ناشـدنی بـه من 
دسـت مـی داد و آهسـته آهسـته ایـن قرص هـای 
لعنتـی مـرا از درس و مکتب بازداشـت و زمانی که 
پـول بـرای خریـد قـرص نمی داشـته باشـم، برای 
تهیـه آن تـن بـه هـرکاری می دهـم تـا بتوانـم بـه 

آن دسترسـی پیـدا کنـم  و یـا از نـزد دوسـتانم به 
شـکلی از اشـکال به دسـت اش بیـاورم. 

حمیـد )مسـتعار( از فروشـنده گان تابلیـت K در 
از  افرادی کـه  شـما  می گویـد:  کابـل  خیرخانـۀ 
ایـن مـواد اسـتفاده می کننـد، بـا گذشـت هـر روز 

می یابـد.  افزایـش 
»مشـتریانی که  گفـت:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  وی 
این گونـه تابلیت هـا را همـه روزه از مـن خریداری 
می  کننـد، در کنـار این که اکثراً جوانـان و نوجوانان 
افـراد  بیشـتر  دختـران( هسـتند؛  و  پسـران  )هـم 
دولتـی هسـتند  ادارات  کارمنـدان  و   سـرمایه دار 
تابلیـت  از  شب نشینی های شـان  محافـل  در  کـه 

می کننـد.« اسـتفاده 
ایـن فروشـندۀ تابلیـت K بـه شـرط فاش نشـدن 
نامـش گفـت کـه تابلیـت K چنـد برابـر قیمت تر 

از مـردان بـه زنـان بـه فـروش می رسـد.
وی گفـت کـه ایـن تابلیـت در بیـن جوانـان بـه 
ریدبـال، شـیرچاپ،  از جملـه  مختلـف  نام هـای 
ارث، دنـدان، پنج سـتاره، یک و دو، سـلور، دانس 

و غیـره یـاد می شـود.
ایـن فروشـنده تابلیـت k گفـت کـه جوانـان از 
تابلیـت  و  دارنـد  جالبـی  قصه هـای  آن  خـوردن 
تبدیـل بـه نقل مجلـس شب نشـینی ها و مهمانی ها 

است. شـده 
مراسـم های  در  قرص هـا  ایـن  از  افـراد  بیشـتر 
اسـتفاده  دیگـر  جشـن های  برخـی  و  عروسـی 
می کننـد؛ چـرا کـه ایـن قرص هـا سیسـتم عصبی 
و دماغـی فـرد را صدمـه زده؛ فشـار خـون را بلند 
بـرده و باعـث ازدیـاد ضربـان قلـب می گـردد و 
بـه افـراد کمـک می کند تـا زمـان زیـادی را بیدار 

بمانـد و اثـر خـواب آلودگـی در فـرد را از بیـن 
می بـرد.

باشـنده گان پایتخـت می گوینـد کـه اگـر حکومت 
بـرای جلوگیـری از قاچاق و اسـتفادۀ این مواد در 
داخـل کشـور برنامـۀ دقیـق و همـه جانبه یی روی 
دسـت نگیـرد، در درازمـدت ایـن مـواد شـیمیایی 
خسـارات زیان بـاری را بـر پیکر ایـن جامعه وارد 
خواهـد کـرد کـه جبـران آن ممکن نخواهـد بود.

قرص هـای  از  اسـتفاده  کـه  می گوینـد  داکتـران 
روان گـردان یـا K در درازمـدت کشـنده بـوده و 
باعـث عقیم شـدن مـردان می گـردد. کسـانی که از 
قرص هـای روان گـردان اسـتفاده می کننـد، درجـه 
حـرارت بدن شـان بـاال مـی رود و از هـوای گـرم 
لـذت می برنـد. حتـی در هـوای گـرم تابسـتان از 
وسـایل گرم کننـده اسـتفاده می کنند و چـای زیاد 

می نوشـند.
داکتـر  حـارث عـارف یکـی از پزشـکان مطـرح 
روان گـردان  قرص هـای  کـه  می گویـد  کابـل  در 
متیـل  از جملـه  هسـتند،  مـاده  چنـد  از  ترکیبـی 
دی اکسـی آمفتامین )MDMA( . ایـن قرص هـا 
حالت هـای روحـی و روانـی را تغییـر می دهـد.
اسـتفاده از این مـاده روان گردان به صورتی اسـت 
کـه در اوایل کسـی متوجـه اضرار آن نمی شـود و 
فقـط از چنـد لحظه نشـۀ کاذب آن لـذت می برند، 
ولـی آهسـته آهسـته این مـواد عـوارض ناگواری 
را به سیسـتم عصبـی و بینایی انسـان وارد می کند.
بـر بنیـاد تحقیقاتی کـه در مـورد اضـرار ایـن ماده 
صـورت گرفته اسـت و نیـز طبق اظهـارات برخی 
در  مـواد  ایـن  دارو،  ایـن  گان  مصرف کننـده  از 
بینایـی افـراد اخـالل ایجـاد کـرده و سـلول های 
دماغـی را بـه گونۀ زیـادی تخریب کـرده و پوکی 

