
افغانستان  رییس جمهور  و  امریکا  خارجه   امور  وزیر 
طی یک کنفرانس خبری که پس از نشست میان خود 
برگزار کردند بر وحدت نظر میان امریکا و افغانستان 

تأکید کردند.
تأکید بر روابط دوستانه میان کابل و واشنگتن از جانب 
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا و حامد کرزی، 
رییس جمهوری افغانستان پس از آن صورت می گیرد 
که ارتش امریکا کنترل آخرین زندان تحت امر خود 

در افغانستان را به افغان ها واگذار کرد.
جان کری به دنبال نگرانی درخصوص اظهارات ضد 
اعالم  سفری  در  دوشنبه  روز  کرزی  حامد  امریکایی 

نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد.
با حامد کرزی  نشستی خصوصی  از  جان کری پس 
مربوط  مسایل  درخصوص  کرزی  و  وی  که  گفت 
یکسان  دیدگاهی  افغان ها  میان  آشتی  و  امنیت  به 
افتادن روابط میان امریکا و  دارند.وی مساله به خطر 

افغانستان را رد کرد.

جان  با  مشترکی  خبری  کنفرانس  در  کرزی  حامد 
کری خطاب به خبرنگاران گفت که رسانه ها از اظهار 
نظرهای وی که به طور سراسری از طریق تلویزیون 

افغانستان پخش شد سوء تعبیر کرده اند.
با وجود این وزیر امور خارجه امریکا اظهار داشت که 
گاهی اوقات افراد به طور علنی مسائلی را می گویند 
اما  از دیگران شنیده اند  که  بازتاب سخنانی است  که 
لزوما موافق آن ها نیستند....              ادامه صفحه 7
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تفاوت میان ایستایی و پویایی، با قدرتِ تصمیم گیری مشخص می شود. ارادۀ خود را 
قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید، بل که باید خود را در حالتی مصمم 

قرار دهید.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:

استفاده از مترادف های پوهنتون، ستره 
محکمه و... غیرقانونی نیست

این کشور  کرد  اعالم  استرالیا روز سه شنبه  دفاع  وزیر 
اغلب سربازان خود را در پایان سال جاری از جنوب 
اصلی  پایگاه های  از  یکی  و  کرده  خارج  افغانستان 
نیروهای تحت رهبری ناتو را تعطیل و مسوولیت های 
امنیتی را به پولیس و سربازان افغان واگذار خواهد کرد.
وزیر  اسمیت،  استفان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دفاع استرالیا اظهار داشت: فرماندهان...  ادامه صفحه 6

ائتالف ملی  قانونی عضو ارشد شورای رهبری  محمد یونس 
متحدۀ  ایاالت  با جان کری وزیر خارجۀ  دیدار  افغانستان در 
امریکا روی مسایل مختلف سیاسی و امنیتی از جمله انتخابات 

2014 بحث و گفت وگو کرده است.
در این مالقات که شماری از شخصیت های سیاسی و مقامات 
دولتی افغانستان نیز حضور داشتند، آقای قانونی به نماینده گی 
و  شفاف  انتخابات  و  کرد  صحبت  افغانستان  ملی  ائتالف  از 
کشور  نجات  راه  یگانه  را  افغانستان  در  سرتاسری  و  عادالنه 
دانست و تأکید نمود که دوستان بین المللی افغانستان باید از 

پروسه سیاسی دموکراتیک و شفافیت انتخابات حمایت کنند.
انتقال  روند  به  اشاره  با  افغانستان  ملی  ائتالف  عضو  این 
مسوولیت های امنیتی در کشور و آماده شدن...  ادامه صفحه 6

          ماندگار

والی کنر می گوید که حمالت موشکی پاکستان بر 
این والیت، از روز دوشنبه بدین سو دوباره آغاز شده 

است.
به  گذشته  شب  کنر  والی  وحیدی  فضل اهلل  سید 
فروند   27 دوشنبه  روز  گفت:  ماندگار  روزنامۀ 
پاکستان  از سوی خاک  دانگام  ولسوالی  به  موشک 
ولسوالی  نیز  شنبه  سه  روز  و  است  شده  شلیک 
سرکانو آماج حمالت موشکی از آن سوی مرز قرار 
گرفت؛ اما این حمالت تلفاتی در پی نداشته است.

آقای وحیدی باور دارد هنگامی که پروسۀ صلح در 

افغانستان رنگ می گیرد، این حمالت آغاز می شود.
عوامل  از  یکی  شاید  که  گفت  حال  عین  در  او 
از  پاکستان  هراس  این حمالت،  از سرگیری  دیگر 
کارش  که  است  کنر  برق  و  آب  بند  ساخت وساز 
نگران  پاکستان  و  شده  آغاز  بدین سو  سال  چند  از 
بند، آب بر این کشور  این  با ساخته شدن  است که 

قطع شود.
او تصریح کرد: »به همین دلیل این کشور در تالش 
است که منطقه را نا امن بسازد تا که زمینۀ ساختن 
این بند مهم فراهم نگردد؛ اما پاکستان اشتباه می کند، 
ساخت این بند هم به سود افغانستان و هم به سود 
پاکستان خواهد بود، اگر این بند ساخته شود، ما آن 

سوی مرز را هم برق داده می توانیم.«
با آغاز فصل زمستان، حمالت موشکی و توپخانه یی 
از خاک پاکستان به شرق افغانستان متوقف شده بود.
والیت های  به  پاکستان  ازخاک  موشکی  حمالت 
شرقی کشور در سال گذشته، باعث تیره شدن روابط 

کابل- اسالم آباد شده بود.

وزیر دفاع استرالیا:
پایگاه های  مان را تعطیل 
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صفحه 6

حمالت موشکی پاکستان بر کنر از سرگرفته شد
والی کنر: 

پاکستان نگران ساخت بند برق کنر است



باکر  روهرا  دانا  نامۀ  قبل،  چندی  یادآوری: 
به خلیل زاد و چه گونه گِی نقِش او در حوادث 
آن،  دنبال  به  رسید.  نشر  به  افغانستان، 
مطلبی  مهدی  محیی الدین  دکتور  جناب 
زیر عنوان »این دو امریکایی )تکمله یی بر 
نامۀ دانا روهرا باکر به زلمی خلیل زاد(« در 
روزنامۀ ماندگار نوشت. بعدتر نیز، یکی از 
طرف داران جناب خلیل زاد به نام احسان اهلل 
»توضیحاتی  عنوان  زیر  جوابیه یی  آرینزی، 
در مورد تکمله یی برنامۀ دانا روهرا باکر به 
زلمی خلیل زاد« به همین روزنامه فرستاد و 
در آن گفت که این پاسخ نامه از آدرس دفتر 
زلمی خلیل زاد در کابل، ترتیب شده است. 
از  پاره یی  به  به زعم خودشان،  نامه  آن  در 
اتهامات پاسخ داد و از جمله این که، آقای 
طالبان  رسیدِن  قدرت  به  مخالِف  خلیل زاد 
بوده و حتا به کاخ سفید گفته که با طالبان 

نمی شود کنار آمد.
خلیل زاد  جناب  مقالۀ  خواستیم  اکنون  اما 
واشنگتن پست  در   1996 سال  اکتوبر  در 
ایشان  نظِر  که  کنید  قضاوت  و  بخوانید  را 
در مورد طالبان و به رسمیت شناختِن این 
گروه از سوی ایاالت متحده در آن زمان چه  

بوده است.
***

گروه  یک  حیث  به  طالبان  اخیر  پیروزی 
می تواند  محافظه کار،  سنتی  اسالم گرای 
افغانستان را در مسیر صلح و آرامش یا جنِگ 
آن،  برای  پایانی  نقطۀ  حتا  و  داده  قرار  دایمی 
گروه های  باشد.  واحد  کشور  یک  به حیث 
در  بزرگی  نقش  همسایه،  دولت   های  و  افغان 
سرنوشِت این کشور خواهند داشت، اما امریکا 
صلح  آوردِن  در  عمده  نقش  باید  و  می تواند 
داشته  درهم شکسته،  این سرزمیِن  به  ثبات  و 

باشد.
پیروزی مجاهدین در جنگ  در سال های 80، 
متحدۀ  ایاالت  انتظارِ  از  باالتر  شوروی،  علیه 
به حیِث یک شرکت کننده در  بود. من  امریکا 
آن  در  متحده  ایاالت  حکومت  ارزیابی های 
زمان، می دانستم که ما برای مدِت زیادی باور 
داشتیم که مجاهدین در بهترین حالت می توانند 
در  گردند.  شوروی ها  پیروزِی  تأخیر  باعث 
حالی که مجاهدین نه تنها شوروی ها را مجبور 
به خروج ساختند، بلکه نقشی نیز در فروریزی 

اتحاد شوروی بازی کردند.
از  منفعتی  نتوانستند  افغان ها  شوربختانه  اما 
به  مجاهدین  رهبران  ببرند.  شوروی ها  خروج 
عوض همکاری، درگیر مخاصماِت بی رحمانه 
شدند. آن ها کابل را تخریب کردند، کشور را 

نفرت  و  نمودند  تقسیم  کوچک  جزایری  به 
همه گانی را تقویه و استحکام بخشیدند. یکی 
از دالیل عمدۀ پیروزی طالبان، علی رغم تطبیق 
اسالمی،  قوانین  تحمل  غیرقابل  و  متعصبانه 

توقع ایجاد نظم و انتظام در کشور بوده است.
قدرت  یک  طالبان  حاال  این که  وجود  با 
به  احتمال  است،  افغانستان  در  تعیین کننده 
و  بوده  نامعلوم  ثبات،  و  صلح  آوردِن  وجود 
تابع دو مسأله است. نخست  اندازۀ زیادی،  تا 
جنرال  برابِر  در  را  جنگ  طالبان  آیا  آن که 
افغانستان  ادامه می دهند که  عبدالرشید دوستم 
در صورِت  می کند.  اداره  و  کنترول  را  شمالی 
وجود  زیادی  احتمال  طوالنی،  جنگ  یک 
دوستم  از  ایران  و  ازبکستان  روسیه،  که  دارد 
پشتیبانی کنند. ممکن است ازبیک های دوستم 
و سایر گروه های کوچک قومی حتا یک دولت 
مستقل را به وجود آورند؛ انکشافی که می تواند 
تمایالت گریز از مرکز در دولت های چندقومی 

همسایه را افزایش دهد.
اجندای  یک  تحمیل  در  طالبان  آیا  آن که  دوم 
که  می کنند  پافشاری  کشور  بر  قرون وسطایی 
پشتیبانی  فعلی  قاعدۀ  مخالفت  افزایش  باعث 
طالبان  از  که  می شود  پشتون ها  یعنی  آن ها، 
به حیث عالِج هرج ومرج بیرحمانۀ چندین ساله 
وقتی  اما  کردند.  پذیرایی  و  گفته  خوش آمدید 
مانند  آید، تشویش های دیگری  به وجود  نظم 
اقتصادی  بازسازی  خوب،  حکومت داری 
زیادی  احتمال  می آید.  پیش  تربیه  و  تعلیم  و 
افغان های تکنوکرات در غرب  وجود دارد که 
برنگشته  کنند،  کمک  کشور  به  می توانند  که 
که  سرمایه گذاری یی  و  خارجی  کمک های  و 

افغانستان شدیداً به آن نیاز دارد، تحقق نیابد.
 امریکا در اتخاذ تصمیم درست برای افغان ها 
و دوستاِن ما در منطقه کمک نکرد. ما پس از 
به  نسبت  خود  توجِه  به  شوروی ها،  خروج 
افغانستان پایان بخشیدیم. این تصمیم بدی بود. 
عدم ثبات و جنگ در افغانستان زمینه های خوبی 
را برای تعلیم و تربیه و پنهان شدن گروه های 
تروریستی فراهم کردند. افغانستان به یک منبع 
به  نیز  تبدیل گردید. جنگ  مواد مخدر  بزرگ 
در  عمده  مانع  و  منطقه یی  بی ثباتی  منبع  یک 
اعمار لوله برای انتقال نفت و گاز آسیای میانه 
گردید.  تبدیل  جهانی  بازارهای  و  پاکستان  به 
شاید مهم  ترین آن، با در نظرداشت قربانی های 
افغان ها در جنگ سرد، مکلفیت اخالقِی ما در 
در  ثبات  و  صلح  دست یابی  به  کمک  جهت 

افغانستان بود که ما آن را انجام ندادیم.
اما حاال زمان آن فرا¬ رسیده است که ایاالت 
متحده دوباره وارد میدان شود. انکشافات اخیر 
متحده،  ایاالت  که  تقاضا می کند  افغانستان  در 
در پایان دادن به جنِگ افغان ها کمک کند، اما 

اجرای این کار نیاز به رهبری و اراده دارد. بر 
با افغان ها، به شمول  اساس گفت وگوهای تازه 
گروه های مختلف طالبان و پاکستان، من متیقن 
امریکا خوش آمدید  به حضور  آن ها  هستم که 
خواهند گفت. طالبان از سبک بنیادگرایی ایران 
به  و  نکرده  پیروی  متحده،  ایاالت  مقابل  در 
می باشند.  نزدیک تر  سعودی  عربستان  مودل 
ارزش های  از  مخلوطی  جانب دار  گروه  این 
سنتی پشتونی و تفسیر محافظه کارانه از اسالم 
تأمین کنندۀ  الدن  بن  اسامه  عزیمت  می باشد. 
ایاالت متحده،  مالی گروه های تروریستی ضد 
منافع  مقدار  یک  نشان دهندۀ  افغانستان،  از 

مشترک بین ایاالت متحده و طالبان است.

