
          ناجیه نوری
که  کرزی  آقای  کابینۀ  وزیر  یازده  استیضاح  برنامۀ 
به  را  وزارت خانه  های شان  بودجه های  نتوانسته اند 
مصرف برسانند، به درازا کشیده شده و باالخره به نتیجه 
نخواهد رسید، زیرا در پشت برنامۀ استیضاح، بازي هاي 

بسیاری نهفته است.
شماري از نماینده گان مجلس و آگاهان سیاسي با ابراز 
به  سال  یك  این که  به  توجه  با  مي گویند،  مطلب  این 
از  انتخابات  قانون  تصویب  مانده،  باقي  انتخابات 
وزرا  استیضاح  نه  است،  مجلس  اساسي  اولویت هاي 
و چسپیدن به موضوعاتی که تأثیر زیادی به سرنوشت 

مردم ندارد.
به باور آنان، تصویب قانون انتخابات ارتباط مستقیم به 
حكومت داري سالم دارد، پس تصویب این قانون نسبت 

به استیضاح وزرا مقدم تر است.
یازده  آرا  اکثریت  با  گذشته  سال  نماینده گان  مجلس 

توسعه یی  بودجه های  بودند،  نتوانسته  که  را  وزیری 
استیضاح  برسانند،  به مصرف  را  وزارت خانه های شان 

کرد.
اما روند استیضاح پس از گذشت چند ماه تا اکنون نیز 

به پایان نرسیده است.
معادن  و  تجارت  فرهنگ،  و  اطالعات  اقتصاد،  وزرای 
روز دوشنبه هفتۀ جاري استیضاح شدند و قرار است 
وزرای انرژی و آب، معارف،...            ادامه صفحه 6
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سعادت مانند توپ فوتبال است؛ وقتی از ما دور می شود، دنباِل آن 
می دویم و وقتی می ایستد، با یک ضربه آن را از خود دور می سازیم.

شاتو بریان

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:

نیروهای امنیتی در مرز با پاکستان به 
حالت آماده باش درآمده اند

افغان حکومت وايي، چې پاکستان ته د سولې د خبرو اترو 
کې مرسته کولو ته الس تر زنې نشي کېدای او له همدې 

امله له پاکستان پرته د سولې د خبرو اترو هڅې کوي.
د  کې  برخه  په  سولې  د  چې  وايي،  ماڼۍ  ولسمشرۍ  د 
پاکستان ونډه ورته مهمه ده خو دا چې پاکستان نه غواړي 
د سولې په پروسه کې مرسته وکړي...       ادامه صفحه 7

پس از گذشت 25 سال از خروج نیروهای شوروی سابق از 
افغانستان، روسیه در نظر دارد نیروهایش را به منظور تعمیر و 
اعزام  این کشور خاورمیانه  به  تجهیزات روسی  به  رسیده گی 

کند.
از  شوروی  نیروهای  خروج  از  سال   25 گذشت  از  پس 
افغانستان، روسیه احتماالً پس از خروج نیروهای ناتو در سال 
2014 از این کشور جنگ زده، با تأسیس »پایگاه های نگهداری« 
برای تجهیزات نظامی ساخت روسیه به افغانستان باز می گردد 
و مقام های وزارت دفاع روسیه نیز این مسأله را تایید کرده اند.
وزارت  بین المللی  همكاری  بخش  رییس  کوشلف،  سرگئی 
از  که  است  مهم  بسیار  گفت:  خبرنگاران  به  روسیه  دفاع 
مسلح  نیروهای  نظامی  تجهیزات  و  تسلیحاتی  سیستم های 
افغانستان محافظت شود....                           ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی انتقادهای تندش از ماموریت ناتو 
او  است.  کرده  تكرار  دیگر  بار  یك  را  افغانستان  در 
گفته است که غرب در مبارزه با تروریسم، استراتژی 
بی احترامانه  افغانستان  حكومت  با  و  ندارد  مشخصی 

رفتار کرده است.
کرزی در مصاحبه یی با روزنامۀ آلمانی »زود دویچه« 
که  مناطقی  بردن  بین  از  برای  »غرب  است:  گفته 
تروریست ها آن جا پنهان می شوند، کاری نكرده است، 

اردوگاه های آموزشی آن ها را از بین نبرده است«.
به گفته رییس جمهور افغانستان، مشكل اصلی پاکستان 
انجام نشده است. کرزی  برابر آن  است که کاری در 
در این مصاحبه که خالصه آن در شماره روز سه شنبه 
روزنامه چاپ شده، پرسیده است: »)چنین مبارزه یی( 
چگونه می تواند منطقی باشد؟ چطور می توان این گونه 

به نتایجی دست یافت؟«.
حكومت  با  غرب  که  کرد  انتقاد  این  از  همزمان  او 
افغانستان بی احترامانه رفتار کرده است: »ما می خواهیم 
ما  با  باشد. ما می خواهیم که  این روابط کارآمدتر  که 

مانند متحد رفتار کنند و نه مانند یك شی«.
کرزی در این مصاحبه به تكرار از طالبان دعوت کرد 
روند  در  و  بگذارند  زمین  به  را  شان  سالح های  که 
سیاسی سهم بگیرند. او گفت که مالعمر، رهبر طالبان 
می تواند در سال 2014 نامزد ریاست جمهوری گردد و 
»به افغان ها این امكان را بدهد که برای او یا علیه او 

رای دهند«.
رییس جمهور افغانستان اعالم کرد مقامات »تماس های 

پراکنده« با طالبان داشته اند.
افغان ها  همه  برای  افغانستان  اساسی  قانون  گفت  او 

اعتبار دارد و »طالبان نیز باید از آن سود ببرد«.
آقای کرزی با گشایش دفتر طالبان در قطر در صورت 
دست  و  القاعده  با  گروه  این  روابط  هرگونه  قطع 

کشیدن از تروریسم، موافقت کرده است.
غرب  است.  عطف  نقطه  یك  افغانستان  برای   2014
می کشد  بیرون  افغانستان  از  را  اش  جنگی  نیروهای 
قانون  او طبق  پایان می رسد.  به  و دوره کاری کرزی 
بعدی  دور  برای  ندارد  اجازه  دیگر  کشور  اساسی 

انتخابات نامزد گردد.
اما گروه های مخالف حكومت در...      ادامه صفحه 6
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حامد کرزی:

مالعمر نامزد ریاست جمهوری شود



آقای کرزی که این همه  دولت دوست و برادرِ 
به دوستی و وفاداری اش فخر می فروخت، حاال 
وارد دور تازه یی از یك بازی خطرناِک سیاسی و 
امنیتی با افغانستان شده است. نظامیان پاکستانی 
در مغایریت با تمام موازین همسایه گی و حسن 
نظامی  پایگاه های  تأسیس  در حال  هم جواری، 
آن  در  و  کشور  جنوبی  والیات  نزدیكی  در 
بدون  حرکت  این  هستند.  دیورند  مرز  سوی 
شك می تواند بیان گر نیاِت خطرناک و فاجعه بارِ 
حلقات استخباراتی و نظامی در جهت تضعیف 
دولت و نزدیكی و همكارِی بیشتر با شورشیان 

و مخالفان مسلِح کشور تلقی شود. 
والیات  از  وسیعی  بخش های  اکنون  همین 
نورستان، بدخشان، کنر و ننگرهار با تهدیدهای 
امنیتی روبه رو هستند و اطالعاِت موثق  جدی 
نشان می دهند که افرادی از آن سوی مرزها وارد 
این مناطق می شوند و در حال انجام یك سری 
برنامه های مخربانه علیه دولِت افغانستان استند. 
این تحرکات دقیقًا در زمانی انجام می شوند که 
افغانستان تالش می کند به کمك جامعۀ جهانی، 
خود  سیاسی  حیات  از  تازه یی  مرحلۀ  وارد 
شود؛ مرحله یی که سرنوشت و آیندۀ کشور به 
شامل  تازه،  مرحلۀ  این  است.  خورده  گره  آن 
پذیرش کامل مسوولیت های امنیتی از نیروهای 
خارجی و برگزاری انتخابات شفاف و به دور از 
کشور  مداخالت  روند  اگر  ولی  ناامنی هاست. 
تردید  بدون  کند،  پیدا  ادامه  هم چنان  پاکستان 
این برنامه ها را با اشكاالت جدی و مهم روبه رو 

خواهد ساخت. 
در  تغییرات  از  کشور  دولت مردان  یك سو  از 
و  می گویند  سخن  پاکستان  دولت  مواضع 
معتقدند که مقام های این کشور با حسن نیت، 
حاضر به همكاری در روند صلح و گفت وگو 
با مخالفان مسلح اند؛ ولی از جانب دیگر دیده 
می شود که زیاده خواهی های پاکستان به حدی 
گسترش یافته که حاال می خواهد بخش هایی از 
افغانستان را نیز جزو قلمرِو خود بسازد. البته در 
این خصوص، به میزانی که مقام های پاکستانی 
بی کفایتی دستگاه  نیز  میزان  به همان  مقصرند، 
ریاست جمهوری  ارگ  به ویژه  و  دیپلماسی 
حرکِت  هر  اگر  می شود.  مالحظه  افغانستان 
را  الزم  پاسخ  خود  زماِن  در  پاکستان  دشمنانۀ 
دور  وارد  کشور  این  امروز  می کرد،  دریافت 

تازه یی از زیاده خواهی ها نمی شد. 
دولت افغانستان با سیاسِت ضیافت و نان ونمك 
و در واقع با ضعف وکرنش با نظامیان پاکستان 
آقای  نزدیكان  از  است. شماری  کرده  برخورد 
متهم  پاکستان  از  حمایت  به  بارها  کرزی، 
شده اند و به گونۀ روشن، برخی حلقات و افراد 
ناشناخته یی  افراد و حلقات  نظام که  در درون 
هم نیستند، به نفع این کشور فعالیت می کنند. 
جمله:  از  ـ  ترورها  بیشتر  اخیر،  سال  چند  در 

شورای  رییس  ربانی  برهان الدین  استاد  ترور 
ملی  بزرگ  چهره های  از  یكی  و  صلح  عالی 
داوود  داوود  احمد ولی کرزی، جنرال  کشور، 
و سوءقصد به جان اسداهلل خالد رییس امنیت 
ملی ـ در داخل پاکستان طراحی شده است. در 
این مورد، همواره نهادهای امنیتی و استخباراتی 
کرده اند  تالش  شواهد  و  اسناد  ارایۀ  با  کشور 

گوش زد  دولت مردان  به  را  مسأله  حساسیت 
کنند، ولی آن چه که در پاسخ این جنِگ اعالم 
شد،  شنیده  ریاست جمهوری  ارگ  از  ناشده 
سیاست های  از  حمایت  و  برادرخوانده گی 

پاکستان بوده است. 
ترورهای  برابر  در  افغانستان  رهبری  وقتی 
سازمان یافته از آن سوی مرز، چنین با بی تفاوتی 
عمل کند، انتظاری غیر از این نمی توان داشت 

نیز  خود  مرزهای  گسترش  به  پاکستانی ها  که 
همواره  گذشته،  سال  دوازده  در  بیاندیشند. 
سیاسیون کشور و احزاب ملی افغانستان فریاد 
افغانستان  مشكل  باید  دولت مردان  که  زدند 
به کارگیری  با  و  بگیرند  جدی  را  پاکستان  با 
شیوه های مختلف، راه حلی برای آن جست وجو 
کنند؛ ولی این فریادها از سوی ارگ نشینان به 

خصومت علیه کشور همسایه تعبیر شد. 
افغانستان  که  بدانند  باید  کشور  دولت مردان 
مشكل تاریخی با پاکستان دارد و این مشكل در 
سال های جهاد و پس از آن به نحو چشم گیری 
میان  مشكل  حل  برای  است.  یافته  گسترش 
قرار  میز  روی  زیادی  گزینه های  کشور،  دو 
داشت که بدون شك یكی از آن ها برای حل 
مشكل می توانست موثر واقع شود، ولی نه تنها 
و  رییس جمهوری  و شخص  افغانستان  دولت 
مشاورانی که برخی از آن ها عماًل حقوق بگیران 
گزینه ها  این  به  هستند،  پاکستان  استخبارات 
کردِن  برادر خطاب  با  بل  ندادند،  نشان  توجه 
پاکستان و این که یگانه مسیر مطمیِن صلح از 
مشكالت  ایجاد  به  می کند،  عبور  کشور  این 

بیشتری در مناسبات دو کشور دامن زدند. 
کمك  به  کشور  دو  مشكالِت  که  است  نیاز 
راه  از  متحد،  ملل  سازمان  و  جهانی  جامعۀ 
مرفوع  و  شناسایی  سازنده  گفت وگوهای 
افغانستان چه  این شكی نیست که  گردند. در 
بخواهد و چه نخواهد، در همسایه گِی کشوری 
دو  هر  مشكالت  و  دارد  قرار  پاکستان  به نام 
بر  را  خود  متقابِل  تأثیرات  می توانند  کشور 
مشكالت  این  ولی  باشند.  داشته  آن ها  اوضاع 
زمانی می توانند راه حل منطقی و اصولی بیابند 
که دولت افغانستان پالیسی روشن و دقیقی در 

برابر آن ها داشته باشد. 
پاکستان  و  افغانستان  مشكالت  شك،  بدون 
هرگز با مهمانی دادن حل نمی شود. اما دولت 
افغانستان به جای این که در این اوضاع حساس، 
تدابیر سیاسِی روشنی اتخاذ کند، با فرا خواندِن 
دارد  تالش  خارجه،  وزارت  به  پاکستان  سفیر 
که بازهم وضعیِت موجود را حفظ کند و اگر 
ممكن باشد، با معامله کردن و باج دادن، برای 
نگه  پایی  جای  کشور  سیاسی  آیندۀ  در  خود 

