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بدخشان روز  از ولسوالی وردوج والیت  بخش هایی 
گذشته در عملیات نیروهای امنیتی، از وجود مخالفان 

مسلح دولت، پاک سازی شد.
اخیر  روزهای  در  وردوج،  ولسوالی  از  بخش  هایی 
مخالفان  با  امنیتی  نیروهای  سنگین  نبردهای  شاهد 
مسلح دولت بود. در نتیجۀ این نبردها، بیش از 30 تن 

از نیروهای امنیتی جان باخته اند.
جنرال امام الدین مطمین فرمانده امنیه والیت بدخشان 
در  گذشته  روز  صبح  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به 
ولسوالی وردوج از چندین استقامت عملیات گسترده 
باالی مواضع طالبان آغاز شد که در نتیجۀ این عملیات، 
راه هایی که از سوی طالبان به  روی مردم مسدود شده 

بود، دوباره بازگشایی شد.
فرمانده امنیۀ بدخشان گفت، طالبان از سنگرهای خود 

به مناطق دوردست متواری شدند و فعاًل کدام مقاومتی 
وجود ندارد؛ تمام قریه ها به تصرف نیروهای دولتی در 

آمده است. 
طالبان  این که  دلیل  به  گفت،  بدخشان  امنیۀ  فرمانده 
این  می کنند،  استفاده  سپر  عنوان  به  غیرنظامیان  از 

عملیات ها طوالنی شده است.
آقای مطمین از حضور طالبان...          ادامه صفحه 6
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اگر در اولین قدم، موفقیت نصیِب ما می شد، سعی و عمل دیگر 
معنی نداشت.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سفر قطر بی نتیجه بود!

تخریب  برنامه  می گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
کشتزارهای کوکنار از یک ماه پیش آغاز شده و در حال 
هلمند،  قندهار،  در والیات  تخریب  پروسه  نیز  حاضر 
فراه و نیمروز جریان دارد. 31 سرباز در این تطبیق این 

برنامه کشته شدند.
بیشترین  نیمروز  و  فراه  هلمند،  قندهار،  والیت  چهار 
مزارع کوکنار را دارند. در مدت یک ماه، 3400 هکتار 
پاکسازی شده  این والیات  در  کوکنار  از کشت  زمین 
است. مقام های این وزارت می گویند...   ادامه صفحه 6

سرمایه گذاران  از  شماری  با  دیدار  در  کرزی  رییس جمهور 
قطری گفته است که به دلیل گسترش روابط کابل - واشنگتن، 
کابل - مسکو و کابل - دهلی، آیندۀ افغانستان ضمانت شده 
و باید بازرگانان قطری در افغانستان در بخش های مختلف از 

جمله معادن، سرمایه گذاری کنند.
آقای کرزی ناوقِت روز شنبه در اولین روز سفرش به قطر با 
شماری از سرمایه گذاران قطری که در رأس آنان شیخ علی بن 

عبداهلل بن ثانی قرار داشت، دیدار کرد.
که  دیدار  این  در  ریاست جمهوری،  ارگ  خبرنامۀ  براساس 
بازرگانان و سرمایه گذاران اتاق های تجارت و اتحادیۀ بازرگانان 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  بارۀ  در  داشتند،  حضور  قطر 

افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رییس جمهور کرزی به بازرگانان...                 ادامه صفحه 6

ناجیهنوری

مجلس  اگر  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نماینده گان قانون انتخابات را پاس نکند، آن ها ناگزیر 
خواهند شد که براساس فرمان تقنیني ریاست جمهوری، 

انتخابات را برگزار کنند.
مجلس  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
قانون  طرح  زودتر  هرچه  که  مي خواهند  نماینده گان 
به  انتخابات را در آجنداي مجلس گنجانیده و آن را 

تصویب برسانند.
می گوید  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اما 
که اگر قانون انتخابات تصویب شود و  قانون تشکیل 
تصویب  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و صالحیت های 
نشود، این کمیسیون براي مردم یک نهاد قابل اعتماد 

نخواهد بود. 
و  تشکیل  قانون  تصویب  مي افزاید:  همچنان  فیفا 
صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات که بي طرفي 
کمیسیون  مشکل  و  کرده  تضمین  را  کمیسیون  این 
شکایات انتخاباتي را نیز حل مي کند، مهمتر از تصویب 

قانون انتخابات است.
در این حال، مجلس نماینده گان مي گوید، مسودۀ قانون 
انتخابات در نزدهم همین ماه  در آجنداي عمومي این 

مجلس  گنجانیده خواهد شد.
نور محمد نور سخنگوي کمیسیون...    ادامه صفحه 6
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صفحه 6

کمیسیون انتخابات به مجلس:

هرچه زودتر قانون انتخابات را پاس کنید

نوع حکومت دارِی ارباب منشانۀ آقای کرزی است که عماًل راه های صلح در کشور را به بن بست کشانیده 
و نه یک گروِه تجرید شده و به دور از حمایت های مردم. وقتی در یک وزارت خانه، میلیون ها دالر صرِف 
مشاوران و نزدیکاِن وزیر می شود و قراردادها در اختیار شرکت هایی قرار می گیرد که می توانند منافع 

مالِی وزیر را تأمین کنند، چه گونه می توان از صلح و امنیت در افغانستان دم زد؟



اقدام  یک  در  کشور  نماینده گان  مجلس 
اصالحات  کمیسیون  لغو  خواهاِن  بی نظیر، 
آن  پِی  در  خواسته  این  است.  شده  اداری 
از  رسیده  گزارش های  که  شده  مطرح 
می دهند  نشان  کمیسیون،  این  کارکردهای 
تنها هیچ  نه  نام نهاد  نهادِ  این  در  کار  روند 
ایجاد  باعث  بل  نیاورده،  به بار  اصالحاتی 

فسادِ گسترده نیز شده است.
نظارت  کمیسیون،  این  ایجاد  فلسفۀ  ظاهراً 
نظام  در  شایسته ساالری  مراتب  تطبیق  و 
بود؛  شده  عنوان  دولتی  کارمندان  استخدام 
این  با  نهاد  این  که  دیده شده  اما در عمل 

عنوان، فرسنگ ها فاصله دارد.
نخستین  اداری،  اصالحات  کمیسیون  البته 
نیست  افغانستان  در  دولتی  ادارۀ  یگانه  و 
که این گونه سروصدای نماینده گان مجلس 
ادارات  از وجود  بارها  برانگیخته است.  را 
حتا  است،  بی کاره شکایت شده  و  موازی 
و  فساد  بر  مبنی  مستندی  گزارش های 
شده؛  ارایه  ادارات  این  ویران گِر  کارکرد 
به خاطر  برنامه یی  هیچ  که  سوگ مندانه  اما 
حذف و یا هم اصالِح این نوع ادارات روی 

دست گرفته نشده است.
نشان  نهادها  این  پیراموِن  تأمل  اندکی 
چون  ارگان هایی  ماهیت  که  می دهد 
کمیسیون اصالحات اداری، در آغاز کارساز 
ادارِی فرسودۀ  نظام  بوده است. طوری که 
چندان  گذشته،  دهۀ  اوایل  در  افغانستان 
نیز  دیگر  اداره های  و  نبود  موجه و خوب 
از  برخی  ایدۀ  خاطر،  همین  به  هذالقیاس. 
افتاد  پسند  اداری،  نظام  نوسازی  مدل های 
که در پی آن، ادارات مستقلی به وجود آمد. 
سیاسِی  زدوبندهای  که  نپایـید  دیری  اما 
تیم ریاست جمهوری و نیز تحکیِم قدرت 
کارکرد  که  شد  باعث  تیم  این  سوی  از 
نهادهایی چون کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری، تغییر یابد و به اداراتی کاماًل منفعل، 

فسادزا و سیاسی مبدل گردند.
یکی از سیاست های قابل توجه تیم ریاست 
حکومت  بحث  راستا،  این  در  جمهوری 
ایتالفی بود که رییس جمهور کرزی در هر 
شماری  با  جمهوری اش،  ریاست  دور  دو 
از چهره ها و شخصیت های سیاسی ایتالف 
کرد تا باشد به قدرت دست یابد. آن چه در 
پِی این معادله به وجود آمد، سیاسی شدِن 
نهادها و ادارات ملکی بود که جناب آقای 
کرزی تحت فشار مؤتلف هایش، مسوولیِت 

ادارات را به آن ها سپرد.
بی تردید که در چنین معامله یی، هر حزب 

آوردند،  به دست  را  اداره یی  که  گروهی  و 
آن را حق موروثی ِ خویش شمردند و انجام 
هر کاری را در آن اداره، حق مسلِم خویش 

دانستند.
جملۀ  از  نیز  اداری  اصالحات  کمیسیون 
که  نهادی  نهادهاست.  گونه  همین 
کاری اش  مسوولیت های  ادای  به جای 
از  جلوگیری  و  شایسته ساالری  )تطبیق 
به  و(،  واسطه محوری  و  خویش خوری 
قول نماینده گان مجلس، خود به یک ارگاِن 

فسادآور تبدیل شده است.
لغو  درخواست  نماینده گان  مجلس  این که 
این کمیسیون را داده است، امر بسیار نیک 
و به جایی شمرده می شود؛ اما دو مسأله را 

در این راستا نمی توان از نظر دور داشت.
یکی آن که در اکثر موارد دیده شده است؛ 
مجلس  پیشنهادهای  هیچ گاه  حکومت 
پیشنهادها  نمی گیرد.  جدی  را  نماینده گان 
بماند سر جایش، که حکومت حتا یافته های 
قانونِی این مجلس را رد کرده است. بارها 
تجربه شده که حکومت برای تحقق اهداف 
این  فراراه  را  عدیده یی  مشکالت  خویش، 
پیشنهادهای  باشد  تا  کرده  خلق  مجلس 
تردیدی  گردد.  فراموش  مجلس  قانون منِد 
نیست که دریافت و درخواسِت نماینده گان 
کمیسیون  کارکرد  با  پیوند  در  مجلس 
اصالحات اداری، کاماًل به جا و موجه است؛ 

ولی از آن جایی که این درخواست می تواند 
معادالت سیاسِی حکومت را برهم زنَد، با 
شد.  خواهد  مواجه  بسیار  کارشکنی های 
تأکیِد  با  خواسته  این  که  می طلبد  بنابرین، 
بیشتری پی گیری شود تا باشد کاری را که 
مجلس آغاز کرده، به فرجامِ مطلوب برسد 

و سودی عاید حاِل مردم گردد.
اداری  اصالحات  کمیسیون  تنها  این  دوم، 
فساد  دلیل  و  می نماید  بی کاره  که  نیست 
گسترده  می باشد؛ بل آمارهای ابتدایی نشان 

وجود  دیگر  ادارۀ  و  ارگان  ده ها  می دهند 
اصالحات  کمیسیون  از  کمتر  که  دارند 
این خواسته  این معنا که  به  نیستند.  اداری 
می تواند شامِل ده ها اداره و ارگانی گردد که 
معروف به نهادهای موازی اند. آن چه امروزه 
داده  فنا  باد  به  را  کشور  این  ملی  سرمایۀ 
است، ریشه در همین بوروکراسِی بی رویه 

دارد.
در این جا می شود به عنوان نمونه به اداراِت 
موازی یی اشاره کرد که در راستای مبارزه 
با فساد اداری تشکیل شده اند. همین اکنون 
که  دارند  فعالیت  زمینه  این  در  نهاد  چند 
نبرده اند، بل  از پیش  تنها هیچ کاری را  نه 
گزارش هایی، وجود فساد گسترده را در آن 

ادارات تصدیق می کنند.
بدون لطف نخواهد بود که این نوشته را با 
افغانستان  مردم  متعارِف  و  مشهور  فکاهی 
به پایان برسانم که می گویند: کمیسیون های 
منفعل و بی کاره، در ساختارِ دولت زیاد شده 
بود. شماری از مردم این مشکل را به ارگ 
رییس  دادند.  گزارش  جمهوری  ریاست 
دیگر  کمیسیون  یک  که  فرمودند  جمهور 
تشکیل گردد تا کارکردِ این کمیسیون ها را 

بررسی کند.
مصداق  دقیقًا  کنونی،  حکومت  سیاست 
روِش  نوعی  به  حتا  است،  فکاهی  همین 
که  گونه یی  به  است.  شده  مبدل  فرافکنانه  

مهم ترین مسایل، از جمله بررسی و نظارت 
تشکیل  به  ارگان های حکومتی،  کارکرد  بر 
بعد  و  می شود  خالصه  کمیسیون  یک 

می پیوندد به آرشیف.
از این رو، تنها مرجع مبارزه با این وضعیت، 
که  می آید  حساب  به  کشور  پارلمان 
خوش بختانه کارِ خود را خوب آغاز کرده 
و ادامۀ پافشاری و تأکیدش، می تواند عطای 
کمیسیون هایی چون اصالحات اداری را به 

لقای شان بخشد.

2سال چهارم y شمارة یکهزار و بیست و نهم y دو شنبه 12 فروردین/حمل y 1392 01 اپریل 2013 www.mandegardaily.com

منوچهر

عطای کمیسیوِن اصالحات اداری را 

به لقایش بخشیم!
 

سفر  یک  برای  افغانستان،  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
رسمِی دو روزه در قطر به سر می برد. 

