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مبارزه واقعی با
فساد اداری
محمدرضا هویدا

به احتمــال زیاد باز هم دولتمردان وحدت ملی ،با صدور اعالمیه
های مطبوعاتی و یا در سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی و
یا توسط سخنگویان شــان ،گزارش سازمان بين المللى شفافيت
را که بر اســاس آن افغانستان سومین کشور فاسد جهان است را
دروغ و کذب و افترا می خوانند .احتماال آنها نشــر کنندگان این
گزارش را بی خبر از واقعیت های افغانستان خوانده و لست های
بلند و باالیی از مدعیات شــان ،به عنوان مبارزه با فساد اداری
در کشــور را برای مردم اعالم می کنند .بر اساس ليستى که از
سوى سازمان بين المللى شفافيت به نشر رسيده ،کشور افريقايى
سوماليا ،بار ديگر فاسدترين کشــور جهان اعالم شده ،کوریای
شمالی دومین کشور فاسد جهان و افغانستان سومین کشور فاسد
جهان لقب گرفته است.
افغانستان در کشت و تولید مواد مخدر ،نقض حقوق زنان ،کودکان،
کارگران و ...نیز جزء اولین ها است .اما سالهاست که برای مبارزه
با فســاد اداری ،مبارزه با مواد مخدر ،مبارزه با نقض حقوق بشر و
 ...کار و تالش می شــود .میلیاردها دالر به نام کمک به افغانستان
برای مبارزه با فساد اداری و  ...به مصرف رسیده است .ولی نه تنها
چیزی از فساد اداری و  ...کم نشده که بر حجم و وسعت آن افزوده
شده اســت .چه چیزی موجب شده که این گونه بر عکس نتیجه
دهد ،همه آنچه در افغانستان به انجام رسیده است.
به نظر می رسد که سیاستمداران افغانستان در قدم اول با مردم
بازی می کنند ،حقیقتا نمی خواهند با فســاد اداری مبارزه کنند.
اراده ای در هیچ کدام از سیاســتمداران برای مبارزه با فســاد
اداری دیده نمی شــود .هر کدام از گروه ها و تیم های انتخاباتی
و سیاســی که بر قدرت تکیه زد ،به ناگاه با تغییری کامل به سوی
انحصار قدرت در تیم و قوم و جناح خود روی آورد .حکومت های
گذشته افغانستان نمونه های کاملی از این گونه رویکرد بوده اند.
و حکومت جدید نیز نشــانی از مبارزه قاطع با فساد اداری را از
خود نشــان نمی دهد .حکومت جدید دستگاه تبلیغاتی خود را
فعال کرده است ،تا نشان دهد که مثال در کدام قرارداد چند صد
هزار افغانی به نفع دولت شده است ،اما همین دستگاه تبلیغاتی از
هزاران دالر سوء استفاده و اختالص و رشوتی که در ادارات دولتی
جریان دارد ،خبر نمی دهد.
در مدتی کــه از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد ،پرونده های
زیادی به بازار سیاست و مطبوعات کشانیده شدند ،از مکتب های
خیالی تا کلینیک ها و ســربازان خیالــی ،از کابل بانک گرفته تا
قراردادهای وزارت های دفاع و ...اما اراده ای برای مبارزه با فساد
در عمق وجود ندارد .در ســطح کارهایی نمایشی انجام می یابد.
ولی در عمق کاری نمی شــود .عمق از نزدیکان قدرتمندان و رده
های باالی حکومت شــروع می شود ،اما سطح با یک مامور پایین
رتبه آغاز می گردد .اگر مبارزه از عمق باشد ،دولتمردان دور و بر
خود را پر از افراد مربوط به قوم و تیم و جناح خود نمی کنند ،ولی
اگر از سطح باشد ،پست های مهم ادارات خود را به قوم و خویش
و جناح و تیم خود می دهند ولی شعار خدمت و مبارزه با فساد را
با صدای رسا فریاد می زنند.
به هیچ صورت امکان ندارد با استراتیژی کنونی دولت افغانستان،
حتا اندکی از فساد اداری حاکم بر ادارات افغانستان کم شود .بلکه
یقینا بر میزان آن افزوده خواهد شد .بدتر از همه اینکه حتا باور
مردم به مبارزه با فساد اداری نیز در حال از بین رفتن است .و این
خطرناک ترین مسئله ای اســت که می تواند در مبارزه با فساد
اداری رخ دهد.
مبارزه واقعی با فساد اداری باید از مدعیان مبارزه با فساد اداری
که پست ها و بست های مهم دولتی را گرفته اند شروع شود ،در
غیر آن ،اگر هر کدام از تیم ها و جناح یکدیگر را متهم ســازند و
دیگران با نیز متهم به افترا و کذب کنند و طلب شاهد و دلیل برای
اثبات فساد اداری کنند ،سالهای دیگری نیز افغانستان فاسدترین
کشور جهان خواهد بود.

