
مجلس نماینده گان نباید برنامۀ نظارِت خود بر کارکرد حکومت را در استیضاح چند وزیر، پایان یافته تلقی کند. این روند تازه باید آغاز شده باشد و 
حتماً هم باید به مسایل باریک تر و مهم تری پاسخ دهد؛ مسایلی که با سرنوشت و آیندۀ کشور پیوند ناگسستنی دارند و بدون یافتن راه حلی برای آن ها، 

نمی توان از یک جامعۀ قانون مدار و اصولی سخن گفت. در این مسایل، دست ها و چهره های مشخص و مهمی دخیل اند که مهم ترین آن ها، شخص 
رییس جمهوری و اعضای نزدیک به اویـند؛ اعضایی که در دوازده سال گذشته، سکان هدایت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگِی جامعه را در دست 

داشتند، ولی به دلیل فساد و ندانم کاری، افغانستان را به لبۀ پرتگاه برده اند

دیوید  بریتانیایی،  روزنامۀ  یک  گزارش  براساس 
کامرون نخست  وزیر انگلیس و جان کری وزیر امور 
خارجۀ امریکا، بر رییس جمهور کرزی فشار آورده اند 
که اختالف هایش را با کشور پاکستان که در پیروزی 
داشته  می تواند  برجسته  نقش  صلح  گفت وگوهای 

باشد، کنار بگذارد.
در  پاکستان  نقش  اندیپندینت،  روزنامۀ  گزارش  به 
افغانستان به خاطری مهم است که این  پروسۀ صلح 
مساعد  قطر  به  را  طالبان  رهبران  سفر  زمینۀ  کشور 

می سازد.
عالی رتبۀ  مقامات  از  شماری  گزارش،  این  براساس 
این  که  کرده اند  متهم  را  پاکستان  افغانستان،  دولت 
کشور با درنظرداشت این که باالی طالبان نفوذ گسترده 
افغانستان  در  صلح  تأمین  برای  را  تعهدات اش  دارد، 
از  نامناسبی  خواست  های  عوض  در  و  نداده  انجام 

افغانستان داشته است.

پاکستان از افغانستان خواسته که در بدل تسهیل روند 
دهلی  با  را  روابطش  طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای 
آموزش  کسب  برای  را  ارتش  سربازان  کرده،  قطع 
با  راه بردی  پیمان  همچنان  و  بفرستد  کشور  این  به 

اسالم آباد امضا نماید.
اما کابل می گوید که اگر سند همکاری های استراتژیک 
سنگ  سار  را  آن ها  مردم  نمایند،  امضا  پاکستان  با  را 
خواهند کرد....         ادامه صفحه 6
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محترم بودن، نتیجۀ یک عمر لیاقت اندوختن است.

مادام دامیر
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مجلس نماینده گان 
در برابرِ آزمـونی دیگـر

بریتانیایی  نیروهای  ارشد  فرمانده  کارتر  نیک  جنرال 
می گوید،  افغانستان  در  آیساف  نیروهای  معاون  و 
شمار  میالدی  جاری  سال  تابستان  در  که  در صورتی 
شود،  داده  کاهش  افغانستان  در  بریتانیایی  سربازان 
به  کشور  این  در  که  پیشرفت هایی  و  دست آوردها 
دشواری به دست آمده است، در مخاطره قرار می گیرد 

و این یک امر نابخشودنی خواهد بود.
جنرال نیک کارتر در مصاحبه با...       ادامه صفحه 6

ارشد  فرمانده  از  دوشنبه  روز  پاکستان  ارتش  فرمانده 
نیروهای خارجی در افغانستان خواست از حمالتی که از 
افغانستان بر پاکستان طرح ریزی می شود، جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از اسالم آباد، جنرال اشفق 
نیروهای  فرمانده  دانفورد  جنرال جوزف  و  کیانی  پرویز 
کردند  دیدار  راولپندی  شهر  در  افغانستان  در  بین المللی 
و دو طرف در مورد مسایل مربوط به...   ادامه صفحه 7

از  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 
طرح نابودی بند سلما در والیت هرات توسط طالبان، 
اند  گفته  ملی  امنیت  مقام های  است.  کرده  جلوگیری 
قرار بود این بند، با انفجار 1300 کیلوگرام مواد منفجره 

تخریب شود.
این  که  اند  گفته  دوشنبه  روز  ملی  امنیت  مسووالن 
مقدار مواد منفجره از پاکستان وارد افغانستان شده بود 

تا برای تخریب این بند از آن استفاده شود.
در  ابتدا  را  انفجاری  مواد  طالبان  مقام ها،  این  گفتۀ  به 
آن  از  تا  بودند  کرده  جابجا  زرغون  پشتون  ولسوالی 
مقدار مواد  این  کنند.  استفاده  بند سلما  برای تخریب 
انفجاری پس از آن کشف شد که طالبان توانستند آن 

را به ولسوالی های اوبه و چشت شریف والیت هرات 
انتقال دهند.