ظاهراً سفر او به دعوِت امیر قطر حمد بن خلیفه آل ثانی 
به  سفر  این  که  می دهند  نشان  قراین  اما  گرفته،  صورت 
فرمایِش امریکا ترتیب یافته است؛ زیرا پیشتر از این، حامد 
افغانستان،  امور  در  امریکا  از سیاست های  انتقاد  با  کرزی 
گفته بود که امریکا خود با طالبان گفت وگو به راه انداخته، 

ولی طالبان در افغانستان آدم می کشند. 
او پیشتر از آن، دولت های امریکا و آلمان را به دلیل این که 
دربارۀ مکان احتمالی دفتر نماینده گی طالبان با او مشورت 
نکرده بودند، مورد انتقاد قرار داده و با چنین کاری مخالفت 

کرده بود.
با طالبان«،  امریکا  »تبانی  از  آقای کرزی  انتقادهای  اگرچه 
به زودترین فرصت از جانب خودِ او اصالح شد و رنگ 
دیگری یافت؛ اما تأکید او بر ادامۀ پروسه های گفت وگو با 
طالبان به اشتراک حکومت افغانستان، برجا ماند. سفر جان 
 کری وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان، بیشتر روی همین 
هدف به کابل صورت گرفت و سرانجام چانه زنی ها بر این 
چه گونه گِی  روی  بحث  برای  بتواند  کرزی  جناب  تا  شد 
کشور  آن  مقام های  با  قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش 

گفت وگو کند. 
نماینده گان  با  سفر  این  در  کرزی  آقای  که  نیست  شکی 
طالبان گفت وگو خواهد کرد و بر بنیاد برخی برداشت ها، 
بیشتر روی یک معامله برای شریک ساختن طالبان در نظام 

سیاسی افغانستان بعد از سال 2014 بحث خواهد شد.
لندن  سه جانبۀ  نشست  در  پیش  چندماه  مسأله،  این  اصل 
بود.  مطرح شده  افغانستان  و  پاکستان  بریتانیا،  اشتراک  به 
دیگر  شش ماه  تا  می باید  نشست،  آن  فیصله های  بنیاد  بر 
صلح در افغانستان حاکم شود و طالبان سالح های شان را 

بر زمین بگذارند. 
وارد کردِن طالبان به بدنۀ نظام و سپردن برخی از پست های 
مهِم دولتی به آن گروه در سال 2014 نیز، از دیگر بحث های 

نشست لندن بود.
به همین دلیل، نشست لندن بیشتر روی منافع پاکستان در 
از اظهارات آقای کرزی در  افغانستان می چرخید و  صلِح 
و  ندارد  رضایتی  نشست  آن  از  که  بود  پیدا  نیز  بازگشت 
نتیجۀ آن هم، ایجاد تنش و برهم خوردِن رابطه بین پاکستان 
باید  که  آن شش ماهی ست  دوماهِ  از  پس  در  افغانستان  و 

صلح در افغانستان حاکم گردد.
و  صاحب نظران  از  برخی  این که  علی رغم  هم  حاال 
طالبان  دفتر  بازگشایی  که  معتقدند  حکومت  سخن گویاِن 
در قطر، به این هدف است که پاکستان از روند مذاکرات با 
طالبان دور نگه داشته شود و حکومت افغانستان با طالبان 
ارتباط  پاکستان  میانجی گرِی  بدون  و  مستقیم  صورِت  به 
اما واقعیت این است که پای پاکستان به میز  برقرار کند؛ 
پاکستان  این بار  که  تفاوت  این  با  تنها  است،  کشانده  قطر 
در بحث طالبان و یا صلح افغانستان، به گونۀ رسمی و به 
عنواِن یک طرف شرکت نمی کند. بنابراین باز کردِن دفتر 
به این هدف صورت  بیشتر  سیاسی برای طالبان در قطر، 
را نسبت  افغانستان  اذهان عامه در  می گیرد که حساسیت 
به مداخالِت پاکستان مهار کرده باشند، ورنه برای پاکستان 
مهم نیست که دفتر طالبان در قطر گشایش یابد یا در لندن 

یا اسالم آباد.
آمادۀ  "قطر  که  بگوید  کرزی  آقای  برگشْت  در  شاید 
امیدوار  و  است  شده  افغانستان  با  خوب  همکاری هایِی 
و  منجر  گردد  به صلح  قطر  طریق  از  تالش ها  که  هستیم 
میدان  وارد  که  کنند  تشویق  را  طالبان  عربی،  کشورهای 
این می باشد که نشست  نتیجه  بازهم  اما  مصالحه شوند." 
قطر، ادامۀ نشسِت لندن و بی نتیجه است. زیرا پاکستان به 
هیچ عنوان از زیاده خواهی هایش در امور افغانستان، عقب 
تبدیل  سیاسی  مستقِل  گروه های  به  نیز  طالبان  و  ننشسته 
امریکا  یا هم  و  افغانستان  با حکومت  بتوانند  که  نشده اند 

گفت وگو کنند.
نیست،  غایب  قطر  نشست  در  تنها  نه  پاکستان  بنابرین،   
تأثیر قدرت مندی در فیصله هایی که دربارۀ  بلکه هم چنان 
خواهد  می گیرد،  صورت  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 

داشت.

نشست قطر
 ادامۀ نشست لندن و بی نتیجه است!
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وزیر امور خارجه آلمان از کوریای شمالی خواست بازی 
با آتش را متوقف کند.

گوئیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان تصریح کرد: 
کوریای شمالی باید بازی غیرمسووالنه با آتش را متوقف 

کند.
این در حالی است که پیونگ یانگ به تازه گی اعالم کرد، 
کوریای شمالی در حالت جنگ با کوریای جنوبی به سر 

می برد.
اوضاع  از  نگرانی  ابراز  آلمان ضمن  خارجه  امور  وزیر 
نظر  به  هرچند  کرد:  خاطرنشان  کوریای،  شبه جزیره 
می آید سخنان و تصاویری که از کوریای شمالی مخابره 
می شوند،  متعلق به زمان دیگری است، با این حال این 

موضوع تهدیدی جدی برای صلح در منطقه است.

هم بستگی  وستروله  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
آلمان  گفت:  و  شد  یادآور  را  کوریای جنوبی  با  آلمان 
همچنان مصمم است به همراه شرکای خود در سیاست 
کوریای شمالی تغییر ایجاد کند تا این کشور تهدیدات و 

نیز برنامه هسته یی خود را متوقف کند.
روز شنبه، در پی پرواز دو هواپیمای بمب افکن امریکایی 
انتشار  با  پیونگ یانگ  دولت  کوریا،  آسمان  فراز  بر 
بیانیه یی، اعالم کرد که وارد »وضعیت جنگ« با کوریای 

جنوبی شده است.

رییس جمهوری موقت ونزویال جناح مخالف این کشور 
را »بازماندگان و وارثان هیتلر« خواند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکوالس مادورو، رییس  
مخالف  جناح  اظهاراتی،  طی  ونزویال  موقت  جمهوری 
راه  پیروان  و  هیتلر  وارثان  و  بازماندگان  را  کشور  این 

نازی های آلمانی خواند.

زمان  که  در حالی مطرح می شود  مادورو  اظهارات  این 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  زمان  به  اندکی 

ونزویال باقی مانده است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد، در حال حاضر مادورو 
در میان ونزویالیی ها، در مقایسه با رقیب انتخاباتی خود 
یعنی انریکه کاپریلز از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
بازماندگان هیتلر رهبری کمپینی را  ادامه گفت:  وی در 
به دست گرفته اند که علیه مردم کوبا عمل  در ونزویال 
می کند و این همان رویکردی است که نازی های آلمانی 

در پیش گرفتند.
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خارجه  وزارت 
واکنش  در  روسیه 
اخیر  اظهارات  به 
وزارت  سخنگوی 
امریکا  خارجه 
که  کرد  اعالم 
امور  در  واشنگتن 

داخلی روسیه به طور مستقیم دخالت می کند.
وزارت خارجه روسیه روز شنبه با صدور بیانیه یی دولت امریکا را 
به دخالت در امور داخلی روسیه متهم کرد و از واشنگتن خواست 

از ادامه چنین اقدامی خودداری کنند.
سخنگوی  نوالند،  ویکتوریا  اخیر  اظهارات  از  مسکو  بیانیه  این  در 
از  واشنگتن  مالی  حمایت  ادامه  بر  مبنی  امریکا  خارجه  وزارت 
شماری از سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق بشر روسیه انتقاد 
داخلی روسیه  امور  در  آشکار  را دخالت  امریکا  اقدام  این  و  کرده 

دانست.
این  در  روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوی  لوکاشویچ،  الکساندر 
خصوص گفت: اظهارات نوالند هیچ ارزش و اعتباری نداشته و تنها 

با هدف تحریک روسیه ایراد شد.
وی افزود: موسکو اظهارات نوالند را دخالت مستقیم در امور داخلی 

روسیه می داند و این اقدام را نمی پذیرد.
در هفته های گذشته مقامات روسیه اقدام به تفتیش مقرهای شماری 
سازمان های حقوق  از جمله  کشور  این  دولتی  غیر  سازمان های  از 
بشری روسیه کرده اند که این امر واکنش هایی را در سطح بین المللی 
به دنبال داشت؛ به نحوی که دولت آلمان به روسیه هشدار داد این 

اقدامات در نهایت به تیرگی روابط دو کشور منتهی می شود.

رهبران چین پس از بازنشسته گی 
چه می کنند؟

»سیاستمداران ارشد بسیاری از کشورها معموال در دوران 
دیپلماتیک  یا  عام المنفعه  کارهای  به  بازنشستگی شان 
رییس جمهوری  جین تائو،  هو  چین،  در  اما  می پردازند، 
است،  شده  بازنشسته  تازه گی  به  که  کشور  آن  قبلی 
احتماالً هیچگاه در یک کتاب خاطرات، ماجراهای دوران 
جیابائو،  ون  کرد.  نخواهد  نقل  را  پکن  در  زمامداریش 
نخست وزیر قبلی هم قرار نیست برای سخنرانی به جاهای 

مختلف برود و بابت آن پول دریافت کند.«
قاعده نانوشته یی در چین وجود دارد که بر مبنای آن، رهبران 
کشور بعد از پایان دوران زمامداری خود از کانون توجه 
عمومی خارج می شوند. البته خود مفهوم »بازنشستگی« در 
جهان سیاست مداران کمونیست نسبتاً تازه و جدید است و 
برای چندین دهه از مقامات ارشد چینی انتظار می رفت که 
از شعار »کار برای انقالب تا آخرین نفس و آخرین قطره 

خون« پیروی کنند.
رییس جمهوری  زمین،  جیانگ  میالدی،   2002 سال  در 
وقت، تالش کرد تا در رده های عالی حزب تحول ایجاد 
کند، از جمله برای مقامات ارشد محدودیت سنی وضع 
کرد: ۶۸ سال برای رهبران اصلی و ۶۵ سال برای مقامات 
با شدت و ضعف  قاعده  این  تاکنون،  از آن زمان  ارشد. 
اجرا شده است. مثال آقای جیانگ بازنشستگی خودش را 
به تعویق انداخت. او تا سال 2004 میالدی، یعنی دو سال 
بعد از واگذاری دیگر سمت های خود به جانشینش هو 

جین تائو در مقام فرمانده ارتش چین باقی ماند.
بانک  رییس  شیائوچوان،  ژو  هم  پیش  روز  چند  همین 
مرکزی چین، اجازه یافت که بعد از ۶۵ سالگی همچنان 
در سمتش باقی بماند. گفته می شود که رهبران چین مایلند 
ادامه دهد و به  اقتصادی موفقش را  آقای ژو اصالحات 
همین دلیل قوانین را نادیده گرفتند تا او بتواند در مقامش 

بماند.
›دخالت در امور‹

بسیاری از کاربران ویبو –نسخه چینی توییتر– به تصمیم 
در  مرکزی  بانک  رییس  ماندن  باقی  برای  چین  مقامات 
سمت خود، اعتراض کردند. یکی از شعارهای معروف این 
بود: »ژو نه منجی است و نه خدا! در هر نسلی استعدادهای 
با  قدیمی  چیزهای  جایگزینی  و  می کنند  ظهور  جدیدی 

جدیدترها قانون طبیعت است.«
بسیاری از شهروندان چینی به صراحت از مقامات ارشد 
سابق حزب کمونیست خواسته اند تا از دخالت در امور 
جاری خودداری کنند. وو زوئوالی، یک بالگر پرطرفدار و 
مدرس آکادمی ملی هنرهای چین می گوید: »آخرین چیزی 
که ممکن است بخواهیم این است که رهبران بازنشسته، 
به  رسیدن  برای  سیاسی شان  قدرت  از  پرده  پشت  در 
خواسته های شخصی استفاده کنند و جلوی اصالحات و 

ترقی اجتماعی را بگیرند.«
آنهایی که خواهان کشیده شدن خطی روشن میان رهبران 
فعلی و پیشین هستند، بیشتر از همه از جیانگ زمین، رهبر 
سابق کشور، خشمگین هستند. به گزارش رسانه های دولتی 
چین، آقای جیانگ قول داده بود که بعد از بازنشستگی تنها 
در دانشگاه تدریس کند. اما در عوض، نام او به خاطر نقش 

فعالش در بازی های سیاسی پشت پرده حزب کمونیست 
بر سر زبان ها افتاد. به طور مشخص، سال میالدی گذشته 
برای آقای جیانگ ۸۶ ساله دوره یی پرمشغله بود. او در 
جریان تغییرات کادر رهبری حزب کمونیست که نوامبر 
سال گذشته  انجام گرفت، مشغول تحکیم موقعیت و به 

قدرت رساندن افراد مورد نظرش بود.
دفتر آقای جیانگ در مجتمع ژونگ نانهای در مرکز پکن 
قرار داشت، یعنی جایی که سیاست مداران ارشد کشور در 
آن کار و زندگی می کنند. این دفتر باالخره سال پیش بعد از 
رسیدن شی جین پینگ به رهبری حزب کمونیست تعطیل 
شد. برخی معتقدند که رهبران بازنشسته چاره ای جز ادامه 
فعالیت های سیاسی ندارند، چون به این ترتیب می توانند 
خطاهای  به خاطر  کمونیست  حزب  که  باشند  مطمئن 
گذشته شان آنها را تحت پیگرد قرار نخواهد داد. اما استیو 
تسانگ، استاد دانشکده مطالعات چین معاصر در دانشگاه 
ناتینگهام می گوید که امکان پیگرد مقامات سابق بسیار کم 
است و حزب کمونیست ترجیح می دهد که در صورت 
قدرت  در  دیگر  که  سیاست مداری  به  حمله  با  امکان، 

نیست، سر رشته نزاع و درگیری را باز نکند.
›کنترل تاریخ‹

ممکن است برخی رهبران پا به سن گذاشته مایل باشند که 
دوران بازنشستگی خود را در آرامش بگذرانند، اما کسانی 
که از نفوذ آنها سود می برند، به آنها فشار می آورند تا در 

عرصه سیاست بمانند.
هو  خود  اگر  حتی  که  می دهد  توضیح  تسانگ  استیو 
جین تائو هم بخواهد دوران بازنشستگی اش را در گوشه 
جوانان  سازمان  از  او  همراه  که  کسانی  بگذراند،  دنجی 
فشارش  تحت  اند،  آمده  باال  چین  کمونیست  حزب 
سراسری  کنگره  برگزاری  زمان  تا  که  گذاشت  خواهند 
در  میالدی  در سال 201۷  بعدی حزب  قدرت  انتقال  و 
»نفع  می گوید:  تسانگ  دکتر  بماند.  فعال  سیاست  عرصه 
چنین افرادی در این خواهد بود که هو جین تائو به طور 
مطلق از صحنه قدرت کنار نرود و کامال بازنشسته نشود. 
آنها می خواهند اطمینان پیدا کنند که سازمان جوانان حزب 

به عنوان یک بلوک قدرت، انسجام خود را حفظ می کند.«
رهبران بازنشسته در پشت صحنه سرگرم کار هستند، اما در 
این میان یک قاعده روشن وجود دارد: آنها نباید به تاریخ 
کشور کاری داشته باشند. ممکن است برخی سیاست مداران 
وسوسه شوند که خاطرات دوران زمامداری شان را منتشر 
کنند، اما حزب کمونیست از اعضای خود می خواهد که 
نوشته های خود را در اختیار عموم نگذارند. دکتر تسانگ 
انتشار  می گوید: »نشر خاطرات بدون اخذ مجوز رسمی 
ممکن نیست. معنای دریافت مجوز انتشار هم این است 

که نوشته ها با دقت فراوان بررسی خواهند شد.«
در چین حتی رهبران ارشد سابق هم از سانسور در امان 
نیستند. گفته می شود که لی پنگ که بین سال های 1۹۸۷ 
و 1۹۹۸ میالدی نخست وزیر چین بود، درباره نقشش در 
سرکوب تظاهرات میدان تیان آن من در سال 1۹۸۹ میالدی 
شرح محافظه کارانه ای نوشته، اما به این نوشته مجوز انتشار 

داده نشده است.
یکی دیگر از نخست وزیران سابق چین به نام ژائو زیانگ 
هم مجبور شد خاطراتش از ماجراهای میدان تیان آنمن را 
پنهانی به دست یک انتشاراتی در هنگ کنگ برساند. آقای 
تسانگ می گوید: »تاریخ خیلی مهم تر از آن است که بتوان 
یا نخست وزیران سابق  به دست روسای جمهوری  را  آن 
سپرد. حزب کمونیست می خواهد تاریخ را به دقت تحت 
کنترل داشته باشد. هرچه که باشد، در چین » حقیقت« در 
انحصار حزب است و کنترل تاریخ، راهی برای به انحصار 

در آوردن حقیقت است.«
رهبران سابقی که در چین وارد قفس طالیی بازنشستگی 
با گذشت  باشند که  این دلخوش  به  می شوند، می توانند 
زمان جمع شان گسترده تر می شود. پنج نفر از هفت عضو 
کمیته دائمی دفتر سیاسی –که رهبری حزب کمونیست 
 201۷ سال  در  است  قرار  دارد–  دست  در  را  چین 
میالدی بازنشسته شوند. شاید تا آن زمان ژو شیائوچوان، 
رییس پرکار بانک مرکزی هم بازنشسته شده باشد و به 

استقبالشان بیاید. 