ِ
درنگ بر پيش شرط هاي طالبان
از پيش شرط تا پيش شرط؛
دولت كابل همواره «قانون اساســي» را به
دنيــاي مذاكرات
عنوان «خط ســرخ» در
ِ
سياســي با گروه هاي «مخالف» نظامي و
مســلح به ويژه گروه طالبان مطرح كرده
اســت .اين بحث را نهادهاي مدني و حلقه
راستاي ترويج و نهادينه شدن
هاي كه در
ِ
«حقوق بشر» و «ارزش» هاي انساني تالش
مي كنند ،به صورت گسترده مطرح كرده و
به دولت و تصميم ســازان سياسي هشدار
مي دهند كــه « ُگذر» از قانون اساســي
بــه هيچ صورت قابل پذيرش نيســت .اما
«ســرتاج عزيز» مشاور نواز شريف نخست
وزير پاكستان در امور سياست خارجي كه
در حقيقت وزارت خارجة اين كشــور را به
حاشيه رانده و همه كاره در اين بخش است،
در «نشست چهارجانبه» ميان افغانستان،
پاكســتان ،چين و آمريكا به گونة تعيين
«پيش شــرط» از سوي دولت كابل را مورد
انتقاد قرارداد .او تاكيد كرد كه بر اســاس
واقعيت هاي سياســي بايستي تالش شود.
ولي حاال گروه طالبان نيز پيش شرط هاي را
جهت مذاكرات سياسي مطرح كرده است.
ديده شود كه پاكســتان در اين مورد چه
موضع گيري خواهد داشــت؟ .به رسميت
شناختن دفتر سياسي در قطر ،خارج كردن
نام هاي رهبران و چهره هاي تاثيرگذار شان
از فهرست سياه سازمان ملل ،حذف جايزه
هاي تعيين شــده براي بازداشت يا كشتن
آن ها ،آزادي زنداني هــا و پايان دادن به
تبليغات از مواردي هستند كه اين گروه به
ِ
سوي
نشست كه از
عنوان پيش شــرط در
ِ
نها ِد پگواش برگزار شــده بود مطرح كرده
است .همچنين اين گروه تاكيد كرده است،
مواردي كه مربوط بــه نيروهاي خارجي به
نيروهاي آمريكايي مي شود ،بايستي
ويژه
ِ
به صــورت رو در رو ميان طالبان و آمريكا
بحث شود.
سوي دولت كابل
آيا اين پيش شــرط ها از
ِ
پذيرفته خواهد شد؟ .و اساسا آيا دولت مي
تواند چنين پيش شرط هاي را بپذيرد؟
به نظر مي رسد كه پيش شرط هاي مطرح
شده از ســوي گروه طالبان پذيرفتني نمي
نمايد .در گذشــته نيز بخش از درخواست
هــاي آن ها را آقاي كرزي و حكومت تحت

عبدالرحمن فهيمي

امرش عملي كــرد كه نتايج كامال عكس را
گرفت و برخي درخواست ها را نتوانستند
بپذيرند .در مورد پيش شــرط هاي مطرح
شده به اجمال بحث مي كنيم.
اول) به رسميت شــاختن «دفتر سياسي»
در قطر از آدرس امارت اسالمي طالبان ،به
معناي تاييد دو دولت ،قدرت سياسي و دو
حاكميت خواهد بود .در يك جامعة سياسي
داراي مرجعيت
فقط يك سازمان سياسي
ِ
تصميم گيري نهايي مي تواند باشــد ،نه دو
يا چند ســازمان .از اين رو ،پذيرش دفتر
معناي تاييد دو دولت يا
سياســي قطر ،به
ِ
تجزيه و تقسيم كشــور خواهد بود .دولت
كابل علي رغم كاســتي ها و كم كاري هاي
كه دارد ،از مشــروعيت و اعتبار حقوقي ـ
سياســي در داخل و سياست بين الملل و
جامعة بين الملل برخوار است .بنابراين ،اين
خواسته غير عملي بوده و بقا و موجوديت
نظام سياسي مستقر در كشور را به چالش
مي كشد.
دوم) خارج كردن نام هــاي رهبران گروه
طالبان از فهرست سياه سازمان ملل ،بحث