دارد. 
که  نكرده اند  باور  هنوز  افغانستان  دولت مردان 
افغانستان  در  ثبات  و  امنیت  پی  در  پاکستان 
آینده  در  می تواند  موضوع  این  و  نیست 
تأثیرات خطرناکی در منطقه داشته باشد. مسالۀ 
دیگری که همواره از سوی دولت مردان کشور 
در  را  الزم  بهای  یا  و  می شود  گرفته  نادیده 
محاسبات شان نمی یابد، موضوع اختالف مرزی 
سال های  از  مسأله  این  است.  کشور  دو  میان 
دشمن  به  را  پاکستان  که  شده  سبب  دوری 
تمام عیارِ افغانستان تبدیل کند، در حالی که این 

موضوع آن قدر هم پیچیده نیست که نتوان برای 
آن راه حلی سراغ کرد. بحث اصلی این جاست 
برای  اراده  و  اندیشه  افغانستان،  دولت  در  که 
دلیل  همین  به  و  ندارد  وجود  مشكالت  حل 
تالش می شود که با فرافكنی، مسایْلْ یا جزیی 
نشان داده شوند و یا در پشت درهای بسته، بر 

سِر آن ها صحبت و چانه زنی صورت گیرد.  
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وزارت خارجۀ کشور خبر داده است که از چندی بدین سو، 
فعالیت های مشكوکی در نوار مرزِی افغانستان و پاکستان دیده 
می شود. این فعالیت ها شامل ساختمان سازی از سوی نظامیان 
را  افغانستان  خارجۀ  وزارت  واکنِش  اینك  که  پاکستانی ست 
برانگیخته است. جاوید لودین معین سیاسی این وزارت، در 
گفت وگویی با سفیر پاکستان گفته است: »پاکستان باید تمام 
بین المللی،  پذیرفته شدۀ  نورم های  فعالیت هایی را که خالف 
تحریك آمیز و غیر قابل قبول برای افغانستان اند، متوقف کند«.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که از چند روز بدین سو، 
است.  گراییده  تیره گی  به  پاکستان  و  افغانستان  مناسبات 
مقامات افغانستان شكایت کرده اند که پاکستانی ها در خصوص 
گفت وگوهای صلح همكاری نمی کنند و همین دریافت باعث 
شد که بار دیگر موجی از تنش ها میان این دو کشورِ همسایه 

باال بگیرد.
فعالیت  پاکستان،  و  افغانستان  روابط  خوردِن  برهم  از  پس 
دومین  کشور،  دو  مرزی  نوار  در  پاکستانی  نظامیان  مشكوک 
افغانستان  قبال  در  را  کشور  این  نیِت  که سوء  است  موردی 

نشان می دهد. 
اکنون پرسش آن جاست که چرا واکنش ها از سوی حكومت 

افغانستان، در این مقطِع زمانی صورت می گیرد؟
بدیهی است که حكومت افغانستان پس از حاصل کردِن اطمینان 
مبنی بر عدم همكاری پاکستان در پیش برد گفت وگوهای صلح، 
این دو مورد را علم کرده است. اظهارات مقامات حكومتی، 
نشان می دهد که اتفاقات اخیر، از مدت زمانی بدین سو جریان 
سكوت  کنون  تا  افغانستان  حكومت  این که  اما  است.  داشته 

اختیار کرده بود، دالیِل مخصوص به خود را دارد.
نخست باید یادآور شد که موشك پراکنی پاکستان، کار تازه یی 
صورت  به  کشور  این  که  است  سال  سه  به  نزدیك  نیست. 
را زیر حمالت موشكِی خود  افغانستان  نوار مرزی  وقفه یی، 
انكار  خود  کارِ  این  از  همواره  کشور  آن  اما  می دهد.  قرار 
بر  مبنی  موثقی  اسناد  تاهنوز  افغانستان  دولت  زیرا  ورزیده؛ 
این رفتار پاکستان، به شورای امنیت سازمان ملل ارایه نكرده 
همكاری  به   صلح  گفت وگوهای  برنامۀ  مخالفاِن  اما  است. 
پاکستان، بارها موشك پراکنی های این کشور را دلیلی بر عدم 
صداقِت آن کشور خوانده  و ارگ ریاست جمهوری را از آن 
برحذر داشته بودند. ولی این هشدارها به گوش جناب کرزی 
و همراهانش نرفت. از این رو، می توان گمان برد که علم کردِن 
توجیه  جز  دیگری  هدف  هیچ  پاکستان،  موشكی  حمالت 

شكسِت چندبارۀ گفت وگوهای صلح ندارد.
دوم این که، با توجه به اظهاراِت آقای لودین که گفته است این 
ساختمان سازی ها از مدت های مدیدی به این سو جریان داشته، 
این پرسش به میان می آید که چرا حكومت اکنون موضع گیری 

می کند؟
به  ندارد  پاکستان حق  بین المللی،  نورم های  لحاظ  از  هرچند 
بسیاری  خطر  هم چنین  و  بزند  دست  ساختمان  سازی ها  این 
النه های  ساختمان سازی ،  نوع  این  پی  در  که  است  متصور 
تروریسم در بیخ گوش افغانستان شكل بگیرد؛ اما سوگ مندانه 
که برای سردمداران افغانستان، علم کردِن این مسأله فقط یك 
افغانستان،  حكومت  که  داده  نشان  تجربه  زیرا   است.  بهانه 
و  نداشته  هراس  بنیادگرایی  و  تروریسم  رشد  از  هیچ گاهی 
حتا گه گاه آن را تقویت کرده است. از جمله می توان به همین 
پروژۀ ناکام صلح اشاره کرد که حكومت افغانستان به صورت 
آزادسازی  با  حتا  و  بخشید  رسمیت  را  طالبان  سیستماتیك، 

شمار زیادی از زندانیان طالب، آن گروه را تقویت کرد.
پاکستان  رفتار  این  ساختِن  آشكار  می رسد  نظر  به  بنابراین، 
ناکامِی  افغانستان دو دلیل دارد: یكی توجیه  توسط حكومت 
پروسۀ صلح به همكاری پاکستان و دیگری، دغدغه و آرزوی 
دلیل  همان  دیورند؛  خط  سوی  آن  تصاحِب  برای  حكومت 
دخالت های چهل ساله اش  ادامۀ  برای  پاکستان  اصلِی  و  قاطع 

در افغانستان.
در پیوند به این که آن سوی دیورند به هیچ وجه حِق افغانستان 
نیست و این دعوا را تنها کسانی پیش می برند که نگرش های 
این جا  در  اما  است.  شده  نوشته  و  گفته  بسیار  قومی  دارند، 
آوردِن  دغدغۀ  هیچ گاه  حكومت  که  کرد  تأکید  می توان  تنها 
امنیت و صلح را در افغانستان نداشته و ندارد، و آن چه هم که 
به بهانۀ این مهم از سوی حكومت مطرح می  گردد، در واقع 
حاکم  قومِی  تیِم  و  گروهی  منافع  پیرامون  که  پروسه یی ست 

سیر می کند.

حکومت در پِی توجیه شکسِت 
پروژۀ دوستی با پاکستان

برای حل مشکل میان دو کشور، 
گزینه های زیادی روی میز قرار داشت 
که بدون شک یکی از آن ها برای حل 
مشکل می توانست موثر واقع شود، 

ولی نه تنها دولت افغانستان و شخص 
رییس جمهوری و مشاورانی که برخی 
از آن ها عماًل حقوق بگیران استخبارات 
پاکستان هستند، به این گزینه ها توجه 
نشان ندادند، بل با برادر خطاب کردِن 
پاکستان و این که یگانه مسیر مطمیِن 

صلح از این کشور عبور می کند، به 
ایجاد مشکالت بیشتری در مناسبات دو 

کشور دامن زدند
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آتش سوزی در یك مدرسه اسالمی شهر رانگون برما باعث مرگ 1۳ 
پسر نوجوان شده است.

برق  سیم های  اتصال  آتش سوزی  علت  که  گوید  می  برما  پولیس 
بوده است.

پولیس ضد شورش در اطراف مدرسه مستقر شده است تا اعتراض 
احتمالی مردم را کنترل کند.

با درگیری های اخیر  این آتش سوزی  بیم آن دارند که  مردم محلی 
مذهبی در نقاط مختلف برما ارتباط داشته باشد.

از آخرین روز اسفند سال گذشته )20 مارچ( دست کم 40 نفر در 
حمله به اقلیت مسلمان برما کشته شده اند.

کلیك شرایط  برما  میكتیال  مارچ( در شهر  فروردین )22  روز دوم 
فوق العاده اعالم شد. درگیری در این شهر باعث ویرانی بسیاری از 

خانه ها و ساختمان ها شده است.
هزاران مسلمان هم از این شهر که در مرکز کشور برما قرار دارد، 

گریخته اند.
درهای  بودن  بسته  رانگون،  اسالمی  مدرسه  در  آتش سوزی  هنگام 

خوابگاه باعث شد نوجوانان نتوانند به موقع فرار کنند.
گفته می شود که مسووالن خوابگاه از ترس ناامنی و حمله احتمالی 

درهای خوابگاه را بسته نگه داشته بودند.
۷5 کودک و نوجوان برما یی در این مدرسه اسالمی زندگی می کردند. 

این مدرسه بخشی از یك مسجد است.
اما عده ای که گرفتار شده  کنند،  فرار  نوجوانان موفق شدند  بیشتر 
بودند بر اثر خفگی ناشی از دود و همین طور سوختگی شدید جان 

خود را از دست دادند.
فراری  را  آموزان  دانش  توانسته  در ها  شكستن  با  می گوید  پولیس 

دهد.

تشدید نگرانی ها 
از ممنوعیت حجاب در فرانسه

در حالی که رییس جمهوری فرانسه در اظهارات 
گسترش  خواهان  که  کرده  اعالم  خود  جدید 
است، جامعه  مذهبی  نمادهای  پوشیدن  ممنوعیت 
گسترش  از  را  خود  نگران  فرانسه  مسلمانان 

محدودیت ها علیه خود ابراز کرد.
اظهارات  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  پس  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا 
مناقشه یی در خصوص رای یك دادگاه فرانسوی 

مطرح می شوند.
که یك  بود  داده  فرانسه حكم  در  دادگاهی  اخیراً 
یكی  کودکان  از  نگهداری  خدمات  ارایه  شرکت 
از پرستاران زن خود را به دلیل پوشیدن روسری 

»ناعادالنه« اخراج کرده است.
دلیل  به  فرانسوی  مسلمان  زن  یك  کدور،  سامیه 
انتخاب پوشیدن روسری از تالش برای به دست 
شده  ناامید  فرانسه  در  دولتی  شغل  یك  آوردن 
اظهارنظرهای  با  که  است  حالی  در  این  است. 
وی  است  ممكن  زودی  به  اوالند  فرانسوا  جدید 

حتی نتواند در بخش خصوصی نیز شغلی پیدا کند.
در حالی که روز یكشنبه مسیحیان فرانسه عید پاک 
ساالنه  نشست  در  کدور  سامیه  گرفتند،  جشن  را 
مسلمانان فرانسه در شهر لوبورگه در شمال پاریس 

حضور پیدا کرد.
ساالنه  تجمع  بزرگترین  عنوان  به  کنفرانس  این 
مسلمانان در اروپا شناخته می شود و سال گذشته 
میالدی با حضور 160 هزار مسلمان برگزار شد و 
انتظار می رفت که کنفرانس امسال نیز حتی با تعداد 
بیشتری برگزار شود. این کنفرانس وارد سی امین 

سال خود شده و روز دوشنبه به پایان رسید.
بر اساس قانون فرانسه پوشیدن نمادهای برجسته 
نظیر  کشور  این  دولت  کارمندان  از سوی  مذهبی 
بزرگ  صلیبهای  یا  و  یهودیان  عرقچین  روسری، 
پوشیدن  فرانسه  پیش  سال  دو  است.  شده  ممنوع 
مسلمانان  سوی  از  عمومی  اماکن  در  را  روبنده 

ممنوع کرد.
رهبران نشست مسلمانان فرانسه اظهار داشتند که 

این کشور در پذیرفتن مسلمانان پیشرفت داشته و 
که  مسلمانی  زنان  امروز  پیش  سال   ۳0 به  نسبت 
روسری می پوشند دیگر با کنجكاوی، سوء ظن و 

یا بداخالقی روبه رو نمی شوند.
برخی  حتی  و  مسلمانان  از  بسیاری  این  وجود  با 
که  هستند  نگران  کاتولیك  مسیحیان  و  یهودیان 
ناعادالنه  سكوالر  ارزش های  بر  فرانسه  تاکید 
را  خود  مذهبی  اعتقادات  ابراز  در  آن ها  توانایی 

محدود کند.
آن ها همچنین نگران هستند که دولت سوسیالیست 
فرانسوا اوالند نیز همچون دولت محافظه کار پیش 

از خود تنها به دنبال کسب منافع سیاسی باشد.
مسلمان  فعاالن  از  یكی  که  ساله   26 کدور  سامیه 
شهر لوهاور است، اظهار داشت: اسالم در فرانسه 
تبدیل به یك ابزار سیاسی شده است. هر زمان که 
یك نزاع داخلی سیاسی وجود دارد، اسالم بازیچه 

قرار می گیرد.
فرانسه  استیناف  دادگاه  مارچ  ماه  در  آنكه  از  پس 
نگهداری  خدمات  ارایه  شرکت  یك  که  داد  رای 
دولتی  بودجه  که  بخش خصوصی  در  کودکان  از 
دریافت می کند ناعادالنه یكی از کارکنان مسلمان 
کرده  اخراج  روسری  پوشیدن  دلیل  به  را  خود 

واکنش های سیاسی زیادی مطرح شد.
این  از  شدت  به  فرانسه  افراطی  گراهای  راست 
تصمیم انتقاد کرده و حتی وزیر کشور فرانسه نیز 

نسبت به آن اظهار تاسف کرد.
یك  در  فرانسه  جمهوری  رییس  اوالند،  فرانسوا 
مصاحبه تلویزیونی به این مناقشه پرداخت و گفت 
پوشیدن  علیه  جدیدی  محدودیت های  باید  که 

روسری از سوی مسلمانان اعمال شود.
وی تاکید کرد: هنگامی که در آنچه که ما خدمات 
عمومی مربوط به کودکان کم سن و سال می نامیم، 
ارتباط با کودکان وجود دارد باید آن را مشابه به 
و  دانست  دارد  آنچه که در مدارس دولتی وجود 
باید  قانون  نیز  مورد  این  در  که  می کنم  فكر  من 

اعمال شود.