دردخالتبهراامریکاروسیه
امورداخلیخودمتهمکرد

قبرسبانکعمدةمشتریان
شانهایسپردهدرصد۶۰تا

راازدستمیدهند

آلمان به کوریای شمالی:

بازیباآتشرامتوقفکن!

رییس جمهوری موقت ونزویال: 

مخالفان،وارثانهیتلرند!

گفته اند  رسمی  مقامات 
در  عمده  سپرده گذاران 
قبرس  بانک  بزرگ ترین 
ممکن است  تا ۶0 درصد 
از سپرده خود را از دست 
از  بیش  رقم  این  بدهند. 
برای  اروپا  اتحادیه  برآورد 
نجات  پیشنهادی  بسته 
ورشکستگی  از  کشور  این 

است.
بانک  رسمی  اطالعیه  طبق  نیکوزیا،  از  آسوشییتدپرس  گزارش  به 
مرکزی قبرس، برای سپرده های بیش از صد هزار یورو )معادل  12۸  
هزار دالر( در بانک قبرس، 3۷.۵ درصد از این مبلغ به سهام بانک 

تبدیل می شود و از این سپرده ها کاسته می شود.
عالوه بر این، ممکن است 22.۵ درصد دیگر نیز از سپرده های کالن 
کاسته شود. این میزان بستگی به تشخیص کارشناسان دارد که چه 
اطالعیه  این  طبق  است.  بانکی الزم  ذخایر  از  پشتیبانی  برای  مقدار 
باره  این  در  باید  روز   ۹0 ظرف  کارشناسان  قبرس،  مرکزی  بانک 

تصمیم بگیرند.
طبق این اطالعیه، همچنین 40 درصد باقی مانده از سپرده های کالن 
نزد بانک قبرس »موقتًا به دالیل مربوط به نقدینگی بلوکه می شوند« 
ولی همچنان بهره می برند و نرخ این بهره، 10 درصد بیش از نرخ 

بهره کنونی خواهد بود.
آسوشییتدپرس نوشته است سپرده های تبدیل شده به سهام بانک نیز 
کنند.  را جبران  نهایتًا خسارت خود  اجازه می دهد  به سپرده گذاران 
این سهام در حال حاضر ارزش کمی دارد و مشخص  این حال  با 
نیست که آیا ارزشی برابر آن چه از سپرده ها کاسته شده، پیدا کنند و 

چه زمانی چنین شود.
از هجوم مردم و  برای جلوگیری  بانک های قبرس که  هفتۀ گذشته 
بودند،  تعطیل  هفته  دو  به  نزدیک  خود  دارایی های  کشیدن  بیرون 
اقدامات محدودکننده یی  و  امنیتی  تدابیر  بازگشایی شده و همزمان، 

برای خروج پول از این کشور به اجرا در آمده است.
گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که کارکنان بانک های قبرس 
از اوایل صبح سر کار خود حاضر شده و خودروهای مسلح اقدام 
به انتقال پول به شعب مختلف بانک های این کشور کردند. ساعات 
آنها  شیشه  به  و  نوشته  کاغذ  روی  با دست  هم  بانک ها  کار  جدید 

چسبانده شده است.
بانک های قبرس پس از آن بسته شدند که دولت این کشور برای فرار 
دریای  در  واقع  این جزیره  اقتصادی  بحران  و حل  ورشکستگی  از 
مدیترانه، مذاکراتی را با اتحادیه اروپا برای دریافت کمک 10 میلیارد 
یورویی )13 میلیارد دالری( آغاز کرد. یکی از شروط اتحادیه اروپا، 

تامین شش میلیارد یورو دیگر از منابع داخلی این کشور بود.
دولت نیز برای تامین این مبلغ اعالم کرد که از حساب های سپرده 
گذاران در بانک های قبرس برای یک بار مبلغی را برداشت می کند. 
در ابتدا قرار بود افرادی که زیر 100 هزار یورو پس انداز دارند نیز 
رقمی حدود سه درصد از ارزش دارایی خود را پرداخت کنند ولی 

بعد سپرده های باالی 100 هزار یورو تنها مشمول این طرح شدند.
وزیر دارایی قبرس گفته است که تا 40 درصد از سپرده های باالی 
100 هزار یورو برای تامین شروط اتحادیه اروپا برداشت خواهد شد.

شبکۀ بی بی سی             
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بخش نخست

نبوغ و نابغه
بعضی انسان های باهوش نما، گفته اند: »نابغه کسی است که موی بلند دارد، غذای 
غیرعادی می خورد، تنها زنده گی می کند و مورد هدف بذله گویان قرار می گیرد. اما 
تعریف مناسب تر این است: »کسی که دریافته چه گونه شدت افکار را تا نقطه یی 
افزایش دهد که به راحتی با منابع دانشی که از راه های عادی به دست نمی آمدند 

ارتباط برقرار کند.« 
اگر کسی اهل فکر باشد، حتمًا در رابطه با این تعریف چند پرسش خواهد کرد. 
از  که  دانشی  منبع  با  می تواند  انسان  »چه طور  بود  خواهد  این  پرسش  نخستین 

راه های عادِی فکر در دست رس قرار نمی گیرند، ارتباط یابد؟« 
پرسش بعدی این خواهد بود: آیا منابع شناخته شده یی از دانش وجود دارد که تنها 

در دست رس نوابغ است؟ 
اگر هست، این منابع چه هستند و دقیقًا چه گونه می توان به آن ها رسید؟ 

با ارایۀ شواهد، پاسخ هر دو پرسش را خواهیم داد. 
نبوغ از طریق حس ششم پرورش می یابد 

تصور خالق  قوۀ  همان  این حس،  است.  ثابت شده  تقریبًا  واقعیت حس ششم 
است. استعداد تصور خالق، چیزی است که بیشتر مردم هیچ گاه در طول زنده گی 
از آن بهره نمی برند و اگر آن را به کار هم برند، معموالً اتفاقی است. تنها شمار 
این استعداد فکری استفاده  از  اندیشه و هدف و عمداً،  با  اندکی از مردم،  نسبتًا 
بهره  آن  کارکرد  با درک  و  ارادی  به طور  استعداد  این  از  که  افراد  این  می کنند. 

می برند، نابغه هستند. 
بینش الیتناهی است.  انسان و  استعداد تصور خالق، رابط مستقیم ذهن محدود 
تمام الهام ها در قلمرو مذهب و همۀ کشف های اصول اولیۀ اختراعات، از طریق 

این قوه در انسان صورت می پذیرد. 
احساسات حقیقی اما فاقد مدرک اثبات از کجا می آیند؟ 

وقتی مفاهیم و اندیشه ها در ذهن فرد جرقه می زنند، از یک یا چند نمونه از منابع 
زیر به دست می آیند: 

1( بینش الیتناهی 
طریق  از  که  فکری  انگیزه های  و  احساسات  همۀ  که  فرد  ناخودآگاه  ضمیر   )2

حواس پنجگانه به مغز رسیده اند، در آن قرار دارند. 
3( از ذهن یک نفر دیگر که فکر یا تصویری از اندیشه یا مفهوم را از طریق افکار 

هوشیار آزاد کرده. 
4( از مخزن ناخودآگاه فردی دیگر. 

برانگیخته شود،  از عوامل محرک ذهن  به کمک هر یک  فعالیت های مغز  وقتی 
می تواند افکار فرد را از افق عادی، باالتر برد و به او اجازه می دهد افکاری را که 
در ارتفاعات پایین تر قابل دریافت نبودند، ببیند. در این حالت انسان مانند کسی 
است که سوار بر هواپیما به ارتفاعی باال رفته و می تواند آن سوی افق را ببیند، در 

حالی که بر روی زمین دیدی محدود دارد. 
به عالوه، انسان در این سطح باالی فکر دیگر گرفتار قید و بندها، محدودیت های 
مختل کنندۀ دید و کشمکش با مسایل مربوط به سه نیاز، غذا، پوشاک و مسکن 

نیست. 
او در دنیایی از اندیشه ها است که افکار عادی و معمولِی روزانه از آن حذف شده 
اند، درست مانند حذف تپه ها و دره ها و دیگر محدودکننده های دید انسان، هنگام 

باالرفتن هواپیما. 
برای  راه  آزادی عمل می یابد و  این هواپیما،  بر  با سوار شدن  انسان  قوۀ خالق 
حس ششم باز می شود و اندیشه هایی دریافت می کند، که در شرایط دیگر به ذهن 
نمی رسیدند. »حس ششم« استعدادی است که نشان دهندۀ تفاوت میان نابغه و آدم 

معمولی است. 
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مهدیعاطفراد
و  بی پایان  هستی  برونو،  جوردانو  برای 
کرانه ناپذیر است. او زمین را هم چون دانۀ 
بی پایان  صحرای  میان  در  می داند  شنی 
بی کران  دریای  در  آب  قطره یی  یا  هستی، 

وجود.
دارای  هستی  بی کرانۀ  جهان  او،  نظر  از 
یک  هر  که  است  جزء  و  پاره  بی شماران 
برای خود و در خود جهانی کامل است؛ اما 
این بی شماران جهان هستندۀ تکامل یابنده، 
در واپسین تحلیل، همه گی در مطلقیت یک 
یگانه گی - که همان کلیت هستی است - 

در هم می آمیزند و یگانه می گردند.
هم بودی  »اصل  از  را  نظریه  این  برونو 
اضداد« که بانی آن »نیکوالئوس کوسانوس« 

بود، عاریت گرفته است:
نا  و  اختالف ها  از  پر  هستی  جهان 
اختالف ها  این  تمام  اما  همگونی هاست، 
در  که  نیستند  آن  از  مانع  ناهمگونی ها  و 
هستی  تحلیل،  آخرین  و  مرحله  واپسین 
دارای گوهری یگانه باشد. این گوهر یگانه 
که دارای مظاهر بی شمار گوناگون و آکنده 
سرچشمۀ  است،  تخالف ها  و  تضادها  از 

نخستین هستی یگانه است.
عنصر  دو  هستی  جهان  در  برونو  برای 
و  صورت.  ـ  ماده  دارد:  وجود  گوهرین 
این دو هرگز از هم جدا نیستند. ماده بود 
این  است.  ماده  نمود  صورت  و  صورت 
همان اندیشۀ ارسطویی دربارۀ مفهوم ماده 
بسط  و  پذیرد  می  را  آن  برونو  که  است 

می دهد.. 
اما مفهوم دقیق ماده از دید برونو چیست؟ 
دید  از   - گفت  توان  می  تعبیر  یک  به 
زیر  که  است  واقعیتی  آن  ماده   - برونو 
بنیادین همۀ هستنده های  نهادۀ گوهرین و 
بالقوه و بالفعل موجود است، و این تعریف 
برونو از ماده منطبق است بر تعریف مادۀ 
دیگر  جهتی  از   - اما  ارسطویی،  نخستین 
بی محتواست،  ارسطویی  نخستین  مادۀ   -
قوه یی  است،  محض  امکان  یا  توان شد 
مطلق و فارغ از فعلیت است، در حالی که 
برای برونو، ماده هرگز از تحقق عینی جدا 
و تفکیک ناپذیر نیست، و تحقق عینی ماده، 
هنگامی امکان پذیر است که صورتی به آن 
تعلق گیرد، و چون از دید برونو، صورت 
و ماده هرگز از هم جدا نیستند، پس ماده 
همواره تحقق یافته، حقیقی و دارای فعلیت 

است.
هستی بی پایان نامحدود - از نظر برونو - 
یعنی  است،  جهانی  روح  مفهوم  بر  متکی 
موجود  یک  برونو  دید  از  هستی  جهان 
و  حد  عالی ترین  به  خودپویای  و  زنده 
همه چیزش  که  است  سازمان یافته  شکل 
است.  پویایی  و  زنده گی  خصلت  دارای 
این روح جهانی دارای عقل و فهم جهانی 
است، و هم خود را می شناسد، هم جهان 
را درمی یابد و درک می کند. این نظریه که 
نزد افالطونیان دورۀ نوزایی )رنسانس( نیز 
خصلتی  برونو  فلسفه  در  می شود،  یافت 
روح  است.  یافته  فرد  به  منحصر  و  ویژه 
و  تعقل  خصلت  دارای  که  برونو  جهانی 
آگاهی و  به آخشیج  و مجهز  است،  تفکر 
پویا  حقیقتًا  کنش گر  یگانه  است،  شناخت 
و فعال طبیعی در جهان هستی است. این 
روح از دید برونو جانشین عامل جنبش و 
پویش پیوسته و ذاتی طبیعت است. برونو 
می گوید، درست است که هستی در کلیت 
بدان  این  اما  است،  روان مند  و  زنده  خود 
یا  بودنش  چرم  در  چرم  که  نیست  معنی 
شیشه در شیشه بودنش دارای روان است، 
این معنی است که چرم و شیشه  به  بلکه 