هدف ایاالت متحده باید تشویق پایان حمالت 
در  به خصوص  طالبان،  توسط  نظامی  بیشتر 
ملی  حکومت  یک  ایجاد  و  دوستم،  مقابل 
تشویق  را  طالبان  باید  ما  باشد.  وسیع البنیاد 
کنیم که با گروه های عمدۀ دیگر افغان به شمول 
شاه  بپردازند.  مذاکره  به  سابق  شاه  و  دوستم 
ملی  وحدت  سمبول  حیث  به  می تواند  سابق 
اقوام  زیاد  پشتیبانی  از  او  زیرا  نماید؛  عمل 

مختلف برخوردار است.
را  گروه  این  باشیم  حاضر  باید  ما  مقابل،  در 
به رسمیت بشناسیم، به آنان کمک های انسانی 
را  کشور  این  اقتصادی  بازسازی  و  کنیم  ارایه 
باید  ما  نماییم.  تشویق  بین المللی  سطح  در 
استفاده  منافعی  از  مثبت،  مشوق  یک  به حیث 
کنیم که از اعمار لولۀ نفت و گاز در آن قلمرو 
پروژه ها  این  می شود.  حاصل  افغانستان  برای 
افغانستان دارای یک  زمانی تحقق می یابند که 

حکومت مقتدر و واحد باشد.
در  ذی نفع  دولت های  سایر  متحده  ایاالت 
مانند  ما  به شمول دوستان منطقه یی  افغانستان 
پاکستان و عربستان سعودی را تشویق کند که 
کمک های  کنند.  کار  اهداف  این  تحقِق  برای 
متقاعد خواهد ساخت که  را  این دولت ها  ما، 
مناقشات داخلی خود دربارۀ چه گونه گی کار و 

پیشرفت در افغانستان را حل کنند.
افغانستان در چهارراه تاریخِی دیگری قرار دارد. 
امریکا هرچند به تنهایی نمی تواند تمام مسایل 
دیپلماتیِک  رهبری  اما  کند،  حل  را  افغانستان 
در  اساسی  و  قاطع  نقش  می تواند  کشور،  این 
پریشان  سرزمیِن  این  به  ثبات  و  صلح  آوردِن 
و پُرآشوب بازی کند. منافِع ما ایجاب می کند 
که تالش کنیم، و ما یک مکلفیت اخالقی برای 

این تالش داریم.

مأخذ:
 Z. Khalilzad, Afghanistan: Time to
 Reengage, The Washington Post,

.Monday ,1996 ,07 October
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نویسنده: زلمی خلیل زاد/ برگردان: لعل زاد

نقـش تازۀ امـریکا در 
افغانستان

 

اگر قرار باشد تاریخ ها بارزترین خصیصۀ ذاتی جناب حامد 
کرزی را بنویسند، مطمینًا خواهند نوشت که رییس جمهوری 
با وضعیِت روحِی فوق العاده نامتعادل. اما ای کاش این عدم 
تعادل مزاجی، تنها در وضعیت روحی جناب کرزی خالصه 
ناپایداری و بی ثباتی روحی،  این  اما شوربختانه که  می شد. 
سیاست های یک کشور سی میلیونی را نیز گرفتارِ خود کرده 

است.
با جان  که  مشترکی  نشست خبری  در  کرزی  جناب حامد 
کری وزیر خارجۀ ایاالت متحده در کابل داشت، سخنانی بر 
زبان رانده است که بازهم صحبت های یکی دو هفتۀ قبل شان 
را تکذیب می کند. او در این نشست مطبوعاتی گفته است که 
»افغانستان تا حد توان کوشش خواهد کرد که ایجاد دفتر در 
قطر برای طالبان، به نفع وحدت ملی، امنیت و صلح دوام دار 

در افغانستان تمام شود.«
از  هم  »ما  که  است  افزوده  نیز  کری  جان  حال،  همین  در 
پروسۀ صلح افغانستان حمایت می کنیم، با درک این مطلب 
که مصالحه بهترین راه است؛ برای رسیدن به پایان خشونت 
من  این رو  از  مستقل.  و  واحد  افغانستان  یک  تضمین  و 
تعهد خود  دیگر  بار  ُخرسندم که رییس جمهور کرزی یک 
شخصًا  خودش  و  کرد  ابراز  دوحه  تالش های  مورد  در  را 
به دوحه می رود و با مقامات قطر در مورد مسایل مختلف 

صحبت می کند.«
این سخنان دقیقًا پس از آن ابراز می شود که رییس جمهور 
کرزی دو هفته قبل گفته بود، شماری از مقامات خارجی و 
»طالبان وطن دوست« به او خبر داده اند که سران گروه طالبان 
و ایاالت متحده، در کشورهای اروپایی و کشورهای حوزۀ 

خلیج فارس، باهم در حال مذاکره هستند.
رییس جمهور کرزی در این سخنان طوری نشان داده که گویا 
او به هیچ وجه طرف دار مذاکره با طالبان نیست و گفت وگوی 
ایاالت متحده با طالبان، یک کار خالف منافع ملی است که 
در عدم حضور دولت افغانستان صورت می گیرد. درحالی که 
اظهارات جدید ایشان شدیداً همسویی او را با طالبان نشان 

می دهد.
اکنون پرسش این جاست که وقتی ایاالت متحده از پروسۀ 
آشتی با طالبان حمایت می کند و جناب کرزی هم خودش 
شخصًا به قطر رفته و دفتر طالبان را می گشاید، پس آن همه 
غوغا و مخالف با گفت وگوهای پنهانی برای چه بوده است؟ 
اگرچه او حاال یک سره از آن چه پیشتر در مورد رابطه امریکا 
و طالبان گفته بود ، منکر است و آن را ساختۀ »مطبوعات« 

می داند.
همه می دانند که پروژۀ گفت وگو با طالبان به وسیلۀ هر دو 
جانب ایاالت متحده و حکومت افغانستان طراحی و تطبیق 
برنامه  این  پیروزِی  برای  زیادی  شد. هر دو طرف زحمت 
کشیده اند که شامل برنامه های پنهان و آشکار آنان بوده. اما 
این که جناب کرزی گاهی خود را بی خبر از این برنامه نشان 
می دهد، چیزی جز عوام فریبی نیست. مقایسۀ دو اظهار نظر 
ثباتی  هیچ  کرزی  جناب  که  مدعاست  این  شاهد  باال،  در 
تناقض گویی های  با  تنها  و  ندارد  سیاسی اش  تصامیم  در 
مفرط، در پی فریب مردم افغانستان است. صلحی که ظاهراً 
جز  نیست  چیزی  می بیند،  را  خوابش  رییس جمهور  جناب 
دستاویزی برای ادامۀ وضعیت و تحکیم قدرت خود ایشان.

از  متحده  ایاالت  می نماید،  کری  جان  سخنان  که  آن گونه 
ریاست جمهوری  انتخابات  افتضاح  پی  در  و  ناچاری  روی 
ادامۀ کار جناب کرزی موافقت کرده است.  با  سال 2009، 
همین  به  و  می داند  نیز  رییس جمهور  جناب  را  سخن  این 
به  دلیل است که گاهی مخالفت های شان آشکار می شود و 

تناقض گویی جناب کرزی منتهی می گردد.
حاال هر چه بود گذشت، جناب کرزی حدود پنج سال را 
با مشروعیت مشکوک حکومِت خویش سپری کرد. پروژۀ 
غیرملی مصالحه با طالبان نیز در هر صورت ادامه یافت و 
از دست کاری  دارد. همۀ مردم می دانند جناب کرزی  ادامه 
انتخابات سال 2009 تا طرح مصالحه با طالبان، غیرملی عمل 
او  کرده است و دیگر قابل اطمینان نمی باشد. آن چه را که 
زیر عنوان مصالح ملی عنوان می کند، چیزی نیست جز در 
نظر داشتن منافع تیمیِ  خودش. بنابراین، تنها توقعی که از او 
می رود این است؛ راهی را که آغاز کرده، تا پایان ادامه دهد 
و هر لحظه با اظهارات ضدونقیض خود، افکار عمومی  را 

مغشوش نگرداند.

تشت کرزی از بام افتاد
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از خروج قبرس از حوزه واحد پولی یورو جلوگیری شد. در آخرین 
دقایق، حکومت قبرس تقاضاهای سه کمک کننده اروپا را پذیرفت. 
به خزانه دولت  باید  که  تقاضای شده  قبرسی  ثروتمند  از مشتریان 

پول بپردازند.
مشریان بانک های قبرس بی اندازه ناراضی شده اند. روز دوشنبه، 
25 مارچ از طریق تلویزیون دولتی گزارش داده شد که روز سه شنبه 
بیشتر بانک ها بار دیگر باز خواهند شد، و فقط شاخه های دو بانک 
ساریس،  میخالیس  سپس  اما  مانند.  می  مسدود  کشور  این  بزرگ 
وزیر مالیه قبرس در نیمه شب اعالم کرد که تمام بانک ها مسدود 

می مانند.
رییس   ،)Anastasiades( انستاسیادیس  نیکوس  شب،  همین  در 
برای  را  بدی  خبر  خود  تلویزیونی  بیانیه  در  کشور  این  جمهور 
شنبه  سه  روز  قبرس  مرکزی  »بانک  کرد:  اعالم  ها  بانک  مشتریان 
بعضی از محدودیت ها را برای داد و ستد پولی فیصله کرده است. 

این محدودیت ها تدریجًا کاهش خواهند یافت«.
رییس جمهور مشخص نکرد که این فیصله شامل کدام محدویت 
ها است. ممکن است مشتریان بتوانند فقط مبالغ ناچیزی پول را از 

حساب های بانکی خود اخذ کنند.
رییس جمهور انستاسیادیس با اشاره به فضای بدبینانه علیه اتحادیه 
اروپا، که در قبرس افزایش یافته است، گفت که بدون شرکای یورو، 
نظم قبرس برهم می خورد. او افزود: »در روزهای اخیر سر و صدا 
در مورد خروج قبرس از حوزه پولی یورو بود؛ اما من به این باور 
نیستم که دوری از خانواده اروپایی ما، جواب درستی به بحران باشد، 
باوجود ناخوشنودی و یأسی که ما همه، به دلیل موقف بعضی از 

شرکای مان در برابر خود، احساس کردیم«.
جمله آخری ظاهراً اشاره ای علیه آلمان بوده است. زیرا حکومت 
آلمان شدیداً تقاضا کرده بود که بخش های بانکی در قبرس تا حد 
زیاد کوچک شوند. مردم قبرس نیز به ترس و هراس به آینده می 
نگرند. قبرس آرام نمی گیرد. روز سه شنبه بانک ها مسدود می مانند 

و قبرسی ها انتظار پیام خوشبینانه یی را نیز ندارند.

اقتصاد چین 
در سال 2۰۱6 از امریکا پیشی خواهد گرفت

سازمان  جدید  گزارش  اساس  بر 
همکاری های اقتصادی و توسعه اقتصاد، 
در حال  پیاپی  دهه  برای چهارمین  چین 
نظر  در  با  حتی  و  است  پرشتاب  رشد 
 2016 سال  در  ها  قیمت  تفاوت  گرفتن 
این کشور از نظر اقتصادی از امریکا جلو 

خواهد افتاد.
در سال گذشته  اقتصای چین  نرخ رشد 
7.8 درصد بود که به نسبت تمام ده سال 
گذشته پایین تر بود ولی پیش بینی ها نشان 
می دهد که در سال جاری بار دیگر نرخ 
به 8.5 درصد  این کشور  اقتصادی  رشد 
افزایش  درصد   8.9 به  آینده  سال  در  و 

خواهد یافت.
از  نقل  به  تایمز«  فاینشنال   « روزنامه 
همکاری های  سازمان  جدید  گزارش 
اقتصادی و توسعه می نویسد که نرخ رشد 

متوسط  طور  به  جاری  میالدی  دهه  در  چین  اقتصادی 
رشد  نرخ  این  تثبیت  بود.  خواهد  درصد  هشت  حدود 
تغییر  و  پولی  اقتصادی،  اصالحات  انجام  به  اقتصادی 
هم  از  چین  دولت  که  داشت  خواهد  بستگی  مقررات 

اکنون اجرای آنها را آغاز کرده است.
چین  برای  نهاد  این  که  اقتصادی  رشد  متوسط  نرخ 
تعیین شده توسط دولت  نرخ  از  پیش بینی می کند حتی 
چین برای پنج سال جاری که حدود هفت درصد است، 

بیشتر است.
خود  گزارش  در  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان 
رشد  نرخ  همواره  چین  دولت  که  می کند  یادآوری 

اقتصادی خود را کمتر از میزان واقعی اعالم می کند.

قدرت  و  ابعاد  تایمز«،  فاینشنال   « روزنامه  نوشته  به 
برابر  امریکا  اقتصاد  با   2016 سال  در  چین  اقتصادی 
باعث  کشور  آن  اقتصادی  رشد  ادامه  و  شد  خواهد 
می شود که ظرف سال های بعد چین از امریکا جلو بیافتد.
البته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در این پیش بینی 
که  می کند  اشاره  چین  اقتصاد  برای  خطرهایی  به  خود 
مهمترین آنها تداوم کندی رشد اقتصادی در سایر نقاط 
پیر شدن جمعیت  تورم در داخل چین،  افزایش  جهان، 
کشور، رشد بی عدالتی اقتصادی و تزلزل در سیستم مالی 

چین هستند.
این نهاد یادآوری می کند که مدیران اقتصادی چین از هم 
اکنون با اجرای طرح هایی وابستگی شدید این کشور به 
کنترل  را  خارجی  بازارهای  در  کاال  فروش  و  صادرات 

به  از سال 2011  مثال  عنوان  به  و  کرده 
این سو نقش بازار و مصرف داخلی چین 
از عامل سرمایه گذاری مهمتر شده است.
در  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان 
بخش توصیه های مندرج در گزارش خود 
به مسئله شهر نشینی اشاره کرده و تاکید 
روند  به  باید  چین  حکومت  که  می کند 
شهر سازی و تمرکز جمعیت در شهرها 
دهد.  ادامه  دارند  باالیی  تولید  نرخ  که 
از  درصد   52 حاضر  حال  در  چند  هر 
مردم چین در شهرها ساکن هستند ولی 
شهرنشینی  درصد  از  هنوز  رقمی  چنین 
در کشورهای دیگر با نرخ رشد اقتصادی 

مشابه چین بسیار پایین تر است.
اشاره  آن  به  نهاد  این  که  دیگری  عامل 
به  است.  نقل  و  حمل  مشکل  می کند 
عنوان مثال مدت زمان متوسطی که مردم 
شهر پکن برای رفت و آمد در شبکه بزرگ متروی این 
برابر  دو  یعنی  دقیقه  هشتاد  می کنند حدود  شهر صرف 
نرخ متوسطی است که برای شهرهای پیشرفته جهان در 

نظر گرفته می شود.
روزنامه » فاینشنال تایمز« در پایان می نویسد که نخست 
وزیر جدید چین وعده داده که گسترش شهرنشینی را به 

موضوع اصلی در برنامه های آینده دولت بدل کند.
می کند  توصیه  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان 
زیرساخت های  گسترش  بر  عالوه  چین  حکومت  که 
مثل  اجتماعی  امکانات  باید  نقل  و  حمل  و  اقتصادی 
شهرهای  به  جدید  مهاجران  برای  بهداشت  و  آموزش 

بزرگ را در اولویت قرار دهد.