در  ملی  امنیت  اداره  سخنگوی  طاهری،  اهلل  شفیق 
پیام  انفجاری(  مواد  )کشف  خبر  »این  گفت:  کابل 
که  است  آنانی  و  افغانستان  مردم  برای  خوش  بسیار 

می خواهند افغانستان سر پای خود ایستاد باشد«.
بند  تخریب  اصلی  سازماندهی  می گوید  ملی  امنیت 
سلما، رهبری طالبان موسوم به شورای کویته می باشد. 
شورای کویته متشکل از آن عده رهبران طالبان است 

که توسط مال عمر رهبری می شوند.
استخبارات  ملی،  امنیت  مقام های  اظهارات  براساس 
مخالف  افغانستان  بازسازی  با  که  همسایه  کشورهای 

سلما  بند  تخریب  برنامه  تطبیق  و  طرح  در  نیز  اند 
همکاری کرده اند.

سخنگوی امنیت ملی از کشور خاصی نام نبرد. 
بند  انهدام  و  تخریب  »مفکوره  افزود:  طاهری  آقای 
سلما در شورای کویته مربوط گروه طالبان مستقر در 
ایالت بلوچستان به وسیله مال عبدالغنی، عضو رهبری 

شورای کویته سازماندهی شده است«.
که  است  افغانستان  بزرگ  بندهای  از  یکی  سلما  بند 
هزارن جریب زمین توسط آن آبیاری خواهد شد. این 
بند در حال حاضر زیر کار...              ادامه صفحه 6

جنرال کارتر به نیروهای بریتانیا:
از دست  دادن دستاوردها در افغانستان

 نابخشودنی است

کیانی به دانفورد:

جلِو حمله بر ما را 
بگیرید!

کامرون و کری به مقام های حکومت افغانستان:

اختالف ها با پاکستان را کنار بگذارید

سرایِت 
ریاکاری 
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صفحه 6

امنیت ملی:

از انهدام بند سلما توسط طالبان 
جلوگیری کردیم



چرا جناب آقای کرزی با یک تغییر صدوهشتاد 
و  گرفته  پاکستانی  ضد  موضعی  درجه یی، 
اذعان کرده  است که دیگر وقِت آن رسیده که 
جایگزین های مناسبی به جای پاکستانی ها برای 
این  سوی  آن  کنند؟  پیدا  صلح  روند  تسهیِل 
شاخ وشانه کشیدن ها، کدام حقیقت نهفته است 

و کدام بازِی تازه در راه است؟ 
که  همان طور  قطر  به  کرزی  آقای  جناب  سفر 
عملی  برای  دستاوردی  بود،  معلوم  ابتدا  از 
مذاکراِت  بر روی  بیشتر  و  نداشته  شدِن صلح 
همکاری های مشترک و سرمایه گذارِی قطری ها 
نظر  تبادل  و  بحث  تا  چرخیده  افغانستان  در 
در  صلح  برای  عملی  راهکار  یک  ارایۀ  و 
افغانستان. و این هم حرف تازه یی نیست؛ زیرا 
بتواند  بلکه هر کشور دیگری که  تنها قطر،  نه 
جای پایی برای خویش در افغانستان دست وپا 
طبیعِی  ظرفیت های  از  استفاده  فرصِت  کند، 
افغانستان را از دست نخواهد داد. اما آن چه این 
روزها مهم تر از همه می باشد، پرداختن به این 
نکته است که سرنوشت صلح در افغانستان چه 
خواهد شد، آن هم درست در روزهایی که هر 
الزم  و  می  گردد  افزوده  آن  حساسیِت  بر  روز 
است که هوشیارانه تر اقدام شود تا مبادا با یک 
نسنجیده، سالمت و شفافیِت  اشتباه و  حرکِت 
انتخابات به خطر افتد. ولی تنها چیزی که این 
روزها به نظر نمی رسد در اجندای کار دولت و 
نگرانِی آن ها باشد، خاطرجمع ساختِن مردم و 
شواهد و قراین ارایه کردن برای دغدغه داشتن 