و هر چیز دیگر، در کلیت هستی، اجزایی 
هستند که به صورت توان شد، قابلیت بروز 
صورت ها یا فعلیت های ویژه یی را دارند، و 
این صورت ها و فعلیت های ویژه به عنوان 
جریان  در  یک پارچه  کلیت  این  اجزای 

جنبش و زنده گی هستی شرکت می کنند.
و  خودپویا  گوهری  را  هستی  برونو 
چارچوب  این  در  و  می داند  خودپایدار 
مفهومی مشخص  او  برای  آفرینندۀ هستی 
که  است  واقعیتی  هستی  آفرینندۀ  می یابد. 
هم در جهان است و هم بیرون از جهان، 
جهان.  غیر  هم  است  جهان  خود  هم 
بی پایان  برونو  دیدگاه  از  جهان  آفرینندۀ 
نیز  طبیعت  و  است  طبیعت  در  او  است، 
دراوست. پیوند میان طبیعت و آفریننده اش 
یا  پانتئیسم  گونه یی  بیانگر  برونو،  نزد 
درون  هم  برونو  است. خدای  همه خدایی 
باشندۀ  فرا  هم  و  هستی  جهان  باشندۀ 
هستی،  جهان  در  گوهری  هر  است.  آن 
گوهری خدایی و هر مظهری، مظهر وجود 

آفریننده است.
اهمیت  برونو  هستی شناسی  در  آن چه 
دارد، اعتقاد او به یگانه گی و یک پارچه گی 
جهان هستی است، اگرچه این یگانه گی و 
یک پارچه گی در مفهومی مجرد به نام روح 
جهانی خالصه می شود. برونو معتقد است 
گوهری  گیتی  هستنده های  همۀ  بنیاد  که 
آفریننده گی  نیروی  دارای  که  است  یکتا 
برای  هستی  بنیادین  اصل  است.  بی پایان 
برونو عبارت است از آن نیرویی که وجود 
و  بخشنده  صورت  و  مادیت  و  بخشنده 
هر  به  بخشنده  ساختار  و  بخشنده  فعلیت 
و  تفاوت ها  تمام  وجود  با  و  است،  چیز 
گوناگونی های میان مظاهر هستی، همواره 

برجا می ماند.
هستی  اساسی  پایۀ  که  برونو  جهانی  روح 
جهان  صورت بخش  اصل  اوست،  دید  از 
جنبش  و  انگیزش  هرگونه  سرچشمۀ  یا 
هستی  در  واکنش  و  کنش  و  دگرگونی  و 
حال  در  همه چیز  برونو  دید  از  است. 
هم  به  اضداد  است.  دگرگونی  و  گذار 
می گراید،  نفرت  به  می شوند. عشق  تبدیل 
می گراید،  شادی  به  اندوه  به عشق،  نفرت 
شادی به اندوه، زهرهای مرگ بار داروهای 
درمان بخش می شوند و بر عکس، داروهای 

شفابخش مهلک و مرگ آفرین می گردند.
آن  همۀ  که  است  باور  این  بر  برونو 
پرکنندۀ  که  جزیی  جهاِن  بی شماران 
حالت  یک  به  رسیدن  به  تمایل  هستی اند، 
کمینه دارند. این کمینه در ریاضیات نقطه، 
و در طبیعت اتم نام دارد. یکای هستی به 
مفهوم فلسفی را برونو »موناد« نام می نهد. 
فلسفی،  هستی  کمینۀ  اصل  برونو  »موناد« 
نامحدود  بی پایان  »طبیعت  مقابل  قطب  و 

به هم پیوسته و یگانه و یک پارچه در همۀ 
صورت ها و مظاهر به ظاهر گسیخته از هم 
هستی  بیشینۀ  اصل  عنوان  به  گوناگون«  و 
کمینۀ  هر  برونو،  نظر  از  است.  فلسفی 
هستی در عین حال از دیدی دیگر بیشینه 
است، یا در پی تبدیل شدن به یک بیشینه 
است و بر عکس. و این دو ضد متناقض 
و متعارض، هم زمان با یکدیگر یافت و به 
هم تبدیل می شوند و دو قطب مخالف از 
هم جدایی ناپذیرند. از دیدگاه هستی شناسی 
دایمی  تبدل  و  تبدیل  این  پایۀ  بر  برونو، 
است که هستی گسترش و تکامل می یابد، 
و  بی پایان  کلیت خود  در  در همه حال  و 

بی کران باقی می ماند.

هستی شناسی 
در فلسفۀ جوردانو برونو

برونو بر این باور است که همۀ آن بی شماران جهاِن جزیی که پرکنندۀ 
هستی اند، تمایل به رسیدن به یک حالت کمینه دارند. این کمینه در 
ریاضیات نقطه، و در طبیعت اتم نام دارد. یکای هستی به مفهوم 

فلسفی را برونو »موناد« نام می نهد. »موناد« برونو اصل کمینۀ هستی 
فلسفی، و قطب مقابل »طبیعت بی پایان نامحدود به هم پیوسته و 

یگانه و یک پارچه در همۀ صورت ها و مظاهر به ظاهر گسیخته از هم و 
گوناگون« به عنوان اصل بیشینۀ هستی فلسفی است



بخشدوموپایاني
نویسنده:خواجهبشیراحمدانصاری

نكتة چهارم:
اشکال  بازهم  بگذریم،  هم  عام  بلوای  مسالۀ  از  اگر 
احمد  که  دیگری  در حدیث  می شود.  مطرح  دیگری 
بن حنبل از انس بن مالک روایت نموده است، ایشان 
نوروز را مکروه خوانده اند،  مناسبت  روزه گرفتن در 
تخصیص  و  است  تعبدی  امری  روزه  که  حالی  در 
دادِن آن به روزی معین بدون آن که شارع بر آن اشاره 
است  این  پرسش  خطرناک.  امری ست  باشد،  نموده 
که چه طور می توان ادعا نمود که انس بن مالک روزه 
گرفتن در نوروز را مکروه می دانست، ولي تجلیل از 
مسند  در  شده  یاد  حدیث  می پنداشت.  حرام  را  آن 
ابن  احمد  نوشتۀ  »اقتضاءالصراط المستقیم«  و  احمد 

تیمیۀ، آمده است.

نكتة پنجم: 
عظیم آبادی وشاید ایشان از زبان شارحان پیشین این 
را  مهرگان  و  نوروز  روزهای  گزینش  علت  حدیث، 
به خاطر معتدل بودن هوا و برابر بودن شب و روز برای 
نسبت  حکیمان  به  را  آن  و  دانسته  سرگرمی  و  بازی 
می دهد، و باز می نویسد که پیامبران آمدند تا آن چه را 
که حکیمان بنا کرده بودند، باطل اعالم نمایند. شارح 
گرامی نگفته اند که چرا پیامبران سخن حکیمان را در 
هم چو موارد باطل اعالم نموده اند و علت این بطالن 
چه بوده است؟ آیا علت همین است که در موسمی 
که  گفت  می توان  آیا  و  نگیرد؟  بازی صورت  معتدل 

حکمت و نبوت در برابر هم قرار دارند؟ 

نكتة ششم:
در حدیِث روایت شده از انس بن مالک، نکتۀ دیگري 
جلب توجه می نماید که با نادیده گرفتن آن، نمی توان 
عید  واژۀ  آن  و  داشت  حدیث  از  درستی  برداشت 
سخنان  به  باید  عید  واژۀ  درست  فهم  برای  می باشد. 
دیگر پیامبر اسالم ص رجوع نمود. در حدیثی که ابو 
ص  اسالم  پیامبر  نموده،  روایت  هریره  ابو  از  داوود 
می فرمایند: »ال تجعلوا بیوتکم قبورا و ال تجعلوا قبري 
کنتم«.  حیث  تبلغني  صالتکم  فإن  علي  وصلوا  عیدا 
عید  من  قبر  از  و  قبرستان،  تان  خانه های  از  یعني: 
زیرا درود شما هر  بفرستید؛  بر من درود   و  نسازید 
جایي که باشید، به من خواهد رسید«. شارحان گفته 
اند که هدف بخش نخست این حدیت، این است که 
در خانه های تان نماز را برپا دارید و دعا کنید و قرآن 
قبر  به  شباهت  عبادت،  از  خالی  خانۀ  زیرا  بخوانید؛ 
پیوند  به هم  را  حدیث  این  رکن  سه  هر  آن چه  دارد. 
می دهد، عبادت است؛ به این معنی که پیامبر می فرماید 
عبادت  مرا  قبر  و  دارید  پا  به  نماز  خانه های تان  در 
برایم  باشید  که  جایي  هر  در  شما  درود  زیرا  نکنید؛ 
خواهد رسید. این که واژۀ عید به قبر نسبت داده شده 
است، به این مفهوم مي باشد که قبر  پیامبر ص معبد 
نشود؛ همان طوری که در احادیث دیگر می گوید قبر 
مرا چون بتی عبادت نکنید و یا چون بنی اسراییل که 
گور پیامبران شان را سجده گاهی برای خویش ساختند، 
قبر مرا نیز معبدی نسازید. آن چه از این حدیث دانسته 
می شود، این است که عید به مفهوم دینی آن، پیوندی 
که  معنی  این  به  دارد؛  نیایش  و  عبادت  با  ناگسستنی 
اگر کسي معتقد به دیني بودن جشن نوروز بوده و این 
مناسبت را از لحاظ دینی، چون عید فطر و عید قربان 
بداند، در آن حال می توان فتوا داد و آن را تحریم نمود.

در حدیث انس بن مالک هم چنان دیدیم که پیامبر ص 
عید  خداوند  این که  یعنی   »ُ اهللهَّ أَبَْدلَُکُم  »َقْد  می گوید: 
قبلی نموده است.  فطر و اضحا را جایگزین دو عید 
سوی  از  امری  تعیین  که  بود  متوجه  باید  این جا  در 
است. خالصۀ سخن  عبادی  مفهومی  دارای  خداوند، 
نباشد،  عبادتی  صیغۀ  دارای  مناسبتی  هرگاه  این که 
نمی توان آن را تحریم نمود؛ اگر چنین باشد، پس باید 
مناسبت های زیادی در زنده گِی روزمرۀ ما ملغا شوند. 
رخصتی های  در  خانواده  اعضای  مسافرت  باید  حتا 
سال به این سو و آن سو براي گردش و تفریح نیز باید 

حرام مي بود.

نكتة هفتم:
حرمت  سر  بر  و  کرده  کفش  یک  در  را  پا  دو  اگر 
شده  یاد  موارد  تمامی  و  نموده  تأکید  مناسبت  این 
دیگر  اشکالی  که  می بینیم  بازهم  انگاریم،  نادیده  را 
فرموده  پیامبر  حدیث  این  مبنای  بر  می شود.  مطرح 
اند: »خداوند دو روز بهتری را جایگزین آن دو روز 
اولی کرده است: عید قربان و عید فطر«. تمامی کسانی 

که پیرامون حرمت تجلیل از نوروز نوشته و یا سخن 
متن  در  جایگزینی  اصل  بر  همه  از  بیشتر  اند،  گفته 
حدیث تأکید نموده اند. اما اگر به نصوص قرآن کریم 
کاربرد  که  شد  خواهد  دیده  شود،  رجوع  حدیث  و 
»خیریت« و یا »بهتر بودن« در یک متن نمی تواند دلیلي 
بر حرمت یک مساله باشد. بیایید برای فهم درست تر 
»خیرا منهما« به قرآن مجید مراجعه نماییم. قرآن کریم 
در آیت ۶1 سوره البقره می فرماید: »و چون گفتید ای 
از  نیاوریم،  تاب  ]نوع[ خوراک  یک  بر  هرگز  موسی 
خدای خود برای ما بخواه تا از آن  چه زمین می رویاند 
و  و عدس  و سیر  و خیار)بادرنگ(  ]قبیل[ سبزی  از 
پیاز، برای ما برویاند. ]موسی[ گفت: آیا به جای چیز 
بهتر خواهان چیز پست تر اید«. این آیت اشاره به همان 
خواستۀ بنی اسراییل است که اشتهای سبزی و بادرنگ 
و سیر و عدس و پیاز به اصطالح به سرشان زده بود 
و آن را بر »من« و »سلوی« ترجیح می دادند. از متن 
این آیت، هیچ مفسری چنین استنباط نکرده است که 
گویا بادرنگ و سبزی و دال و سیر و پیاز بر آن ها حرام 
و  »من«  فهمیده می شود، فضیلِت  آن چه  بلکه  گردید، 

احادیث  در  است.  شده  یاد  غذایي  مواد  بر  »سلوی« 
پیامبر هم واژه »خیرا منها« مفهوم حرمت را نمی رساند. 
ما حدیثی داریم که پیامبر اسالم همین واژه را در مقام 
مقایسه میان همسران خویش »خدیجه و عایشه« به کار 
برده اند. عایشه صدیقه روایت می کند که پیامبر اسالم 
عادت داشت خدیجه را به خوبي یاد نماید، روزی از 
خدیجه به نیکی یاد نمود و من در پاسخ ایشان گفتم: 
»هل کانت إال عجوزاً قد أبدلک اهلل خیراً منها«، یعني: 
»او پیره زنی بیش نبود و خداوند زن بهتری نصیب تان 
نموده است«، پیامبر با شنیدن این پاسخ به خشم آمد 
»نه،  یعني:  منها«  أبدلني اهلل خیراً  ما  و گفت: »ال واهلل 
سوگند به خدا کسی را که جایگزین او نموده، از او 
و هم  پیامبر  نیز هم هدف  متن  این  در  نیست«.  بهتر 
هدف عایشه همسر ایشان، اثبات فضیلت یکی بر دیگر 
بوده، نه خط بطالن کشیدن به یکی از آن دو همسر 

بزرگوار پیامبر اسالم.