مرگ ۱۳ نوجوان 
در آتش سوزی یک مدرسة 

اسالمی در برما

کشتی  امریکایی در سواحل 
شبه  جزیرة کوریا پهلو گرفت

انتخاب دوبارة خالد مشعل برای نظامي ترین منطقه در جهان
رهبری حماس ترین  نظامی  کشمیر  می دهد  نشان  تحقیقات 

منطقه در جهان است.
هایش  زیبایی  برای  فقط  زمانی  کشمیر 
ویژه گی  برای  کنون  اما  شد  می  شناخته 
حقایق  رکودهای  کتاب  در  نامش  دیگری 
جهان )FactsBook( به ثبت رسیده است. 
کره  روی  منطقه  ترین  شده  نظامی  کشمیر 
زمین است. در این کتاب که سیا آن را منتشر 
چین،  میان  مناقشه  که  آمده  چنین  کند،  می 
هند و پاکستان بر سر کشمیر سبب شده است 
تا کشمیر به بزرگترین و نظامی ترین مناقشه 
تبدیل شود. فعاالن سیاسی  ارضی در جهان 

در کشمیر می گویند بیشترین عامل نظامی شدن کشمیر از طرف هند است.
و  مبارزه  و  تالش  مختلفی  اهداف  برای  ما  گفت  کشمیری  سیاسی  فعال  حبیب  زامروده 
برای خواسته های زیادی تظاهرات می کنیم. اما خواسته های خود را از طریق مسالمت 
آمیز مطرح می کنیم اما دولت با روشهای نظامی با ما برخورد می کند و نیروهای نظامی و 
اسلحه بیشتری را به کشمیر گسیل می کند. استراتژی دولت هند درباره کشمیر غیرانسانی 

و ضد فرهنگی است.
از زمان استقالل پاکستان از هند، کشمیر به مهمترین عامل تنش میان دو کشور تبدیل شده 
است. هر دوی این کشورها مجهز به سالح اتمی هستند و از سال هزار و نهصد و چهل 
و هفت تا کنون هر کدام بر بخشی از کشمیر حكومت می کنند. هند و پاکستان بر سر این 
منطقه دو بار جنگی تمام عیار داشته اند. اسالم آباد و دهلی نو تقریبا بر سر همه مسائل 
مربوط به کشمیر با یكدیگر اختالف دارند. در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه گروههای 
اسالمی در کشمیر مبارزه یی مسلحانه را برای استقالل کشمیر از هند شروع کردند. از آن 
زمان تا کنون هند حدود یك میلیون نیرو در این منطقه مستقر کرده است. کتابهای رکود 
نشان می دهد در هر زمان حدود یك میلیون نیرو در خطوط مرزی کشمیر میان هند و 
پاکستان در برابر یكدیگر قرار دارند. کارشناسان می گویند سكوت جامعه بین الملل درباره 

مصیبت مردم کشمیر باعث ظلم و ستم بیشتر به مردم این منطقه شده است.
حمیده نعیم استاد دانشگاه کشمیر گفت ظلم و ستم در کشمیر تحت الشعاع رشد اقتصادی 
سریع هند قرار گرفته و باعث شده است تا جامعه جهانی به آن بی توجه باشد. در واقع 
رشد اقتصادی سریع هند به نفع همه نبوده است و بسیاری از مردم را فقیرتر کرده و اکنون 

نیز این رشد اقتصادی دوباره رو به کاهش است.

شدن  متعهد  و  کوریا  جزیره  شبه  در  تنش ها  افزیش  با  هم زمان 
شدید  عكس العملی  به  جنوبی  کوریای  جدید  جمهوری  رییس 
جنگی  کشتی  یك  امریكا  شمالی،  کوریای  احتمالی  حمله  علیه 
را در سواحل جنوب غربی کوریا به عنوان محافظی علیه حمله 

موشك های بالستیك پیونگ یانگ مستقر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، واشنگتن همچنین اعالم کرده است 
که با وجود اظهارات جنگ طلبانه کوریای شمالی در واکنش به 
افزایش تحریم های بین المللی علیه آزمایش های سالح های اتمی 
پیونگ یانگ، شاهد هیچ گونه بسیج نگران کننده نیروهای مسلح 

توسط کوریای شمالی نبوده است.
مقامات  به  جنوبی  کوریای  جمهوری  رییس  های،  گئون  پارک 
علیه  تحریك آمیز  اقدامات  هرگونه  اگر  گفت:  کشورش  ارشد 
کوریای جنوبی و مردمش وجود داشته باشد، باید بدون تأمالت و 

مالحظات سیاسی پاسخی شدید به آن داده شود.
کوریای شمالی می گوید، این منطقه به دنبال تحریم های سازمان 
ملل در پاسخ به آزمایش اتمی ماه فبروری پیونگ یانگ و مانورهای 
نظامی مشترک کوریای جنوبی و امریكا در آستانه جنگ اتمی قرار 

داد.
یكی از مقام های دفاعی امریكا اعالم کرد، ناو جنگی »یو.اس.اس 
به موشك های هدایت  ناوشكن مجهز  امریكا که یك  مك کین« 
در  شده،  استفاده  بالستیك  موشكی  دفاع  برای  و  است  شونده 

ساحل جنوب غربی شبه جزیره کوریا مستقر شده است.
این مقام دفاعی که خواست نام وی فاش نشود، گفت: این یك 
را  بیشتری  موشكی  دفاعی  گزینه های  که  است  محتاطانه  اقدام 
مانورها  از  یك  هیچ  در  کشتی  این  حال  این  با  می کند.  فراهم 

شرکت نمی کند.

رسمی  های  مقام  گفته  به 
مشعل  خالد  حماس، 
رهبر  عنوان  به  دیگر  بار 
سیاسی این گروه فلسطینی 

برگزیده شد.
آقای مشعل از سال 2004 
شیخ  شدن  کشته  از  پس 
عبدالعزیز  و  یاسین  احمد 
بنیانگذاران  رنتیسی، 
حماس، رهبری این گروه 

را بر عهده دارد.
قدرتمند  رهبران  از سوی  او  که  داشت  احتمال وجود  این  گفته خبرنگاران  به 

حماس که در نوار غزه اقامت دارند کنار گذاشته شود.
آقای مشعل خود نیز سال گذشته گفته بود که قصد ندارد برای دوره یی دیگر 

رهبری حماس را بر عهده داشته باشد.
با این حال یك مقام رسمی حماس گفته است که شورایی با حضور حدود 60 
نفر از مقام های ارشد حماس روز دوشنبه در قاهره آقای مشعل را برای چهار 

سال دیگر انتخاب کرد.
آقای مشعل که 56 سال پیش در نزدیكی رام اهلل در کرانه باختری به دنیا آمد، 
بیشتر سال های عمرش را در تبعید به سر برده و فقط در دسمبر سال گذشته 
پس از نزدیك به چهل سال به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس حماس 

به غزه رفت.
اما با وخیم شدن وضعیت در آن  او تا سال گذشته در سوریه به سر می برد، 

کشور و همچنین اختالف با سیاست های دولت سوریه، در مصر اقامت گزید.
گفته می شود که بسیاری از کشورهای عربی از جمله قطر و مصر از خالد مشعل 

حمایت می کنند.
بسیاری از حامیان آقای مشعل در جهان عرب او را رهبری میانه رو می دانند و 
معتقدند سیاست های انعطاف پذیر و معتدل او در ماه های اخیر می تواند مقدمه 

های برچیده شدن بخشی از تحریم های علیه این گروه را فراهم کند.
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بخش نخست

خاک 
بیمار مان می کند یا درمان

بسیاری از مردم به سراغ شیوه های مختلف درمان و پیش گیری در طِب مدرن یا مكمل 
می روند و با کمك روش هایی نظیر عطردرمانی، گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی و 
طب آیورودا تالش می کنند تا احتمال ابتال به بسیاری از بیماری ها را در طول زنده گی به 
صفر برسانند؛ غافل از آن که طب سنتی راهكارها و تدابیر بسیار ارزشمندی برای بهبود 
کیفیت زنده گی و کاهش احتمال ابتال به بیماری ها و اختالل های جسمی و ذهنی را دارد، 
به شرط آن که تدابیر و نكات حفظ الصحی اش مورد توجه مردم و خانواده ها قرار بگیرد و 

در زنده گی به کار گرفته شود.
قرار  استفاده  مورد  درمانی  شیوۀ  یك  عنوان  به  دور  زمان های  از  که  شیوه هایی  از  یكی 
می گرفته، خاک درمانی یا گل درمانی بوده که امروزه نیز در برخی از کشورها مورد استفاده 
است و کاربرد درمانِی آن برای درمان بیماری های پوستی، مفصلی، بیماری های تنفسی، 

آسم و اختالل های روانی چشمگیر مي باشد.
  از تأثیر درمانی خاک غافل نشوید

تصور  مردم  از  بسیاری  زیست،  محیط  آلوده گی  میزان  افزایش  دلیل  به  امروزه  متاسفانه 
می کنند که خاک را باید در گروه کثیف ترین چیزها در طبیعت دانست و تا حد امكان باید 
از تماس با آن پرهیز کرد. به این ترتیب، خانواده ها ترس دارند که کودک  شان به خاک 
دست بزند در حالی که همین تماس با خاک آن هم خاکی که از سالمت و بهداشت آن در 
طبیعت مطمین باشیم، می تواند تاثیرات موثر و درمانی ویژه یي بر سالمت افراد داشته باشد. 
در متون طب  سنتی به خاک های مختلف و متنوعی اشاره شده که در اصطالح از آن ها با 
نام »طین« یاد می شود. غالِب این خاک  ها طبع سرد و خشك دارند و استفادۀ خوراکی از 
آن ها تنها برای جنبه های درمانی و در شرایطی که مصرف خوراکی آن ها به توصیۀ طبیب 
تجویز می شده مجاز بوده است؛ زیرا در آموزه های اسالمي اشاره شده که مصرف خاک 
تجویز  درمانگران  توسط  خاص  بیماری  درمان  جهت  که  مواردی  در  مگر  است،  حرام 
 شود. این درمانگران از خاک برای درمان اسهال و ورم به صورت خوراکی یا موضعی 
استفاده می کردند و البته مصرف مصلح آن ها را نیز جهت رفع مضرات احتمالی توصیه 
از گونه های  آن ها  ارمنی(. در حقیقت  به عنوان مصلح خاک  را  )مثاًل گالب  می کرده اند 
مختلف خاک مثل خاک سفید، خاک سبز و خاک سرخ برای درمان بیماری های متفاوتی 

استفاده می کردند.
  تأثیر گِل درمانی بر اختالل های قلبی

خاک  سبز،  خاک  زرد،  خاک  مانند  دیگری  گل های  بردیم،  نام  که  گل هایی  بر  عالوه 
آندولسی، خاک جلود، خاک خراسانی و خاک یا گل داغستان وجود دارند که برای هر 
یك از آن ها خواص درمانی ویژه یی در متون طب سنتی ذکر شده است. به عنوان مثال یكی 
از خواص خاک سبز این بوده که بعد از بریان کردن، آن را به صورت خوراکی برای درمان 
تپش قلب استفاده می کردند، یا از گل داغستان که هنوز هم توسط برخی از درمانگران 
توصیه می شود، برای درمان مشكالت و اختالالت قلبی استفاده مي شد و بر این باور بودند 
که این خاک خاصیتی مفرح دارد و دارویی مناسب برای درمان افسرده گی یا پیش گیری 

از ابتال به افسرده گی است. 
  تسکین ورم ها با خاک سرخ 

خاک سرخ یا ِگل فارسی یكی دیگر از انواع خاک هایی ست که توسط درمانگران در زمان 
گذشته برای درمان برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفته است. این خاک از جمله 
خاک های قابض محسوب می شده که به صورت ضماد و موضعی مورد استفاده بوده است. 
بسیاری از درمانگران از ضماد خاک سرخ برای بهبود و درمان ورم ها استفاده می کردند. گل 
ارمنی نیز یكی دیگر از خاک های سرخ رنگی است که جنبۀ درمانی دارد. یكی از مهم ترین 
کاربردهایش، خاصیت ضد خون ریزی آن است که از آن برای کاهش خونریزی افرادی 
که دچار جراحت می شدند، استفاده می کردند. در حقیقت  برخی از درمانگران مصرف 
خوراکی  این گل را  برای افرادی که دچار خونریزی های داخلی و گوارشی بودند، توصیه 

می کردند و البته گالب را به عنوان مصلح آن برای بیمار تجویز می کردند. 
  در ساحل گل درمانی کنید

گل درمانی در ساحل یكی دیگر از شیوه های درمانی طبیعی است که در طب سنتی نیز 
اشاره های مختلفی به جنبه های درمانی آن شده است. توصیۀ درمانگران شیوه های طبیعی 
درمان همیشه این بوده که در شرایطی که فرصت مسافرت به شهرهای ساحلی برای مردم 
به ویژه در فصل تابستان فراهم می شود، حتما سعی کنند از خواص درمانی ریگ و خاک 
ساحل و گلی که در نزدیكی دریا و دریاچه وجود دارد، بهره ببرند. در فصل های سرد 
سال در صورتی که برای شان امكان دارد، با پای برهنه بر گل و ریگ های ساحل پیاده روی 
کنند و اجازه دهند که بدن شان با آن  ها در تماس باشد. و در فصل های گرم نیز از گل های 
نزدیك ساحل یا ریگ ساحل برای پوشاندن بدن خود استفاده کنند و به اصطالح بخشی 
از بدن خود را زیر ریگ پنهان کنند تا به این ترتیب از خواص درمانی گل های ساحلی 

بهره مند شوند. 