بانک های قبرس مسدود 
مانده اند

امریکا به اروپا:
 بانک تجارت خارجی کوریای 

شمالی را تحریم کنید

کرسی سوریه در اجالس سران اتحادیه 
عرب به مخالفان اسد واگذار شد

وضعیت جنگی در کوریای شمالی

المالکی معترضان عراقی را به 
مذاکره دعوت کرد

نماینده گی سوریه در اجالس 
به  عرب  کشورهای  سران 
رهبر مخالفان حکومت بشار 

اسد واگذار شده است.
روز سه شنبه، اجالس سران 
اتحادیه  عضو  کشورهای 
عرب کار خود را در دوحه، 
و  کرد  آغاز  قطر،  پایتخت 
کرسی  افتتاحیه،  نشست  در 
نمایندگان  به  رسما  سوریه 
کشور  آن  حکومت  مخالف 

واگذار شد.
شیخ  نشست،  این  آغاز  در 

حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و رییس اجالس، از احمد معاذ الخطیب، رییس 
ائتالف ملی، و غسان هیتو، رییس دولت انتقالی سوریه و هیات همراه آنان دعوت 

کرد تا در محل »کرسی جمهوری عربی سوریه« حضور یابند.
پس از آنکه هیات اعزامی ائتالف ملی در این محل قرار گرفت، امیر قطر از رهبران 
حاضر در اجالس خواست از آنان رسما دعوت کنند نماینده گی مردم سوریه را در 

اجالس برعهده بگیرند.
انتظار می رود بحران سوریه محور اصلی مذاکرات رهبران شرکت کننده در اجالس 

دوحه را تشکیل دهد.
هم  عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران  پیش، جلسه  هفته  دو  حدود 
کرسی سوریه در آن جلسه را به نمایندگان اعزامی مخالفان حکومت سوریه واگذار 
کرد و گفت که تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت ملی در سوریه، 

ائتالف مخالفان را نماینده مشروع و قانونی مردم آن کشور می داند.
اتحادیه عرب در نوامبر سال 2011 در اعتراض به آنچه که سرکوب خشونت آمیز 
معترضان در سوریه و عدم همکاری دولت بشار اسد، رییس جمهوری، با طرح 
پیشنهادی اتحادیه برای پایان دادن به بحران سیاسی آن کشور می خواند، عضویت 

سوریه در این اتحادیه را به حال تعلیق درآورد.
ارتش  بین  بس  آتش  برقراری  شامل  عرب  اتحادیه   2011 سال  پیشنهادی  طرح 
سوریه و مخالفان مسلح زیر نظارت صلح بانان اعزامی اتحادیه، آزادی تظاهرات و 
انجام اصالحات به منظور برگزاری انتخابات آزاد در سوریه بود اما به گفته اتحادیه، 

حکومت سوریه هرگز در پذیرش و اجرای این طرح صداقت نداشت.
کشورهای عضو اتحادیه عرب دارای موضع واحدی در قبال بحران سوریه نیستند 
کنند،  می  حمایت  مخالفان  از  شدت  به  قطر  و  سعودی  عربستان  حالیکه  در  و 
برخی کشورها مانند عراق، الجزیره و لبنان از موضعگیری علیه حکومت بشار اسد 

خودداری ورزیده اند.

امور  وزارت  مقام  یک 
اظهار  امریکا  خارجه 
از  واشنگتن  داشت: 
تا  خواسته  اروپا  اتحادیه 
خارجی  تجارت  بانک 
تحریم  را  شمالی  کوریای 

کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
اعتقاد  واشنگتن  رویترز 
دارد بانک تجارت خارجی 
تامین  به  شمالی  کوریای 
موشکی  برنامه های  مالی 

این کشور می پردازد.
کوریای شمالی اوایل ماه جاری امریکا را تهدید به حمله پیشگیرانه 
امنیت  تحریم های شورای  تصویب  از  پس  روز  کرد. چند  هسته یی 
سازمان ملل علیه کوریای شمالی، تام دانیلون مشاور امنیت ملی باراک 
بانک  امریکا تحریم هایی را علیه  اظهار داشت که خزانه داری  اوباما 

تجارت خارجی کوریای شمالی اعمال کرده است.
نامش  نشدن  فاش  شرط  به  که  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام 
خبرنگاران را مطلع کرد گفت: تصمیم ما برای بانک تجارت خارجی 
کوریای شمالی یک معامله بزرگ است و ما امیدواریم اتحادیه اروپا 

نیز به دقت این مسئله را در نظر بگیرد.
بانک  اروپا  اتحادیه  است  امیدوار  واشنگتن  کرد:  خاطرنشان  وی 
تجارت خارجی کوریای شمالی را در فهرست تحریم های خود قرار 
دهد و تا زمان انجام این کار اتحادیه اروپا باید به دقت اقدامات بانک 

تجارت خارجی کوریای شمالی را تحت نظر بگیرد.
اروپا  اتحادیه  اقدام  که  داشت  عنوان  امریکا  خارجه  وزارت  مقام 
با  شمالی  کوریای  خارجی  تجارت  بانک  علیه  تحریم  اعمال  در 
پیچیدگی هایی روبه رو است زیرا برخی کشورهای اروپایی در پیونگ 
یانگ سفارتخانه دارند و از بانک تجارت خارجی این کشور برای 

امور سفارت استفاده می کنند.
وی تاکید کرد که سازمان های غیر دولتی و انسان دوستانه نیز احتماال 
از بانک تجارت خارجی کوریای شمالی استفاده می کنند و ما به دنبال 

جلوگیری از تالش های مشروع این سازمان ها نیستیم.

کرد  اعالم  شمالی  کوریای 
تهدیدآمیز  پرواز  دنبال  به 
در  امریکایی  افکنهای  بمب 
نزدیکی خاک این کشور به 
واحدهای توپخانه دوربرد و 
خود  راهبردی  موشک های 
جنگ  آماده  داده  دستور 
بوده و پایگاه های امریکا در 

جزایر گوآم، هاوایی و در داخل خاک امریکا را هدف بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دستور که از سوی فرماندهی معظم ارتش کوریای 
شمالی صادر شده نشان دهنده تداوم اظهارات جنگ طلبانه کوریای شمالی از زمان آغاز 
رزمایشهای نظامی مشترک امریکا و کوریای جنوبی در اوایل ماه جاری میالدی است.

وزارت دفاع کوریای جنوبی عنوان کرد نشانه یی از یک اقدام نظامی قریب الوقوع از 
سوی کوریای شمالی مشاهده نکرده است.

خبرگزاری رسمی کوریای شمالی گزارش داد: از این لحظه به بعد فرماندهی معظم 
توپخانه دوربرد و  از جمله واحدهای  توپخانه  ارتش خلق کوریای همه واحدهای 
واحدهای موشک های راهبردی را در حالت آماده باش جنگی شماره یک قرار خواهد 
داد تا همه ادوات دشمن را در پایگاه های امریکا در خاک این کشور و در گوآم و 

هاوایی هدف حمله قرار دهند.
وزارت دفاع کوریای جنوبی عنوان کرد که نشانه یی از فعالیت های غیر عادی از سوی 

ارتش کوریای شمالی تشخیص نداده اما وضعیت را تحت نظر خواهد داشت.
ارتش های امریکا و کوریای شمالی تا پایان ماه اپریل به انجام رزمایش مشترک که به 

گفته آنها دارای ماهیت دفاعی است خواهند پرداخت.

تشکیل  از  نخست وزیرعراق 
تظاهرکنندگان  نمایندگان  شورای 
دولت  با  مذاکره  انجام  منظور  به 
معترضان  خواسته های  وبیان 

استقبال کرد.
به گزارش الجزیره نوری المالکی، 
یی  بیانیه  در  نخست وزیرعراق 
تاکید کرد از این که تظاهرکنندگان 
نمایندگان  عنوان  به  را  افرادی 
خود بمنظور بیان خواسته هایشان 
انتخاب کنند خرسند است زیرابا این اقدام مانع از بروز فتنه یی می شوند که عده یی برای 
دامن زدن به آن به منظور کسب دستاوردهای شخصی و مادی برای خود می کوشیدند.
ابراز  این هیات  اعالم خبر تشکیل  با  تظاهرکنندگان عراقی  الالفی سخنگوی  سعید 

امیدواری کرد که این گام مقدمه ای برای خاتمه دادن به بحران در عراق باشد.
پنج والیت سنی نشین عراق از سه ماه قبل شاهد تظاهرات و اعتراضاتی است.
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حقایقی جالب که 
برایپیادهرویانگیزهایجادمیکند

  داشتن فکری آزادتر
ـ مرکز پزشکی دانشگاه دوک )Duke( دریافته است که یک پیاده روِی تند 30 
دقیقه یی، سه مرتبه در هفته، به اندازۀ داروهای ضدافسرده گی برای تسکین عالیم 

افسرده گی های حاد در سنین مختلف موثر است.
ـ تحقیقی که سال گذشته در آرشیو اینترنال مدیسین )Internal Medicine( به 
چاپ رسید، نشان داد که زنانی که به طور منظم پیاده روی دارند، کمتر در معرض 

ابتال به از دست رفتِن حافظه و سایر زوال های ذهنی قرار دارند. 
ـ بر اساس آکادمی جراحان ارتوپید در امریکا، پیاده روی به شما برای داشتِن یک 

دیدگاه مثبت به زنده گی کمک کرده و باعث می شود جوان تر به نظر برسید.
ـ پیاده روی جریان خون را در مغز افزایش می دهد. در تحقیق که در سال 1999 
روی افراد باالتر از 60 سال انجام گرفت، مشخص شد که 45 دقیقه پیاده روی در 

روز، مهارت  فکر کردن را در آن ها افزایش می دهد.
ورزش  می دهد  نشان  که  دارد  شواهدی  نیز   )Mayo Clinic( مایو  کلینیک  ـ 
تقویت کنندۀ  که  عصبی  انتقال دهنده های  برخی  سطح  بر  مثبتی  تاثیر  پیاده روی 
روحیه هستند، در مغز دارد. ورزش هم چنین تولید اندورفین را افزایش داده، فشار 
داخل عضالت را کم کرده، برای داشتن خوابی بهتر به شما کمک کرده و سطح 

کورتیزول هورمون استرس را نیز کاهش می دهد.

  داشتن بدنی زیباتر و سالم تر
ـ 1.6 کیلومتر پیاده روی در روز، 100 کالری می سوزاند. در سال می توانید بدون 

ایجاد تغییر در عادات غذایی تان تا 5 کیلو وزن کم کنید.
ـ متخصصین بر این عقیده اند که 6000 قدم پیاده روی در روز، سالمت شما را 

ارتقا داده و 10،000 قدم موجب کاهش وزن تان می شود.
ـ دانشگاه تنسی در یک تحقیق که در آن از گام شمار استفاده شد، مشخص کرد 
که زنانی که بیش از 10،000 قدم در روز راه می روند، تا %40 از درصد چربی 
پایین تری برخوردار بوده و کمر و لگن شان نسبت به آن هایی که به طور متوسط 

کمتر از 6000 قدم راه می روند، 10 تا 15 سانتیمتر باریک تر است.
کنید،  اضافه  فعالیت های روزمرۀتان  به  پیاده روی در روز  اگر فقط 2000 قدم  ـ 
 Dr.( او. هیل  تحقیقات دکتر جیمز  نخواهید شد.  افزایش وزن  هیچ وقت دچار 

James O. Hill( در مرکز تغذیۀ انسانی دانشگاه کولورادو این را تأیید می کند.
با  انجام گرفت، نشان داد که راه رفتن  در دانشگاه هاروارد  اخیراً  ـ تحقیقی که 
سرعت متوسط به مدت 3 ساعت در هفته ـ یا 30 دقیقه در روز ـ می تواند احتمال 

بیماری های قلبی را تا %40 در زنان کاهش دهد.
 50 تا   30 سنین  در  که  زنانی  که  کرد  مشخص  امریکا  پزشکی  انجمن  مجلۀ  ـ 
ساله گی خود پیاده روی می کنند، احتمال ابتال به سرطان سینه را در خود کاهش 

می دهند.

  داشتن سیاره یی سبزتر
ـ اگر هر هفته فقط 15 کیلومتر از راننده گِی خود کم کنید، 230 کیلوگرام  کاربن 

دای اکساید کمتری در سال وارد هوا خواهد شد.
ـ تحقیق حمل ونقل شخصی در سال 1995 مشخص کرد که تقریبًا %40 از اکثر 
سفرهای داخل شهری با موتر کمتر از 3 کیلومتر است که برابر با 10 دقیقه راندِن 

دوچرخه ]بای سیکل[ یا کمتر از 40 دقیقه پیاده روی است. 

  انگیزه بگیرید
ـ یک بلوک شهری برابر با 200 قدم است.

ـ یک مایل )1/6 کیلومتر( برابر با 2000 قدم یا حدود 20 دقیقه پیاده روی است.
راه  کیلومتر(   104607.75( مایل   65،000 حدود  در  چیزی  شما  زنده گی  در  ـ 

می روید ـ برابر با سه مرتبه راه رفتن دور کرۀ زمین!
زنان  و  قدم   18،425 متوسط  طور  به  مردها  که  شد  مشخص  تحقیق  یک  در  ـ 

14،196 قدم در روز راه می روند.