ظهور فرهنگ نوجوانی

مدتهاســت که جامعه شناسان به مقولهی
نوجوانــی پرداخته ،در مــورد آن صحبت
میکننــد و به ابراز نظــر میپردازند .فکر
نمیکنم نیاز به یادآوری این مســئله باشد
که جامعه شناسان هیچگاه تصویر آنچنان
خوبی از این بازهی سنی نشان ندادهاند .کار
تا جایی پیش رفته که حتی امیل دورکیم[،]1
چهرهی شاخص جامعهشناسی در طول یک
قرن اخیر ،قدم گذاشتن جامعه شناسان در
حوزهی کودک و نوجوان را نادرست خوانده
است .شاید این مســئله به این دلیل باشد
که جامعه شناســان همواره به بیان خطرات
دورهی نوجوانــی پرداخته و آن را ســن
مشــکلآفرینی ،جهل و بحران دانستهاند.
امروزه اما شرایط فرق کرده و همه بهخوبی
فهمیدهاند که بیش از آنکه پای بحرانی فردی
در میان باشد ،بحران ریشهی اجتماعی دارد،
بحرانی که بسیاری از نوجوانان و جوانان را با
مشکل مواجه کرده است .طی کردن مسیر از
دوران کودکی تا نوجوانی و رسیدن به سن
بلوغ روزبهروز سختتر و طوالنیتر شده و
نوجوان مجبور است این مسیر را بهتنهایی
طی کند .باری ،امــروزه همهچیز در دنیای
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اســت كه آقاي كرزي به گونة آن را دنبال
كرد .در فرصت هاي مختلف در اين مورد
داراي نقش در سياست
با همكاران خارجي
ِ
كشــور ،صحبت كرد .اما ظاهرا كه نتيجة
ملموس به دســت نياورد .گروه طالبان ،از
همكاران سازمان تروريستي القاعده بوده،
سازمان خطرناك پناه داده و
به رهبران آن
ِ
ضمن حفظ روابط ،در حادثه هاي پرهزينة
جهان دست دارد .هيچ تضمين وجود ندارد
كه پس از خارج كردن نام ها از فهرســت،
فعاليت هاي تروريستي تشديد نشده و با
دست باز فعاليت نكنند .به هرصورت ،اين
بحث مربوط به امنيت جهاني مي شــود و
تصميم گيــري در اين مــورد به راحتي
نخواهد بود.
سوم) آزادي زنداني ها بحث است كه آقاي
كرزي به صورت جــدي آن را دنبال كرد.
علي رغم مخالفت ها و انتقادهاي سياسي
كه از جانب سياســت مداران و حلقه هاي
تاثيرگذار صورت گرفــت ،كرزي پنبه بر
گوش گذاشته و زنداني هاي طالبان را فوج
فوج از زندان ها رها كرد .تصور كرزي اين