اسـتخوان را بـه بار مـی آورد. 
بـه گفتـۀ آنـان، کسـانی که از این قرص ها اسـتفاده 
می نماینـد، اکثـرا تبدیـل به افـرادی احساسـاتی و 
پرخاشـگر می شـوند که خـود نیز از ایـن موضوع 

می برند. رنـج 
»نیازمند برنامه ریزی بزرگ هستیم«

وزارت داخلۀ افغانسـتان قاچاق و فروش گسـتردۀ 
»تابلیـت K« را در کابـل تایید می کند.

نجیـب دانـش، سـخنگوی وزارت داخلـه پیشـتر 
بـه آریانـا گفته اسـت: »متاسـفانه یک تعـداد افراد 
هسـتند کـه بـرای منافع شخصی شـان بـه تجارت 
نامشـروع ایـن مواد دسـت زده انـد کـه غیرقانونی 
اسـت و جلوگیـری از آن بـه برنامه ریـزی بـزرگ 

نیـاز دارد«. 
مـواد  فـروش  و  )کا( خریـد   k قـرص  کنـار  در 
مخـدر و مشـروبات الکلـی در پایتخـت بـه گونۀ 
عـادی جریـان دارد و نهادهـای امنیتـی نتوانسـته 

جلـو فـروش آن را بگیـرد.
کار  کابـل  در  قرص هـا  این گونـه  تهیـه  احتمـاالً 
سـختی نباشـد و تنهـا کافی اسـت که سـرنخی از 
یکـی از فروشـنده گان و یـا مصرف کننـد ه گان این 

مـواد به دسـت آورد. 
بـرای  خورشـیدی   1387 سـال  در   K قـرص 
اولین بـار در والیـت هلمنـد بـه دسـت نیروهـای 
امنیتـی افتاد کـه در آن زمان مسـووالن این رویداد 

را شـوکه آورد توصیـف کردنـد.

استفادۀ گسترده از تابلیت K در پايتخت

»تابلیت K باعث بربادی خودم و نام بدی فامیلم شد«
حسیب اهلل صوفی زاده

منافع بسیاری با...
سـود امریـکا دانسـت و گفت: سـلطنت مطلقه ما 
هیـچ تهدیـدی بـرای هیچ کشـور دیگری نیسـت 
و خـود امریـکا هم اگر سـلطنت مطلقـه در جای 
دیگـر وجـود نداشـت موجودیـت پیـدا نمی کرد 
و سـلطنت مطلقـه دشـمن امریـکا نیسـت بلکـه 

مدتـی طوالنـی اسـت کـه هم پیمان آن اسـت.
او اظهـار کـرد: بافـت اجتماعـی عربسـتان خیلی 
پیچیـده تـر از آنکـه شـما فکـر می کنید اسـت و 
عمـال پادشـاه مـا قـدرت مطلـق را نـدارد بلکـه 
قـدرت او مبتنـی بـر قانـون اسـت و هـر حکمی 
کـه او صـادر می کنـد شـما می بینیـد کـه در آن 
فهرسـت قوانینی اسـت که به پادشـاه اجـازه داده 
تـا تصمیمـش را بگیـرد. ایـن در حالی اسـت که 
در مقابـل ملکـه بریتانیـا قدرت مطلـق را در قبال 
هـر قانونـی دارد امـا او از آن اسـتفاده نمی کنـد.