تدوین  یا  قاعده  بر  مبتنی  دانش  بین  اغلب 
دارد  شدن  ذخیره  و  نوشته  امكان  که  شده 
کسب  شغل  طریق  از  که  ضمنی  دانش  و 
و  می ماند  مقیم  افراد  ذهن  در  و  می شود 
تمایز  می شود،  شناخته  تجربه  عنوان  با 
یكی  که  اند  معتقد  برخی  گذاشته می شود. 
اقتصاد دانش، تولید  از موارد کلیدی تمایز 
پذیرسازی  امكان  برای  جدید  فناوری های 
ضمنی  دانش  از  سیستماتیك تر  استخراج 

است. دانش ضمنی ممكن است به بیرون از 
شرکت نیز انتقال پیدا کند و شرکت ها ممكن 
است تالش زیادی در جهت حفظ کارمندان 
کلیدی نمایند، یا عبارات محدودکننده یی در 
قراردادهای استخدام آتی خود تحمیل کنند. 
گرفته  صورت  تالش های  همۀ  رغم  به 
هنوز  دانش،  حفظ  برای  شرکت ها  توسط 
عمومی  کاالی  یك  عنوان  به  دانش  هم 
است.  نشت  قابل  زیرا  می آید؛  حساب  به 
که  است  دشوار  بسیار  شرکت  یك  برای 
که  زمان  هر  تا  خود  منافع  برای  را  دانش 
ادامه  در  که  گونه  آن  کند.  حفظ  بخواهد 
خواهد آمد، اقتصادهای صنعتی پیشرفته در 
دنیا، به صورت پایداری به سمت موقعیت 
جدیدی در حرکت هستند که در آن، صنایع 
و سازمان های مبتنی بر دانش در آینده قابل 
پیش بینی، نیمی از تولید ناخالص داخلی و 
کل استخدام ها را به خود اختصاص دهند. 
چنین صنایع و سازمان هایی، بهترین پرسنل 
اقتصاد،  تاریخ  طول  در  را  دیده  آموزش 
آینده یی  در  و  اند  داده  اختصاص  خود  به 
عمدۀ  تقریبًا  زیاد،  احتمال  به  نزدیك، 
پرسنل شان دارای چنین درجه هایی یا معادل 
پرسش  امری،  چنین  البته  بود.  خواهند  آن 
اقتصاد  اگر  انگیخت:  برخواهد  را  دشواری 
از  اندازه یی که ما تصور می کنیم،  به  دانش 
چنین  چرا  است،  سودمند  اقتصادی  لحاظ 
کارایی  و  اقتصادی  رشد  در  قلیلی  تاثیر 

بهره وری برای آن شاهد هستیم؟ 
چرا اقتصاد دانش را همه جا جز در تصاویر 

مربوط به بهره وری شاهد هستیم؟ 
نظریه های رشد، جایگاهی مهم به نوآوری 
و مهارت می دهند، اما اگر امریكا را از این 
قاعده مستثنا کنیم، شواهد کمی از پیشرفت 
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 
بهره وری اصلی و رشد کارآیی وجود دارد. 
با گرایشی که توصیف شد، می توان تناقض 
در  مجدداً  را   )SolowParadox( سولو 
این جا نیز مشاهده کنیم که اقتصاد دانش در 
همه جا متجلی است جز در ارقام مربوط به 

کارآیی و رشد. 
رفع  برای  تالش  و  تعیین  مجال  مقاله  این 
تجربۀ  تفاوت  چرایی  یا  مربوطه  تناقض 

امریكا با بقیۀ کشورهای عضو OECD را 
در  کنیم که  پیشنهاد  ما می توانیم  اما  ندارد. 
عین حال که سرمایه گذاری در دانش، الزامی 
بنابراین، عالقۀ فزاینده  است، کافی نیست. 
چارچوب های  نقش  در  سیاست گذاران 
سازمانی، با تنظیم بازار محصول، مشتمل بر 
رژیم های رقابتی و توازن حقوق در حقوق 
در  میانی  نهادهای  تاثیر  و  معنوی  مالكیت 
بهبود  و  صنعتی  علمی  ارتباطات  ارتقای 

نوآوری سازمانی و مدیریت کیفیت، تعیین 
می شود. 

پیوند  توجیه دیگر می تواند چنین باشد که 
معیارهای  و  رقابت پذیری  نوآوری،  بین 
بهره وری رایج، به خوبی در خدمات درک 
نشده اند و چنین درکی در خدمات مبتنی 
بر دانش، حتا کمتر هم است. این موضوع 
که چرا به نظر می رسد در حالی که بخش 
انگلستان،  بهره وری  شكاف  از  عمده یی 
شرکت های  اما  است،  بازاری  خدمات  از 
انگلستان،  و  دارند  تسلط  هنوز  کارآمد، 
خدمات  بین المللی  ستد  و  داد  پیشتاز 
می رسد.  نظر  به  گیج کننده  بی شك  است، 
ما در مبانی کاری پروژه های برنامۀ اقتصاد 
پرسش های  این  دو  هر  به  مایلیم  دانش، 
وسیع تر  و  بیشتر  بسط  بپردازیم.  اساسی 
عمومی  قبول  به رغم  که  است  آن  قضیه 
تقریبًا  دانش،  برای  سرمایه گذاری  اهمیت 

به   ،OECD اقتصادهای  از  کمی  تعداد 
خود  دانش  داشته های  توجهی  قابل  میزان 
اند.  افزایش داده  را در خالل دهۀ گذشته، 
در  سرمایه گذاری  چنین  جنبه های  برخی 
همكاران،  سایر  و   )Kok( کوک  گزارش 
لیسبون،  رشد  استراتژی  سقوط  عنوان  به 
شناسایی شده اند. با عطف به این که چنین 
سرمایه گذاری هایی، زمان بازگشتی طوالنی 
دارد، چالش ما برای رویت عمدۀ تاثیر، بر 

نباید خیلی تعجب  بهره وری اقتصادی کل، 
برانگیز باشد. 

   سرمایه گذاری در دانش 
از  ترکیبی  نشانگر  یك   OECD
کرده  ایجاد  را  دانش  در  سرمایه گذاری 
است که مشتق از سرمایه گذاری در تحقیق 
آموزش  در  هزینه کرد   ،)R&D( توسعه  و 
بزرگساالن و سرمایه گذاری در نرم افزارهای 
با چنین معیارهای  فناوری اطالعات است. 
ورودی، سه نوع اقتصاد را می توان مشخص 

کرد: 
ـ اقتصادهای با سرمایه گذاری باالی دانش: 
جاپان  و  آسیا   OECD شمالی،  امریكای 
تقریبًا 6 درصد از درآمد ناخالص داخلی را 

به این امر اختصاص داده اند. 
متوسط  سرمایه گذاری  با  اقتصادهای  ـ 
تا 4  بین ۳  استرالیا  اروپای غربی و  دانش: 
این  به  را  ناخالص داخلی  از درآمد  درصد 

امر اختصاص داده اند. 
ـ اقتصادهای با سرمایه گذاری ضعیف دانش: 
از درآمد  تا ۳ درصد  بین 2  اروپای شرقی 
ناخالص داخلی را به این امر اختصاص داده 
اند. بیشتر اقتصادهای با سرمایه گذاری باال، 
هزینه کرد دانش خود را حدود 1 تا 2 درصد 
اند؛  داده  افزایش  داخلی  ناخالص  تولید  از 
سرمایه گذاری  با  اقتصادهای  که  حالی  در 
متوسط و کم، تغییر نسبتًا کمی را نشان داده 

اند. 
به عنوان مثال، در سال های 1۹۹4 تا 2002، 
را  دانش  در  سرمایه گذاری  انگلستان، سهم 
تنها 2/0 درصد و آلمان و فرانسه تنها ۳/0 
مقابل،  نقطۀ  در  اند.  داده  افزایش  درصد 
سویدن سرمایه گذاری دانش را ۷/1، امریكا 
4/1 و جاپان 1/1 درصد افزایش داده است. 
در سال 2002 انگلستان، رتبۀ 12 را در 20 
اقتصاد OECD که آمارهای مقایسه یی آنان 
در دسترس است، در زیر فرانسه و چند پله 

پایین تر از آلمان به خود اختصاص داد. 
در  سرمایه گذاری  ادعای  تصویری  چنین 
دانش را، آن طور که OECD مدعی است 
است،  گرفته  پیشی  فیزیكی  سرمایۀ  از  و 
پشتیبانی نمی کند. سرمایه گذاری در تجارت 
به عنوان سهمی در تولید ناخالص ملی، از 
با  اقتصادهای  در  دانش،  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری باال در دانش، آن طور که به 
وسیله OECD تعیین شده است، با ضریب 

قابل توجهی پیشی می گیرد. 
این  است  ممكن  گرچه  این،  بر  عالوه 
در  دانش،  در  سرمایه گذاری  که  موضوع 
برخی کشورهای OECD رشدی سریع تر 
فیزیكی  زیرساخت  در  سرمایه گذاری  از 
اقتصادها  بیشتر  در  اما  باشد؛  صحیح  دارد، 
عكس  روند  انگلستان  در  نیست.  مشهود 
ممكن است با اختصاص سرمایۀ ذخیره به 
افزایش زیرساخت فیزیكی به عنوان سهمی 

در تولید ناخالص داخلی روی دهد. می توان 
در  سرمایه گذاری  که  کرد  استدالل  منطقًا 
بیشتری  اهمیت  نوآوری  پیشبرد  در  دانش 
سایر  جای  است  نتوانسته  تاکنون  اما  دارد، 
عنوان  به  فیزیكی  سرمایه گذارِی  فرم های 

سهمی از درآمد داخلی را بگیرد. 

منبع: دنیای اقتصاد 

گرچه ممکن است این موضوع که سرمایه گذاری در دانش، در برخی 
کشورهای OECD رشدی سریع تر از سرمایه گذاری در زیرساخت 
فیزیکی دارد، صحیح باشد؛ اما در بیشتر اقتصادها مشهود نیست. 
در انگلستان روند عکس ممکن است با اختصاص سرمایۀ ذخیره 
به افزایش زیرساخت فیزیکی به عنوان سهمی در تولید ناخالص 
داخلی روی دهد. می توان منطقاً استدالل کرد که سرمایه گذاری 
در دانش در پیشبرد نوآوری اهمیت بیشتری دارد، اما تاکنون 
نتوانسته است جای سایر ُفرم های سرمایه گذارِی فیزیکی به عنوان 
سهمی از درآمد داخلی را بگیرد

بخش دوم

اقتصاد دانش

؟



           سید ابوالحسن مختاباد

آن که غافل بود از کشت و بهار
او چه داند قیمِت این روزگار؟

دو  میانۀ  در  دیگر  ابیاتی  همراه  به  را  بیت  این  مولوی 
حكایت معروِف خود آورده است.

از بهاران کی شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ
سال ها تو سنگ بودی دل خراش
آزمون را یك زمانی خاک باش

این ابیات در حكایت معروف طوطی و بازرگان که طوطی 
پیامِ دوستان را از زبان بازرگان می شنود و خود را به مردن 
می زند آمده است. داستان بعد از این ابیات هم مربوط به 
پیرچنگی است که در عهد خلیفۀ دوم می زیست و در پیری 
گزارش به گورستان می افتد و از خدا طلب روزی می کند 

شادی  از  می آید،  او  دیدن  به  دوم  خلیفۀ  آن که  از  بعد  و 
تقاضای  کرد،  فراهم  او  برای  خداوند  که  ابتهاجی  چنین 

مرگ و رحلت از این جهان به جهان دیگر می کند.
تمامی بیش از 200 بیت این دو حكایت که در ادامه اش 
به داستان نالیدن ستون حنانه از هجر رسول هم می رسد، 
و البته تفسیرهای زیبای مولوی که جان آدمی را به نوازش 
در می آورد، دربارۀ تبدیل از وضعیتی موجود و ناخرسند 
و  )طوطی  تن  سه  هر  این  است.  مطلوب  وضعیتی  به 
برای  و  می کرد  تكیه  آن  به  پیامبر  که  و ستونی  پیرچنگی 
اصحاب حدیث می فرمودند( سودای سرباال دارند و قصد 

برکشاندن خویش.
یكی )طوطی( که خود را به مردن می زند تا بتواند آزادی 

را به کف آرد، دیگری )پیرچنگی( مرگی را طلب می کند 
که با آمرزش الهی توام است و سومی درخواستی از پیامبر 
می کند که بتواند هیأتی تازه به خود گیرد و از قامت یك 

چوب به درآمده و جانی دوباره یابد.
تغییر  به  نیاز  احساس  این حكایت،  در هر سۀ  مهم  نكتۀ 
است که پلۀ پرش و تبدیل هر چیزی است و مولوی این 
تغییرات را با آوردن تمثیلی از بهار طبیعت، بر مذاق جان 

خواننده می نشاند.
و  شورمندی  شرح  که  هم  کبیر  دیوان  در  البته  او 
عاشق پیشه گی اوست و به نوعی تبدیل وضعیت روحی اش، 

چنین توصیفاتی دارد.
ای نوبهار حسن بیا کآن هوای خوش

بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است
بر خاکیان جمال بهاران خجسته باد

با ماهیان تپیدن دریا مبارک است
دل را مجال نیست که از ذوق دم زند

جان سجده می کند که خدایا مبارک است
گشوده شدن و انفتاح، افقی تازه است که از تصویر بهار به 
ذهن متبادر می شود؛ افقی که با سبزی و طراوت درآمیخته 

است و بسط وگشوده گی از ویژه گی های آن است.
این گشوده گی البته ریشه در تاریخ کهِن سرزمیِن ما دارد 
بر  که  رویكردی  می نهد؛  ما  مقابل  در  را  رویكرد  دو  و 
تصوف قبضی و عزلت اندیشانه تكیه دارد که تا قرن پنجم 
سیطره یی شگفت را بر فضای فرهنگ و ادبیات ما حاکم 
کرده بود، و رویكردی دیگری که بر تصوف بسطی تكیه 
و اعتنا دارد و از قرن پنجم به این سو بر صحنۀ ادبیات و 
بخشی از فرهنِگ پارسی سیطره یافت که موالنا و حافظ و 