نكتة هشتم:
هنگام شرح این حدیث به فتوایي منسوب به ابوحفص 
بزرگی  شخصیت  کبیر  ابوحفص  برمی خوریم.  کبیر 
است که محدثی چون امام بخاری در دامان او پرورش 
یافت و او موسس نخستین مدرسه و نخستین کتابخانه 
تعجب  جای  ولي  می باشد.  مسلمان ها  تاریخ  در 
این جاست که آن چه از ابوحفص برای ما مانده و آن 
را بار بار تکرار می کنیم، همین فتوای اوست. اگر اسم 
در  نماییم،  جست وجو  گوگل  طریق  از  را  ابوحفص 

تمامی نتایجی که به دست خواهیم آورد، اسم او را تنها 
در پیوند به همین فتوایي خواهیم یافت که اهداي تخم 
مرغ را در روز نوروز مساوي به کفر می داند. پرسش 
خویش،  عمر  تمامی  در  ابوحفص  آیا  که  است  این 
همین یک فتوا را صادر نموده و سپس دست از کار 

شسته بود؟
امام و  ابوحفص که خود  از کارهایي که فرزند  یکی 
بنیان گذار  از  پشتیباني  نمود،  بود،  پدر  راه  ادامه دهندۀ 
سلسلۀ ساماني امیر اسماعیل و ایستادن در کنار او  بود. 
و از سوی دیگر، می خوانیم که امیر اسماعیل سامانی در 
سال ۸۹2 میالدی ریاضي دانان خراسان را خواست تا 
تقویم کشور را بازنویسی نموده و نوروز را در نقطه یی 
قرار دهند که هم زمان با گذر آفتاب از خط استوا باشد.  
چنان چه پادشاهان ساماني، نوروز را از آغاز تا انجام 
دولت شان با شوکت خاصی تجلیل می نمودند. پرسش 
در این است که اگر تجلیل از نوروز معادِل کفر باشد، 
پس چرا بنیان گذار این سلسله که به نیروی ابوحفص 
صغیر فرزند ابو حفص کبیر روی کار آمده بود، آن را 
تجلیل می نمود؟ و در این زمینه تاریخ شاهد هیچ گونه 

واکنشي از سوی او نبوده است. 
ابوحفص کبیر، حنفي بود و امام ابوحنیفه هم در عصر 
منصور عباسي می زیست، در حالي که خلیفۀ مذکور 
هم نوروز و هم مهرگان را تجلیل می نمود. ابوحنیفه و 
یاران او که نه تنها احکام قضایاي ُخرد و بزرگ زمان 
بلکه احکام قضایایي فرضي  نموده،  بیان  را  خودشان 
میراث  به  آینده گان  برای  و  کرده  جست وجو  هم  را 
نوروز،  از  بزرگداشت  زمینۀ  در   چرا  اند؛  گذاشته 
ابویوسف  و  »محمد  شاگردانش  یا  و  امام  از  فتوایي 
ـ  آن زمان  در  آن ها  است؟  نمانده  یادگار  به  زفر«  و 
که بیشتر از هزارسال از آن می گذرد و چیزی به نام 
که  مي پرسیدند  هم دیگر  از  ـ  نداشت  وجود  هواپیما 
اگر فردي بر پشت پرنده یي سوار شده و جهت ادای 
احرامش  نماید،  پرواز  مکه  سوی  به  عمره  یا  و  حج 
این  بر  برخي  زمان  آن  در  نماید؟  تن  بر  کجا  در  را 
افتراضات فقهي آن دانشمندان می خندیدند بي خبر از 
آن که روزي مردم به وسیلۀ پرنده هایي آهنین به سوی 
حج پرواز می نمایند. پرسش این است که اگر تجلیل 
آن ها  از  فتوایي  چرا  می بود،  حرام  این قدر  نوروز  از 
نیست؟  درج  فقهي شان  دایرۀ المعارف هاي ضخیم  در 
اگر گفته شود که آن هایي که معتقد به جایز بودن این 
این زمینه فتوایي در دست  نیز در  اند، آن ها  مناسبت 
و  فقه  اصول  در  که  گفت  خواهیم  پاسخ  در  ندارند، 
في االشیاء  »االصل  اسالمي،  مذاهب  تمامي  مبناي  بر 
االباحۀ.« یعني: اصل در اشیا، جایز بودن آن هاست؛ از 
همین لحاظ ابرازِ دلیل، وظیفۀ کسي ست که اعتقاد به 

حرمت چیزی داشته باشد، نه به جواز آن.

نكتة نهم:
اما این که چرا خواجه ابوحفص کبیر، اهدای تخم مرغ 
به مشرکان را مساوی به شرک دانسته، علت دیگری 
رابطه داشته  به تخم مرغ  بیشتر  داشته است؛ علتي که 
است تا به نوروز. به این مفهوم که هدیه دادن تخم مرغ 
هزاران  از  که  دارد  بت پرستانه  باورهاي  در  ریشه 
دینی  پندارهای  در  است.  داشته  رواج  بدین سو  سال 
رابطه یي  هندي ها،  و  مصري ها  یوناني ها،  فینیقي ها، 
است.  بوده  موجود  تخم مرغ  و  آفرینش  و  خدا  میان 
را در تخم مرغ می دیدند.  آن ها خدا  به عبارت دیگر: 
یکي از این پندارها این بود که شب آبستن شد و از 
او تخمي به دنیا آمد و همان تخم، هستۀ نظام آفرینش 
قرار گرفت. مصري های قدیم تخم مرغ را رنگ نموده 
و تقدیم خدایان شان می نمودند. یکي از نظریات بسیار 
بود که  این  میان مصري های عصر فرعوني،  رایج در 
خداي آفتاب از دل نخستین تخم در جهان بیرون شد 

و سپس به آسمان عروج نمود. 
تا  و  کبیر  ابوحفص  تا عصر  پیش  بسیار  از دوره هاي 
امروز، هم زمان با جشن نوروز، دو مناسبت دینی دیگر 
تجلیل می شود که یکی مربوط به مسیحی ها می شود و 
دیگرش به یهودي ها تعلق دارد. مسیحی ها عید خود 
»ایستر«  نام  به  غرب  در  که  مي نامند  »عیدالفصح«  را 
شهرت یافته است. مسیحی ها را باور بر این است که 
در این روز عیسی علیه السالم از گور برخاست و از 
همین لحاظ، آن را »عید قیامت« نیز خوانند. هم زمان 
با همین مناسبت، یهودي ها عید دیگري دارند که آن 
را »پساک« خوانند. یهودي ها معتقد اند که در این روز 
مصري ها  دست  از  را   اسراییل«  »بني  قبیلۀ  خداوند 
نجات داد. یکي از آداب و رسوم این جشن در میان 
پیروان هر دو دین، رنگ کردن تخم مرغ و اهداي آن 
همین  و  داشته  نمادین  مفهومي  که  است  هم دیگر  به 
امروز در تمامي جوامع مسیحی و یهودي رایج است. 
نویسندۀ این سطور معتقد است که سخن ابوحفص و 
فتواي او در زمینۀ همین اعتقاد دیني به تخم و آداب 
محمد  عالمه  است.  شده  بیان  عید  دو  این  رسوم  و 
اقبال الهوري در رسالۀ گران سنگ »احیاي فکر دیني 
در اسالم« می نویسد که امام ابوحنیفه آمد و فقه رأي 
که  بفهماند  ما  برای  تا  گذاشت  اساس  را  درایت  و 
نیز  ما  عقل  باید  پیامبر،  و  خدا  سخن  مطالعۀ  هنگام 

امام  آن  پیروان  از  »برخي«  ولي  باشد؛  داشته  حضور 
بزرگ آمدند تا سخنان خود آن امام را در غیاب عقل، 

مطالعه نمایند. 
نباید فراموش نمود و آن  پایان، یک نکتۀ مهم را  در 
این است که پیروان ادیان مختلفي در امتداد تاریخ شان، 
نوروز را به خرافات آلوده ساخته و با افسانه و اسطوره 
عجین ساخته اند. هم زردشتی ها این کار را کرده اند، 
هم مسیحي ها و هم مسلمانان، بي خبر از این که نوروز 
پیوند  مذهبي  هیچ  به  و  نبوده  مربوط  دینی  هیچ  به 
و  آفرید  هستي  در صبحدم  خداوند  را  نوروز  ندارد. 
تا زماني که زمین به دور خورشید مي چرخد، نوروز 
به خاطر  نه  نوروز  انتخاب  داشت.  خواهد  وجود  هم 
تخت نشیني یک شاه و پیروزي شاه دیگري بوده است؛ 
طوری که دانشمندان بزرگي چون ابوریحان  بیروني و 
دربارۀ  تاریخی،  معتبر  سند  هیچ  بدون  نیز،  فردوسي 
نوروز افسانه بافته اند. جشن نوروز دست کم پنج هزار 
پایۀ علوم ریاضي، دانش فلک و  بر  سال می شود که 
تجربه و بر مبناِي نیازهاي طبیعِي برخاسته از اوضاع 
و شرایط کشاورزي و دامپروری از سوی ملل مختلف 
و تمدن هاي گوناگون تجلیل می شود. در شرایطي که 
کشور ما به سر برده و مي برد، گروهي آمدند و زخم 
سیاسي  زخم،  آن  و  گذاشتند  نوروز  سینۀ  بر  دیگري 
و  نوروز  با  که  غیرسیاسي ست  مناسبت  این  ساختن 
فلسفۀ وجودِي آن، سازگاری ندارد. نوروز را باید از 
دست افسانه و اسطوره و خرافه و سیاست و تحجر 

نجات داد.
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دانشمندان بزرگي چون ابوریحان  بیروني و فردوسي نیز، بدون هیچ سند معتبر تاریخی، دربارۀ نوروز افسانه بافته اند. جشن نوروز 
دست کم پنج هزار سال می شود که بر پایۀ علوم ریاضي، دانش فلک و تجربه و بر مبناِي نیازهاي طبیعِي برخاسته از اوضاع و شرایط 

کشاورزي و دامپروری از سوی ملل مختلف و تمدن هاي گوناگون تجلیل می شود. 
در شرایطي که کشور ما به سر برده و مي برد، گروهي آمدند و زخم دیگري بر سینۀ نوروز گذاشتند و آن زخم، سیاسي ساختن این 

مناسبت غیرسیاسي ست که با نوروز و فلسفۀ وجودِي آن، سازگاری ندارد. نوروز را باید از دست افسانه و اسطوره و خرافه و 
سیاست و تحجر نجات داد.

نوروز 

در اسارت زمستاِن اندیشه



بیایید، آیندۀ افغانستان...
 قطری گفت: من از یک کشوری آمده ام که از کشور شما 
چندان فاصله یی ندارد. افغانستان فرصت ها و منابع خوبی 
را در اختیار دارد و ما می توانیم آن را با شما شریک سازیم.
حامد کرزی از پیشرفت هایی که در عرصه های مختلف در 
که  نموده گفت  آوری  یاد  است،  افغانستان صورت گرفته 
افغانستان یکی از کشورهای غنی جهان از نگاه منابع معدنی 

است.
در  سرمایه گذاری  خوبی  فرصت های  که  کرد  تصریح  او 
برق،  انرژی  خانه سازی،  معادن،  استخراج  عرصه های 
سیاحت و توریزم، بانکداری، هوتل داری و ساحات دیگر 

در افغانستان وجود دارد.
افغانستان ضمانت شده است  آینده  حامد کرزی گفت که 
زیرا روابط افغانستان با امریکا و سایر کشورهای جهان از 
جمله چین، هند و روسیه گسترش یافته است. وی گفت 
که در حال حاضر چین در بزرگترین معدن مس افغانستان 
چهار و نیم میلیارد دالر و هند درعرصه استخراج آهن یازده 

میلیارد دالر، سرمایه گذاری کرده اند.
آقای کرزی تاکید کرد که هیچ سرمایه گذاری در افغانستان 
با  گفت  او  است.  نگردیده  متضرر  امنیت،  نبود  سبب  به 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  صلح،  پروسه  موفقیت 

افغانستان چندین برابر خواهد شد.
ثانی گفت که ما می دانیم  سپس، شیخ علی بن عبداهلل بن 
فرصت های خوب سرمایه گذاری در افغانستان موجود است 
فرصت ها  این  از  تا  اند  عالقه مند  قطری  سرمایه گذاران  و 

استفاده ببرند.
بررسی  منظور  زودی  به  به  را  هیأتی  ابتدا  که  گفت  او 
افغانستان اعزام می کنیم و پس  وضعیت سرمایه گذاری در 
فرصت های  بیشتر  مطالعه  را جهت  متخصصین  تیم  آن  از 
سرمایه گذاری خواهیم فرستاد، زیرا روابط میان دو کشور 

گسترش یافته است.
در این دیدار سرمایه گذاران قطری عالقه مندی خویش را 
منابع  به خصوص  گذاری  سرمایه  مختلف  عرصه های  در 

منرالی افغانستان ابراز داشتند.
 رییس جمهور کرزی گفت که در طی یک ماه آینده وزیر 
را در روشنی  آمد و شما  به قطر خواهد  افغانستان  معادن 
بیشتر فرصت های سرمایه گذاری در زمینه استخراج معادن 

قرار خواهد داد.
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سفر قطـر بی نتیجه بود!

سهم افغانستان در عاید...
پالن  درصد   30 کوکنار  کشتزارهای  از  مقدار  این  تخریب  با   

مجموعی تخریب تکمیل شده است.
عبدالقیوم ثامر، سخنگوی وزارت مبارز با مواد مخدر روز یکشنبه 
در سال  است  قرار  که  کابل گفت  در  کنفرانس خبری  در یک 

جاری 1۵ هزار هکتار کشت کوکنار تخریب شود.
آقای ثامر گفت پروسه تخریب تا دو ماه دیگر نیز ادامه خواهد 
یافت: »در هفته آینده ما این پروسه را در ارزگان، لغمان و هرات 
نیز آغاز می کنیم. به دلیل شرایط جوی ما این برنامه را با تاخیر در 
برخی از والیات شروع می کنیم. این برنامه دو ماه دوام می کند«.

با وجود این تالش ها، افغانستان هنوزهم بیشترین مواد مخدر دنیا 
را تولید می کند.

در جریان برنامه تخریب کشتزارهای کوکنار در یک ماه گذشته، 
24 پولیس، ۷ سرباز اردوی ملی و ۷3 تن از جنگجویان طالبان 
کشته شدند. مقام های این وزارت می گویند در والیات هلمند و 

فراه تهدیدها بیشتر ولی در قندهار کمتر است.
  هراس خلق نمی کنیم

تخریب  می گویند  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  در  مقام ها 
تا  است  شده  محدود  هکتار  هزار   1۵ به  کوکنار  کشتزارهای 
این موضوع ترس و هراس را در  از  با استفاده  مخالفان دولت 

مناطقی که کوکنار کشت می شود، گسترش ندهند.
همایون فیض زاد، رییس والیات وزارت مبارزه با مواد مخدر در 
این مورد گفت: »مصمم هستیم و اراده ما قوی است. ما این را 
می دانیم که مخالفین می خواهند در بین مردمی که می خواهند به 

صلح بپیوندند، هراس بیندازند«.
کمک  کشورهای  گفت  مخدر  مواد  با  مبارز  وزارت  سخنگوی 
کننده به اندازه یی که باید برای نابودی مواد مخدر کمک کنند، در 
این راستا افغانستان را یاری نمی کنند. این وزارت شکایت دارد 
که کشورهای همسایه در بازداشت قاچاقبران و موادی که از آن 
برای تبدیل تریاک به سایر مشتقات استفاده می شود، همکاری 

نمی کنند.
مقام ها در این وزارت می گویند عایدات مواد مخدر افغانستان در 
بازارهای جهانی ساالنه به ۶۸ تا ۷0 میلیارد دالر می رسد، اما در 

این میان سهم افغانستان بسیار اندک است.
است:  نبوده  مخدر  مواد  تولید  منشا  افغانستان  گفت  ثامر  آقای 
»قبال تصور این بود که مشکل موادمخدر، مشکل افغانی است 
اما حاال واضح شده که این مشکل افغانی نیست. ما باید مطالعه 
کنیم که ریشه در کجاست. ما منبع هستیم ولی هرگز منشا نبودیم 

و نخواهیم بود«.
این مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت افغانستان با فدا کردن 
خون سربازانش به مبارزه با مواد مخدر می پردازد، اما در مقابل 

کمک جامعه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر ناچیز است.