بود كه زنداني هاي آزاد شده يا به فعاليت
هاي صلح پيوسته و براي ختم جنگ تالش
مي كنند و يا دست كم خود ديگر به ميدان
نبرد و جبهه هاي رويارويي نخواهند رفت.
ولي اين تصور اشــتباه بود .اكثريت قريب
به اتفاق زنداني هاي آزاد شــده بازگشت
كردند .به همان راهي رفتند كه رفته بودند
و مي رفتند .همه تفنگ بر دست گرفتند،
جبهه هاي طالبان را تقويت كرده و تراژدي
هاي را خلق كردنــد .بنابراين ،حكومت
كنوني نبايد دوباره اشتباه استراتژيك را
مرتكب شــده و با دستان خود جبهه هاي
دشــمن را در ميدان نبر ِد سخت تقويت
كند.
چهارم) منظور گروه طالبان از پايان دادن
به تبليغات چيست؟ اگر منظور اين است كه
حكومت و دستگاه هاي حامي و زيرچترش،
رفتارها و اقــدام هاي اين گروه را محكوم
نكنند ،باورهاي سياسي و اجتماعي اش را
نقد نكنند و انســان كشي هاي اش را كه
به نام دين و شريعت مي كند ،خالف دين
ثابت نكننــد ،در اين صورت چي باقي مي
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نوجوانی متحول شده است.
شاید علت غالب شدن دید جامعه شناسان
در حــوزهی نوجوانی را بایــد در این مهم
دانســت که به گفتهی ادگار مــورن[،]2
نوجوانی بازهی جدید سنی[ ]3است .دنیای
امروزی نوجوانان در وهلهی اول احاطهشده
بهوســیلهی فعالیتهای متنوع فرهنگی.
زندگی فرهنگی نوجوان آمیختهشده است
با چالشهای روزانهی اجتماعی ،فشارهایی
که از طرف ســایرین متحمل میشــوند و
بهخصوص عدم ســازش با والدین و نسل
پیشین .نوجوانان در طول روز و در هرکجا که
باشند با فرایند جامعهپذیری[ ]4دستوپنجه
نرم میکنند ،چه در خانه باشــند و چه در
مدرسه ،چه در خیابان باشند و ...
از طرفی ایشــان در طول روز فعالیتهای
بســیاری را مطابق با سنی که دارند صورت
میدهنــد ،کارهایی از قبیــل بازی کردن،
دیدار با دوستان ،تشکیل گروههای دوستانه
در مدرسه یا محل زندگی و  ...متأسفانه در
بسیاری از کشورهای جهان اص ً
ال به ردگیری
و نظارت بر فعالیتهــای نوجوانان اهمیتی
داده نمیشود در شرایطی که این امر بسیار
حائز اهمیت اســت .جامعه شناســان باید
بســیار بیش ازآنچه اآلن انجام میدهند به
بررسی رفتارها و وضعیت نوجوانان بپردازند.
ایشان باید وارد تحقیقات میدانی شده و به
جمعآوری اطالعات دقیق روی بیاورند .برای
مثال نگاهی ساده این امر را بهخوبی نشان
میدهد که تشــکیل گروه با سایرین بعض ًا
نهتنها فرایند جامعهپذیری و ورود به جامعه
را آسان نمیکند ،بلکه بهسان مانعی سر راه
نوجوان عمل میکند.
بحران در جامعه
مسائل بســیاری امروزه دستبهدست هم
دادهاند تا نوجوانان بهنوعی سعی کنند خود
را از زندگی اجتماعی کنار بکشند ،مسائلی
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مثل بحران فرهنگی ،فشار جامعه ،مشکالت
روزافزون در مدرسه ،بیکاری و  ...نوجوانان
پس از کنار کشیدن از جامعه گرد هم آمده
و گروههای کوچکی را تشکیل میدهند و
در پی این گروهها برای خود آیینها و رسوم
جدیدی را وضــع میکنند .از این لحظه به
بعد اســت که هدف ایشان دیگر نه تالش
برای ســازگاری با جامعه و ورود به آنکه
تالش برای ســازگاری با سایر افراد گروه و
موفقیت در بطن آن است .درست به همین
دلیل نیز اســت که میگوییم تشکیل این
گروهها ممکن است ورود نوجوان به جامعه
را با خطر مواجه کند.
جامعه شناســان آمریکایی در دههی ۴۰
میالدی این امر را نشــان دادند که هدف
نوجوانــان در آن دوره نه بر عهده گرفتن
نقش در جامعه که همراهی با همساالن خود
و به نقش گرفتن در گروههای دوستی بوده
است.
نوجوانان شــیوهی دیــدن و تفکر ،لباس
پوشــیدن ،رفتار کردن ،فکر کردن و نیز
زندگی کردن منحصر به خود رادارند .البته
باید این امر را موردتوجه قرارداد که تالش
نوجوانان برای دوری از جامعه و تشــکیل
گروههای کوچک جدید بین خود امری است
نسبت ًا جدید .علت اصلی این مسئله فقدان
پیوندهای اجتماعی مناســب و روحیهی
زندگی جمعی در جوامع پستمدرن است.
پیوندهای اجتماعی در جوامع امروزی در
نظر نوجوانان خیلی سریع از هم میپاشد.
نوجوانان به همیــن ترتیب برای خود و در
بین خود گروههای کوچک درست میکنند
به این امید که این گروهها جایگزینی باشند
برای جامعهای که ورود بــه آن روزبهروز
سختتر میشود.
فرهنــگ غالب در تمامی ایــن گروههای
دوســتی کوچک تقریب ًا یکســان است و