گروهی دیگر از جملۀ آن اند.
موالنا خود از ستون های اصلی تصوف بسطی است. اگرچه 
پیشرو  این زمینه مبدع و  نام احمد غزالی را در  مورخان 
دیوان  دو  در  اشعارش  با  که  بود  موالنا  این  اما  دانستند، 
چنین  ستون  تعلیمی  دیگر  کتاب های  و  شمس  و  مثنوی 
درآورد.  اهتزار  به  را  آن  پرچم  و  برافراشت  را  خیمه یی 

به  که  می کند  ایجاد  آدمی  در  را  انتفاحی  بسطی،  تصوف 
باشد،  داشته  متفاوت  نگاهی  پیرامونش  و  جهان  و  تاریخ 
در برابر تصوف قبضی که به انزوا و گوشه گیری و عزلت 
فرد عطف عنایت دارد. به همین دلیل است که شاعرانی 
به  را  آن  در  دگرگونی  و  گرفته  الهام  طبیعت  عید  از  که 
تمثیل کرده اند،  او  نو شدِن  دگرگونی در طبیعت آدمی و 
را  آن  و  داشته اند  آدمی  احوال  به  بسط گونه  رویكردی 
فرصتی دانسته اند تا آدمی با غور و تأمل و تدبیر در درون 

خود، آن را بپیراید و تحولی دیگر در خود ایجاد کند.
باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشكنم

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم

          سعید زیباکالم

ویتگنشتاین ژرف بینانه می بیند که: »ما نباید فراموش کنیم 
که حتا تردیدهای ظریف تر و فلسفی تر ما، بنیانی در غریزه 
دارند. فی المثل آن چه در این عبارت ظهور یافته است که 

»ما هرگز نمی توانیم بدانیم که: ...«.« )1۹۸0: ص۷۳(
با این سخن تأمل انگیز ویتگنشتاین روی هم رفته موافقم، 
آن هم بدین دلیل که نقطۀ عزیمت بسط پذیر و راه گشایی 
فوق العاده  و  سنّت  شكن،  بت شكن،  فیلسوف  از  است: 
به دالیل چندی متعجب  ژرف اندیشی چون ویتگنشتاین 
از  فقط  ویتگنشتاین  چرا  این که،  نخست  متحیرم:  بل  و 
»تردیدها« سخن گفته است و ثانیًا این که، چرا این حكم 
را شامل مواضع ظریف تر و بنیانی تر فلسفی نكرده است. 
که:  می شوند  قایل  فیلسوفان  که  هنگامی  مثال،  عنوان  به 
»این  یا  و  که...«،  است  »پُرواضح   ، که...«  است  »مسّلم 
امری بدیهی است که...«، »معلوم است که...«، »مستحسن 
قایل شویم که...«،  و مقبول است که...«، »منصفانه است 
و یا »معقول است که قایل شویم که...«، مواضعی بسیار 
بنیانی و بالدلیل را اعالم می کنند. تعجبم از این است، چرا 
ویتگنشتاین فقط تردیدها را معطوف به شالوده یی انفسی 
یا به تعبیر وی، غریزی کرده است. در حالی که آشكار 
است که نه فقط تردیدها، که مواضعی از قبیل آن چه به 
عنوان مثال ذکر کردیم نیز ریشه در نفس ما دارند و عمیقًا 

انفسی هستند.
اما دلیل سومِ تعّجب و تحیرم این است که چرا ویتگنشتاین 
و  منحصر  را  تردیدها  شالودۀ  وی،  تعبیر  به  یا  خاستگاه 
ویتگنشتاین  مقصود  آیا  است.  کرده  »غریزه«  به  محصور 
از این سخن این است که همۀ انسان ها، فیلسوف یا فیل 
دوست، از آن جهت که انسان اند و غرایز مشخص و معین 
مشترک اند؛  تردیدهای شان  در  همه گی  دارند،  مشترکی 
یعنی همۀ ابنای بشر تردیدهای معین و مشخص یك سانی 
وحدتی  چنین  بشر  ابنای  تنها  نه  است  روشن  دارند؟ 
ندارند که بدتر از آن، فالسفه نیز به ندرت در تردیدها یا 
مواضع شان هم گون و هم رأی اند: اگر مقصود ویتگنشتاین 
از »غریزه« همان باشد که عمومًا و عرفًا از این لفظ فهم 

می شود، دچار مشكلی اساسی می شویم.
این است  انسان  یا غرایز  از غریزه  متداول  فهم عرفی و 

که آن ها هرچه هستند و در این زمینه مناقشات و مواضع 
است،  جهان شمول  و  فراگیر  امری  متخالف  و  متعارض 
مشترک اند.  آدم)ع(  ابنای حضرت  جمیع  در  عام  به طور 
بگذاریم،  ویتگنشتاین  تأمل انگیز  بینش  بر  را  بنا  اگر  و 
غریزه  در  بنیانی  ما  فلسفی تر  و  ظریف تر  »تردیدهای 
مشترک  غرایز  چون  که  بگیریم  نتیجه  می توانیم  دارند« 
آن که  حال  و  بود.  خواهند  مشترک  نیز  تردیدها  هستند، 
می کند  آشكار  بارزی  نحو  به  فلسفه  تاریخ  بر  مروری 
که تردیدهای فیلسوفان چه قدر گرفتار تشتّت و تغایر و 
تعارض است. مالحظه می شود که بینش ویتگنشتاین در 
صورت فعلی اش چندان صایب و درست به نظر نمی آید.
اما به گمان من، می توان سخن تأمل انگیز ویتگنشتاین را 
به  اوالً حصر و اطالِق آن  چنان جرح و تعدیل کرد که 
تردیدها را منتفی کند، و ثانیًا از مفهوم سراپا مسأله آمیز و 
مسأله ساز غریزه اجتناب کند، و ثالثًا جانشینی برای غریزه 
قرار دهد که هم با تشتّت و تنوع و تكثر آرای فیلسوفان 
آن تشتت  به واقع  باشد و هم  داشته  تاریخ هم خوانی  در 
و تنوع و تكثر آراء را تبیین کند. و البد روشن است که 
و ِسمت  کند، صورت و سیرت  بتواند چنین  که  سخنی 

نظری دارد:
براهین و دالیل، و  اقامۀ  تبیین ها،  بلكه  تردیدها،  نه فقط 
اخذ مواضع ظریف تر و فلسفی تر، در تحلیل نهایی، مولود 
آمال، امیال و ارزش های ماست: تعلقات و تمنیاتی که به 

نوبۀ خود زاده و پروردۀ قلوب ما هستند.
مذکور  معضالت  از  جدید،  کاماًل  صورت بندی  این  با 

می توان به سهولت اجتناب کرد. نخست این که، تردیدها 
می توانند متناسب و متالئم با آمال و امیال و ارزش های 
و  باشند  غیرفیلسوف  یا  فیلسوف  انسان های  یكایك 
بنابراین تفرق و تشتت تردیدها، آن چه به واقع با آن مواجه 
فلسفی  مواضع  ثانیًا،  نمی کند.  ایجاد  مشكلی  هستیم، 
در  متكثر،  و  متنوع  تردیدهای  هم چون  متكثر،  و  متنوع 
طول تاریخ بشر قابل فهم و قابل تبیین می شود. ثالثًا، از 
معضلۀ چیستی غرایز که مسأله یی بس بغرنج و پررنج در 
است،  روان کاوی  و  روان شناسی  و  انسان شناسی  فلسفه، 
اجتناب کرده ایم. آمال و امیال و ارزش ها نه عرفًا داللتی بر 

یك پارچه گی و جهان شمولیت دارند و نه با وجود زادگاه 
و پرورشگاهی که برای آن احراز کردیم، می توانیم چنین 

مدلول هایی را از آن مراد و منظور کنیم.
اما  بسیار متفاوت،  بیانی ظاهراً  نظریۀ فوق را می توان به 
در نهایت بسیار شبیه و قریب به آن نیز صورت بندی کرد:
مواضع  اخذ  و  استدالل ها،  تعّقل ها،  تبیین ها،  تردیدها، 
و  فرافرهنگی،  فراتاریخی،  نمی توانند  هیچ گاه  فلسفی، 
آن ها  زیرا  باشند  ابدی  و  الیتغیر  و  ثابت  یا  فراپارادایمی 
در تحلیل نهایی، زاده و پروردۀ قلوب یكایِك فیلسوفان 

هستند.
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رویکرد 

مولوی 
به بهار

روزگار سپری شدۀ چارچوب ها و ویتگنشتاین
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شاعرانی که از عید طبیعت الهام گرفته و دگرگونی در آن را به دگرگونی در طبیعت آدمی و نو شدِن او تمثیل کرده اند، رویکردی 
بسط گونه به احوال آدمی داشته اند و آن را فرصتی دانسته اند تا آدمی با غور و تأمل و تدبیر در درون خود، آن را بپیراید و تحولی 
دیگر در خود ایجاد کند

تردیدها، تبیین ها، تعّقل ها، استدالل ها، 
و اخذ مواضع فلسفی، هیچ گاه نمی توانند 

فراتاریخی، فرافرهنگی، و فراپارادایمی یا 
ثابت و الیتغیر و ابدی باشند زیرا آن ها در 
تحلیل نهایی، زاده و پروردة قلوب یکایِک 

فیلسوفان هستند
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سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:

نیروهای امنیتی در مرز با پاکستان 
به حالت آماده باش درآمده اند

آموزش سربازان زن در...
 را تالشی کنند. این در قطعات ویژه بسیار موثر است«.

انتخاب  پولیس  از صفوف  زنان  ویژه  قطعه  سربازان  از  بسیاری 
شده اند. قطعه ویژه زنان حاال 25 سرباز دارد که سه ماه آموزش 
نظامی دیده اند. آنها اصول تالشی خانه ها، کمك های اولیه طبی، 
چگونگی استفاده از سالح و پرتاب از هلیكوپتر را آموزش دیده 

اند.
مقام های وزارت دفاع می گویند که سربازان ویژه زن در برخی 
از  ناشی  تنش های  بسیاری  از  و  اند  گرفته  سهم  شبانه  عملیات 
حساسیت های فرهنگی جلوگیری نموده اند. سربازان زن نیز از 

دست آوردهای خود در عملیات شبانه راضی اند.
صبرینا با افتخار از یك عملیات پر دست آورد قصه می کند: »خانه 
تالشی رفتیم. کالشینكوف را از پشت پرده پیدا کردیم و به مدیر 
آرام  ما  این ها خاطره خوش است. وطن  تسلیم کردیم.  جنایی 
شود، دشمنان وطن ما نابود شود. خود ما سرفراز باشیم، ایستاد 

شویم و وطن خود را محافظت نماییم«.
برای  و  نماید  فعالیت  خارجی  سربازان  مانند  می خواهد  صبرینا 
کشورش خدمت کند: »خاک ماست، وطن ماست، ملت ماست. 
وطنم  برای  آنها  مانند  می خواهم  هم  من  ببینید.  را  ها  خارجی 
خدمت کنم. تا آخرین قطره خون، می خواهم به وطنم خدمت 

کنم«.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که به 1۹000 سرباز زن ضرورت 
زمانی  چه  وزارت  این  که  کرد  برآورد  است  مشكل  اما  دارد، 
می تواند این شمار سربازان زن را تكمیل کند. به گفته مسووالن، 

این سربازان به استندرد ناتو تجهیز شده اند.

بازی جـدید ارگ...
 شهری سازي، مبارزه با مواد مخدر، امور داخله، دفاع 
ملی و تحصیالت عالی نیز در دو جلسۀ آینده مجلس 
استیضاح شوند و در پایان برای همه وزرا صندوق رأی 

گذاشته شود.
اما داکتر فاطمه عزیز عضو مجلس نماینده گان مي گوید، 
در پشت استیضاح وزرا بازي هاي بسیاري نهفته است 
کشانیده  درازا  به  استیضاح،  برنامه  که  است  ممكن  و 

شود و به نتیجه هم نرسد.
بانو عزیز تأکید کرد، استیضاح وزرا چالش بزرگی در 
برابر اجنداهاي مهم دیگر که باید در بارۀ آنان تصمیم 

گرفته شود، می باشد.
انتخابات  قانون  مهم  مسأله  حال حاضر  در  گفت،  او 
اما  شود،  گرفته  تصمیم  آن  مورد  در  باید  که  است 
مشكل  و  شده  داده  اولویت  وزرا  استیضاح  متأسفانه 
دیگر این که بیشتر از سه ماه است که مسالۀ استیضاح 

وزرا همچنان الینحل باقي مانده است.
به گفتۀ او، هرچند فیصلۀ مجلس هیچگاه مورد احترام 

شماري  با  مجلس  اداري  هیأت  اما  نبوده،  حكومت 
شكلي  به  دارند،  روابط  وزرا  با  که  نماینده گاني  از 

مي خواهند استیضاح به درازا کشانیده شود.
سیاسي  مسایل  آگاه  صیقل  محمود  حال،  همین  در 
نتوانسته در  مي گوید، یك حكومتي که طي 12 سال 
صورت مصارف خود اصالحات بیاورد، در یك سال 

باقي مانده مي تواند تغییرات الزم را بیاورد؟
این آگاه سیاسي همچنان گفت، پس معلوم است که 
هدف استیضاح وزرا نیست، بل منظور و هدف چیزي 

دیگري است.
براساس  باید  نماینده گان  مجلس  صیقل،  گفتۀ  به 
اولویت هاي کشور برنامۀ کاري خود را تنظیم کند و 
باقي مانده،  انتخابات  به  این که یك سال  به  با توجه 
تصویب قانون انتخابات را در اولویت  اساسي مجلس 

قرار دهد.
وي تأکید کرد، تصویب قانون انتخابات ارتباط مستقیم 
بنابراین  دارد،  افغانستان  در  سالم  حكومت داري  به 
وزرا  استیضاح  به  نسبت  انتخابات  قانون  تصویب 

مقدم تر است.
او افزود، ولي آثار و شواهدي وجود دارد که ارگ در 
مي خواهد  و  است  انتخابات  انداختن  تأخیر  به  صدد 
مشكالت انتخابات را الینحل باقي بماند که استیضاح 

وزرا یكي از همین موارد است.
اما استاد قربان علي عرفاني عضو مجلس نماینده گان 
و  است  مجلس  کاري  روال  وزرا  استیضاح  مي گوید، 

نمي تواند مانع کار تصویب قانون انتخابات شود.
وي اضافه کرد، پارلمان مي خواهد وظیفه خود را انجام 
دهد و فكر نمي کنم که در پشت آن بازي سیاسي نهفته 
وجود  هم  اشخاصي  و  افراد  است  ممكن  اما  باشد، 
داشته باشند که با در نظر داشت مسایل قومي، زباني و 

منطقه یی قضاوت کنند.
به گفتۀ این عضو مجلس نماینده گان، ما براي برگزاري 
انتخابات یك سال فرصت داریم، بنابراین باید نخست 
استیضاح وزرا صورت گیرد و آن عده از وزرایی که 
کم کاري کرده اند، مورد مالمت و بازپرس قرار گیرند 

و بعد در بارۀ سایر موارد تصمیم گرفته شود.