بخش هایی از وردوج...
 خارجی، از جمله ازبکستانی، پاکستانی، چیچینی و 

عرب نیز در وردوج خبر داد.
تا  را  عملیات ها  این  است  مصمم  دولت  گفت،  او 

نابودی کامل طالبان ادامه دهد. 
در همین حال، دولت محمد خاور ولسوال وردوج 
امنیتی  نیروهای  بدین سو  روز  چند  از  می گوید، 
که  مناطقی  تصفیۀ  منظور  به  را  گسترده یی  عملیات 
در کنترل مخالفان مسلح قرار داشت، آغاز کرده اند که 
در نتیجه حدود پانزده قریه از کنترل آن ها خارج و به 

تصرف نیروهای دولتی در آمد.

مردم  گزارش  های  »بربنیاد  گفت:  وردوج  ولسوال 
دیده  محلی  طالبان  میان  در  خارجی  طالبان  محل، 
نام مطیع  به  ازبکستانی  از طالبان  شده؛ حتا یک تن 
بنام  اکنون خانمش  که همین  است  اهلل زخمی شده 
خدیجه از خارج به عیادت او آمده، وی فعاًل در یک 

کلنیک طالبان تحت مداواست.«
وردوج  در  اخیر  نبردهای  در  که  گفت  خاور  آقای 

بیش از30 تن از نیروهای امنیتی جان باخته اند.
به گفتۀ ولسوال وردوج، در این نبردها به طالبان نیز 
آسیب جدی وارد شده و بیش از 4۵ طالب کشته و 

نیز شمار دیگر آنان زخمی شدند.
او می گوید: »هنوز سایۀ تهدید در وردوج وجود دارد، 

مردم نگرانی دارند که اگر دولت نبرد در برابر طالبان 
را جدی نگیرد، آن ها دوباره مردم را ناآرام می کنند.«

به گفتۀ او، طالبان بدخشان از طرف نظامیان و شبکۀ 
استخبارات پاکستان تمویل و تجهیز می شوند، آنان با 

شبکه های بیرونی ارتباط دارند.
از  تند  انتقاد  با  از مردم محل  در همین حال، برخی 
عملکرد نیروهای دولتی می گویند طالبان در ولسوالی 
وردوج و برخی نقاط دیگر این والیت به قوت در 

برابر نیروهای دولتی می جنگندند.
به گفتۀ آن ها، مقام های امنیتی بدخشان تا هنوز موفق 
نشدند که طالبان را از ولسوالی وردوج خارج سازند.

احمدعمران
سفر دو روزۀ رییس جمهور به دوحه پایتخت قطر، 
در حالی پایان می یابد  که گزارش های رسمی نشان 
می دهند آقای کرزی در این سفر به اهدافی که برای 
محور  می رفت  انتظار  و  بود  کرده  مشخص  خود 
دهد،  شکل  را  گفت وگوهایش  و  بحث ها  اصلِی 

دست نیافته است. 
ریاست جمهوری کشور در آستانۀ سفر هیأت بلندپایۀ 
افغانستان به دوحه، با نشر خبرنامه یی گفته بود که 
گفت وگوهای  مورد  در  سفر،  این  در  کرزی  آقای 
تأمین  بهتِر  زمینه های  ایجاد  و  مخالفان  با  صلح 
آن که  حال  کرد.  خواهد  گفت وگو  کشور  در  ثبات 
گزارش های رسمی نشان می دهند آقای کرزی بیشتر 
از این که به تأمین صلح و امنیت در کشور فکر کند، 
در حال رای زنی و نشان دادِن چهرۀ مثبت از خود 
و کارکردهایش در بیشتر از یک دهه در افغانستان 
است. نهایِت صحبت ها و بحث های خبرسازی که 
افغان های  و  قطر  بازرگاناِن  با  داشته،  کرزی  آقای 
مقیِم این کشور بوده است. در حالی که همۀ چشم ها 
به این سفر دوخته شده بود و فکر می شد که آقای 
کرزی با طرحی مشخص و همه جانبه، گفتمان صلح 

را وارد مرحلۀ تازه یی خواهد کرد. 
به  را  پا  قطر  در  هواپیمایش  از  هنوز  کرزی  آقای 
زمین نگذاشته بود که صدای دیگری از همسایه گِی 
افغانستان بیرون شد و ضمن بستن اتهام های ناروا، 
از دولت افغانستان خواست که رسمًا از او به دلیل 
نشر  علیه وی  رسانه های کشور  در  که  حرف هایی 
رییس شورای  اشرفی  طاهر  بخواهد.  پوزش  شده، 
علمای پاکستان که عماًل فعالیت های تروریستی را 
جایز شمرده بود، در یک مناظرۀ تلویزیونی، ضمن 
رد این گفته ها، به مقام های افغانستان هشدار داد که 
اگر از او رسمًا عذرخواهی نشود، حاضر نیست که 

در نشست صلح علمای دو کشور شرکت ورزد. 
به  توجه  با  که  نیست  مشخص  هرچند 
مسایل  قبال  در  پاکستان  جدید  موضع گیری های 
برگزار  نشستی  افغانستان، چنین  از جمله  و  منطقه 
شود؛ ولی گفته های آقای اشرفی یک بار دیگر نشان 
حاضر  ساده گی  و  زودی  این  به  پاکستان  که  داد 
با  می خواهد  و  نیست  صلح  روند  در  همکاری  به 

موضوع  تازه،  برگ های  کردِن  بیرون  و  چانه زنی 
صلح در افغانستان را هم چنان به حالِت تعلیق نگه 

دارد.
همکاری های  از  شدن  ناامید  با  دیگر،  سوی  از   
پیش  پا  و  صلح  تأمین  برای  پاکستان  صادقانۀ 
گذاشتِن قطر به عنوان کشور عربی یی که می خواهد 
نقشی در روند صلح داشته باشد، انتظار می رفت که 
این سفر نتایِج پرباری برای افغانستان به دنبال داشته 
باشد. اما از آن جایی که هیأت افغانستان به رهبری 
آقای کرزی بدون هرگونه طرح و برنامه یی از قبل 
مدون شده به قطر رفت، کِل برنامه ها به چند صحبت 

و دیدار تشریفاتی خالصه گشت.
 آقای کرزی قبل از سفر به قطر، باید با جناح های 
مطرح سیاسی، اعضای شورای ملی و جامعۀ مدنی 
به  توجه  با  و  می داد  انجام  را  الزم  رای زنی های 
جامعه،  از  عمده  و  اصلی  بخِش  این  دیدگاه های 
طرحی را برای صلح از تریبوِن قطر ارایه می کرد که 
ضمن همه شمول بودن، می توانست صداقت دولت 
کشور  در  صلح  تأمین  راستای  در  را  کرزی  آقای 

تبارز دهد. 
بخشی  که  است  کرده  فراموش  کرزی  آقای 
حزب  و  طالبان  تسلیحاتی  و  مالی  امکانات  از 
و  گروه ها  برخی  از جیب  عماًل  اسالمی حکمتیار، 
تأمین  عربی  کشورهای  مذهبی  تندرو  سازمان های 
می شود. از جانب دیگر، موضع گیری طالبان هم در 
این خصوص همان چیزی بود که حدس زده می شد 
در  را  آن  و گروه هم سفرش،  کرزی  آقای  شاید  و 

محاسباِت خود درست برآورد نکرده بودند.
اگر  قطر  به  ورود  با  که  می کرد  فکر  کرزی  آقای 
طالبان نشست با دولت افغانستان را استقبال نکنند، 
ولی  کرد.  نخواهند  هم  رد  رسمی  گونۀ  به  را  آن 
افغانستان  هیأت  رسیدن  محض  به  که  شد  دیده 
دیدار  و  گفت وگو  هرگونه  طالبان  گروه  دوحه،  به 
این  کرد.  اعالم  منتفی  را  افغانستان  مقام های  با 
از  که  هم چنان  طالبان  که  داد  نشان  موضع گیری 
حمایت پاکستان برخوردار استند و می خواهند نقش 
بماند،  باقی  برجسته  صلح  قضایای  در  کشور  این 
از  می ورزند.  تأکید  هم  خود  تندروانۀ  مواضع  بر 
جانب دیگر، طالبان با نشر یک اعالمیه تالش کرد 

مواضع قبلی اش را یک بارِ دیگر به یادِ دولت مردان 
یعنی  بیاورد.  افغانستان  بین المللی  حامیان  و  کشور 
این که گروه طالبان، دولت افغانستان را یک دولِت 
نامشروع و دست نشانده می داند و حاضر نیست با 
کشور  مسایِل  حل  مورد  در  آن  اعضای  و  مقام ها 

صحبت و گفت وگو داشته باشد. 
و  نادرست  مواضع  به  هم  مسأله  این  البته 
مربوط  ریاست جمهوری  ارگ  یک جانبه گرایانۀ 
می شود که کل معادلۀ صلح در افغانستان را به یک 
به  آن  به  و  داده  تقلیل  مشخص  فردِ  چند  و  گروه 

عنوان یک روند و پروژۀ ملی نگاه نمی کند. 
آقای کرزی و همراهاِن او در قطر به این می اندیشند 
که گره مشکالت افغانستان در اختیار گروه طالبان 
و یا حزب اسالمِی حکمتیار است و با راضی کردن 
این دو گروه، می توانند به نوعی هم از جنگ رو در 
رو در افغانستان بکاهند و هم به اهداف بلندمدِت 
تجربۀ  که  حالی  در  یابند.  دست  خود  سیاسِی 
سال های گذشته نشان داده که چنین امتیازدهی ها نه 
تنها سبب تأمین صلح در کشور نشده، بل آن را به 

کالفی سردرگم و پیچیده تبدیل کرده است.
خود  اطراِف  در  و  ارگ  در  را  صلح  کرزی  آقای 
می تواند بیابد و نه در آن سوی مرزها. وقتی مردم از 
حاکمیت فاصله می گیرند و به نوعی آن را به انزوای 
سیاسی می کشانند، به معنای آن است که گروه های 
مخالِف مسلح هم چنان وجود خواهند داشت و به 
جنِگ رویاروی ادامه خواهند داد. چه گونه می توان 
غرق  گلو  تا  که  دولتی  از  مردم  که  داشت  انتظار 
اداری است و از عهدۀ ساده ترین  در فساد مالی و 
برآمده  کشور  شهرونداِن  برابر  در  خود  وظایِف 

نمی تواند، با جان و ماِل خویش پاسداری کنند؟
نوع حکومت دارِی ارباب منشانۀ آقای کرزی است که 
عماًل راه های صلح در کشور را به بن بست کشانیده 
و نه یک گروهِ تجرید شده و به دور از حمایت های 
دالر  میلیون ها  وزارت خانه،  یک  در  وقتی  مردم. 
صرِف مشاوران و نزدیکاِن وزیر می شود و قراردادها 
می توانند  که  می گیرد  قرار  شرکت هایی  اختیار  در 
منافع مالِی وزیر را تأمین کنند، چه گونه می توان از 

صلح و امنیت در افغانستان دم زد؟
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هرچه زودتر قانون...
 مستقل انتخابات مي گوید، با سپري شدن هر روز ما 
نماینده گان  بنابراین  نزدیک تر مي شویم،  انتخابات  به 
انتخابات  قانون  درمورد  زودتر  هرچه  باید  مردم 

تصمیم بگیرند.
تعدیل  به  نیاز  طرح  این  مورد  چهار  او،  باور  به 
شکایات  کمیسیون  مسألۀ  نخست  قدم  در  که  دارد 
به  حزبي  انتخاباتي  سیستم  تغییر  موضوع  انتخاباتي، 
سیستم مختلط، شرایط کاندیدان و ساده سازي روند 

انتخابات است.
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  گفت،  همچنان  نور 
در نظر گرفتن نواقص قانون گذشته و با استفاده از 
تجارب گذشته این طرح را آماده کرده ، بنابراین باید 

هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد.
به گفتۀ او، اگر قانون انتخابات پاس نشود، کمیسیون 
فرمان  براساس  که  است  ناگزیر  انتخابات  مستقل 
تقنیني رییس جمهور انتخابات را برگزار کند، بنابراین 

باید این قانون هرچه زودتر پاس شود.

فیفا(   ( افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اما 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  تصویب  مي گوید، 

کمیسیون انتخابات مهمتر از قانون انتخابات است.
مي گوید،  فیفا  رییس اجرایه یي  غر  سپین  داد  جان   
اگر قانون تشکیل و صالحیت ها پاس شود و قانون 
نخواهد  بار  به  را  مشکلي  نشود،  تصویب  انتخابات 
آورد، زیرا این قانون بي طرفي کمیسیون انتخابات را 
انتخاباتي  تضمین کرده و مشکل کمیسیون شکایات 

را نیز حل مي کند.
و  شود  پاس  انتخابات  قانون  اگر  اما  کرد،  تأکید  او 
قانون تشکیل صالحیت پاس نشود، مشکل همچنان 
به جاي خود باقي خواهد ماند و کمیسیون انتخابات 

براي مردم یک کمیسیون قابل اعتماد نخواهد بود. 
به گفتۀ او، بعضي از مواد این قانون باید تعدیل شود، 
مي تواند  انتخابات  تعلیق  صالحیت  مثال:  طور  به 
بنابراین  بیاورد،  وجود  به  را  سیاسي  مشکالت 
میکانیزمي که صالحیت تعلیق انتخابات را دارد باید 
حوزه هاي  در  تنها  انتخابات  تعلیق  و  شود  حذف 

کوچک مطرح شود.
در همین حال، غالم حسین ناصري عضو کمیسیون 
تعلیق  نماینده گان مي گوید، صالحیت  تقنین مجلس 
انتخابات یکي از مسایل قابل بحث در قانون جدید 

انتخابات است.
در  دیگر  مهم  مسالۀ  حوزه بندي ها  ناصري،  گفتۀ  به 
قانون جدید انتخابات است؛ زیرا حوزه بندي ها، اقوام 

افغانستان را از همدیگر جدا مي سازد.
وي تأکید کرد، طور مثال، در این قانون براي کوچي ها 
حوزه هاي جداگانه اختصاص داده شده که این مسأله 

نیز قابل بحث است.
نزدهم  در  انتخابات  قانون  گفت،  مجلس  عضو  این 
نماینده گان  مجلس  عمومي  آجنداي  در  ماه  همین 
خواهد  صورت  بحث  آن  روي  و  شده  گنجانیده 

گرفت.
به  افغانستان  ریاست جمهوري  انتخابات  است  قرار 
خورشیدي   13۹3 سال  حمل  ماه  شانزدهم  تاریخ 

برگزار شود. 
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نهایِت بی مسوولیتی و ناکاره گیِ دولت!