و دل نگراِن سالمت انتخابات بودن است. 
کارِی  چندسالۀ  قاموس  در  پاکستان ستیزی 
جناب کرزی جایی نداشته و همواره او سیاستی 
و  مستقیم  دخالت های  قبال  در  شکننده  و  نرم 
تجاوزش  و حتا  ـ  این کشور  رسیدۀ  اثبات  به 
اما  است.  کرده  اتخاذ  ـ  ما  ارضی  تمامیت  به 
اکنون چه لقمۀ چرب ونرم تری پیش روی حلقۀ 
حاکم خودنمایی کرده که حتا ارزش رنجاندِن 
به  دادن  تن  زیاد،  احتمال  به  یا  و  پاکستانی ها 

تیره تر شدِن روابط را داشته است؟

وی،  تیـم  و  کرزی  آقای  جناب  شک  بدون 
موضع گیری ها  یک چنین  به  بی حساب وکتاب 
بلکه  نزده اند،  دست  کشیدن ها  شاخ وشانه  و 
حساب شده و دقیق، در حال بازی کردن و سود 
بردن از آخرین فرصت ها برای تمدیِد فرصت 
و یا دست کم ایجاد فرصت های تازه برای خود 
پاکستانی ها آن چنان  این که  از  اما غافل  هستند. 
آن قدر  و  شده اند  مسلط  ملت  این  گردۀ  بر 
نوکِر بی جیره و مواجب در این دیار دارند که 
ناآرامی ها را به شماِل  به راحتی می توانند دامنۀ 
این هم  از  بخواهند،  اگر  و  بکشانند  کشور 

گسترده تر سازند.
 درست در یک چنین فضایی که کشور در حال 
غرق شدن است و شعله های ناآرامی و بی ثباتی 

به خرمِن آرزوهای این مردم افتاده است، کابل 
و  صلح  که  شده  تبدیل  امید  نقطۀ  آخرین  به 
همه جا  بودِن  آرام  با  مساوی  را  آن  در  امنیت 
افغانستان می دانیم.  و تحت کنترل داشتِن همۀ 
از  بیرون  که  شود  بررسی  باید  که  حالی  در 
دروازه های کابل و در والیاِت دور و نزدیِک ما 
چه می گذرد. آیا دولت توانسته است همگرایی 
و انگیزۀ دفاع از مرزها را در قلوب نسل جواِن 

ما ایجاد کند؟ 
را  حالت  آشفته ترین  افغانستان،  جوان  نسل 
و  است  فشار  تحت  سو  هر  از  که  چرا  دارد، 

مهم تر از همه این که، نبود یک دورنمای باثبات 
را  توان شان  و  امید  آن ها،  روی  فرا  روشن  و 
ربوده است. وقتی نیروی جوان یک کشور که 
در  انسانی  ارزش مند  و  قدرت مند  سرمایه های 
از  دلیلی  به هر  به حساب می آیند،  یک کشور 
کار و تولید باز بمانند، به همان نسبت، کشور 
از روند توسعه عقب مانده و جریاِن عقب گرد 
اکنون  می  گردد.  تسریع  عقب مانده گی اش  و 
افغانستان در حال از دست دادِن این نیروها و 
یک  در  درست  اما  است.  کارآمد  پتانسیل های 
چنین شرایطی، کسانی از افغانستان نماینده گی 
می کنند که نه تنها مشروعیت آن ها نزدِ مردم زیر 
سوال است، که حتا طالبان که کلی بحث وجدل 
برای به میز مذاکره کشاندن آن ها جریان دارد، 