           ماندگار
دولت افغانستان به نیروهای امنیتی کشور دستور داده 

که در مرز با پاکستان به حالت آماده  باش درآیند.
گذشته  روز  افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
کشور  امنیتی  نیروهای  به  گفت،   ماندگار  روزنامۀ  به 
حالت  به  پاکستان  با  مرز  در  که  شده  داده   دستور 

آماده باش درآیند و جداً مراقب اوضاع باشند.
او افزود: »به نیروهای امنیتی کشور دستور داده شده 
که فعالیت های جانب پاکستانی را جداً تعقیب کنند؛ 
مراقب اوضاع باشند و وضعیت دو طرف خط دیورند 

را پیوسته به مرکز گزارش بدهند.«
سخنگوی حامد کرزی همچنان گفت که پاکستانی ها 
در ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار به سوی افغانستان 
پوسته  ولسوالی  این  در  می خواهند  و  آمده اند  پیش 
و  یك جانبه  پاکستان،  کار  این  که  بسازند  )پاسگاه( 

خالف اصول و قوانین بین المللی است.
او گفت که این حرکت پاکستان به هیچ صورت برای 
پاسخ  آن  به  به شدت  و  نیست  قبول  قابل  افغانستان 

خواهند گفت.
نیروهای خارجی موضع شان را روشن سازند!

بر  پاکستان  توپخانه یی  حمالت  اخیر  روزهای  در 
گرفته  سر  از  کنر  جمله  از  کشور  مرزی  والیت های 

شده است.

ایمل فیضی گفت که رییس جمهور کرزی در خصوص 
حمالت توپخانه یی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان 
با سفیر امریكا در کابل و فرمانده کل نیروهای خارجی 
در کشور صحبت کرده و از آن ها خواسته که موضوع 

خویش را در برابر این حمالت روشن سازند.
و  امریكا  متحدۀ  ایاالت  ناتو،  که  گفت  فیضی  آقای 
افغانستان  باالی  که  هنگامی  جهانی،  جامعۀ  کل  در 
تجاوز صورت می  گیرد، باید موضع خویش را در این 

خصوص روشن سازند.
به گفتۀ سخنگوی ریاست جمهوری، جنرال دانفورد به 
ما وعده سپرده که با جنرال های پاکستان در خصوص 
را  آن   نتیجۀ  و  کرد  خواهد  صحبت  حمالت  این 

گزارش خواهد داد.
هیچ صورت  به  این حمالت  که  گفت  فیضی  ایمل 
این  ما  نیست و  قبول  قابل  افغانستان  برای حكومت 

حمالت را جدی پی گیری می کنیم.
ادعای  شنبه  روز سه  پاکستان  که  است  درحالی  این 
دولت افغانستان را مبنی بر این که ارتش پاکستان به 
ساخت و سازهای یك جانبه و یك سری فعالیت ها در 
امتداد مرزهای دو کشور در والیت ننگرهار پرداخته 

است، رد کرد.
وزارت امور خارجه افغانستان روز دوشنبه اعالم کرد 
این  در  را  خود  عمیق  نگرانی های  وزارت خانه  این 

منتقل کرده است و  پاکستان در کابل  به سفیر  مورد 
توقف همه این فعالیت ها را خواستار شده است.

در بیانیۀ وزارت امور خارجه آمده است: جاوید لودین 
کابل  در  پاکستان  سفیر  به  امور خارجه  وزیر  معاون 
اعالم کرده است این فعالیت ها در تضاد با هنجارهای 
پذیرفته شده بین المللی، تحریك آمیز و غیرقابل قبول 
است و دولت پاکستان باید فوراً آن ها را متوقف کند.

به  پاسخ  در  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
یك  پاکستان  کرد  تصریح  لودین  جاوید  اظهارات 
پاسگاه مرزی قدیمی در داخل خاک خود هم مرز با 
والیت ننگرهار دارد که در حال حاضر تحت بازسازی 

معمول قرار دارد.
وی افزود بر اساس یك پیمان مرزی که اخیراً امضا 
شده است، دو طرف قرار است هر گونه ساخت و 
ساز جدید در مرزهای دو کشور را به یكدیگر اطالع 

دهند.
این سخنگو افزود علی رغم کار بازسازی این پاسگاه 
مرزی دولت پاکستان به عنوان حسن نیت به طرف 

افغان در این مورد اطالع داده است.
به گفته وی، نوسازی این پاسگاه مرزی در درجۀ اول 
به منظور ممانعت از تردد تروریست ها و مجرمان و 
افغانستان و پاکستان  مدیریت بهتر منطقه مرزی بین 

صورت می گیرد.
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بانک نوت جدید افغانی...
بگیرید  را در دست  پول جعلی  »اگر شما  افزود:  او 
مثل پالستیك می ماند، اما پول های جدید مثل ریگ 
درشتی دارد. اگر پول را در برابر روشنایی قرار دهید، 
یك نوار سفید رنگ در بین کاغذ دیده می شود. در 
نصب  کاغذ  پشت  در  را  نوار  این  جعلی  پول های 

کردند که اگر آن را بكشید، جدا می شود.«

  پول جعلی
افغانستان  بازارهای  در  جعلی  بانك نوت های  توزیع 
در  نگرانی های جدی  از  اخیر همواره  در سال های 
آمارها  اساس  بر  که  مردمی  است.  بوده  مردم  بین 
حدود 40 درصد آنان زیر خط فقر زندگی می کنند و 

عواید سرانه شان به 621 دالر می رسد.
همیشه  می گوید  کابل  فروشنده گان  از  یكی  حبیب 
در زمان معامالت، بسیار دقت می کند که پول جعلی 

نگیرد.

او گفت: »هر کسی که از ما مال می خرد و یا زمانی 
که معامله پولی انجام می دهیم، پول را به دقت کنترل 
می کنیم چون اگر پول جعلی به ما داده شود، خیلی 

مشكل تمام خواهد شد.«
محمد رسول رحیمی یكی دیگر از فروشنده گان در 
شهر کابل می گوید: »چندی قبل پنج هزار افغانی پول 
از دو روز متوجه شدم.  به من دادند. بعد  جعلی را 

حاال زیاد دقت می کنم.«
کلدار  و  دالر  مثل  ارز خارجی  افغانی،  پول  کنار  در 
)روپیه پاکستان( جعلی نیز وارد بازارهای افغانستان 

شده اند.
سخی احمد یكی از صرافان در شهر کابل می گوید 
موجودیت چنین پول ها، آنان را واداشته تا ماشین های 
از  را  اصلی  پول  که  ماشینی  بخرند.  پول  تشخیص 

جعلی تفكیك می کند.
داده  دکاندارها  به  جعلی  »پول های  می گوید:  او 
می شود. دکاندار این پول را به صراف می آورد، در 
بانك نوت  افغانی  هزار  ده  تا  افغانی  میلیون  یك  هر 

جعلی هم می باشد.«
با  جعلی  پول های  این  می گوید  افغانستان  دولت 
تكنولوژی پیشرفته آماده شده و آنها تحقیقاتی را در 

این مورد آغاز کرده اند.
در  که  »تكنولوژی  می گوید:  مرکزی  بانك  معاون 
افغانستان  در  رفته  کار  به  پول های جعلی  این  تولید 
را  جعلی  بانك نوت های  ما  نیست.  دسترسی  قابل 
که  نیست  فرستاده ایم. شكی  به خارج  بررسی  برای 

کشورهای همسایه هم در این قضیه دست دارند.«
در  افغانی،  میلیارد   146 از  بیش  حاضر  حال  در 

بازارهای افغانستان در گردش است.
زمان  تا  داوود  محمد  جمهوری  ریاست  زمان  از 
توسط  افغانی  پول  افغانستان،  در  طالبان  حاکمیت 
از سقوط  اما پس  یك شرکت روسی چاپ می شد، 
رژیم طالبان نخست یك شرکت آلمانی و بعدتر یك 
به  را  افغانی  پول  چاپ  قرارداد  بریتانیایی  شرکت 

دست آوردند.

نیروهای روسی...
وی ادامه داد: مسكو به شدت نگران است که بدتر شدن شرایط 
در افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 بتواند بر 

امنیت روسیه و دیگر کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، اولگ تیخونوف، معاون امور کهنه سربازان جنگ 
گذشته  اشتباهات  بار  این  نباید  روسیه  گفت:  روسیه  افغانستان 
خود را تكرار کند. نیروهای روسی نمی توانند در افغانستان مستقر 

شوند.
این مقام روس تاکید کرد: شما نمی توانید این اقدامات را بدون 

رضایت و توافق مردم انجام دهید.
روسیه طی دو سال گذشته در خصوص همكاری با نیروهای ناتو 
در افغانستان بسیار فعال بوده است و حتی به آن ها اجازه استفاده 

از پایگاه هوایی بسیار مهمی را در مرکز روسیه داده است.

مالعمر نامزد...
 کابل می گویند که کرزی همچنان سعی خواهد کرد 
در مسند قدرت باقی بماند. او پیوسته این ادعاها را 
»رییس  انتخابات  از  پس  که  است  گفته  و  کرده  رد 

جمهور سابق« خواهد بود که به تبعید نمی رود، بلكه 
می خواهد در کشورش بماند.

کرزی در چهارچوب تالش ها برای صلح با طالبان، 
در آخر هفته مذاکراتی در قطر داشت. او به این منظور 
با امیر قطر در دوحه مالقات کرده بود. رییس جمهور 

افغانستان در تالش است تا شورشیان و شورای عالی 
با یك دیگر در دوحه مذاکره کنند.  افغانستان  صلح 
او مذاکرات صلح کشورهای خارجی با طالبان را رد 

می کند.

مخالفان مسلح تالش 
دارند حمالت شان را بر 

کابل متمرکز سازند

مسووالن امنیتی می گویند که مخالفان مسلح تالش دارند در سال 
جاری ۸5 درصد حمالت شان را باالی شهر کابل متمرکز سازند.
در نشستی که به هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی روز 
سه شنبه در کابل برگزار شده بود، روی جلوگیری از تهدیدهای 

امنیتی بحث صورت گرفت.
به  مرکز  زون   111 فرقه  فرماندۀ  شهیم  شاه  قدم  تورنجنرال 
خبرنگاران گفت که مخالفان پالن دارند که برعالوه مراکز نظامی، 

ساحات ملكی را نیز هدف قرار بدهند.
از سوی دیگر مسووالن ریاست عمومی امنیت ملی می گویند که 
میان  به  تشكیالت  شان  در  را  تغییرات  طالبان مسلح یك سلسله 

آورده اند.
گفت،  اداره  این  مسووالن  از  یكی  رحیمی  محمد  میرزا  جنرال 
گروه طالبان با راه اندازی جلسۀ در پانزدهم ماه حوت سال 1۳۹1 
به اساس هدایت مال محمد عمر تغییرات را در تشكیالت شان 

به میان آورده اند.
وی گفت، این جلسه از سوی مولوی عبدالقدیر مسوول کمیسیون 

مالی پشاور برگزار شده بود.
برعالوۀ  دارند  پالن  جاری  سال  در  مسلح  مخالفین  او،  گفته  به 
آماج قرار دادن مراکز نظامی، سفارت خانه ها، پوسته های پولیس، 

مرکز فرماندهی امنیه، ساحات ملكی را نیز هدف قرار دهند.
در این حال، فرمانده امنیۀ کابل می گوید که مخالفان مسلح بیشتر 

تهدیدهای امنیتی را از والیات همجوار، متوجه کابل می  سازند.
جنرال محمد ایوب سالنگی اطمینان داد که برای دفع این حمالت 
در سال جاری تدابیر شدید امنیتی را با راه اندازی عملیات ها روی 

دست دارند.
نگرانی ها در خصوص افزایش حمالت باالی شهر کابل در حالی 
مطرح می  شود، که سال گذشته نیز این شهر شاهد چندین حملۀ 

مرگبار مخالفان مسلح بوده است.
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کمیسیون حقوق بشر:
پولیس و ارگان های عدلی، ناقضان 

اصلی حقوق بشر در بامیان اند

بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان: 

انتخابات آینده برای مردم مبهم است

پدر و برادری در ولسوالی کشم والیت 
گور  به  زنده  را  جوانی  دختر  بدخشان 
رد  از  پس  ساله   14 دختر  یك  کردند. 
ازدواج با نامزدش در والیت پروان کشته 
شد. در یك قضیۀ دیگر یك برادر خواهر 
متاهلش را کشت و یك شوهر همسرش 

را در والیت جوزجان گردن زد.
این درحالی است که فعاالن حقوق زنان 
هم  این  از  خشونت  پیمانۀ  می گویند 
پُر  افراد  اما سران قومی و  زیادتر است، 
نفوذ از بیرون شدن خبر مواد خشونت از 

محالت شان جلوگیری می کنند.