افغانستان در یك سال 115 روز 
رخصتي دارد

یکی از بزرگترین دست آوردهای افغانستان در 
سال های اخیر چیزی غیر از مقابله با بمبگذاران 
باز  روند  با  آورد  دست  این  است.  انتحاری 

سازی افغانستان ارتباط مستقیم دارد. 
درآمد افغانستان از مالیات و گمرک در سال 
مالی گذشته تا 1.۶4 میلیارد دالر افزایش یافت، 
که نشان می دهد این درآمد در طول ده سال 
که  معنا  این  به  است.  شده  برابر   14 گذشته 
حکومت افغانستان می تواند حاال بیش از نیمی 
از مخارج خود را به شمول معاشات کارمندان 

از درآمد مالیاتی بپردازد.
به عبارت دیگر، درآمد افغانستان از مالیات 11 
)GDP(این  داخلی«  ناخالص  »تولید  درصد 
کشور را تشکیل می دهد که در مقایسه با کشور 

همسایه اش، پاکستان 2 درصد بیشتر است.
به گزارش دویچه وله، افزایش درآمد مالیاتی 
حکومت افغانستان از این لحاظ حیاتی است 
نزدیک شدن  با  خارجی  دهنده گان  کمک  که 
از  بین المللی  نیروهای  کامل  خروج  موعود 
افغانستان، به تدریج کمک های خود را به این 
کشور کاهش می دهند. قرار است تا پایان سال 
2014 تمام نیروهای جنگی ناتو از افغانستان 

خارج شوند.
میالدی،  روان  سال  پایان  تا  حال،  همین  در 
 100 حدود  تنهایی  به  امریکا  متحده  ایاالت 
میلیارد دالر در بخش بازسازی افغانستان خرج 

خواهد کرد.
اداره  جدید  رییس  مجاهد،  عبدالرحمن 
عایدات افغانستان می گوید: »ما به طور گسترده 
ما  هستیم.  وابسته  المللی  بین  کمک های  به 
ادامه  در  او  شویم«.  مستقل  که  می خواهیم 
برای  را  پایدار  افغانستان  یک  »من  می افزاید: 

همه کودکان مان می خواهم«.
حکومت  مالیاتی،  درآمد  افزایش  وجود  با 
افغانستان سال ها به کمک های خارجی وابسته 
خواهد بود. مالیات، گمرکات و درآمد معادن 
 ۷ بودجه  از  دالر  میلیارد   2.۵ تنها  افغانستان 
میلیاردی افغانستان را در سال روان تامین کرده 

اند.
بیشتر درآمدهای مالیاتی از شرکت های عمده 
به دست می آید؛ از کسانی که می گویند مالیات 
امنیت  بهبود  و  تامین  در  تأثیری  هیچ  آن ها 
نداشته است. شرکت ها باید 20 درصد درآمد 
خود را مالیه بپردازند؛ اشخاصی هم که بیش 
از دو هزار دالر درآمد ماهانه دارند، باید همین 

میزان مالیه پرداخت نمایند.
اما بر خالف کشورهای توسعه یافته که بیشتر 
می شود،  پرداخت  شهروندان  توسط  مالیات 
برای افغان ها پرداخت بخشی از درآمدشان به 
در حالی  این  معلوم می شود.  دولت، مسخره 
است که بر اساس آمار بانک جهانی، میانگین 
کشور  فقیرترین  این  در  افراد  ساالنه  درآمد 
جهان فقط 4۷0 دالر است. کسانی که ماهانه 
کمتر از 100 دالر درآمد دارند، از پرداخت مالیه 

معاف می باشند.
ساله   2۸ صراف  یک  عارف،  عبدالرحمن 
می گوید: »این یک حکومت خوب نیست. من 
نمی پردازند؛  هم  پولدارها  نمی پردازم.  مالیات 

پیش  بعد  برود  آنها  باید سراغ  اول  حکومت 
ما بیاید«.

اقتصاد افغانستان تقریباً در تمام سطوح به طور 
جهانی  کمک های  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
در  تقریباً  افغانستان  اقتصاد  است.  وابسته 
تمام سطوح به طور مستقیم یا غیر مستقیم به 

کمک های جهانی وابسته است.
با کشور همسایه اش  افغانستان مشکل مشابه 
مالیه  پولدار  افراد  آن  در  که  دارد  پاکستان 
ضعیف  حکومتی  موسسات  و  نمی  پردازند 
اداره  رییس  اما  ندارند.  را  آنها  با  مقابله  توان 
عایدات افغانستان می گوید که پرداخت مالیات 
»به نهادهای مجری قانون سپرده خواهد شد«.

دست آورد پایدار
بر  استوار  ناشده و  ثبت  افغانستان  پولی  نظام 
این کشور شایع  اقتصاد سیاه است. فساد در 
در  نیز  مواد مخدر جهان  و ۹0 درصد  است 
آن تولید می شود؛ و میلیاردها دالر هر سال در 
بکس های مسافرتی از این کشور خارج می 

شود.
وضعیت امنیتی هم امیدبخش نیست و طالبان 
که  مناطقی  در  شورشی  های  گروه  دیگر  و 
نیروهای جنگی خارجی کمتر فعالیت دارند، 

کنترول خود را گسترش داده اند.
با این همه، اما برخی از افغان ها هنوز در حال 
توسط  کارها  بیشتر  هستند.  درآوردن  پول 
سال  ده  در  دیگر  کشورهای  کمکی  دالرهای 

گذشته رونق گرفته اند.
در  کابل  در  متحده  ایاالت  مقام سفارت  یک 

می گوید:  افغانستان  در  مالیات  افزایش  مورد 
»این تقریبا یک دست آورد پایدار است«. اما 
او می گوید که این کشور هنوز با خالء بزرگ 
روبرو  نظامی  مخارج  خاطر  به  ویژه  به  مالی 
است. او می گوید: »تا زمانی که درآمد از طریق 
صنایع استخراجی تامین شود، این مشکل ادامه 

خواهد یافت. این مساله وقت می گیرد«.
وظیفه دشوار

مسوول  تازه گی  به  مجاهد  عبدالرحمن 
درآمدهای مالیاتی افغانستان شده است. پیش 
از او احمد شاه زمان زی، شاهد رشد این اداره 
بود و از هیچ گونه مقابله یی شانه خالی نکرد. 
جمهور  رییس  معاونان  از  یکی  که  هنگامی 

خانه  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  افغانستان 
باز زد، زمان زی تهدید  های کرایی اش سر 
کرد که این مساله را به مطبوعات می کشاند. 
انتخابات نزدیک بود و معاون رییس جمهور 

مجبور شد تا آن را بپردازد.
در زمان ریاست زمان زی، بیش از 20 متخلف 
بانکی  زندانی شدند، چندین حساب  مالیاتی 
ممنوع  افراد  برخی  مسافرت  و  شد  مسدود 
های  سالون  مورد  در  مثال،  عنوان  به  گردید. 
عروسی مجلل که مثل سماروق در شهر کابل 
سالون   ۶0 که  گوید  می  او  اند،  برآورده  سر 
مالیات خود را نمی پرداختند؛ و او مجبور شد 
تا پولیس را به شماری از بزرگترین سالون ها 
ارجاع دهد تا به این ترتیب دیگر سالون ها نیز 

حساب کار را بفهمند.
نجیب اهلل لطیفی، مالک شرکت بزرگ تولید 
مالیات  روند  از  دارد  کارگر   ۸۵0 که  پایپ 
حکومت افغانستان راضی نیست. او می گوید 
که آزار و اذیت تفتیش های مالیاتی کار او را 
خراب می کند. لطیفی می گوید که در سال های 

اخیر بارها مالیات پرداخته است.
لطیفی توضیح می دهد که ماموران مالیات غالبا 
به او پیشنهاد می کنند که اگر او رشوه بدهد، 
از  لطیفی  وقتی  اما  می کنند؛  کم  را  مالیاتش 
این خواست سر باز می زند، ماموران واردات 
مواد او را مختل می کنند و جوازش را معلق 
نمی دانم چه کار  او می گوید: »من  می سازند. 
کنم. من هر جای گفته ام که آنها تجارت من 

را خراب می کنند«.

او می افزاید: »من مالیات می پردازم. حتا اگر 
۶0 درصد آن صرف نوشیدن و خرید و چکر 
 40 شاید  اما  شود؛  ]سیاستمدارها[  همسران 
اما  درصد آن خرج مکتب و شفاخانه گردد. 

آنها باید درست مالیات بگیرند«.
مامور   10 از  بیش  که  است  درحالی  این 
آنان حدود  پایه  مالیات که درآمد  جمع آوری 
1۸0 دالر در ماه است، در دو سال گذشته به 
دلیل فساد برکنار شده اند. مجاهد می گوید: 
»فساد بخشی از زندگی عمومی در افغانستان 
فساد  از  را  اداره  این  تا  داریم  ما قصد  است. 

پاک کنیم«.

نظـام پولـی وابسته به 
مصطفیمدثراقتصاد سیاه

روزِ   3۶۵ از   افغانستان 
در  را  آن  11۵روزِ  را،  سال 
این  می کند.  سپری  رخصتی 
از  شماري  که  حالي ست  در 
خارجي،  و  داخلي  نهادهاي 
تعطیل  هم  را  شنبه  روزهاي 

می باشند.
و  ما  کشور  در  جمعه،  روز 
اسالمي،  کشورهاي  اغلب  در 
یک  این  و  می باشد  تعطیل 
می  گردد.  محسوب  دیني  امر 
جمعه   ۵2 سال،  یک  در 
شوربختانه  اما  دارد.  وجود 
در پایتخِت افغانستان برعال وۀ 

روزهاي جمعه، روزهاي پنجشنبه نیز به دلیل 
اکثریت  و  دولتي  ادارت  تمام  هوا،  آلوده گي 
که  می باشند.  تعطیل  خصوصي   نهادهاي 
در  را  سال  روزِ   102 کابل  حساب،  این  با 

رخصتی و بیهوده گی می گذراند.
سال،  طول  در  ما  که  کرد  نباید  فراموش  اما 
هستیم،  رخصت  هم  دیگری  روزهاي 
روز  عید،  روزهاي  نو،  سال  اول  روز  مانند 
روزهاي  و...  ملي  قهرمان  از  گرامي داشت 
دیگر. که این روزها نیز، 1۵ روزِ سال را به 

خود اختصاص مي دهند. 
و  موسسات  از  بسیاري  این که  جالب تر 
نهادهاي داخلي و خارجي، روزهاي شنبه هم 
نهادها  این  هستند.  تعطیل   مختلف  دالیِل  به 
مخابراتي،  شرکت هاي  شامل  موسسات،  و 
به  کمک  براي  که  خارجي یی  موسسات 
نهادهاي  از  شماري  و  آمده اند  افغانستان 
و  نهادها  این  می باشند.  عالي  تحصیالت 
کار  پنجشنبه  روزهاي  محترم،  موسسات 
تعطیل  شنبه  و  جمعه  روزهاي  اما  مي کنند، 
می باشند. و هر کدام از این نهادها و موسسات 

برای این نوع تعطیلی، دالیل مختلفی دارند.
به  چیزی  کشور  این  در  آیا  پرسید،  باید  اما 
نام قانوِن کار وجود دارد تا این آشفته گی و 

نابه سامانی را درمان کند؟
در کشور ما وزارتی به نام وزارت کار و امور 
اما این که چرا تا حال  اجتماعي وجود دارد. 
بپردازد،  اجتماعی  معضِل  این  به  نتوانسته 
پرسشی ست که تا کنون  پاسخی درخور نیافته 

است.
کشور  در  که  است  این  اصلي  پرسش  حاال 

فقیر و نیارمندی مثل افغانستان، چه ضرورتی 
در  را  سال  روزِ   11۵ آن  مردمِ  که  است 
به  تعطیلی،  رقم  این  کنند؟  سپري  تعطیالت 
این معناست که ما نزدیک به یک ثلِث سال 

را در بطالت به سر می بریم.
نیز  از 11۵ روز  بیشتر  این رخصتي،  اما گاه 
روزهای  این  اوقات،  بعضي  زیرا  می شود. 
این  به  و  مي آیند  هفته  میاِن  در  رخصتي  

ترتیب، تمام هفته را رخصت می سازند.
هر  از  افغانستان  که  حالی ست  در  این همه 
لحاظ یک کشور عقب مانده شمرده می شود 
و نیاز به کار و کوشِش بسیار برای جبراِن این 
پس مانی دارد. اگر به کشورهاي همسایۀمان 
نگاهی بیاندازیم، حتمًا این ضرورت را بهتر 

درک خواهیم کرد.
کشورهاي منطقه در یک هفته فقط یک روز 
نیز مشخص  این یک روز  دارند و  رخصتي 
روزهای  کشورها،  این  از  شماري  است. 
هم  دیگر  شماري  و  رخصت اند،  یکشنبه 
ادارات  کارمندان  گویا  اما  جمعه.  روزهاي 
خود  وظایِف  و  کارها  شدت  از  افغانستان، 
به دو روز  به ستوه آمده اند و در یک هفته، 

رخصتی براي استراحت و تفریح نیاز دارند!
از شوخی و تفصیل که بگذریم، کشورِ ما هم 
به فعالیِت فکري و هم به کار فیزیکِي بسیار 
هنوز  که  هنوز  افسوس  اما  دارد،  ضرورت 
است، از خواِب غفلت بیدار نشده ایم. و در 
عقب مانده ترین  از  یکي  افغانستان،  که  حالی 
مي شود،  شمرده  جهان  سطح  در  کشورها 
بیهوده  تعطیالِت  و  رخصتی ها  از  دولت 
نهایت  یعنی:  این  و  مي کند  استقبال 

بی مسوولیتی و ناکاره گی! 

ځـانمرګـي بریدونه...
 حرام ووبل. 