          نویسنده: مریم انصاری
در  حوزۀ  توسعه،  نظریه ها  و  دیدگاه های 
 بسیاری  مطرح  شده  است  که  بعضی  از  آن ها 
 پس  از  اجرای  ناکارآمدی  خود  را  نشان  داده 
 و  از  این  رو  به  نقد  گذاشته  شده اند  و  در 
 پی  آن،  رویکردهای  جدیدی  مطرح  شده 
 است.  حکمرانی  خوب،  رویکرد  جدید  و 

 نوظهوری  است  که  در  پی  اجرای  نظریه ها  و 
 سیاست های  یک  سویه  و  ناکارآمد  اقتصادی 
 و  نتایج  زیان بار  آن،  به ویژه  در  کشورهای  در 
 حال  توسعه،  در  دهه های  پایانی  قرن  بیستم 
 مطرح  شد  و  اکنون  جایگاهی  محوری  در 
 مباحث  توسعه  یافته  است.  در  این  نوشتار، 
 ضمن  بررسی  زمینه های  شکل  گیری  این 
 رویکرد،  تعاریف،  ویژه گی های  حکمرانی 
 خوب  در  زمینۀ  توسعه  بیان  شده  و  در  پایان 
 به  نقدهای  واردشده  به  این  رویکرد  نیز 

 اشاره  گردیده  است.
پس  از  جنگ  جهانی  دوم،  در  حوزۀ 
 بحث های  نظری  توسعه،  رویکردها  و 
 سیاست گذاری های  بسیاری  مطرح  و 
 دنبال  شده  است  که  می توان  آن ها  را  در 
 سه  دورۀ  متمایز  دسته بندی  و  بررسی  کرد. 
 دورۀ  نخست،  با  پایان  یافتِن  جنگ  جهانی 
 دوم  آغاز  شد  و  تا  اواخر  دهۀ  1970م  ادامه 
  یافت.  بازسازی های  خرابی ها  و  ویرانی های 
 برجا  مانده  از  جنگ  در  اروپا  و  رویارویی 
 با  بحران  اقتصادی  در  اواخر  دهۀ  1930م، 
 بیشتر  اقتصاددانان  و  سیاست گذاران  را  بر 
 آن  داشت  که  رویکرد  »دولت  بزرگ«  را 
 دنبال  کنند.  بر  اساس  این  رویکرد،  دولت 
 می بایست  به  مثابۀ  ماشین  توسعه،  امور 
 اقتصادی  را  همانند  امور  سیاسی    برعهده 
 می گرفت  و  به  منزلۀ  نهادی  قدرتمند 
 ناکامی های  بازار  را  جبران  می کرد.  در 
 کشورهای  در  حال  توسعه  نیز  متأثر  از 
 الگوی  مسلط  در  حوزۀ  نوسازی،  استدالل 
 بر  این  بود  که  بخش  خصوصی،  قدرت  و 
 ظرفیت  الزم  را  برای  بسیج  و  پیشبرد  توسعه 
 در  اختیار  ندارد؛  از  همین  رو  دولت  باید  در 
 جایگاه  اصلی ترین  بازیگر  توسعه،  یکه تازی 
 کند  و  به  تأمین،  تجهیز  و  تخصیص  منابع 

 الزم  اقدام  نماید.  
در  اواخر  دهۀ  1970م،  که  دورۀ  دوم 
 نگرش های  توسعه یی  تلقی  می شود، 
 رویکرد  دولت  بزرگ  از  یک سو  به  دلیل 
 ناکارایی  نهادهای  دولتی  و  از  سوی  دیگر  به 
 سبب  وجود  فشارهای  سیاسی،  تورم  نیروی 
 کار  و  زیان دهی  شرکت های  دولتی،  نقد  و 

 بازنگری  شد  و  جای  خود  را  به  رویکرد 
 »دولت  کوچک«  داد.  طرفداران  اقتصاد  بازار 
 با  دفاع  از  خصوصی سازی،   خواهان  افزایش 
 رقابت،  کاهش  مداخلۀ  دولت  در  بازار  و  به 
 طور  کلی  محدود  کردِن  حوزۀ  عمل  دولت 
 در  اقتصاد  بودند.  چندی  نگذشت  که  این 
 دیدگاه  در  آغاز  دهۀ  1990  در  »اجماع 
 واشنگتن«  صورت بندی  و  مطرح  گردید. 
 صرف نظر  از  اصالحاتی  که  به  خودی 
 خود  در  نتیجۀ  این  سیاست ها  از  جمله 
 تعدیل  ساختاری  حاصل  شد،  وضعیت 

 فقر  و  آسیب پذیری  در  بسیاری  از  کشورها 
 وخیم تر  و  شاخص های  اجتماعی  برای 
 بسیاری  از  گروه ها  بدتر  شد،  ضمن  آن که 
 با  ظهور  دیدگاه های  جدید  مانند  مکتب 
 وابسته گی  و  نظام  جهانی  در  کشورهای 
 در  حال  توسعه،  دیدگاه  نوسازی  نقد  شد 
 و  وضعیت  توسعه نیافته گِی  این  کشورها 

 دوباره  ریشه یابی  و  تحلیل  گردید.
در  توضیح  باید  گفت  که  رویکرد  »اجماع 
 واشنگتن«  توسعه  را  به  رشد  اقتصادی 
 تقلیل  می داد،  اما  در  کل  این  سیاست، 
 به ویژه   تعدیل  ساختاری،  که  بیشتر  به  شکل 
 افزایش  سرمایه گذاری  دولتی  اعمال  می شد، 

 کمکی  به  توسعۀ  کشورهای  در  حال  توسعه 
 نکرد؛  زیرا  مشکل  اصلی  نه  در  ابعاد  دولت 
 و  میزان  مداخله  یا  مداخله  نکردِن  آن  بلکه 
 در  ساختار  دولت  نهفته  بود.  دولت  ضعیف 
 و  ناکارآمد،  چه  در  اقتصاد  مداخله  کند   و 
 چه  مداخله  نکند،  مشکل زاست  و  اقتصاد 
 نمی تواند  بر  چرخ  توسعه  بیافتد.  این گونه 
 بود  که  در  اواخر  دهۀ  1980م  پس  از  اجرای 
 سیاست های  تعدیل  ساختاری  و  اصالحات 
 دیگر  مورد  تأکید  بانک  جهانی  که  عمدتًا 
 رویکرد  اقتصادی  داشتند،  و  ظهور  آثار 
 سوء  این  سیاست ها  در  کشورهای  یادشده، 
good go - )ررویکرد  حکمرانی  خوب  
ernance(  پدیدار  گشت  و  به  سرعت 
 در  محافل  آکادمیک  و  نهادها  و  مراکز 
 سیاست گذاری  در  سطح  جهانی،  موضوع 
 بحث  و  عمل  گردید.  این  رویکرد،  که 
 رویکرد  »اجماع  پساواشنگتن«  معروف 
 گردید،  توجه  خود  را  بر  اهداف  همه جانبۀ 
 توسعۀ  پایدار  و  مساوات طلبانه،  افزایش 
 استندردهای  زنده گی  شامل  آموزش، 
 بهداشت،  درمان  بهتر،  حفظ  منابع  طبیعی 
 و  محیط  سالم  و  باالخره  حکمرانِی  خوب 

 متمرکز  کرد.  

  تعریف  حکمرانی  خوب
طرح  حکمرانی  خوب  به  صورت  رویکردی 
 اساسی  در  راهبرد  توسعه  برای  کشورهایی 
 که  عملکرد  ضعیف  داشتند،  مد  نظر  قرار 
 گرفت  تا  این  کشورها  موفق  شوند  توسعه 
 یابند.  نخستین  مرجع  معتبری  که  در  این 
 زمینه  مباحثی  را  مطرح  کرد،  بانک  جهانی 
 بود.  این  نهاد  در  گزارشی  در  سال  1989م 
 این  رویکرد  را  عرضۀ  خدمات  عمومی 
 کارآمد،  نظام  قضایی  در  خور  اعتماد  و 
 نظام  اداری  پاسخ گو  تعریف  کرده  است.  در 
واقع  بانک  جهانی  حکمرانی  را  سنت ها  و 
 نهادهایی  دانسته  است  که  به  وسیلۀ  آن ها 
 قدرت  به  منظور  مصلحت  عمومی  در  یک 
 کشور  اعمال  می شود  و  مشتمل  است  بر:  1ـ 
 فرآیندی  که  از  طریق  آن  صاحبان  قدرت 
 انتخاب،  نظارت  و  تعویض  می شوند؛  2ـ 
 ظرفیت  و  توانایی  دولت  برای  ادارۀ  کارآمد 
 منابع  و  اجرای  سیاست های  درست؛  3ـ 
 احترام  شهروندان  و  دولت  به  نهادهایی  که 
 تعامالت  اجتماعی  و  اقتصادی  میان  آن ها 
 را  اداره  می کنند.  از  دیدگاه  طرح  توسعۀ 

 سازمان  ملل،  حکمرانی  عبارت  است  از 
 اعمال  قدرت  اقتصادی،  سیاسی  و  اداری 
 برای  مدیریت  امور  عمومی  یک  کشور 
 در  همۀ  سطح ها.  حکمرانی  مشتمل  است 
 بر  ساز  و  کارها،  فرایندها  و  نهادهایی  که 
 به  وسیلۀ  آن ها  شهروندان،  تشکل ها  و 
 نهادهای  مدنی  منافع  خود  را  ابراز  و  دنبال 
 می نمایند،  از  حقوق  قانونی  خود  استفاده 
 می کنند،  تفاوت ها  و  اختالف های  خود  را 
 به  حداقل  می رسانند.  تعهدات  و  تکالیف 
 خود  را  انجام  می دهند  و  اختالفات  خود  را 

 با  میانجی گری  حل  میکنند.  

حکمرانی  خوب؛
رویکردیاجتماعیبهتوسعه

 دولت  ضعیف  و  ناکارآمد،  چه  در  اقتصاد  مداخله  کند   و  چه  مداخله 
 نکند،  مشکل زاست  و  اقتصاد  نمی تواند  بر  چرخ  توسعه  بیافتد. 
 این گونه  بود  که  در  اواخر  دهۀ  1980م  پس  از  اجرای  سیاست های 
 تعدیل  ساختاری  و  اصالحات  دیگر  مورد  تأکید  بانک  جهانی  که  عمدتاً 
 رویکرد  اقتصادی  داشتند،  و  ظهور  آثار  سوء  این  سیاست ها  در 
 )good governance(  کشورهای  یادشده،  رویکرد  حکمرانی  خوب 
 پدیدار  گشت  و  به  سرعت  در  محافل  آکادمیک  و  نهادها  و  مراکز 
 سیاست گذاری  در  سطح  جهانی،  موضوع  بحث  و  عمل  گردید

بخش نخست



بخش سوم

حلول  هنگام  که  مي کنند  کوشش  خانواده ها  اکثریِت 
باشد،  فروزان  نیز  یا چراغ  باشند، شمع  بیدار  نو  سال 
شیر یا شیربرنج آرام آرام روي دیگ بجوشد تا زنده گِي 
نصیب  نو  سال  در  را  سفیدرویي  و  روشن  و  خوش 

شوند. 
از  پس  و  مي خیزند  وقت  بر  آدمان  نوروز  روز  صبح 
به  بعداً  و  مي کنند  دهان  به  شیریني  کوتاه،  صحبتی 
آیین  از  پیروي  با  این  بعد  و  مي پاشند  آب  همدیگر 
نیاکان، گرد کدورت ها از آینۀ دل ها مي زدایند،  رنج و 
غم و اندوه را به کنار مي نهند و با مقصد پذیرایي از 
به تن کرده،  تازۀ خود را  لباس هاي  نو  نوروز و سال 
نشاط  از شادي و  پر  با دل هاي  و   با چهره هاي گشاد 
و  میله جاي ها و جشن کده ها  به  و سرور، گروه گروه 
بزرگداشت  و  احترام  خاطر  به  و  مي روند  سیرگاه ها 
نوروز و سال نو، میله و مراسم هاي عیدانه برپا مي کنند،  
به افتخار جشن نوروز و سال نو کف مي زنند، رقص 

مي کنند و سرود و ترانه ها مي خوانند. 
نوروز  در جشن  که  که شخصي  برآن اند  معتقد  مردم 
بوي خوش گل هاي  از  نظر مي افکند،  زیبا  به طبیعت 
بهاري نفس کشد و در آغوش دشت هاي سبز و خرم 
مي رقصد و سرود مي خواند،  دیگر نمي تواند دل خود 
نمي خواهد  دهد،  تبدیل  دشمني  و  کینه  خانۀ  به  را 
دوستان  خاطر  آزرده گي  باعث  یا  و  رنجیده  را  کسي 
میله  اکثریت  که  باشد  عقیده  گردد. شاید روي همین 
و مراسم هایي که به نوروز بخشیده مي شوند،  عادتًا در 
هوا  و  باد  خوش  جاي هاي  و  محله هاي خوش منظره 
گل هاي  آغوش  در  و  چمن زارها  کوه ها،  دامن  در  ـ 
شقایق و الله زارها دایر مي گردد. آدمان در این میله و 
مراسم ها همدیگر را به عید سال نو و بهار نو تبریک 
بهترین  و  تمنیات  صمیمي ترین  مي گویند،   تهنیت  و 
و  دوستان  و  یار  همدیگر،  به  به  را  آرزوهاي شان 
خویش و اقرباي خود تقدیم مي دارند. در روز جشن، 
نوروز،  شما  روز  »هر  مبارک«،   »نوروز  عبارت هاي 
نوروز شما پیروز« و امثال این ها قریب از  دهان هر فرد 
به گوش مي رسد. رادیو و تلویزیون کابل نیز برنامه هاي 
خود را به جشن نوروز مطابق مي سازند و توسط آن ها 
نو  سال  پیام هاي  و  نوروزي  ترانه هاي  و  بیشتر سرود 

مي شنوندانند. 
مملکت،  مرکزي  شهرهاي  میله هاي  و  سیرگاه  در 
جمله  گاو  از  اهلي،  حیوانات  ذات  نسل هاي  نمایش 
شیري، برزه گاو، بوقا، شتر، اسپ، گوسفند، بز، مرغ و 
غیره و قدر گردان  نوع هاي بهترین آن ها به جایزه هاي 
مناسب مالي و مادي نیز از رسم و رواج هاي ملي و از 
واسطه هاي دل خوشي و سرگرمي هاي مردم در نوروز 
است. چنین نمایش ها، خصوصًا در کابل در استادیون 

مرکزي شهر، خیلي باشکوه و باطنطنه مي گزارند. 
و  کودکان  بیشتر  همه  از  نوروز  جشن  روزهاي  در 
نورسان، سرخوش و مسرور مي باشند و آن ها این عید 
را با اسپ سواري و چرخ فلک سواري ها، گودي پراني ها 
نوروزي،  ترانه هاي  خواندن  )بادبادک  بازي ها(، 
مسابقه هاي  و  بازي  هرگونه  تماشاي  و  گل گرداني ها 
شوق آور پذیرایي مي نمایند. در بعضي از میله ها، بچه ها 
از باالي آن خیز زده،  در میدان ها آتش مي افروزند و 

این عبارت ها را به زبان مي آورند: 
زردي روي من از تو 

سرخي روي تو از من 
به  و  فروزان  آتش  باالي  از  پریدن  یعني  عمل،  این 
زبان آوردِن عبارت هاي فوق الذکر، روي همین عقیده 
صورت مي گیرد، که با ختم سال و افروختن آتش در 
این هنگام، تمام فالکت ها و نحوست هایي که در طول 
در  مي شوند.  برداشته  بین  از  بودند،  شده  رونما  سال 
میله هاي نوروزي به جز نغمۀ دسته هاي ساز و سرود 
بازي هاي  انواع مختلف  آتش ها،  افروختن  و  و رقص 
ملي از قبیل کشتي گیري، بزکشي، اسپ دواني )پایگه(، 
توپ بازي،  داربازي،  بیل بازي،  چوب بازي،  نیزه بازي، 
نیز  غیره  و  سنگ اندازي  شمشیربازي،  بازي،  چوگان 