  افزایش آگاهی از موارد خشونت
نهادهای مدافع حقوق  مقامات دولتی و 
زنان می گویند که خشونت علیه زنان در 
افغانستان افزایش یافته و نوع خشونت ها 
نیز فجیع شده است. تنها در ماه اول سال 
جاری فجیع ترین خشونت علیه زنان در 

افغانستان صورت گرفته است.
دختر  یك  شدن  گور  به  زنده  گزارش 
جوان در والیت بدخشان چهرۀ خشن تر 
است.  گذاشته  نمایش  به  را  خشونت 
پدر و برادر این دختر که گمان می رود 
مرتكب این جنایت شده باشند به ایران 

فرار کرده اند.

قضایای  از  زیادی  تعداد  گونه  همین  به 
خشونت وجود دارد که عامالن آن مورد 
اما  است.  نگرفته  قرار  قانونی  پیگرد 
خشونت ها تنها در بخش قتل ها محدود 
لت  خانواده گی،  نمی شود. خشونت های 
تعویض  حتی  و  زدن ها  آتش  کوب،  و 
مثال های  حیوانات  با  دختران  و  زنان 

زندۀ این پدیده است.
در تازه ترین رویداد، پدری در یكی از 
کمپ های مهاجرین کابل دخترش را در 
می رساند.  فروش  به  دالر   2500 مقابل 
که  می گوید  ساله  شش  دختر  این  پدر 
گرفته  وام  پول  همسرش  تداوی  برای 
بود و اگر دریك سال دیگر این پول را 
تادیه نكند، باید دخترش را به نكاح پسر 

16 سالۀ جانب مقابل در بیاورد.
زننده  چهرۀ  زمانی  خشونت  مورد  این 
تری را به خود اختیار کرد که موسفیدان 
و بزرگان که برای حل این قضیه اشتراک 

دارند از این تصمیم پشتیبانی کردند.

  خشونت، پدیدۀ در حال افزایش
موارد  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای 
 1۳۹2 سال  در  را  زنان  علیه  خشونت 
بنابر  است.  خوانده   4000 از  بیش 
سال  اول  ماه  در  که  خشونت  موارد 

رسیده  نشر  به  رسانه ها  طریق  از   1۳۹2
دارد که موارد  نگرانی  های وجود  است، 
خشونت علیه زنان در طول سال جاری 

بیشتر از سال گذشته باشد.
ملی  شورای  عضو  جلیس،  عزیزه 
علیه  خشونت ها  که  می گوید  افغانستان 
زنان در گذشته نیز موجود بوده و تعدد 
به  قضایا  این  که  شده  باعث  رسانه ها 
او می گوید که هنوز  برسد.  مردم  اذهان 
هم خشونت علیه زنان بیشتر از آن است 

که بیان می گردد.
در  قضایا  »اکثراً  افزود:  جلیس  خانم 
قریه،  نشدن  بدنام  خاطر  به  اطراف 
می کنند  قریه کوشش  بزرگان  و  قریه دار 
به  نشود.  بیرون  قریه شان  از  قضیه  این 
این دلیل قضایایی زیادی وجود دارد که 

پنهان باقی می ماند«.
جنسیت  مساوات  ادارۀ  دیگر،  جانب  از 
و قدرتمندسازی زنان ملل متحد با نشر 
اعالمیۀ خشونت های اخیر علیه زنان در 
حكومت  از  و  کرده  تقبیح  را  افغانستان 
خواسته است تا در کنار سایر خشونت ها 
کشتارهای  قضایای  رابطه  در  زنان  علیه 
و  دهد  انجام  را  تحقیقات  ناموسی 
عدالت  به  را  جرایم  همچو  مرتكبین 

بكشاند.
به  زنان  معین وزارت  مژگان مصطفوی، 
افغانستان  رادیو آشنا گفت که حكومت 
خشونت ها  موارد  به  رسیده گی  برای 
علیه زنان تالش های همه جانبه به خرج 
می کنیم  »سعی  می گوید:  او  می دهد.  
داشته  بیشتر  عامۀ  آگاهی  برنامه های  که 
منع  قانون  از  آگاهی  برنامه های  باشیم. 
خشونت برای ارگان های ذیربط خواهد 

داشتیم«.
گزارش خشونت علیه زنان در حالی به 
دبیرکل  مون،  کی  بن  که  می رسد  نشر 
سازمان ملل متحد نگرانی خویش را در 
شورای امنیت آن سازمان در پیوند با 20 
در صد افزایش تلفات زنان و دختران در 

پایان سال 2012 اظهار داشت.

خشونت علیه زنان 

فـاجعه بار شـده است!

افزایش 25  از  که  بشر درحالی  کمیسیون حقوق 
درصدی نقض حقوق بشر در بامیان خبر می داد، 
پولیس و ارگان  های عدلی را از عوامل مهم نقض 

حقوق بشر در بامیان دانست.
بامیان  زون  دفتر  سرپرست  حیات  اهلل  حیات 
نشست  یك  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سال  بامیان  زون  در  که  گفت  بامیان  در  خبری 
گذشته 24 مورد نقض حقوق بشر وجود داشته، 
اما رقم نقض حقوق بشر در سال 1۳۹0 تنها هژده 

مورد بود.
ارگان های عدلی و  پولیس و  اکثراً  افزود که  وی 
قضایی  عوامل نقض حقوق بشر در بامیان هستند.
نقض  مورد  از مجموع 25  آقای حیات،  گفتۀ  به 
حقوق بشر، به بیست مورد آن رسیده گی شده و 

چهار مورد دیگر آن باقی مانده است.

وی از عدم جدیت دولت در برابر نقض حقوق 
ابراز نگرانی کرده و گفت که دو مورد قتل  بشر 
حتی از سال 1۳۸۹، در ولسوالی یكه ولنگ بامیان 
وجود داشته که عاملین آن تا هنوز هم بازداشت 

نشده اند.
مستمر  دادخواهی  وجود  »با  گفت:  حیات  آقای 
مدافع  سازمانهای  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
متهمین  هم  هنوز  تا  مدنی  فعاالن  و  بشر  حقوق 
بامیان مورد پیگرد  هفت مورد قتل را در والیت 

قانونی قرار نداده اند.«
بامیان  زون  دفتر  سرپرست  گفته های  براساس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر درسالی که گذشت، 
ثبت شده  کمیسیون  دفتر  در  مورد شكایت   25۳

است.
باال  را  شكایات  آمار  افزایش  دلیل  حیات  آقای 
شان  اساسی  ازحقوق  مردم  آگاهی  میزان  رفتن 
خوانده و گفت که در سال ۹1 خورشیدی بیش از 
۷500 نفر به شمول مردم عادی، آموزگاران، اهل 
معارف و دانشجویان از برنامه های آموزشی دفتر 
زون بامیان کمیسیون حقوق بشر مستفد شده اند.«
به گفتۀ آقای حیات، ناامنی، دخالت افراد با نفوذ 
در قضایای جرمی، فساد اداری، فیصله های عرفی 
مغایر با قانون، عرف و عادت های ناپسند را از 

چالش های فرا راه تأمین حقوق بشر دانست.

یا  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
فیفا می گوید در صورتی که قوانین انتخاباتی 
ضمانتی  نشود،  تصویب  پارلمان  توسط 
انتخابات ریاست جمهوری و  برگزاری  برای 
شوراهای والیتی به صورت شفاف آن وجود 

ندارد.
در  حاضر  حال  در  انتخاباتی  قوانین 
و  بحث  برای  اقدامی  هنوز  و  است  پارلمان 
و  تشكیل  قانون  است.  نشده  آن ها  تصویب 
حدود  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های 
نماینده گان  مجلس  سوی  از  پیش،  چهارماه 
تصویب شد ولی مجلس سنا آن را رد کرد. 
هردو  که  می شود  تصویب  زمانی  قانون  این 
مجلس پارلمان برسر آن جلسه مشترک دایر 

کنند و باهم به توافق برسند.
روز  فیفا  اجرایی  رییس  غر،  سپین  جانداد 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یك  در  شنبه  سه 
انتخابات  قانون  مسلكی،  بُعد  »از  گفت: 
مهمترین قدم برای انتخابات آینده است. در 
صورتی که این قانون از سوی پارلمان پاس 
شود بسیار کمك می کند که ما یك انتخابات 

خوب داشته باشیم.«

  اختالف نظرها
حكومت افغانستان و پارلمان در حال حاضر 
انتخاباتی  شكایات  کمیسیون  تشكیل  برسر 
مستقل  کمیسیون  دارند.  نظر  اختالف 
انتخابات بارها گفته است که منتظر تصویب 

قانون جدید انتخابات می باشد.
جای  به  است،  گفته  کرزی  رییس جمهور 
کمیسیون شكایات انتخاباتی باید دادگاه عالی 
دعواها و تقلب های انتخاباتی را فیصله کند. 
نهادهای  و  اپوزیسیون  احزاب  پارلمان،  اما 
کرزی  رییس جمهور  پیشنهاد  این  با  مدنی 

مخالفند.
آقای سپین غر تاکید کرد که تصویب قانون 
جدید شرط اصلی برگزاری انتخابات شفاف 
مساله  این  به  جدا  متاسفانه  »پارلمان  است: 
انتخابات  که  حالی ست  در  این  نمی پردازد. 
چهار  است.  مهم  بسیار  مردم  برای  آینده 
پارلمان  در  انتخابات  قانون  که  است  ماه 
بی سرنوشت است«. سپین غر گفت زمان آن 
مدنی  نهادهای  سیاسی،  احزاب  تا  فرارسیده 
پارلمان  بر  را  بیشتری  فشارهای  رسانه ها،  و 

وارد کنند تا این قوانین تصویب شود.
باورها براین است که ثبات سیاسی افغانستان 

برگزاری  به  وابسته   2014 سال  از  پس 
انتخابات شفاف است. در غیر این صورت، 
این کشور با بحران روبرو خواهد شد.احزاب 
سیاسی و نهادهای مدنی بارها تاکید کرده اند 
که انتخابات باید به دور از مداخله حكومت 
شفاف  صورت  به  سیاسی  حلقات  سایر  و 

برگزار شود.
سپین غر گفت، مشروعیت انتخابات وابسته 
کمیسیون  تشكیل و صالحیت های  قانون  به 
کمیسیون  وجود  زیرا  است.  انتخابات 
شكایات انتخاباتی می تواند قناعت طرف های 
سیاسی را در رابطه با رسیده گی به تقلب های 
انتخاباتی فراهم کند: »اگر این قانون تصویب 
شود، عمده ترین نگرانی جامعه مدنی، احزاب 
اداره  وقتی  می شود.  مرفوع  کاندیدان  و 
باشد  مستقل  انتخاباتی  و شكایات  انتخابات 

همه بر شفافیت باورمند خواهند بود.«
سیستم  انتخابات،  جدید  قانون  مسوده  در 
به  والیات  شده،  شناخته  رسمیت  به  حزبی 
عنوان حوزه انتخاباتی در انتخابات پارلمانی 
تقلب  که  است  آمده  آن  در  و  پذیرفته شده 
کمیسیون  یك  توسط  نیز  انتخاباتی  های 

بی طرف و مستقل بررسی شود.
قرار است پروسه ثبت نام رای دهنده گانی که 
به تازه گی سن 1۸ سالگی را تكمیل کرده و 
یا از مهاجرت برگشته اند در ماه جوزا آغاز 

شود.
مردم  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون 
از  ریاست جمهوری  انتخابات  در  افغانستان 
کارت های رای دهی موجود استفاده خواهند 
که  است  این  سیاسی  احزاب  اعتراض  کرد. 
بعضی از مردم شمار قابل توجهی کارت رای 
روز  در  می توانند  و  دارند  اختیار  در  دهی 

انتخابات تقلب کنند.

پاکستان ته الس تر..
 دوی په نورو الرو غور کوي.

ماندګار  له  فیضي  ايمل  وياند  ولسمشر  د 
دوی  وويل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې 
په خپل پخواني  اوس هم  او  ويلي  پخوا هم 
دريځ والړ دي، چې د سولې په برخه کې د 
پاکستان ونډه مهمه ده او دا د پاکستان په 
دی،  امله  دې  له  بلکې  دی؛  نه  دريځ  پلوۍ 
چې د وسله والو طالبانو رهبري په پاکستان 
کې ده، هغه وسله وال چې په افغانستان کې 
بريدونه کوي له پاکستانه راځي، د ترهګرو 
پټنځايونه او روزنځايونه هلته دي او له هغه 
ځايه رهبري کېږي او د همدې منفي حالت 
سولې  د  چې  ووايي  دي  مجبوره  امله  له 
رښتینې  او  ونډه  پاکستان  د  کې  خبرو  په 
همکاري مهمه ده او دا مهموالی کوم مثبت 

نظر نه دی.
که  هم  کې  شرايطو  اوسنیو  په  وايي،  هغه 
پاکستان  راشي،  بدلون  مثبت  شي  کېدای 
مرسته  رښتینې  سره  پروسې  له  سولې  د 
شي،  ګړندۍ  پروسه  سولې  د  وکړي، 
که  ورسېږي،  ته  پای  بريدون  ترهګريز 
همدې  له  وغواړي  ډول  رښتینې  پاکستان 
امله د پاکستان رول مهم بولو؛ خو زياتوي، 
اترو کې  په خبرو  پاکستان د سولې  دا چې 
مرسته نه کوي نو دريځ يې دا دی، چې الس 

تر زنې پاکستان ته نشي کېناستی.
وينې  چې  کله   ، خبره،  په  نوموړي  د 
پاکستان عماًل څه نه کوي، د افغان حکومت 
هم  يې  مخکې  چې  ډول  هغه  ده  دنده 

به فکر  نورو الرو چارو  په  لټولي  بديلونه يې 
بايد  هم  ټولنه  نړيواله  همدارنګه  او  وکړي 
مسوولیت  د  کې  برخه  دې  په  اوس  چې 
يې  کې  افغانستان  په  چې  وکړي،  احساس 
ولې بېګناه سرتېري وژل کېږي او د ترهګرو 

اصلي ځالې چېرې دي.
دی زياتوي، په دې برخه کې نړيواله ټولنه 
کوالی  برېټانیا  او  امريکا  ډول  ځانګړي  په 
شي په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي 

او بدلون راولي.
کلونو  کلونو  له  چې  وويل،  راز  دغه  فیضي 
څخه  ډلو  ترهګريزو  له  پاکستان  راهیسې 
او  اخیستی  کار  توګه  په  وسیلې  يوې  د 
سیمې  د  ګډون  په  افغانستان  د  يې  هغوی 

د يوشمېر هېوادونو پر وړاندې کارولي دي.
له  هغه وايي، د پاکستان دغه سیاست چې 
يې  وال  وسله  او  کاوه  مالتړ  يې  والو  وسله 
کرښې  د  ډيورند  د  چې  شوی،  المل  روزل 
فعالیتونه  ډلې  والې  وسله  ته  لوريو  دواړو 
وکړي او دا وسله والې ډلې د هر چا د الس 
خو  دي؛  ګرځېدلې  او  شي  ګرځېدای  اله 
افغانستانه  له  کوي  ادعا  پاکستان  چې  دا 
بايد  کوي  بريدونه  طالبان  پاکستاني  پرې 
پاکستان  دا  چې  شي،  وپوښتل  هغوی  له 

طالبان چا رامنځته کړل.
بايد  پاکستانه  له  خبره،  په  نوموړي  د 
تجهیز  او  تربیه  چا  ډله  دغه  چې  وپوښتل 
مسايلو  په  کشمیر  او  افغانستان  د  چا  کړه، 
بهرني  خپل  له  چا  کړه،  استعمال  کې 
ډله  دا  او  واخیسته  ګټه  کې  په  نه  سیاست 
چې دوی تربیه کړې وه همدوی ته ګواښ 

پر  يې  افغانستان  چې  وايي،  او  ګرځېدلی 
وړاندې کاروي.