آیـا در حـال  اینکـه  بـه  پاسـخ  بـن سـلمان در 
حرکـت دادن عربسـتان بـه سـمت نظامـی اسـت 

کـه در آن مـردم بـرای نمایندگان شـان رای دهند، 
گفـت: آنچـه که مـن می توانم انجام دهم تشـویق 
قـدرت قانـون اسـت و مـا می خواهیـم تـا جایی 
کـه می توانیـم آزادی بیـان را تشـویق کنیـم و بـه 
افـراط گـری هیـچ فرصتـی ندهیـم. مـا می توانیم 

اقتصـاد و حقـوق زنـان را تقویـت کنیم.
بـن سـلمان همچنیـن در ایـن مصاحبـه بـا توجه 
بـه جـوان بودنـش خـودش را بـا نوابغـی نظیـر 
اسـتیو جابـز، موسـس شـرکت اپـل و همچنیـن 
همچـون  اجتماعـی  شـبکه های  بنیانگـذاران 
معتقـدم  مـن  گفـت:  و  کـرد  مقایسـه  فیسـبوک 
کـه نسـل مـن می توانـد تغییـر زیـادی بـه وجود 

بیـاورد!
او همچنیـن دربـاره اینکه در جایی مثل عربسـتان 
از  امریـکا  در  آزادی  میـزان  همـان  بـه  جوانـان 
آزادی برخـوردار هسـتند تـا پروژه هـای نویی را 
پیـاده کننـد، گفـت: در عربسـتان تنهـا سـه خـط 
دولـت  منفعـت  علتـش  کـه  دارد  وجـود  قرمـز 
نیسـت بلکـه منفعت مردم اسـت. خـط قرمز اول 

اسـالم اسـت و شـما نمی توانید به اسـالم توهین 
کنیـد. خـط قرمـز دوم ایـن اسـت کـه در امریکا 
بـه یـک شـخص و شـرکتش  نمی توانیـد  شـما 
یـا یـک وزیـر و وزارتـش حملـه کنیـد امـا در 
عربسـتان می تـوان بـه یک شـرکت یـا وزارتخانه 
حملـه کـرد اما عربسـتانی ها بـر طبق فرهنگشـان 
دوسـت ندارنـد کـه بـه شـخصی حملـه شـود. 
خـط قرمـز سـوم نیـز امنیت ملـی اسـت و ما در 
منطقـه ای کـه دورش مکزیک و کانـادا و اقیانوس 
اطـراف  بلکـه  نیسـتیم،  اسـت  اطلـس  یـا  آرام 
کشـور مـا داعـش، القاعـده، حمـاس و حزب اهلل 
ایـران و دزدان دریایـی هسـتند! و  و حکومـت 
مـا نمی خواهیـم اتفاقاتـی کـه در عـراق افتـاد در 
عربسـتان بیافتـد امـا در عیـن حـال می بینیـد کـه 
مـا شـبکه های اجتماعـی را هرگز فیلتـر نمی کنیم 
توئیتـر،  اجتماعـی همچـون  و همـه شـبکه های 
فیسـبوک و اسـنپ چت بـرای همه عربسـتانی ها 

اسـت. باز 
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منافـع  عربسـتان  کـه  کـرد  اعتـراف  عربسـتان  ولیعهـد 
بسـیاری بـا اسـرائیل دارد. ایـن در واقع یک اشـاره علنی 
دیگـر بـه روابـط روز افـزون ریـاض و تل آویـو اسـت.
محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد عربسـتان در گفت وگـو بـا 
مجلـه آتالنتیـک امریکا اظهار داشـت، در صـورت تحقق 
صلـح منافـع بسـیاری بیـن اسـرائیل و کشـورهای عضـو 
شـورای همـکاری خلیج فـارس و کشـورهایی نظیر مصر 

و اردن وجـود خواهد داشـت.
وی دربـاره اینکه آیا به حق ملت فلسـطین برای دسـتیابی 
بـر بخشـی از اراضی اشـغالی اعتقـاد دارد یا نـه گفت: به 
تصـور مـن ایـن حـق اسـرائیلی ها و فلسطینی هاسـت که 

در سـرزمین خـود زندگی کنند.
ولیعهـد عربسـتان بـا ادعـای اینکه تنها نسـبت بـه حقوق 
ملـت فلسـطین و مسـجداالقصی نگـران اسـت،  گفت: ما 
هیـچ اعتراضـی به موجودیـت هیچ ملت دیگـری نداریم.
بن سـلمان اظهار داشـت: فلسـطینی ها و اسـرائیلی ها حق 
داشـتن کشـور خـود را دارنـد امـا در عیـن حـال باید ما 
توافـق صلحـی را برای تضمیـن ثبات برای همـه و ایجاد 

روابط عادی داشـته باشـیم.
ولیعهـد عربسـتان تاکیـد کرد: ما مشـکلی با یهـود نداریم 
و محمـد)ص( بـا یک زن یهـود ازدواج کرد. مـا یهودیان 
بسـیاری در عربسـتان می یابیـم کـه از امریـکا و اروپـا به 