نمایش داده مي شود. 
اهل  نو،  سال  و  نوروز  بزرگ داشت  مناسبت  به 
را  خود  دستان  هنر  شایسته ترین  کسب ها  تمام 
مورد  کوچه ها  و  بازار  و  سیرگاه ها  و  میله جاي  در 
آهنگران،  نجاران،  مثاًل  مي دهند.  قرار  فروش 
گودي سازان،  دایره سازان،  ]=سفال گران[،  کوالل ها 

بازیچه سازان  و  )لوختک سازان=عروسک سازان( 
اسباب هاي بازي را که براي اطراف در طول زمستان 
فروش  به  جشن  این  در  ساخته اند،  خانه هاي شان  در 
شیریني پزها،   ُکلچه پزها،   هم چنین  مي رسانند. 
و  چایخانه چي ها  و  آشپزها  کبابي ها،   حلواگرها، 
ـ  خوراک  دیگر  انواع  کیوان ها]کدبانوها[  و  پزنده گان 
همه با محصول کسب و هنر دستان خود در خدمت 
مردم قرار مي گیرند. یکي از سنت هاي امودۀ مردم در 
نوروز، فرستادن »نوروزي« و یا تحفه هاي سال نو است. 
والدین پسران و دختراني که به هم نامزد شده اند، به 
دل گرمي  و  احترام  به خاطر  و  نوروز  عید  مناسبت 

طرفین از قبیل طعام هاي لذیذ، نان و کلچه هاي شیري 
و روغني، لباس یا لباسواري، مقداري پول به حیث عید 
پولي و دو ـ سه خیل شیریني طبق عنعنه هاي ملي به 
خانۀ همدیگر با نام »نوروزي« تحفه ارسال مي نمایند 

که در این کار خانوادۀ طرف داماد، سهم بیشتر دارد. 
در مورد فرستادن تحفۀ نوروزي یک مسالۀ دیگر نیز 
مطرح است. این مساله از آن عبارت است که: دل داده ها 
نوروزي  تحفه  فرستادن  با  نوروز  جشن  روزهاي  در 
خود، مي خواهند در میان رفیقان و هم ساالن شان بنازند 
و شاد باشند و از حرمت و احترام نامزدشان و نزدیکاِن 
او افتخار کنند،  با لباس هاي نو فرستاده شده به دامنۀ 
کوهها به سبزه لگدکني و به گل گشت ها برآیند و غیره. 
آن گونه که فولکورشناس اسداله. شور تذکر مي دهد، در 
روزهاي جشن نوروز مردم از نقل روایت ها و قصه ها 
و افسانه ها نیز استفادۀ شایان به عمل مي آورند. در این 
که  مي گیرند  قرار  استفاده  مورد  اثرهایي  بیشتر  هنگام 
آنها از یگان جهت به نوروز ارتباطي داشته باشند. یکي 
از همین گونه اثرها »نوروز« نام افسانه یی هجوآمیز بوده 
است که آن را در شب هاي جشن نوروز ریش سفیدان 
خنداندِن  براي  عایله ها  اکثر  در  سالخورده  زنان  و 
اعضاي عایلۀ شان و سرگرمي و خشنود گردانیدِن آن ها 

به شوق نقل مي کرده اند. متن افسانه را ذکر مي نماییم:
کارهاي  در  که  داشت  کم عقل  و  احمق  زني  »مردي   
ابلهانۀ خود یکۀ روزگار بود. با فرا رسیدن ایام نوروز، 
پول  مشت  یک  خون جگري  و  خواري  هزار  با  مرد 
فراهم آورده و براي جشن نوروز مقداري برنج، سبزي، 
گوشت، هفت میوه و غیره خریده به خانه آورده و به 
براي  نگاه دارد که  زنش مي گفت که آن ها را درست 

نوروز آورده است. 
باالخره  کرد،   مواظبت  آن ها  از  روز  دو  یکی  که  زن 
نوروز  به  دشنام  هزاران  و  آمد  تنگ  به  حوصله اش 

آن ها  خانۀ  به  را  خود  خوراکِي  مواد  چرا  که  فرستاد 
نوروز  از  را  مقصد شوهرش  که  است. وي  فرستاده  
ندانسته، گمان برده بود که آن ها از آن کسي است که 
با  برآمده،  بام  باالي  به  زن  این رو  از  دارد.  نام  نوروز 

عصبانیت به هر سو فریاد مي زد: 
آ، نوروز، د قاري )قهري( خدا شوي! بیا سودایته بُبر، 
که جاي مرا تنگ کرده! تا کي زومتایته )زحمت هایت 

را( مه )من( کشوم؟
مرد چاالکي که این را بشنوید، به حماقت زن پي برده، 
 به آن زن گفت که او نوروز است و براي اخذ )گرفتن( 
سوداي خود آمده.  زن هم هر چي بود به او داد و خود 

را از زحمِت آن راحت ساخت. شب که شوهرش به 
خانه آمد، دید که از سودایي که آورده بود،  اثري دیده 

نمي شود. از زن پرسید: 
ـ مواد خوراکي نوروز کجاست؟ 

ـ آن ها را خود نوروز برد.
مرد که چندین بار ضرر کارهاي احمقانۀ همسرش را 
زن  فرط عصبانیت،  از  و  برد  پي  مقصد  به  بود،  دیده 
نهاده،  از  ابله رو به صحرا  بیرون کرد. زن  از خانه  را 
حماقِت خود خون دل مي خورد. باالخره خسته شده، 
باالي سنگي نشست و غرق تفکر بود که آوازي او را به 
خود آورد. دید که گربه یي به طرف وي مي نگرد و »میو 
میو« مي کند. زن گمان برد که شوهرش گربه را نزد وي 

فرستاده تا به خانه اش باز گرداند. او برآشفته گفت:  
ـ برو، گم شو،  خاک َد سرت! آقایت روان کده؟ دیگه 
نفر قت )قحط( بود که تو زوال شده را پشت من روان 

کده؟ به خودا اگه برم. برو! رنگته َد گور کن!
مي گذشت،  آن جا  از  که  سگي  بعد،  ساعت  دو  یکی 
خیره خیره به طرف زن دوید. زن این بار نیز گمان کرد 
که سگ نیز عقب وي آمده است. با همان عصبانیت 

به سگ گفت: 
پیشتر روان کده  َد گور! کوکچوجا را  ـ بورو، رنگت 
بود، حالي کته ترش را روان کده؟ بورو، برش بگو، تا 
خودش نیاید، مه دیگه َد عمِر خود َد خانش نمي آیم. 

از  بود که مرکب تشنه و گرسنه  نزدیکي هاي چاشت 
راه مي گذشت. چون نزدیک زن رسید، شروع نمود به 

هنگ زدن. این بار زن با ناز و نزاکت گفت:  
ـ بیچاره، حالي باز تو را روان کد که به زور گریه مرا 
تا  نیاید  خودش  اگه  که  خدا  به  گفتم،  کو  مه  ببري؟ 

قیامت از این جا شور بخورم! 
آفتاب آهسته آهسته َد عقب کوه مي نشست که از دور 
اشتري پیدا شد. اشتر که از قافلۀ شاهي عقب مانده و 

از جواهرات سوي زن  پر  بار  بود،  با  راه را گم کرده 
آمده، به طرف وي لب مي جنباند. زن جانب شتر دید 

و گفت: 
»میو  َد  نیامده.  خودش  که  بترکه  آقایت  چشماي  ـ 
َد »هنگ  نرفتُم،  َد »گوگو«ي سگ  نرفتُم،  میو«ي گربه 
هنگ« خر نرفتُم. چي کنُم  زور تو گردِن دراز را نداُرم.
خانه  جانب  شده،  سوار  شتر  باالي  و  گفت  را  این 
حرکت کرد. شب هنگام چون شوهرش بیرون آمد، دید 
که زنش با اشتري پر از جواهرات در عقب در ایستاده 

و مي گوید: 
ـ پیشکه روان کدي، نیامُدم، سگه روان کدي، نیامُدم، 
گردن درازه  این  زور  اما  نیامُدم.  کدي  روان  را  خر 

نداشتُم،  اینه قتیش آمُدم. 
آمده  از جواهرات  باري  با  این بار  دید که زن   شوهر 
است، او را با بار جواهرات به خانه برد و شتر را از 
از حرکت  که  همان طوري  بیرون ساخت.  محلۀ خود 
این  توسط  این بار  بود،  دیده  بسیار خسارت  زن خود 

حماقت ثروت مند گردید.« )18(
کج فهمي، یعني جشن نوروز را به عوض نام شخصي 
فهمیدِن زن ساده لوح، در بنیاد پیدایِش این افسانه نقش 
اساسي بازیده، و باعث به وجود آمدِن خندۀ به ذوق و 

فرح بخش شده است. 
نو، مردم  نوروز و سال  فرا رسیدن جشن  مناسبت  به 
این چنین به عیادت بیماران مي روند،  به آدمان نیازمند 
دعوت  را  آدمان  خانه هاي شان  در  مي دهند،  صدقه 
روزهاي  در  مي کنند.  خدایي  و  خیر  آن ها  به  نموده، 
مي بخشند،  را  همدیگر  گناهان   آدمان  نوروز،  جشن 
جویبارها را پاک مي کنند و به کارهاي صحرایي آغاز 

مي نمایند. 
دهات  و  ناحیه ها  و  شهرها  اکثریت  در  را  نوروز 
»جشن  نهال نشاني«،  »جشن  نام هاي  به  افغانستان 
دهقان« و »میلۀ گربه کشي« تجلیل مي کنند، که مراد از 
آن تأمین سرسبزي و آباداني کشور و دعوت دهقانان 

به کار و فعالیت هاي کشاورزي مي باشد. 
مردم افغانستان نوروز را که مهم ترین جزء از فرهنِگ 
گذشته گان شان است، ارج مي گذارند و عزیز و گرامي 
را در سراسر مملکت شان،  آن  فرا رسیدن  مي دارند و 

صمیمانه و با طنطنه پذیرایي مي کنند. 
و  نعمت  و  ناز  فراواني  و سرور،  نوروز جشن طرب 
نیِت آرزوهاي نیک است. در نوروز »جشن گل سرخ« 
ـ که در شهر مزار شریف با اشتراک نماینده گان اهالي 

والیت ها و شهرها و ناحیه هاي اساسي افغانستان دایر 
مي گردد و چهل روز ادامه مي یابد ـ خیلي باشکوه و 

شور و هلهله مي گذرد. 
روزهاي  در  که  است  این  نوروز  خاص  جهت  یک 
مي کند  امید  و  مي خواهد  کس  هر  آن،  جشن گیري 
باشد  برکت  با  و  پرفیض  سالی  برایش  نو،  سال  که 
از  برسد.  پایان  به  خوشي  یافته،  با  آغاز  خوشي  با  و 
این رو وي سعي مي نماید و کوشش به خرج مي دهد 
به کار  دارد  که  هنري  هر  نوروز،  جشن  افتخار  به  که 
برد: رقصد، سرود خواند، به آدمان نیکي کند و غیره. 
پذیرایي  در  مي خواهد  این چنین  وي  وسیله  این  به 
شایسته و افزودِن شکوه و جالل این جشن، سهم گیر 

و حساس گذار باشد. 
نوروز را در گذشته هاي دور، از جمله در دورۀ ساسانیان 
نیز مردم بیش از دیگر جشن ها گرامي مي داشتند. در آن 
ایام، آن روز دست از کار مي کشیدند و به آبادي و ترفه 
مي رقصیدند،  مي پرداختند،  گوناگون  سرگرمي هاي  و 

سرود مي خواندند و غیره. 
ارج گزاري  و  شکوه  با  دربار  در  خصوصًا  عید  این 
این  در  که  بود  رسم  این چنین  مي شد.  برگزار  فراوان 
روز مردم براي ابراز تبریکات نوروزي به دربار پادشاه 
شکل  چنین  در  تبریکات  این  ابراز  طرز  و  مي آمدند 
نام  و  زیبا  چهره یي  که  شخصي  مي گرفت:  صورت 
نزد  به  بود،  معروف  نکورویي  به  و  دل پسندي داشت 
پادشاه مي آمد. پادشاه مي پرسید که: »تو کیستي و ز کجا 
آمده اي و به کجا مي روي و چه کسي تو را به این جا 
داري؟«  چه  خود  با  و  آمده اي  چه  با  و  است  آورده 
آن زیباروي نکونامِ خوش سخن پاسخ مي دهد که: »از 
سوي سعادت و برکت مي آیم و به جایي که صداقت 
و برکت دار آن است، مي روم. پیروز نامي مرا به این جا 
فرستاده است و نامم خجسته است. با سال نو آمده ام«؟ 
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 چنین رسم بود که در این روز مردم براي ابراز تبریکات نوروزي به دربار پادشاه مي آمدند و طرز ابراز این تبریکات به چنین شکل 
صورت مي گرفت: شخصي که چهره یي زیبا و ناِم دل پسندي داشت و به نکورویي معروف بود، به نزد پادشاه مي آمد. پادشاه مي پرسید 

که: »تو کیستي و ز کجا آمده اي و به کجا مي روي و چه کسي تو را به این جا آورده است و با چه آمده اي و با خود چه داري؟« آن 
زیباروي نکوناِم خوش سخن پاسخ مي دهد که: »از سوي سعادت و برکت مي آیم و به جایي که صداقت و برکت  دار آن است، مي روم. 

پیروز نامي مرا به این جا فرستاده است و نامم خجسته است. با سال نو آمده ام«

عالمافروز نوروزِ از تجليل
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 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:

استفاده از مترادف های پوهنتون، ستره 
محکمه و... غیرقانونی نیست

دانشجوی خارجی...
 تصمیم دارد سند فراغتش را به دست آورد.

محمد عثمان بابری، معین وزارت تحصیالت عالی گفت فراهم 
شدن تحصیل دانشجویان خارجی در افغانستان را یک دستاورد 
خواند و گفت: "پیش از جنگ محصلین زیاد تحصیل می کردند 
اما در زمان جنگ این مساله بی رنگ شد. اکنون با این جوانان 
از ترکیه، از یک سو دوستی تحکیم می شود و از سوی دیگر 

آغازی ست برای انترنشنلیزم."