روحیهای مردمســاالرانه در آنها جریان
دارد .اعضای این گروهها سلســلهمراتب
خاصی ندارند ،برای هر کاری که میخواهند
به منصهی اجرا درآورند از قبل برنامهریزی
نمیکننــد ،آزادی را به اقتــدار ترجیح
میدهند و خــود را با همه و همه را با خود
برابر میدانند .ایشــان یکدیگر را برابر و
برادر میدانند ،حال هر پدر و مادرشــان
هرکسی که میخواهد باشد و وضعیت مالی
خانوادهشــان هر چه که میخواهد .در این
گروهها هرگونه ماهیت نژادی ،خانوادگی،
اجتماعی و  ...از میان برداشــته میشود و
تنها برابری برای ایشان میماند و این دقیق ًا
مسئله ایســت که بههیچعنوان در جوامع
امروزی به چشم نمیخورد.
فراگیری دوستی
اجتماع و تشــکیل گروههــای مختلف از
ویژگیهای اصلی دوران نوجوانی بهحساب
میآید .نوجوانانی که در این گروهها عضو
میشوند میتوانند بدون دغدغهی پسزده
شدن احساسات و عالیق خود را به اشتراک
بگذارند.
برای مثال نوجوانی در این مورد میگوید:
«من با اعضای گروهی که در آن عضو هستم
بود که برای اولین بار واقع ًا به معنای دوستی
پی بردم ».در دنیای نوجوانان ،تنها کسانی
میتوانند اقتدار اخالقی و نیز عملی داشته
باشــند که توانایی خود را اثبات برسانند.
اگر کسی بخواهد به هر قیمتی که شده از
بقیه جلو بزند بدون آنکه استعداد و توانایی
الزمش را داشــته باشــد ،بالفاصله وی را
پس میزنند .باید به این امر توجه کرد که
جامعهپذیری نوجواناند وجههی مذکر دارد.
در گروههایی که تشکیل میشود ،یا اص ً
ال
دختری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته
باشد تعدادشان بسیار کم است.
نوجوانان در بازهی سنیای که به سر میبرند

ماند؟ .آيا مي توانند خود را توجيه كنند؟.
به نظر مي رسد گروه طالبان بايد بدانند كه
نياز به تبليغات نيست .طرز فكر اجتماعي
و ديني شما خيلي «كهنه» و قديمي است.
مردم كشور در زمان امارت نيز شما را قلبا
نپذيرفتند و تا توان داشتند مقاومت كردند
و اكنون كه تحول و دگرگوني هاي اجتماعي
ِ
ژرف اتفاق افتاده ،هرگز تفكر شما را بر نمي
تابد .همچنين نسخة سياسي كه شما نوشته
ايد ،بــه هيچ وجه قابــل پذيرش نخواهد
بود .امارت طالباني از يك ســو مبتني بر
استبداد ،ديكتاتوري و تماميت خواهي و از
سوي ديگر مبتني بر انحصار و نگرش قوم
مداري اســت .اين نسخه ممكن است چند
صباحي كوتاه ،نتيجه دهد و هيئت حاكم با
زور تفنگ ،توپ و تانگ فضا را آرام و همه
را تابع كند ،امــا هرگز نمي تواند به عنوان
نسخة مطمئن تلقي شود.
گوي مستقيم با آمريكا
پنجم :بحث گفت و
ِ
برسر مســايل مربوط به نيروهاي خارجي
و آمريكايي ،هم تبــا ِر بحث پذيرش دفتر
سياســي قطر است .همان گونه كه پذيرش
دفتر سياسي قطر ،به معناي ناديده گرفتن
دولت كابل و يا پذيرش دو دولت و حاكميت
اســت ،مذاكره ميان طالبان و آمريكا برسر
موضوع نيروهاي خارجي به معناي ناديده
گرفتن دولت خواهد بود .به نظر مي رســد
كــه منظور گروه طالبــان در اين جا بحث
پايگاه هاي نظامــي آمريكايي و حضورش
در منطقه اســت .از طرح اين بحث توسط
گروه طالبان مي شود برداشت كرد كه اين
گروه دولت كابل را نه بلكه خود را نمايندة
كشور و صاحب اختيار مي داند تا از آدرس
امارت طالباني با قدرت هاي خارجي به ويژه
آمريكا به گفت و گو بنشيند.
به هرحال ،بحث دفتر سياســي و پذيرش
گوي مستقيم با آمريكا برسر مسئلة
گفت و
ِ
ِ
مباحث اســت كه دولت
نيروهاي خارجي،
كابل نمي تواند بپذيرد و نبايد بپذيرد .زيرا
معناي خط بطالن كشيدن
پذيرش اين دو به
ِ
روي خودش خواهد بود .همچنين بحث آزاد
ِ
كردن زنداني ها يك بار تجربه شده و دولت
نبايد دوباره چنين اشــتباه استراتژيك را
مرتكب شود.