آمده اند. کشـور 
وی خاطرنشـان کرد، منافع بسـیاری را عربسـتان می تواند 
با اسـرائیل داشـته باشـد به خصوص که اقتصاد اسـرائیل 
در مقایسـه بـا حجـم آن بسـیار بزرگ اسـت. اگـر توافق 
صلحـی وجـود داشـته باشـد صلح موجـب تبـادل منافع 
بسـیاری بیـن اسـرائیل و کشـورهای شـورای همـکاری 
خلیـج فـارس و کشـورهایی نظیـر اردن و مصر می شـود.
بـن سـلمان در عین حـال حماس را در صف کشـورهای 
تهدیدکننـده کشـورش و منطقـه خوانـد و مدعی شـد: ما 
نمی توانیـم امنیـت ملـی عربسـتان را به خطـر بیندازیم، ما 
در منطقـه ای هسـتیم که القاعـده، داعش،  حـزب اهلل لبنان، 

حماس و ایران هسـتند.
و  ایـران  کینه توزانـه  اظهاراتـی  در  سـلمان  بـن 
اخوان المسـلمین را در لیسـت القاعـده و داعـش در قالب 
»مثلـث شـر« خوانـد کـه بـا مسـلمانان بـا هـدف ایجـاد 

می کننـد. بـازی  اسـالمی  امپراتـوری 
ایـن مصاحبـه چنـد روز پـس از سـفر بـن سـلمان بـه 
امریـکا انجـام شـد. بـن سـلمان در جریـان ایـن سـفر با 

رهبـران یهـود دیـدار کـرد.
بـن سـلمان در ادامه مدعی شـد: ما در عربسـتان وهابیت 

نداریـم و آنچـه داریم اسـالم شـامل مسـلمان اهل سـنت 
و شـیعه اسـت. مـا چهار مدرسـه فقهـی داریـم و طرح ما 
مبتنـی بـر منافـع اقتصادی و مردم اسـت نه براسـاس یک 

ایدئولـوژی خاص.
وی دربـاره روابـط کشـورش بـا گروه هـای اسـالمی نیـز 
گفـت: زمانـی کـه کمونیسـم در عربسـتان شـیوع یافـت 
عربسـتان بـا همه به منظـور ممانعـت از آن وارد همکاری 
شـد. مـا بـا اخوان المسـلمین کار کـرده و آن را حمایـت 
مالـی کردیـم. عربسـتان و امریکا از اخوان در جنگ سـرد 

علیـه شـوروی سـابق اسـتفاده کردند.
مالـی کشـورش  بـن سـلمان هرگونـه حمایـت  محمـد 
از گروه هـای تروریسـتی را تکذیـب امـا در عیـن حـال 
اذعـان کـرد که سـعودی ها ایـن گروه ها را حمایـت مالی 

کرده انـد.
از  بخشـی  می خواهـد  کشـورش  گفـت،  همچنیـن  وی 

فرهنـگ جهان باشـد بـدون این کـه هویتش را از دسـت 
. بدهد

تهدیـد  را  امریـکا  عربسـتان،  کـرد،  تاکیـد  سـلمان  بـن 
اسـت. آن  هم پیمـان  بلکـه  نمی کنـد 

را  قطـر  دولـت  ادامـه  در  همچنیـن  عربسـتان  ولیعهـد 
بـه حمایـت از سـازمان های افـراط گـر متهـم کـرده و 
گفـت: یکـی از دالیلـی کـه مـا اکنـون بـا قطر به مشـکل 
برخورده ایـم ایـن اسـت کـه نمی خواهیـم بـه آنهـا اجازه 
دهیـم کـه از نظـام مالـی میـان کشـورهای ما بـرای جمع 
آوری پـول عربسـتانی ها و دادن آن به سـازمان های افراط 

گـر اسـتفاده کنند.
بـن سـلمان همچنیـن دربـاره اینکـه آیـا روزی عربسـتان 
روابـط دوسـتانه بـا قطر برقـرار خواهـد کرد، گفـت: این 
اتفـاق بایـد یـک روزی بیفتـد. مـا امیـدوار هسـتیم کـه 
آنهـا خیلـی زود همـه چیـز را یـاد بگیرنـد و این بـه آنها 