  تجدیدنظر در مواد درسی
وزیر تحصیالت عالی یکی از مهم ترین برنامه های این وزارت 
در  درسی  برنامه های  تجدید  خورشیدی  جدید  سال  در 

دانشگاه های افغانستان است.
آقای عبید تاکید کرد که تالش می شود تا برنامه ها و مواد درسی 
افغان  دانشجویان  و  شود  عیار  جهانی  معیارهای  با  دانشگاه ها 

بهترین مواد درسی را در اختیار داشته باشند.
دانشگاه ها در طول  برنامه درسی  وزیر تحصیالت عالی گفت 
سال 1391 با برگزاری سمینارها، کارگاه ها و جلسه های متعدد 
در کابل و والیات، تدوین شده و این مواد درسی در سال جاری 

مورد استفاده قرار می گیرد.
ضعف های  از  افغانستان  دانشگاه های  در  کهنه  درسی  مواد 
اساسی این دانشگاه خوانده شده و دانشجویان همواره از هدر 
در  می گویند  دانشجویان  اند.  کرده  شکایت  شان  وقت  رفتن 
برخی موارد استادان، مواد درسی چهل تا پنجاه سال پیش را که 

از استادان شان آموخته اند، حاال تدریس می کنند.
  دانشگاه های مشترک

برنامه دیگر وزارت تحصیالت عالی این است که از کشورهای 
مختلف بخواهد که دانشگاه های مشترک را در افغانستان ایجاد 

کنند.
کابل  در  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  تنها  حاضر  حال  در 
فعالیت دارد. وزیر تحصیالت عالی گفت تالش ها برای ایجاد 
دانشگاه های مشترک با سایر کشورها نیز جریان دارد: "یکی از 
دانشگاه های  ایجاد  ببرد،  بلند  را  کیفیت  می تواند  که  اقداماتی 
مشترک بین افغانستان و کشورهای خارجی است مانند افغان – 
جاپان یونیورستی و افغان جرمن یونیورستی. ما تالش داریم در 

آینده چنین دانشگاه ها را داشته باشیم".
در حال حاضر  افغان  دانشجویان  از  تن  دیگر 2930  از سوی 
 15 ساالنه  افغانستان  می کنند.  تحصیل  خارجی  کشورهای  در 
میلیون دالر را برای فرستادن دانشجویان در کشورهای خارجی 

اختصاص داده است.

         ماندگار
در تفسیری که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی، در مورد مادۀ شانزدهم قانون اساسی به مجلس 
از  استفاده  که  است  واضح شده  فرستاده،  نماینده گان 

واژه های دانشگاه، دانشکده و... مشکل قانونی ندارد.
این توضیح، در تفسیر فقرۀ پنجم مادۀ شانزدهم قانون 

اساسی کشور صورت گرفته است.
مجلس نماینده گان در پی جنجالی  شدن بحث بر سر 
استفاده از واژۀ »دانشگاه« و شماری دیگر از واژه های 
فارسی مثل دادگاه و ...، از کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی خواسته بود، تا فقرۀ چهارم و پنجم مادۀ 

شانزده هم قانون اساسی را تفسیر کند.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده است: 
کشور  در  موجود  ملی  اداری  و  علمی  »مصطلحات 

حفظ می گردد«.
مخالفان واژۀ دانشگاه و... همواره به این فقره استدالل 
کرده و استفاده از واژه های دانشگاه، دانشکده و ... را 

غیرقانونی خوانده اند.
عالی  تحصیالت  قانون  تا  شد  سبب  جنجال  این 
کشور از چند سال به این سو در مجلس نماینده گان 

بی سرنوشت و تصویب ناشده باقی بماند.
قانون  برتطبیق  نظارت  مستقل  کمیسیون  تفسیر  با  اما 
با  می تواند  عالی  تحصیالت  وزارت  قانون  اساسی، 
تصویب  به   ... و  دانشکده  دانشگاه،  واژه های  داشتن 

مجلس نماینده گان برسد.
در ده سال گذشته دانشگاه های برخی از والیت ها، فقط 
به دلیل جدالی که بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون وجود 

داشته، از داشتن لوحه محروم بوده است.
یک عضو مجلس نماینده گان به روزنامه ماندگار گفته 
است که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، در 

تفسیری که برمادۀ شانزدهم قانون اساسی داشته، گفته 
آمده،  قانون  در  که  ملی  مصطلحات  حفظ  که  است 
پوهنتون،  واژه های  مترادف   از  استفاده  منع  معنای  به 
پوهنخی، پوهیالی و غیره نیست؛ بنابراین تفسیر، قانون 

تحصیالت عالی از حبس بیرون می شود.
پوهنتون، پوهنخی، سترمحکه، لوی  مترادف  واژه های 
اند، در زبان  سارنوالی و... که از واژه های زبان پشتو 
فارسی دانشگاه، دانشکده، دادگاه عالی و دادستانی و... 

استند.
در  کشور،  عالی  دادگاه  یا  محکه  ستره  این،  از  پیشتر 
داشت،  اساسی  قانونی  شانزدهم  مادۀ  بر  که  تفسیری 
مترادف  واژه های  از  استفاده  که  بود  کرده  تصریح 
پوهنتون و... سرگردانی اداری را به بار می آورد و نباید 

استفاده شود.
داخل  در  شدید  مخالفت  با  عالی،  دادگاه  تفسیر  این 
مجلس نماینده گان و بیرون از آن مواجه شد و تفسیر 

دادگاه عالی را فرمایشی و غرض آلود خواندند.
در  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  حاال 
که  است  گفته  اساسی  قانون  شانزدهم  مادۀ  تفسیر 
و  قانونی  مشکل  مصطلحات،  مترادف های  از  استفاده 

حقوقی ندارد.
به  قانون اساسی مکلف  این تفسیر آمده است که  در 
به  دری  و  پشتو  زبان  و  زبان هاست  رشد  از  حمایت 

عنوان زبان های رسمی کشور شناخته شده است.
امور،  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری  اما 
وجود فقرۀ اخیر در قانون اساسی را که تأکید برحفظ 
مصطلحات ملی دارد، از مواردی می دانند که به گونۀ 
افغانستان  اساسی  قانون  در  تصویب،  از  پس  جعلی 

گنجانیده شده است.
در همین حال، برخی از آگاهان حقوقی، واژۀ دانشگاه 

و دانشکده را شامل »مصطلحات« نمی دانند. این آگاهان 
می گویند که »دانشگاه« اسم خاص و اسم مکان است، 

نه مصطلح. 
از  فارسی،  واژه های  برخی  از  استفاده  سر  بر  جنجال 
موقت،  ادارۀ  در  کشور  اساسی  قانون  روی  کار  زمان 

آغاز شده است.
این جنجال ها که بیشتر بر سر استفاده از واژۀ دانشگاه 
بود، در مواردی به تظاهرات خیابانی و خشونت کشیده 

شده بود. 
و  اطالعات   پیشین  وزیر  خرم  کریم  مورد،  یک  در 
فرهنگ دوتن از خبرنگاران تلویزیون دولتی در والیت 
از وظیفه  به مجازات جریمه و محروم شدن  را،  بلخ 

محکوم کرده بود.
وزیر اطالعات و فرهنگ آن زمان، گفته بود که استفاده 
ترمینالوژی  خالف  دانشکده،  و  دانشگاه  واژه های  از 

ملی و مصطلحات ملی است.  
این اقدام آقای خرم با مخالفت های شدیدی مواجه شد 
و مخالفان این سیاست، حکومت را به تطبیق سیاست 

غلط فرهنگی و فاشیستی متهم کرده اند.
امور  کمیسیون  گذشته،  سال  در  دیگر  مورد  یک  در 
مجلس  معارف  و  عالی  تحصیالت  دینی،  فرهنگی، 
نماینده گان، با فراخواندن مقام های وزارت تحصیالت 
عالی به دلیل استفاده از واژۀ دانشگاه در گذرنامه های 
برخورد  به  که  بود  داده  نشان  واکنش  دانشجویان، 
وزارت  مقام  یک  و  کمیسیون  آن  رییس  فیزیکی 

تحصیالت عالی انجامیده بود.
اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  تفسیر  اما 
می تواند جدال بر سر استفاده از این واژه های فارسی 
انداخته  به راه  افراد  از حلقه ها و  را که توسط برخی 

می شود، نقطۀ پایان بگذارد.
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پایگاه های  مان را تعطیل...
کردند  توافق  افغانستان  و  غربی  کشورهای  نظامی   
در  ائتالف  نیروهای  ملیتی  چند  بزرگ  پایگاه  که 
در  ناتو  پایگاه هوایی  ترین کوت و همچنین  منطقه 
خواهد  بسته   2013 سال  پایان  در  ارزگان  والیت 
اغلب سربازان خارجی  این در حالی است که  شد. 

بر اساس برنامه ریزی قرار است تا پایان سال 2014 
به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  طرح  راستای  در 

افغان ها، افغانستان را ترک کنند.
استفان اسمیت خاطرنشان ساخت: این تصمیم الزم و 
منطقی و نتیجه طبیعی تاثیر انتقال مسوولیت ها است.
است  این  پایگاه  این  شدن  بسته  تاثیر  افزود:  وی 
دایمی  حضور  ارزگان  والیت  در  دیگر  استرالیا  که 

نخواهد داشت و بخش عمده سربازان استرالیایی به 
استرالیا حدود 1650  باز خواهند گشت.  کشورشان 
مستقر  افغانستان  در  ویژه  نیروهای  جمله  از  سرباز 

کرده که اغلب آن ها در ارزگان هستند.
این کشور 39 سرباز خود را در جنگ افغانستان از 

دست داده است.

انتخابات شفاف یگانه راه...
 افغانستان برای بر عهده گیری این مسوولیت ها افزود: سال 
اگر  افغانستان است،  در  2014 سال فرصت ها و چالش ها 
ما قادر شدیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم و یک انتقال 
مسالمت آمیز سیاسی پشت سر بگذاریم،  می توانیم چالش ها 
را به فرصت ها تبدیل کنیم و گرنه ممکن است بحرانی دامن 

گیر کشور شود که هیچ کس قادر به کنترل آن نباشد.
آقای قانونی افزود: تاخیر در برگزاری انتخابات و یا برگزاری 
آن با مکانیزم های تقلب آمیز می تواند چنین بحرانی را خلق 

کند و چالش های نفسگیری را در کشور بوجود بیاورد.
خصوص  در  ذیربط  نهادهای  و  حکومت  اقدامات  وی 
ناکافی  را  انتخاباتی  کارهای  و  ساز  در  اصالحات  آوردن 
دانست و تاکید کرد که متاسفانه حکومت افغانستان تا اکنون 
هیچ قدمی در راستای اصالح و بهبود مکانیزم های انتخاباتی 
که قناعت جریانات سیاسی و مدنی را فراهم سازد برنداشته 

است.
آقای قانونی با اشاره به شکل گیری یک محور بزرگ سیاسی 
مرکب از بیش از22حزب و ائتالف سیاسی در قالب شورای 
تحرک  یک  سیاسی  بزرگ  محور  این  که  افزود  همکاری 
هرگونه  که  که   است  آورده  وجود  به  کشور  در  را  قوی 
نگرانی در مورد خالی سیاسی در کشور را رفع می سازد و 
باید از همین اکنون - یعنی در سال 2013 -  تمام تدابیر 

الزم برای برگزاری انتخابات سال 2014 اتخاذ گردد.
در این دیدار جان کری وزیر خارجۀ امریکا نیز تاکید کرد 
که جامعه بین المللی از جمله ایاالت متحده امریکا با تمام 
توان از  پروسه سیاسی افغانستان و روند شفاف انتخابات 
و  بدیل  هیچ  نیز  ما  باور  به  افزود  وی  می کند،   حمایت 
افزود  آقای کری   . ندارد  انتخابات وجود  برای  جایگزینی 
تاکید  داشته  رییس جمهورکرزی  با  که  مالقاتی  دو  در  که 
کرده است که انتخابات باید شفاف و قابل قبول برای تمام 

نیروهای سیاسی افغانستان باشد.
بین المللی  جامعه  که  نمود  تاکید  امریکا  خارجه  وزیر 
همچنان در کنار مردم افغانستان ایستاده هستند و از روند 

سیاسی دموکراتیک در این کشور حمایت می کنند .
وی با تایید سخنان آقای قانونی افزود که ایاالت متحده نیز 
در  سیاسی  مشروع  و  مسالمت آمیز  انتقال  اهمیت  درک  با 
سرتاسری حمایت  و  شفاف  انتخابات  یک  از   2014 سال 
نیز  دیگر  شخصیت های  برخی  دیدار  این  در   . می کند 
صحبت کردند و دیدگاه های خود را پیرامون مسایل سیاسی 

امنیتی و اقتصادی افغانستان بیان داشتند.

تا صلح راه درازی...
وجود  با  که  نمود  اعتراف  آلن  جان  دوشنبه،  روز 
بسیار  »کار  بازهم  افغانستان،  پولیس  و  اردو  ایجاد 
که  گفت  او  دارد.  قرار  پیشرو  در  توجهی«  قابل 
مانند  بخش هایی  در  افغانستان  اردوی  قابلیت های 
لوجستیک، پاکسازی ماین ها و نیروهای هوایی به 

طور قابل مالحظه یی بهبود یافته است.
به  را  فرماندهی  مقام  فبروری  ماه  در  آلن  جان 
کرد.  واگذار  دانفورد  جوزف  جنرال  جانشینش 
کل  فرمانده  باید  ستاره  چهار  جنرال  این  اصوالً 
عملیاتی ناتو می گردید، اما او از نامزدی اش برای 
این مقام نهایت مهم در بروکسل منصرف شد. آلن 
همسرش  صحی  مشکالت  را  انصراف  این  دلیل 

عنوان کرد.
از  را  آلن  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
بازجویی به دلیل یک اتهام معاف کرد. او در ارتباط 
رییس  پتریوس  دیوید  جنرال  جنسی  رسوایی  با 
امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  استخبارات  دستگاه 
)سیا( متهم شده بود. گفته می شد که آلن یک ایمیل 

نامناسب به یکی از آشنایان پتریوس نوشته بود.