سیمه  په  اوس  چې  حال  دغه  زياتوي،  دی 
کې راغلی دا د پاکستان د هغو هڅو نتیجه 
ده چې له وسله والو يې مالتړ کاوه او روزنه 
دوام  سیاست  دغه  هم  اوس  او  ورکوله  يې 

لري.
د ولسمشر وياند وويل، دا چې پاکستان دغه 
ادعا کوي او رښتیا هم دغسې وي، چې دغه 
ځايه  دې  له  او  دي  کې  افغانستان  په  ډلې 
پرې بريدونه کېږي، نو په کار ده چې په دې 
اړه اسناد او شواهد وړندې کړي، هم افغان 
حکومت ته، نړيوالې ټولنې او هم ناټو ته چې 
دوی ترې د دغو بريدونو د ددرېدو غوښتنه 

کوي.
چې  ده  کار  په  زياتوي،  فیضي  ښاغلی 
دريځ  خپل  کې  برخه  دې  په  هم  ناټو  اوس 
ډلې  دغسې  هم  رښتیا  چې  کړي،  روښانه 
هغوی  پر  نه  که  او  شته  کې  افغانستان  په 
دوی  د  نو  وي  که  او  نه  که  او  کوي  بريدونه 

ځواب ورته څه دی.
کې  پاکستان  په  چې  دا  وينا،  په  نوموړي  د 
چاودنې  او  بريدونه  ځانمرګي  ورځ  هره  هم 
وژل  انسانان  بېګناه  يې  امله  له  چې  کېږي 
روزل  دوی  چې  دي  څه  هماغه  دا  کېږي، 
او اوس ورته خپله بال ګرځېدلې او بیا وايي 

چې پاکستاني طالبان دي.
لپاره  مخنیوي  د  کار  دې  د  چې  وايي،  دی 
يې جدي اقدامات کړي دي او ورته په هېڅ 

وجه د منلو وړ نه دي. 
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فرادیس  منوچهر  ُرمان  سومین  نام  عاشقی«،  »خداحافظ 
است که در 1۷4 صفحه و با تیراژ 1000 نسخه، به وسیلۀ 
مهم ترین  است.  شده  عرضه  بازار  به  تازه  زریاب،  نشر 
ویژه گی این ُرمان منوچهر فرادیس، نثر متفاوت و پاکیزۀ آن 
نسبت به آثار پیشینش است. معرفی شخصیت ها، حادثه ها 
بیان  ُرمان  این  در  به وسیلۀ گفت وگوها  داستان  بیش تر  و 
گفت وگوها  را  ُرمان  این  اصلی  بدنۀ  واقع  در  می شود. 

تشكیل می دهد.
این ُرمان در فضایی ریالیستی و بسیار خودمانی و ساده به 
ُرمان،  اصلی  »رها«، شخصیت های  و  »امید«  عاطفی  رابطۀ 

می پردازد. زاویه دید ُرمان، اول شخص خطابی است.
خالصۀ کتاب:

امید، راوی داستان، عاشق دختری است به نام رها که سال ها 
گذشت  از  بعد  امید  داشته اند.  عاطفی  رابطۀ  هم  با  پیش 
را  عاشقی اش  ماجرای  روانی اش،  آرامش  برای  سال ها، 

خطاب به رها روایت می کند...
بخشی از ُرمان:

آن  پایاِن  دوست داشتی   می خواندی،  ُرمان  وقتی  همیشه 
قصه یی  آن  در  که  داستانی  اصاًل  نباشد.  غم انگیز  و  ناشاد 
از غم  بود، نمی خواندی. اگر می خواندی، روز ها و شب ها 
و  داستان ها  برای شخصیت های  هم  گاهی  بود.  بد  حالت 
یادم  درست  است،  یادم  می کردی.  گریه  سرنوشت شان 
یاد  از  کرده اند.  دیوانه ام  یاد ها  این  نبود،  یادم  کاش  است، 
را  قول اس   ره  مردا  داستاِن  است!  خوب  چه قدر  رفتن 
شیر  با  طاهره  برادرِ  می شد  »چی  می گفتی:  بودی.  خوانده 
باید شیر زنده گی و عشقش را  یاد نمی کرد؟ چرا  سوگند 

فدای یك سوگند کند؟«
داستاِن مردا ره قول اس، تو را به خود مصروف کرده بود. 

نویسنده  ذهِن  زادۀ  داستان  ها  این  »نه  می گفتی:  هم  گاهی 
است. نه شیری بوده نه طاهره   یی.«

خیلی  کردم  گریه  و  نشستم  پیدرا  رود خانۀ  کنار  ُرماِن  از 
خوشت آمده بود.

می گفتی: »آدمی قصه می بافد، این گونه ببافد؛ شاد و پر از 
زنده گی.«

هیچ گاهی قصه ها را جدی نمی گرفتی. آن ها را زادۀ  ذهن 
نویسنده های بیمار می دانستی که برای گم راه کردِن آدمیان 

نوشته اند.
دارم  باور  بوده.  بوده، حتمًا شیری   نه حتمًا طاهره یی   نه، 
بوده،  »ربابه »یی  زنده گیش  در  آیینه   و  گلنار  ُرماِن  راوی 
»گلنار«ی بوده. حتمًا »اِما  بواری«  بوده که زنده گیش داستان 
شده. مثل زنده گی ما که قصه شد. همانندی که رهایی بوده، 
امیدی هم بوده؛ اما نمی دانم. نمی دانم قصۀ زنده گی من و 

یا  شاد  زدی؟  رقم  چه گونه  را  پایانش  است؟  چه گونه  تو 
ناشاد؟ قصۀ من و تو چه گونه است؟ نگاه کن! من و تو هم 
قصه شدیم. دو تا شخصیِت یك ُرمان. ُرمانی که قصۀ تار 
و پود من است. هیچ  گاهی فكر نمی کردم قصۀ  زنده گی ام 
تو  بودی،  زنده گی ام  قسمت  مهم ترین  تو  شود.  این گونه 
نمی دانم،  بودی.  زنده گیم  داستان  قصۀ  قسمِت  مهم ترین 
دیگر گیچ شده ام. تو بگو: قصۀ من و تو چه گونه است؟ 
تو  به  احساسی  را می خوانی چه   این قصه  وقتی  نمی دانم 
دست می دهد؟ شاید هرگز نخواهم بدانم که چه  احساسی 
به تو دست خواهد داد. نمی دانم این قصه را برای چه  کسی 
برای چی  برای چی؟  اما  نه هرگز؛  نه،  تو؟  برای  نوشتم؟ 
کسی؟ مثل تو: نمی دانم. شاید این را نوشتم که روزگاری 
خودم بخوانم و بدانم که چه به روزم آمد؛ چرا تنها شدم، 
چرا از بهترین و زیباترین موجود خدا )زن( زخم خوردم. 
زنده گی ام  را در  زیباترین موجود خدا  بهترین و  این  چرا 

ندارم. شاید، شاید برای همین نوشتم؛ برای خودم.
نویسندۀ  و  می شود  تمام  یك روز  که  زنده گی  مثِل  خوب  
این  می نویسد،  کامل  را  ما  زنده گی  تو  و  بعِد من  روزگار 
قصه هم به پایان رسید. فقط این که تمام عمرم را خراب 
بود که در چشم های زیبای  کردی دختر! زنده گی قماری 
تو باختم. شاید خیره شدن، شاید نگاه کردن به آن چشم ها، 
آن چشم های سیاه و دل ربا، قیمتش فدا شدن عمری بود. 
دیوانه:  عاِشق  همان  و  نگهدار. همان شیدا  ُخدا   من.  عمر 

امید  ارغوان.

»دگر به یاد چه کس صبح را، شوم بیدار؟
سپیده ها و شفق ها و لحظه ها، پدرود« 

و  تنهایی«  »سال ها  ُرمان های  فرادیس،  منوچهر  از 
»روسپی های نازنین« پیش از این نشر شده است. 

شناس نامۀ کتاب:
نام کتاب: خداحافظ عاشقی

نویسنده: منوچهر فرادیس
ویراستار فنی: حفیظ شریعتی سحر

طراح جلد: آرش شرر
واژه نگار و برگ آرا: ا.اندرابی

ناشر: نشر زریاب

بانک نوت جدیِد افغانی 
چاپ شد

میلیارد  صد  تازه گی  به  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانك 
این  در  است.  کرده  چاپ  را  تازه  بانك نوت  افغانی 
بانك نوت ها مشخصات خاص برای تشخیص پولی اصلی 

از جعلی در نظر گرفته شده است.
در ده سال اخیر این چندمین بار است که بانك نوت های 
برای  افغانی  میلیارد  صد  این  می شود.  چاپ  باز  افغانی 
دست کم پنج سال آینده در نظر گرفته شده و قرار است بر 

اساس نیازمندی های بازار، پخش و توزیع شود.
بانك نوت های جدید توسط یك شرکت بریتانیایی با هزینه 
است. سفارش صد  دالر چاپ شده  میلیون  بیست  حدود 
ضرورت  زمان  در  که  شده  داده  نیز  دیگر  افغانی  میلیارد 

چاپ خواهد شد.
این بانك نوت های جدید در حالی چاپ می شود که پول 
جعلی در بازارهای افغانستان به یك چالش جدی تبدیل 

شده است.
امنیتی  تا مشخصات  افغان را واداشته  این چالش مقامات 
پول های جدید را به منظور جلوگیری از توزیع پول جعلی، 

بیشتر سازند.
خان افضل هده وال معاون بانك مرکزی گفت بخشی از 
این مشخصات نزد بانك محفوظ خواهد بود اما برخی آن 
به مردم توضیح داده می شود....               ادامه صفحه 6
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روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

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

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784۳0۱640 - 07769۳0565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیك شدن سال 1۳۹۳ / 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 نزدیكی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یك اجنداي ملی، تدویِر یك 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

آموزش سربازان زن در ارتش شدت یافته است

سربازان  آموزش  افغانستان  حكومت 
تا  است،  بخشیده  شدت  را  زن  ویژه 
آن ها در عملیات، تالشی  با شمولیت 
صورت  آنها  توسط  زنان  و  خانه  ها 
بگیرد و از حساسیت های فرهنگی در 

جریان عملیات نظامی کاسته شود.
»دخترها!  می دهد:  دستور  آموزگار 
کنید!  آماده  را  تان  تفنگ های 
)بررسی(  چك  را  تان  تفنگچه های 

کنید. آماده انداخت )شلیك( 
باشید«. این سخنان را مربی 
محل  در  زنان  ویژه  قطعه 
به  کابل  حومه  در  آزمایش 

آن ها بیان می کند.
سربازان  این  از  یكی  مریم 
است که از صفوف پولیس به 
این واحد اردوی ملی جذب 
شده است. او قبل از ظهرها 
ورزش و دوش می کند، تمرین نظامی 
انجام می دهد و می آموزد که چطوری 
سپس  کند.  شلیك  حالتی  چه  در  و 
باز  غذای چاشت را صرف می کند و 
هم مصروف تمرین نظامی می شود. او 
در  که  هستم  »بسیار خوش  می گوید: 
را  کاری  می گیرم.  سهم  امنیت  تامین 
که یك مرد می کند، خوشحالم که من 

هم انجام داده می توانم«.
داکتر  به  که  میزان  همان  به  افغانستان 
و معلم زن نیاز دارد، به سرباز زن نیز 
که  کشوری  در  زیرا  دارد.  ضرورت 
مردم نمی خواهند زنان توسط داکتران 
خانه ها  تالشی  شوند،  تداوی  مرد 
حساسیت  نیز  مردان  توسط  زنان  و 

برانگیز است.
سخنگوی  معاون  وزیری،  دولت 
وزارت دفاع افغانستان می گوید: »زنان 
افغان چرا از سوی خارجی ها تالشی 
یك  بود،  معضله  یك  این  شوند؟ 
جنجال بود که می گفتند خارجی ها به 
تالشی  را  ما  زنان  و  می آیند  ما  خانه 
می کنند. ما این معضله را حل کردیم. 
زنان و دختران افغان را در اردو آورده 
ایم تا خانه های مردم... ادامه صفحه 6

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( 
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