ول،  ویلي  اشرفي  مولوي  وړاندې  وخت  څه 
شوی  اشغال  لوري  له  امریکا  د  افغانستان  چې 
دی او هلته جهاد روا دی؛ خو ویلي ول چې په 
پاکستان کې ځانمرګي بریدونه حرام دی ځکه 

په پاکستان کې بې ګناه مسلمانان وژني.
هغه وویل، چې د ده دغه خبرې افغان حکومت 
تحریف کړي او په افغانستان کې یې ځانمرګي 

بریدونه روا نه دي بللي.
علماوو  د  او  شورا  عالي  د  سولې  د  افغانستان  د 
شورا غړیو د عالمه اشرفي څرګندونې رد کړې، 
ویې ویل چې اشرفي په هر ځل خبرو کې خپل 
مخکنیو  خپلو  له  وار  هر  او  کړی  بدل  دریځ 

څرګندونو په شا شوی دی.
ګوند  اسالم  علماي  جمعیت  د  پاکستان  د 
پاکستان  د  خان  نصیب  ګل  موالنا  مرستیال 
د  افغانستان  د  سره  شورا  له  عالمانو  دیني  د 
وویل  ده  درلود.  انتقاد  تماس  پر  اړه  په  سولې 
سرکاري  یوه  شورا  عالمانو  دیني  د  پاکستان  د 
شورا ده چې په ولس او طالبانو کې نفوذ نه لري.
ته  افغانستان  وینا  په  خان  نصیب  ګل  موالنا  د 
خبرې  سره  عالمانو  دیني  هغو  له  چې  ده  پکار 
وکړي چې په ولس کې نفوذ لري او طالبان یې 

خبرو ته غوږ نیسي.
الحق  سمیع  موالنا  او  الرحمن  فضل  موالنا  د 

او  افغان  د  عالمان  دیني  اړوند  پوري  ډلو  په 
له  او  کېږي  بلل  استادان  طالبانو  پاکستاني 
مفتي  ګډونوال  بل  یوه  بحث  د  کبله  همدې 
کې  موده  په  واکمنۍ  د  طالبانو  د  چې  حقنواز، 
راز  او دغه  وزارتونو کې د معین  بېالبېلو  په  یې 
امارت د  اماراتو کې د اسالمي  په متحده عربي 
په  اشرفي  موالنا  د  کړی،  کار  توګه  په  استازي 
شورا  رسمي  له  عالمانو  د  پاکستان  د  مشرۍ 
نورو  او  خیبرپښتونخوا  د  ځای  پر  خبرو  د  سره 
تماسونه  سره  عالمانو  دیني  له  سیمو  پښتني 
هغوی  که  چې  ویل  ویې  او  وبلل  غوره  او  ګټور 

وغواړي په افغانستان کې سوله رواستلی شي.
واړو  درې  لوري  له  پاکستان  د  کې  بحث  په 
وبلله  ناروا  جګړه  کې  هېواد  خپل  په  ګډونوالو 
ټینګار  یې  اړه  په  جګړې  د  افغانستان  د  خو 
کاوه چې امریکا د دې جګړې عامل ده او ترڅو 
چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي دا 

جګړه به دوام لري.
ګډه  یوه  په  راډیو  مشال  او  راډیو  ازادي  د  نن 
مناظره کې، چې د افغانستان او خیبرپښتونخوا 
و،  کړی  ګډون  پکې  هم  عالمانو  دیني 

ځانوژونکې حملې حرامې وبللې
بریتانیا  او  پاکستان  افغانستان،  د  کې  لندن  په 
چې  وه  شوې  پرېکړه  کې  غونډه  په  مشرانو  د 
په  دې  عالمان  دیني  پاکستان  او  افغانستان  د 
ثبات پر الرو چارو د  او  افغانستان کې د سولې 
خبرو لپاره کنفرانس جوړ کړي خو پر اجنډا د 

اختالف له کبله کنفرانس جوړ نه شو.

پنج هزار سرباز ماهانه...
آینده  در  طالبان  کردن  مهار  و  افغانستان   

موجود است.
که  آمده  اندیپندنت  روزنامۀ  گزارش  در 
رسیدن  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  ناکامی 
به اهدافی که برای استخدام نیرو و جلوگیری 
برای  مخصوصًا  شده،  تعیین  نیروها  ترک  از 
آیساف  یا  امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروی 

مشکل ساز است.
بریتانیا در مورد  ارزیابی های جدید حکومت 
پروسۀ پیشرفت افغانستان برای تحقق اهداف 
در  دموکراسی  و  ثبات  برقراری  مانند  عمده 
میزان کسانی  که  آن است  بیانگر  این کشور، 
که صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک 
که  است  حدي  از  بدتر  مراتب  به  می کنند 
توسط رهبران قوای ایتالف تعیین شده است.

بدین معنا که این میزان ساالنه به ۶3 هزار نیرو 
فعلی  اندازۀ  حصۀ  سوم  از  بیش  که  می رسد 

ارتش افغانستان را تشکیل می دهد.
وزارت  ماهانۀ  گزارش  می گوید:  اندپیندنت 
خارجۀ بریتانیا برمال ساخت که ارتش ملی و 
پولیس ملی افغانستان نتوانسته اند در ماه های 
ماهانۀ  اهداف  به  امسال  فبروری  و  جنوری 

استخدام نیرو نایل آیند.
ارتش  نیروی  شمار  گزارش،  اساس  بر 
به 1۷۵ هزار می رسد که 12 هزار  افغانستان 

کمتر از اندازۀ تعیین شده آن است.
به همین ترتیب، پولیس ملی افغانستان هفت 
هزار کمتر از 1۵۷ هزار نیروی است که قباًل 

توسط رهبران قوای ایتالف تعیین شده بود.
اساس  بر  ایتالف،  نیروهای  کشورهای 
توسعۀ  هدف  به  را  دالر  میلیاردها  گزارش، 
اند،  کرده  مصرف  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
نیروهایی که بعد از خروج سربازان خارجی 
از افغانستان در پایان سال 2014 میالدی برای 
کلیدی  نقش  کشور  این  در  امنیت  برقراری 

دارند.

رییس جمهور کرزی با...
 نیز می تواند یکی از این راه ها باشد.

دولت  گذشته،  روزهای  جریان  در 
بی  به شکل  را  پاکستان  کرزی،  آقای 
گروه های  با  همکاری  به  سابقه یی 
طالبان  از گروه  تروریستی و حمایت 

متهم کرد.
لودین  جاوید  آن  از  پیشتر  روز  چند 
افغانستان  خارجه  وزارت  معاون 
گفته بود که پاکستان در راه طالبان و 
ممانعت  روند صلح،  به  بازگشت شان 
هستیم  شاهد  ما  و  است  کرده  ایجاد 
هر کدام از رهبران طالبان که آمادگی 
صلح  روند  به  تا  اند  داده  نشان 
بپیوندند، توسط پاکستان دستگیر و یا 

کشته شده اند.



جریان  در  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
سفر دو روزه اش به قطر با حمد بن خلیفه آل ثانی، 

امیر قطر دیدار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی قطر در این دیدار در 
صحبت شده است، ولی هنوز  باره "منافع مشترک" 

جزئیات بیشتری از این دیدار اعالم نشده است.
کرده  اعالم  افغانستان  ریاست  جمهوری  دفتر  قبال 
بود که برنامه گشایش دفتر طالبان در قطر در محور 

گفت وگوها قرار خواهد داشت.
ریاست  سخنگوی  فیضی،  ایمل  گذشته،  هفته 

جمهوری افغانستان در گفت و گو با بی بی سی گفت 
که پاکستان مخالفان دولت این کشور را پرورش داده 

و اکنون نیز کنترل آنان را در اختیار دارد.
گفت  همچنین  افغانستان  رییس جمهوری  سخنگوی 
پاکستان  منتظر  نمی تواند  دیگر  افغانستان  دولت  که 
افغانستان  صلح  برای  را  جایگزین  راه های  و  بماند 
جست وجو خواهد کرد که قطر...      ادامه صفحه 7
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ارتش فدرال آلمان حدود شش ماه بعد از خروج از والیت 
بدخشان، دوباره سربازانش را به این والیت فرستاد، تا از 
در  ناامنی  اخیراً  کنند.  حمایت  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

بدخشان افزایش یافته است.
تورن جنرال یورگ فولمر، فرمانده نیروهای بین المللی کمک 
با  افغانستان در گفت وگویی  به امنیت )آیساف( در شمال 
مجلۀ »ولت ام زونتاگ« گفته است که برای حمایت قوی 
والیت  به  ارتباطی  افسران  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  از 

بدخشان اعزام شده اند.

فولمر گفته است که وضعیت امنیتی در این منطقه »بسیار 
محلی  پایگاه  گذشته  سال  اکتوبر  ماه  تا  است.  جدی« 
نیروهای آلمانی در فیض آباد، مرکز والیت بدخشان فعال 
بود. زمانی که آلمانی ها این والیت را ترک کردند، وضعیت 

امنیتی آن بهبود یافته بود.
امنیتی  کنونی  »وضعیت  است:  گفته  آلمانی  جنرال  این 
بدخشان برای نیروهای امنیتی افغانستان یک چالش است«. 
مختلفی  گروه های  با  درگیری  والیت  این  در  او،  گفته  به 

وجود دارد.

براساس گزارش روزنامه »ولت ام زونتاگ«، از چند روز به 
این سو سربازان آلمانی دوباره به این والیت فرستاده شده 
اند. این در حالی است که پیش از این برای مدت طوالنی 

بدخشان از جمله مناطق امن افغانستان به شمار می رفت.
در اوایل ماه مارچ شورشیان یک واحد از نیروهای امنیتی 
افغانستان را در کمین گاهی به دام انداختند و 1۷ تن از آن ها 
را کشتند. یک هفته قبل یک تن از امدادرسانان آلمانی در 
این والیت ربوده شد، اما پولیس افغانستان توانست بدون 
این که صدمه ای به این مددرسان برسد، او را نجات بدهد.
فولمر وخامت اوضاع امنیتی در والیت بدخشان را به هم 
سرحد بودن این والیت با کشورهای تاجیکستان، چین و 
پاکستان نسبت داده است. همچنان بدخشان همچنان مسیر 
بسیاری قاچاقچیان مواد مخدر است که این مساله از عوامل 

اصلی ناامنی شمرده می شود.
به گفته فولمر، »زمانی که پولیس افغانستان می خواهد نظم 
و  کار  در  که  آنهایی  درآورد،  اجرا  به  موفقانه  را  قانون  و 
بار غیرقانونی خود مزاحمت احساس می کنند، به مخالفان 

نیروهای امنیتی تبدیل می شوند«.
فولمر می گوید که اصوالً نیروهای امنیتی افغانستان قادرند 
آن ها  بار  »این  اما  برآیند،  چالش  این  عهده  از  تنهایی  به 
امنیتی  نیروهای  مثال،  گونه  به  اند«.  کرده  کمک  تقاضای 
افغانستان در والیت بدخشان به هواپیماهای بدون سرنشین 
آلمان  ارتش  ارتباطی  افسران  دارند.  نیاز  هلیکوپتر  و 
طریق  از  را  کمک ها  این  است  قرار  بدخشان  والیت  در 

نیروهای آیساف هماهنگ سازند.

د پاکستان د عالمانو د شورا مشر:
ځـانمرګـي بریدونه 

حرام دي

د پاکستان د دیني عالمانو د شورا مشر وایي، چې ځانمرګي 
بریدونه حرام دی او په دې اړه د ده پخوانۍ څرګندونې افغان 

حکومت تحریف کړې وې.
او  ولسمشر  افغان  چې  هغې  تر  به  امله  همدې  له  وایي  هغه 
د  نو  غوښتي؛  وي  نه  بښنه  ورنه  ویاند  وزارت  چارو  بهرنیو  د 
به  کې  کنفرانس  په  عالمانو  دیني  د  افغانستان  او  پاکستان 

ګډون ونه کړي.
له  راډیو  مشال  او  ازادۍ  د  چې  اشرفي  محمود  طاهر  موالنا 
لوري د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو په جوړه شوې 
افغان حکومت  ګډه مناظره کې یې خبرې کولې وویل، چې 

یې د ځانمرګو بریدونو په اړه خبرې تحریف کړې دي.
نوموړي په دې بحث کې پر هغه سربېره د پاکستان د جمعیت 
حقانیه  د  خان،  نصیب  ګل  موالنا  مرستیال  ډلې  علمای 
د  علما  جمعیت  د  الحق  سمیع  موالنا  د  او  منتظم  دارالعلوم 
افغانستان  او د  ایالتي مشر موالنا یوسف شاه  خیبر پښتونخوا 
له لوري د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد، 
او  بلیغ  افغانستان د علماوو د شورا غړی مولوي عنایت اهلل  د 
حقنواز  مفتي  مولوي  چارواکي  پخواني  یو  رژیم  د  طالبانو  د 
ګډون کړی و، ځانمرګي بریدونه...                    ادامه صفحه 7
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سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 13۹3 / 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

پنج هزار سرباز ماهانه صفوف نیروهای امنیتی 
افغانستان را ترک می کنند

هزار  پنج  از  بیش  گزارش،  یک  براساس 
امنیتی  نیروهای  صفوف  ماهانه  سرباز، 

افغانستان را ترک می کنند.
اندیپندنت در گزارشی  روزنامۀ بریتانیایی 
نوشته که مقام های بریتانیایی، میزان کنونی 

ترک سربازان را تأیید کرده اند.
بر اساس ارقام جدید، گفته می شود که از 
هر ده سرباز جدید که استخدام می شوند، 
یا  اسیر  انفکاک،  خاطر  به  آن  سرباز  سه 
نظامی  عملیات  جریان  در  شدن  کشته 

ناپدید می شوند.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع بریتانیا 
از  افغان  سربازان  ترک  که  داده  هشدار 
صفوف ارتش، پایداری نیروها را در آینده 

به مخاطره می اندازد.
ترک  میزان  هم  بریتانیا  خارجۀ  وزارت 
گفته  و  کرده  تایید  را  افغان  نیروهای 

نیروهایی  شمار  که  است 
ملی  ارتش  صفوف  که 
پولیس  افغانستان، 
نظم  پولیس  و  سرحدی 
می کنند  ترک  را  عامه 
سبب فرار مهارت ها شده 

است.
ظاهر  محمد  جنرال  اما، 
عظیمی سخنگوی وزارت 
می گوید  افغانستان  دفاع 
شده  ارایه  ارقام  اول  که 

این  دوم  و  نیست  دقیق  گزارش  این  در 
ارتش  که  نیست  جدی  آنقدر  مساله  که 

افغانستان را با خطر رو به رو بسازد.
وزارت  مقام های  گزارش،  اساس  بر 
که  کردند  نگرانی  ابراز  بریتانیا  خارجۀ 
آغشته  هنوز هم  افغانستان  پولیس  نیروی 

در فساد، خویش خوری و سوء استفاده از 
مواد مخدر است.

در گزارش وزارت خارجۀ بریتانیا همچنان 
مورد  در   افغانستان  رهبران  اگر  که  آمده 
در صفوف  اداری  فساد  ساختن  ریشه کن 
پولیس ملی افغانستان ناکام بمانند، نگرانی 
در مورد سرنوشت...         ادامه صفحه 7

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

پس از ناآرامی های بدخشان
سربازان آلمانی دوباره در این والیت 

مستقر شدند

رییس جمهور کرزی با امیر قطر دیدار کرد