عريب ټولنه د افغانستان د سولې په اړه ناسته کوي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو 
په  هم  ټولنې  عربي  ځل  لومړي  په  اخیستی  زور  اترو 
او  حکومت  د  او  اترو  خبرو  د  سولې  د  کې  افغانستان 

طالبانو ترمنځ په روغې جوړې بحث کوي.
خبریال وېبپاڼې د عربي خبري سرچینو په حواله ویلي، 
چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې مساله د خپلې 
پالزمېنه  په  قطر  د  ورځ  په  شنبې  سه  د  چې  غونډې 
دوحه ښار کې جوړېږي، د خپلې اجنډا په سر کې ځای 

کړې او په دې غونډه کې به پرې بحث وکړي.
غونډې  دې  د  ډول  رسمي  په  اوسه  تر  حکومت  افغان 
نه دي ویلي؛ خو ولسمشر کرزي ویلي، چې  اړه څه  په 
له  پر خبرو  ته د سولې  به قطر  راتلونکې کې  نېږدې  په 

قطري چارواکیو سره د بحث لپاره الړ شي.
دغه راز ولسمشر کرزي ویلي، چې دی به قطر ته د خپل 

سفر په لړ کې د طالبانو لپاره دفتر هم پرانیزي.
عربي ټولنه په داسې وخت کې دا غونډه کوي چې افغان 
نور هېوادونه د سولې په خبرو  او  لري عربي  دولت تمه 

اترو کې ورسره مرسته وکړي.

سعودي  له  وار  وار  په  ولسمشر  افغان  وړاندې  دې  له 
عربستان نه د سولې په خبرو کې مرسته غوښتې وه؛ خو 
تر اوسه سعودي عربستان د سولې په اړه په عملي ډول 

مرسته نه ده کړې.
په قطر کې له تېرو دوو کالو راهیسې وسله وال طالبان 
تېر کال طالبانو  امریکا سره په خبرو بوخت ول؛ خو  له 
دغه خبرې هغه مهال وځنډولې چې امریکا یې په دوه 

مخۍ تورنه کړه.
ډول  رسمي  په  ته  طالبانو  چې  ویلي،  ماڼۍ  ولسمشرۍ 
چې  کېدل  ویل  دی.  نه  شوی  پرانستل  دفتر  اوسه  تر 
هم  سره  طالبانو  له  کې  سفر  دې  په  به  کرزی  ولسمشر 
په  سره  اژانس  اسالمي  افغان  له  طالبانو  خو  وګوري، 
مرکه کې ویلي، چې ولسمشر کرزي سره به ونه ګوري 
او نه به له افغان حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي.
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پروسه ثبت نام رای دهنده گان به 
تعویق افتاد

            مبارک شاه شهرام

 1385 سال های  شاید  نیست،  یادم  دقیق 
قلم  انجمن  به  زدم  سری  که  بود   1386 یا 

افغانستان. 
در صحن انجمن، دوستانم دکتر سمیع حامد، 
ژکفر  و  جعفری  محمود  وارسته،  وحید 
نیز  دیگر  بودند و سه جوان  نشسته  حسینی 
آن جا بود که نمی شناختم شان. در روی میز، 
یک هارمونی، یک اکوردیون و یک گیتار بود 
و فکر کردم که شاید این آالت موسیقی، از 

همین سه  جوانی باشد که نمی شناسم شان.
محمود  پهلوی  کرده،  احوال پرسی  همه  با 
شوخی های  از  هنوز  نشستم.  جعفری 
همه روزۀ خود خالص نشده بودیم که سمیع 
حامد، کاغذی را به یکی از آن جوانان داد و 
گفت: »همایون جان! حاال تکمیل شده، یک 

 بار بخوانش!«
آشنا  این سو  به  از همان روز  با همایون هنر 

شدم.
با  ماند و  پارچه را پیش روی خود  همایون 

صدای شیرین زمزمه کرد:
باز کن دروازه ره

نفس بکش هوای تازه ره!
صدای گیرا و دل انگیزی داشت و منتظر بودم 
کاغذی  و  قلم  نخواند.  اما  بخواند؛  بیش تر 
گرفت و با گیتار، آهنگ جدیدش را تمرین 

 کرد و یادداشت برداری نمود. 
و  کاغذ  و  قلم  از  نیم ساعت،  از  پس  شاید 
گیتار فارغ شد. محمود جعفری رفت. سمیع 
حامد هم به دفتر اداری انجمن رفت و وحید 

وارسته هم به دنبالش بیرون شد.

من ماندم و همایون هنر و دو جوان دیگر!
را  او  گشودم،  را  صحبت  سر  همایون  با 
و  باسواد  بادرک،  بااحساس،  یافتم  جوانی 
یک  فرد.  به  منحصر  ویژه گی های  یک سری 
خواند  اکوردیون  با  احمدظاهر  از  آهنگ 
نوبت  هم  بعد  گیتار،  با  دیگر  آهنگ  یک  و 
خداحافظی رسید و آن ها رفتند و من نیز از 

انجمن بیرون شدم.
فردای آن روز بار دیگر به انجمن قلم رفتم. 
وارسته  وحید  تنها  نبود،  حامد  سمیع  این بار 
را در حاِل نواختن هارمونیه و خواندن یک 
که  آهنگش  کردم.  غافل گیر  هندی  آهنگ 
دیگر  شعبۀ  می روم  من  گفت:  شد،  خالص 
در  می کنی،  کار  هارمونیه  اگر  دارم،  کار 

اختیارت است.
گفتم: بلد نیستم بنوازم.

بعد  و  بگیر!«  »یاد  گفت  و  خندید  وارسته 
رفت.

سرگرم  کتاب ها  با  را  خود  دقیقه یی  چند 
کردم که همایون هنر آمد. با هم احوال پرسی 
کردیم و نشستیم و اولین پرسشم همین بود 
که آهنگ »هوای تازه« تنظیم شد؟ گفت بله، 
اما تا هنوز ثبتش نکردم. گفتم یک بار می شود 

برایم بخوانی؟
با لبخند مهربانی که بر لب داشت، اکوردیوِن 

خود را برداشت و زمزمه کرد:
باز کن دروازه ره

نفس بکش هوای تازه ره!
شوخ طبعی  با  همایون  و  شد  تمام  آهنگ 

گفت: حاال نوبت توست که باید بخوانی!
گفتم: نه من نمی توانم!

گفت: یعنی طنز بخوان!

خندیدم و گفتم: چشم!
بعد بیگم را گشودم و آخرین کار طنزِی خود 

را که یک مثنوی بود، برایش خواندم:
»بشنوید ای دوستان این داستان«

از کتاب خاطرات ماست آن
کوچه گردی یک جوان ساده یی

بود سرگردان کنار جاده یی
تا که بیند دختِر مه پیکری
پرزه گوید از برای دلبری

ناگهان یک دختر زیبا بدید
چون پشک بر موش، سویش می دوید

گفت واه واه، السالم ای دخترک!
چادرت را کن کمی آن سوترک...

طویل  مثنوی  این  سومِ  یا  دوم  خوشۀ  در 
بودم که همایون هنر گیتار را برداشت و به 
گفتۀ خودش، به نواختن »بک گراوندموزیک« 
پرداخت و خیلی هم خندید. هردو خندیدیم. 
در اخیر کمی هم توصیف کرد و دانستم که 
آقای هنر، در پهلوی هنر خودش، به شعر و 
داستان و طنز هم عالقۀ بسیار دارد. چند بار 
مالقات  با همایون  قلم  انجمن  در  دیگر هم 
کردم، و یک  بار هم که با دوست آوازخوانم 
به  رفته  بودم،  انجمن  به  آشکارا  احمدالدین 
گونه یی ناخودآگاه چیغ زدم بی خبر از این که 
همایون هنر با یکی از تلویزیون های خارجی 
در حویلی انجمن، مصاحبه دارد. آن روز هم 

زیاد خندیدیم و با همایون شوخی کردیم.
دید و وادیدمان با آقای هنر و سایر دوستان، 
در انجمن قلم ادامه داشت تا این که آقای هنر 
طی یک سفر رسمی به مسکو رفت و دیگر 
تا امروز او را ندیدم. فقط گاهی آهنگ هایش 

را می شنیدم و بس!
در  فیس بوک،  همین  در  پیش  هفته  دو  یکی 
پیام،  شفیق  طنزنویسم  دوست  »پروفایل« 
تکان دهنده  سخت  که  خواندم  را  نبشته یی 
بیمارِی همایون هنر  پیام از  بود! نبشتۀ آقای 
حکایت می کرد که در یکی از شفاخانه های 
دهلی، بستر است. عکس همایون را هم دیدم؛ 
دیگر آن همایون زیبا و شاداِب چندساِل  پیش 
نبود. بیماریی سرطان، صورت او را پُندانده و 

موی و ابرویش را نیز تکانده  بود.
از آن روز به بعد همیشه دعا می کردم که این 
دوسِت هنرمندم صحت یاب شود؛ اما با دریغ 
»پروفایل« شفیق  در  بازهم  دیروز  که  درد  و 

پیام، خبر مرِگ او را خواندم!
از  برای مان  که  نیست  زنده  دیگر  همایون 
دنیای  این  از  دلش  شاید  بگوید.  تازه  هوای 
رخِت  دیگری  دنیای  به  و  بود  گرفته  آلوده 

سفر بست تا هوای تازه را نفس بکشد.

خاطرۀ من 
از همایون هنِر نامراد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که 
پروسه ثبت نام رای دهنده گان جهت جلوگیری 
از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده، 

برای سی و پنج روز به تعویق افتاده است.
رای  کارت های  در  تقلب  از  جلوگیری 
تذکره های  توزیع  پروسه  با  هماهنگی  دهی، 
عامه  مردم  بیشتر  دهی  آگاهی  و  الکترونیکی 
در مورد انتخابات از عواملی خوانده می شوند 
که پروسه ثبت نام رای دهنده گان را به تاخیر 

انداخته است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید 
رای  های  کارت  تا  می ورزند  تالش  آنان  که 
دهی را طوری ترتیب نمایند که امکان تقلب در 

آن وجود نداشته باشد.
ضیا الحق امرخیل رییس دبیرخانۀ این کمیسیون 
تدابیر  که  این  »بخاطر  گفت:  آزادی  رادیو  به 
بیشتر امنیتی برای پروسه ثبت نام گرفته شود 
و مشخصات بیشتر امنیتی در کارت ها گنجانیده 
شود همچنان فرصت بیشتر برای توزیع تذکره 
الکترونیکی و آگاهی دهی عامه در این مورد ما 
پروسه ثبت نام را برای یک ماه و پنج روز دیگر 

به تعویق انداختیم.«

قرار بود پروسه ثبت نام رای دهنده گان در اول 
ماه ثور امسال آغاز گردد، اما نظر به تصمیم این 
کمیسیون این پروسه تا پنجم ماه جوزا همین 

سال به تعویق افتاد.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، 
از  عده  آن  برای  دهی  رای  جدید  کارت های 
ماه  شانزدهم  الی  که  شد  خواهد  داده  کسانی 

حمل 1393 هژده ساله می شوند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  این  از  قبل 
می خواست تا جهت برگزاری انتخابات آینده 
ریاست جمهوری ثبت نام مجدد صورت گیرد.

اما مقام های حکومت افغانستان این خواست را 
رد کرده و گفتند که این مساله به هشتاد میلیون 
این  حکومت  آنان  گفته  به  که  دارد  نیاز  دالر 

کشور قادر به پرداخت آن نمی باشد.

کرزی در برابر دو...
مطمین  من  ساخت:  خاطرنشان  کری  جان 
که  نیست  باور  این  بر  کرزی  حامد  هستم 
میز  پای  به  طالبان  آوردن  جز  به  امریکا 
مذاکره به منظور دستیابی به صلح و همکاری 
از  محافظت  راستای  در  افغانستان  دولت  با 
منفعت  کشور  این  مردم  و  آن ها  تالش های 

دیگری در سر داشته باشد.
سوال  یک  طی  که  ساخت  خاطرنشان  وی 
و  کرده  مطرح  را  نظر خود  کرزی  از حامد 
راضی  شده  داده  وی  سوال  به  که  پاسخی 
ما  کرد:  تأکید  کری  جان  است.  بوده  کننده 
دیدگاه مشترکی داریم. من فکر نمی کنم که 
مخالفتی میان ما وجود داشته باشد و من از 
بسیار  افغانستان  جمهور  رییس  توضیحات 

خرسند هستم.
آقای کری با اشاره به روند انتقال و برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان 
آستانۀ  در  کرزی  رییس جمهور  که  گفت 
دارد  قرار  عطفی  قابل  تاریخی  رویدادهای 
نهایت  از یک شرایط  را  که می تواند کشور 
دشوار بیرون بکشد؛ اما او این دو رویداد را 

پرچالش و آزمون برانگیز عنوان کرد.
که  کرد  تأکید  کرزی  حامد  حال،  عین  در 
نکته  این  خود  سخنرانی  در  داشته  تالش 
خواهان  واقعا  طالبان  اگر  که  کند  مطرح  را 
افغانستان  از  خارجی  سربازان  شدن  خارج 

هستند باید از کشتار مردم دست بردارند.
حامد کرزی روز دوشنبه در اظهارات خود 
در کنار جان کری با اشاره به واگذاری زندان 
پایگاه هوایی  امریکا در  ارتش  اختیار  تحت 
روزی  امروز  کرد:  تأکید  افغان ها  به  بگرام 

بسیار خوب برای ما بود.
شده  انجام  فداکاری های  از  همچنین  وی 
قدردانی  افغانستان  برای  امریکایی ها  توسط 
اتهامات  از  کرزی  عین حال حامد  در  کرد. 
مطرح شده علیه برخی سربازان امریکایی و 
مقاطعه کاران محلی آن ها درخصوص سوء 

استفاده از غیر نظامیان افغان دفاع کرد.
شکایت های  و  انتقادات  که  کرد  تأکید  وی 
مطرح  کس  هیچ  به  توهین  جهت  در  وی 
از  محافظت  راستای  در  تنها  بلکه  نشده اند 

مردم افغانستان هستند.
کرزی خاطرنشان ساخت: وقتی من چیزی را 
به طور علنی می گویم این به منظور توهین 
تصحیح  برای  بلکه  نیست  ما  هم پیمانان  به 

وضعیت است.
مردم  از  محافظت  مسوول  من  افزود:  وی 
این  جمهور  رییس  من  هستم.  افغانستان 
کشور هستم و این شغل من است تا هر گونه 
محافظتی را که می توانم از مردم کشورم به 

عمل آورم.
کرزی  حامد  و  کری  جان  خبری  کنفرانس 

تقریبًا در آغاز سفر 24 ساعت جان کری به 
افغانستان برگزار شد. این سفر نخستین سفر 
جان کری در مقام وزیر امور خارجه دولت 