بسـتگی دارد.
بـن سـلمان همچنیـن بـاراک اوبامـا، رئیس جمهور سـابق 
امریـکا را بـه خاطـر آنچـه کـه او »فرصـت دادن بـه بـاز 
شـدن فضـا در ایـران از سـوی اوباما« خواند، مـورد انتقاد 
قـرار داد و گفـت: از نظر عربسـتان توافق هسـته ای برجام 
بـا ایـران تنهـا یـک دهـم درصـد شـانس اینکـه در ایران 
تغییـر ایجاد کند را داشـته اسـت امـا از نظر بـاراک اوباما 
ایـن شـانس 50 درصـد بـود امـا حتـی اگـر هـم شـانس 
موثـر بـودن ایـن توافـق 50 درصـد بـوده باشـد بـاز هـم 
نمی توانسـتیم روی آن ریسـک کنیـم، چـون در مقابل 50 
درصـد نیز شـانس جنگ وجـود دارد. ما تنهـا زمانی باید 
یـک سـناریو را اجـرا کنیم کـه هیچ جنگی وجود نداشـته 

باشد.
او مدعـی شـد: بعـد از مقابلـه مـا بـا اقدامـات ایـران در 
کشـورهای دیگـر از جمله در آفریقا، در آسـیا، در مالزی، 
سـودان، عـراق، یمـن و لبنـان مـا معتقدیم که مشـکالت 
بـه داخـل ایـران کشـیده خواهـد شـد البتـه نمی دانیم که 
آیـا حکومـت ایـران سـقوط خواهـد کـرد یا خیـر، چون 
ایـن هـدف مـا نیسـت امـا اگـر هـم سـقوط کنـد ایـن 

مشـکل آنهـا خواهـد بود.
او در ادامـه در واکنـش بـه انتقادهایـی کـه از کشـورش 
بـه دلیـل فجایـع انسـانی رخ داده در یمـن مطرح اسـت، 
مدعـی شـد: وضعیـت در یمن براسـاس شـواهد و قرائن 
سـازمان ملـل در سـال 2015 )هنـگام مداخله عربسـتان( 
سـقوط نکـرد بلکـه ایـن اتفـاق در سـال 2014 رخ داد و 
ایـن یـک سـال پیـش از آغـاز کمپیـن مـا اسـت. مـا در 
سـال 2015 شـاهد یـک کودتـا علیـه یک دولت مشـروع 
و قانونـی در یمـن بودیـم و درمقابل القاعده می خواسـت 
از ایـن موقعیـت بـه نفع خـود و برای گسـترش افکارش 
اسـتفاده کند و ما برای خالص شـدن از شـر افراط گران 
در سـوریه و عـراق جنگیدیـم امـا بعـد از آن آنها شـروع 
کردنـد کـه در یمـن پناهـگاه ایجـاد کنند. خالص شـدن 
از شـر افـراط گـران در یمـن خیلـی سـخت تر از عراق و 
سـوریه اسـت و هـدف کمپیـن مـا کمـک به یـک دولت 
مشـروع و ایجـاد ثبـات اسـت و عربسـتان می خواهـد به 
مـردم یمـن کمـک کنـد و بزرگتریـن حامـی مالـی یمن، 

است. عربسـتان 
او همچنیـن مدعـی شـد کـه در عربسـتان میـان مـردان و 
زنـان برابـری وجـود دارد و همانقـدر کـه او از مـردان 

حمایـت می کنـد از زنـان نیـز حمایـت می کنـد.
بـن سـلمان در عیـن حـال وجـود حکومـت سـلطنت 
مطلقـه در کشـورش را بـه...          ادامـه صفحـه 7

ولیعهد عربستان: 

منافع بسیاری با اسرايیل داريم

حامیت اعضای مجلس سنا  

از تحصن هلمندی ها

اعضـای مجلـس سـنا بـا رس کـردن کاه صلـح و 

عدالـت از تحصـن هلمند ی هـا حامیـت کردنـد.

اعضـای مجلـس سـنا دیروزسـه شـنبه) ۱۴ حمل( 

در حامیـت از گـروه صلح خواهـان هلمندی کاه 

صلـح و عدالـت بـر رس کردند.

ایـن در حالـی اسـت که از چنـد روز بـه این طرف 

شـامری از شـهروندان هلمند به منظـور پایان دادن 

بـه جنـگ و اعـام آتـش بس بیـن نیروهـای دولتی 

و جنگجویـان طالبـان در ایـن والیـت دسـت بـه 

ایجـاد خیمه هـای تحصـن زده اند.

 در ادامـه ایـن تحصـن، شـامری نیـز پـس از آن 

کـه از طـرف طالبان پاسـخ منفـی دریافـت کردند، 

دسـت بـه اعتصـاب غذایـی زدنـد کـه رسانجـام با 

پادرمیانـی علامنـی دینی در آن والیـت به اعتصاب 

شـان پایـان دادنـد، امـا تحصـن ایـن شـهروندان 

تاکنـون ادامـه دارد.
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