به دنبال بررســی آیندهی خود نیستند.
ایشــان ترجیح میدهند بهجای آنکه دائم
در نگرانی فردایی نامطمئن زندگی کنند ،به
زندگی روزمرهی خود پرداخته و از آن لذت
ببرند .دقیق ًا همین امر نیز باعث میشود که
ریشــهی اصلی گروههایی که ایشان باهم
تشکیل میدهند بیشــتر لذتگرایی[]5
باشد .ایشــان نیز مثل هر انسان زندهی
دیگری به دنبال شکوفایی فردی در عین
لذت بردن از زندگی هستند ،ولی طی این
مسیر برایشان نســبت به یک بزرگسال
بسیار سختتر است.
نوجوانان گروه تشکیل میدهند تا سرگرم
باشــند و از تنهایــی دوری کنند ،تا باهم
باشــند و در پارهای از مواقع بتوانند برنامه
و هدفی مشترک داشته باشند .ایشان در
گروههای خود به دنبال فعالیتهای لحظهای
و آزادی هستند و میخواهند حداقل برای
مدتی هم که شــده از نظارت والدین دور
باشند .زبان کسانی که راه دیگری برای ابراز
وجود ندارند
گروههای نوجوانانــه را صدالبته نمیتوان
تنها مأمنی برای سرگرمی و خوشگذرانی
در نظر قلمداد کرد .اعضــای این گروهها
به دنبال بازشــناساند خود به بزرگترها
هستند و بعض ًا در این مسیر ممکن است به
راههایی مثل خشونت همروی بیاورند.
در طول ســالهای گذشــته گروههایی
مثل اســکیترها[ ،]6رپرها[ ،]7پانک ها،
رولرهــا[ ]8و تگر ها[ ]9تالش بســیاری
کردهاند تا خود را در جامعه به ســایرین
بشناســانند و برای نیل بــه این منظور از
خشونت نیز دریغ نکردهاند .در نظر اعضای
این گروهها امروزه تنها راه ابراز وجود همین
گروهها است .ایشان فکر میکنند که دیگر
نه جایــی در جامعه دارند و نه توانایی ابراز
وجود را .نوجوانان در بطن این گروها سعی
میکنند به هر نوعی که شــده به جامعه و
اعضای آن هشــدار بدهند .جامعهای که
گروهی در آن ثروتمند هســتند و گروهی
فقیر و ترد شــده ،گروهی همهچیز دارند
و گروهی هیچچیــز ،گروهی تحصیلکرده
هستند و گروهی شــرایط و امکانات الزم
برای تحصیل را ندارند .ژان مونو[ ]10معتقد
است خشــونتی که شکل میگیرد (مشابه
شورشهای شکلگرفته در لندن و پاریس)
به علت همین عدم توانایــی در برقراری
رابطه با جامعه است
آنچه امروزه بیــش از هر چیزی به آن نیاز
مبرم میرود ،برقــراری امکان گفتوگو و
تقابل مناسب بین نوجوانان و جامعه است.
عــدم امکان برقراری رابطــه بین اعضای
مختلف جامعه ،حال در هر کشــوری هم
که باشد ،سبب شــکلگیری و گسترش
روزافزون تنش بین اعضای آن شده است.
جامعه شناســان اگر بخواهند به بهترین
شکل ممکن به بررســی مقولهی نوجوانی
پرداخته و تمام زوایای آن را بهدرســتی
بررســی کنند ،باید به بررسی شکلهای
مختلف جامعهپذیری در این گروه حساس
از جامعه بپردازند.

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