اوباما به افغانستان است.
به  امریکا  احترام  بر  همچنین  کری  جان 
که  گفت  و  کرد  تأکید  افغانستان  حاکمیت 
پایگاه  مجاورت  در  پروان  زندان  واگذاری 
هوایی بگرام به افغان ها شاهدی بر این مدعا 

است.
در آستانه سفر وزیر امور خارجه امریکا به 
پروان  امریکا کنترل زندان  ارتش  افغانستان، 
در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام را در حالی 
که یک سال از زمان توافق دو طرف بر سر 
واگذار  افغان ها  به  بود،  گذشته  مسئله  این 

کرد.
کنترل  واگذاری  کرزی  حامد  و  کری  جان 
کرزی  حامد  کردند.  تحسین  را  زندان  این 
گفت که یک هیات بررسی افغان به بررسی 
اطالعات ارائه شده از سوی امریکایی ها و یا 
دیگران درخصوص زندانیانی که بیش از حد 

خطرناک هستند خواهد پرداخت.
تا  از طالبان خواستند  این دو مقام همچنین 
از پیشنهاد مذاکرات به منظور بازگشایی یک 

دفتر سیاسی در شهر دوحه قطر بهره ببرد.
نباید  طالبان  ساخت :  خاطرنشان  کری  جان 
امریکا  زیرا  بگیرد  نادیده  را  فرصت  این 
متعهد به امنیت افغانستان پس از سال 2014 
است و اجازه نخواهد داد دستاوردهایی که 
دست  به  افغانستان  در  گذشته  دهه  یک  در 

آمده از بین برود.
رییس  که  کرد  عنوان  حال  عین  در  وی 
چه  نگرفته  تصمیم  هنوز  امریکا  جمهور 
تعداد سرباز امریکایی پس از سال 2014 در 
افغانستان باقی بماند و طالبان نباید به روی 
خروج کامل امریکا از افغانستان حساب باز 

کند.
مذاکرات  که  داشت  عنوان  نیز  کرزی  حامد 
پاکستان  مشارکت  نیازمند  طالبان  با  صلح 
افغانستان  صلح  فرآیند  گونه  هر  زیرا  است 
خواهد  شکست  به  محکوم  پاکستان  بدون 

بود.
جان کری که از شهر عمان، پایتخت اردن به 
شهر کابل سفر کرده بود امیدوار بود که در 
سفر خود به منطقه به پاکستان نیز سفر کند 
اما به دلیل مسئله انتخابات در پاکستان آن را 
لغو کرد. وی به جای این سفر روز یکشنبه با 
اشفق پرویز کیانی رییس ارتش پاکستان در 

شهر عمان دیدار کرد.
در  کیانی  پرویز  اشفق  جنرال  و  کری  جان 
ضیافت  در  اردن  در  امریکا  سفیر  اقامتگاه 

خصوصی شام حضور پیدا کردند.
جان کری به تحسین آنچه که تعهد افغانستان 
به انتخابات ایمن و مطمین و شفاف عنوان 

کرد پرداخت.

نامۀ سرگشاده 
به رییس و اعضای شورای وزیران افغانستان

بانوان و آقایان!
بیش از یک دهه است که شما به صورت نوبتی 
افغانستان  نام  به  کشوری  مقام های  بلندترین  بر 
مردم،  دلسوزِ  نمایندۀ  چند  سوای  زده اید.  تکیه  
کارهای تان  چندوچوِن  پرسیدِن  مجاِل  را  کسی 
فاسدترین  که  در حالی ست  این  نیست.  و  نبوده 
در  را  کشوری  اقتصادِ  کمِر  ما،  تاریخ  حاکمیت 
جهانی  و  آسیایی  بانک های  قرضه های  بارِ  زیِر 
بی هیچ  چنان  پولی،  ناروشِن  دادوستدهای  و 
دستاوردِ ارزشمندی خم کرده  است که فردا بدون 
شک همۀ شما در دادگاهِ تاریخ پاسخگو خواهید 

بود.
فاسدترین  دارای  ما  بیش،  دهه یی  از  پس  امروز 
و  جهان  پایتخِت  کثیف ترین  جهان،  حکومت 
در  هستیم.  جهان  کوکنارِ  زمیِن  پرکشت ترین 
شما،  برکت  و  حرکت  از  که  نوی  نام های  کنارِ 
نصیب سرزمیِن ما گردیده  است، افزونِی وحشت 
و دهشِت دروِن خانۀ میهن نیز بی پیوند با کنش ها 

و بازی های دوگانۀ شما نیست.
بانوان و آقایان!

و  مردم ساالری  نامِ  زیِر  کرده یی  هر  این که 
روایت  تلخ ترین  یافته  است،  انجام  دموکراسی 

تاریِخ امروزِ ماست.
مصیبت بارتر  و  دردناک تر  همه،  این  با 
تصمیم هایی ست که دربارۀ زبان و زبان های مردم 

سرزمیِن ما گرفته اید و می گیرید. 
با  که  مردمان اند  این  و  است  مردم  مال  زبان 
زنده  را  زبان ها  خود،  آفرینش های  و  گویش ها 
نه  می سازند،  غنامند  و  زایا  پایا،  می دارند،  نگه  

سلطنت ها و حکومت های ناپایه دار.
هنوز  زیرا  آشناییم،  آواره گی  واژۀ  با  همه 
ریشه  که  آواره گی  این  جهانیم.  مردم  آواره ترین 
در بیشۀ بی کفایتی و ناکاره گِی فرمانروایان داشته 
آواره گی  به  را  ما  که  نیست  بسنده  مگر  دارد،  و 

زبانی نیز سردچار و گرفتار می کنید؟
آواره گی زبانی، اصطالحی ست که نخستین بار از 
سوی روالن بارت به معنای فشارِ زبانی بر زباِن 

دیگر، به کار گرفته شده  است.
با دریغ همۀ زبان های سرزمین ما، از اثر بازی های 
زشِت سیاسی ـ به ویژه در نیم سدۀ پسین  ـ این 

آواره گی را آزموده اند.
بانوان و آقایان!

دموکراسی پذیرای تنوع است.
مرزی  زبان ها،  و  گویش ها  گوناگونی  و  تنوع 

نمی شناسد و وابسته به هیچ فرمان و دستوری از 
باال نیست. هر زبان و گویشی برای گوینده گانش 

رسمی ست و ارزشمند.
برای  را  زبانی  تفرقه های  تخِم  که  کسانی 
و  سربازگیری ها  و  سیاسی  سودجویی های 
جایی  اشغاِل  سوای  آماجی  که  جبهه سازی هایی 
در بدنۀ دولت ها ندارند، می پاشند، باید بدانند که 
آغازگراِن کینه سازی ها و تفرقه بازی های زبانی و 

تباری روسیاهِ تاریخ اند.
برای  هم  امروز  که  فرمانروایانی  و  حاکمان  آن 
گریز از ناتوانی های کاری و بنا بر درِک نادرست 
افزایِش  و  حذف  به  دست  زبان،  و  فرهنگ  از 
واژه های این و آن زبان می زنند، به هدفی وراِی 
دست  مردم  میاِن  در  فاجعه  و  فاصله  فصل، 

نخواهند یافت.
حضورِ  زیبایِی  فصِل  و  بهار  پیشوازِ  به  بیایید 
و  تنوع  پذیرِش  از  چشم  درنگ ها،  و  رنگ ها 

گوناگونِی جلوه ها نگیریم!

عزیزاهلل ایما



از چند دهه جنگ، زمینه تحصیل  برای نخستین  بار پس 
فراهم  کابل  دانشگاه  در  خارجی  کشورهای  دانشجویان 
دانشجویان  از  تن  سال جاری چهل  در  است  قرار  شد. 
تحصیل  کابل  دانشگاه  در  مختلف  رشته های  در  ترکیه 

کنند.
شرعیات،  رشته های  در  ترک  دانشجویان  از  تعداد  این 
ساینس، زبان ترکی و زبان انگلیسی بدون پرداخت فیس 

تحصیلی پنج سال در افغانستان تحصیل خواهند کرد.
داکتر عبیداهلل عبید، وزیر تحصیالت عالی روز سه شنبه 
در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: "جای بسا خوشی 
است که نظام تحصیلی افغانستان در سطح منطقه و جهان 
شاهد  آینده  در  ما  و  نموده  کسب  دوباره  را  اعتبارش 
دانشگاه های  در  خارجی  کشورهای  از  بیشتر  محصالن 

خود باشیم".

پیش از تجاوز شوروی به افغانستان شماری از دانشجویان 
کابل درس می خواندند؛  دانشگاه  کشورهای خارجی در 
اما با آغاز جنگ ها، دروازه های موسسات تحصیالت عالی 

افغانستان بر روی دانشجویان خارجی مسدود شد.
حتا دانشجویانی که سه دهه قبل در دانشگاه کابل درس 
خوانده بودند حاال در صدد به دست آوردن سند تحصیلی 
در  جاپان  فعلی  سفیر  تاکاشای،  هیرو  اند.  شده  شان 
افغانستان نیز در دوره حکومت داکتر نجیب اهلل در رشته 
ادبیات دانشگاه کابل تحصیل کرده، حاال... ادامه صفحه 6

Year 4  y  NO 1026 y Wednesday 27 March 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجيه نوري

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

پنجمین جشن جهانی نوروز، سال آینده در کابل برگزار 
خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، روز گذشته با انتشار 

روز  که  کابینه  وزرای  جلسه  در  کرد  اعالم  بیانیه یی 
برگزاری  شد،  برگزار  حامدکرزی  ریاست  به  دوشنبه 
جشن نوروز سال هزار وسیصدونودوسه در تپۀ پغمان 

شهرکابل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نقشۀ  شد  موظف  زراعت  وزارت  نشست،  دراین 
ساختمانی محل برگزار جشن نوروز در تپه پغمان را 
به مدت یک هفته آماده و به نشست شورای وزیران 

ارایه کند.
تپۀ پغمان از مناطق خوش آب و هوا و نیز یک محل 

تاریخی افغانستان به شمار می رود.
ماه  اول فروردین  نوروز  چهارمین دور جشن جهانی 
سال هزاروسیصد ونودودو در عشق  آباد و در قالب یک 
کنفرانس بین  المللی و جشنواره فرهنگی هنری با حضور 
سران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایران، 
تاجیکستان، تاتارستان روسیه و سایر مقامات عالی رتبه 

کشورهای حوزه تمدنی نوروز برگزار شد.
دور اول و دوم این جشن در ایران و دور سوم آن سال 

پیش در تاجیکستان برگزار شده بود.

جان آلن: 
تا صلح راه درازی در 

پیش است

جان آلن، فرمانده پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان 
هنوز هم تا رسیدن به یک صلح در افغانستان راه درازی 
را در پیشرو می بیند. آلن می گوید که در برخی از مناطق 

افغانستان شورشگری گروه تندرو طالبان ادامه دارد.
کرد،  سخنرانی  بروکینز«  پژوهشی  »بنیاد  در  که  آلن  جان 
گفت که مسأله بر سر آن نیست که آیا جنگ بیشتری وجود 
این  آیا  که  است  آن  بر سر  موضوع  بلکه  داشت،  خواهد 
شورشگری »خطری برای هستی« حکومت کابل به وجود 

خواهد آورد؟
پایان  در  می خواهند  آن  متحدان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
سال 2014 همه نیروهای جنگی خود را از افغانستان بیرون 
بکشند. در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان به تدریج 
مسوولیت امنیتی در این کشور را بر عهده می گیرند. اکنون 
ساختن  مستقر  مورد  در  افغانستان  حکومت  با  واشنگتن 
کوهپایه های  کشور  در  امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای 
هندوکش بعد از تاریخ رسمی خروج نیروهای ناتو مذاکره 
می کند تا بتواند به نیروهای امنیتی افغانستان آموزش بدهد 
تروریسم  علیه  درجنگ  را  آن ها  ضرورت  صورت  در  و 
حمایت کند....                                   ادامه صفحه 6
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وزارت تحصیالت عالی:
دانشجوی خارجی می  پذیریم
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Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

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

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

روزنامة

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

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

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

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

0700263152

هفت انتحاری پنج پولیس را کشتند

پولیس در حملۀ دست جمعی  پنج سرباز 
فرماندهی  مقر  یک  به  انتحاری  مهاجمان 
شرق  در  پولیس  سریع  واکنش  نیروهای 

کشور، جان خود را از دست داده اند.
مشرقی  حسین  حضرت  شنبه،  سه  روز 
والیت  پولیس  مطبوعاتی  مسوول  وال، 
هفت  گفت:«  خبر  این  تایید  با  ننگرهار 
دقیقه   4:40 ساعت  انتحاری  کننده  حمله 
بامداد به مقر نیروهای واکنش سریع حمله 

کردند.«
براساس این گزارش، یکی 
موتر  انتحاری  مهاجمان  از 
مواد  حامل  که  را  خود 
در  مقابل  در  بود  منفجره 
پولیس  فرماندهی  ورودی 
این  از  بعد  و  کرد  منفجر 
مهاجمان  سایر  انفجار، 
جلیقه  می شود  گفته  که 
انتحاری بر تن داشتند و مسلح بودند در 

صدد ورود به این مقر برآمدند.
بر اساس اظهارت پولیس جالل آباد، این 
مستقر  خارجی  نیروهای  لباس های  افراد 

در افغانستان را به تن داشتند.
گفته  ننگرهار  پولیس  مطبوعاتی  مسوول 
با  مهاجمان  بین  درگیری  در  که  است 
در  مهاجمان  از  تن  سه  پولیس،  ماموران 
بیرون ساختمان از پای درآمدند ولی سه 

پولیس  مقر  به  ورود  به  موفق  دیگر  نفر 
شدند که در داخل ساختمان کشته شدند 
و در این درگیری، چهار مأمور پولیس هم 

زخمی شدند.
در پی وقوع این حمله، ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان، در تماس با خبرگزاری 
ها گفت که طالبان مسئولیت این حمله را 
برعهده می گیرد. وی اظهار داشت که این 
حمله، »تلفات سنگینی« را بر طرف مقابل 

وارد کرده است.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  همچنین، 
هدف  که  است  افزوده  طالبان  سخنگوی 
این عملیات »خارجیان و مربیان اسرائیلی« 
بودند که ماموریت آموزش نیروی پولیس 

افغانستان را در جالل آباد برعهده دارند.
این نخستین بار در ماه های اخیر نیست که 
مراکز امنیتی جالل آباد هدف حمله قرار 

میگیرد.

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

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

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