مشروعیت و مردمی بودِن آن ها را نمی پذیرند.
کرزی  آقای  میان،  این  در  که  شده  چه  حال 
جایگزین  ارایۀ  و  پاکستان ستیزی  سیاسِت 
است؟  گرفته  دست  روی  را  پاکستان  برای 
کردِن  مزه  مزه  به  بیشتر  رویکرد،  این  شاید 
مربوط  پاکستان  چتر  از  بیرون  حال وهوای 
که  بیابد  فضایی  می تواند  حد  چه  تا  که  است 
به  پاکستانی ها،  نفوذ  و  کنترل  چتر  از  خارج 
نظر  به  روزها  این  زیرا  بپردازد؛  معامله گری 
پاکستانی ها سهم کالن تر و جدی تری  می رسد 
مطالبه  افغانستان  معادالت  و  معامالت  در  را 
کرزی  آقای  جناب  کاسۀ صبر  دیگر  که  دارند 
سرآمده و به دنبال بازاری گرم تر و تازه تر برای 
صلح در افغانستان می گردد. اگر این بازار یافت 
شد و سودی کالن تر در انتظار بود، از این پس 
سیاست پاکستان ستیزی را پُررنگ تر در مواضِع 
وی خواهیم دید؛ اما اگر قطر آغاز خوبی برای 
که  همان طور  و  باشد  نبوده  تازه  رویکردِ  این 
طالبان با رد کردِن مذاکره و یا هر نوع نشستی با 
دولت افغانستان، آب پاکی را روی دست کرزی 
ریخت، قطری ها نیز این حلقه را چندان شایستۀ 
طرِف معامله قرار دادن و سرمایه گذاری نداند، 
رییس جمهور  آقای  جناب  برای  شک  بدون 
را  اخیرش  حرف های  که  است  آسان  بسیار 
گرفته  کرده، پس  ماست مالی  پاکستانی ها  برای 
و با یک سخنرانِی کوبنده، بازهم آن ها را برادر 
بخواند و تصریح کند که صلح بدون پاکستان 
و نقش ارزش مند و برازندۀ این کشور، ناممکن 
است. در حقیقت به نظر می رسد ناممکن برای 
به سرعت  و  است  ممکن  کرزی  آقای  جناب 
نفِع  با رنگ عوض کردن، ورق را به  می تواند 

خود برگرداند.
از این رو به تنها چیزی که نمی توان دل بست 

خارجِی  سیاست های  گرفت،  جدی  را  آن  یا 
و  است  حکومت  پارادوکسیکاِل  و  چندگانه 
آن چه نسل جواِن ما را بیشتر از هر چیِز دیگر 
آزرده می سازد، همین بی ثباتِی فراگیر در جامعه 
است که گراِف شعارها و عمل نکردن ها را در 
تمام عرصه ها باال برده و این خود گواهِ ُمسری 
از  آن  و شیوِع  ریاکاری  و  بودِن عدمِ صداقت 
در  حتا  آن  و گسترش  پایین  به سطوح  دولت 
بسیار خطرناک  که  است  خرده نهادهای جامعه 

و نگران کننده به شمار می رود.
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حلیمه حسینی

سرایِت ریاکاری 

از دولت به ملت!
 

پاکستان،  و  افغانستان  میان  تنش ها  دیگِر  دور  آستانۀ  در 
این  بازگشت.  قطر  از  بی نتیجه  از یک سفِر  رییس جمهور 
نظر  به  بود،  شده  دیده  تدارک  پیش  مدت ها  از  که  سفر 
تا نشان داده  پاکستان،  به  بود  پاسخی  می رسد صرفًا سفر 
پیش برد  امِر  در  هم  دیگری  بدیِل  کرزی  آقای  که  شود 
گفت وگوهای صلح دارد؛ ورنه این سفر هیچ سود دیگری 

نداشت.
افغانستان  مردم  برای  بسیاری  تاوان  سفر،  این  بهانۀ  اما 
داشته  طالبان  با  گفت وگو  برنامۀ  تمام  که  آن گونه  داشت؛ 
است. از زمانی که پاکستان چراغ سبزی مبنی بر همکاری با 
حکومت افغانستان نشان داد، دولت مردان کشور به پاکستان 
ایمان آوردند و صلح را در یک قدمِی  خویش دیدند، به 
را  نیز ضرب االجِل شش ماهۀ صلح  انگلستان  این که  ویژه 

تعیین کرد.
آن قدر  ارگ  تیِم  نمی رسید  نظر  به  آغاز  همان  از  هرچند 
ساده لوح باشد که این گونه برنامه ها را کامیاب تلقی کند؛ 
ولی دست کم آقای کرزی و همراهانش آن قدر هوشیاری به 
خرج دادند که توانسـتند رقبای سیاسی و مردمِ افغانستان را 
مدت زیادی سرگرمِ این برنامه سازند. در هر حال به رغم 
عادت، این مناسبات نیک و حسنۀ افغانستان و پاکستان، سه 
نیانجامید و سرانجام سخن گویان آقای  ماه بیشتر به طول 
اعالم  را  روابط  این  در  تنش  نشانه های  نخستین  کرزی، 
بدوِن  صلح  امر  می گویند،  اکنون  آنان  که  طوری  کردند. 

پاکستان نیز تحقق پذیر است.
می باشد،  توجه  قابل  بیشتر  همه  از  آن چه  میانه  این  در 
حکومت  اپوزیسیون  گروه های  و  رسانه ها  پیش بینی های 
است که از همان آغاز بر بنیاد شناختی که از پاکستان وجود 
پاکستان  که  بود  آن  بر  پیش بینی ها  گردید.  مطرح  داشت، 
صلح  هم چنان  و  نمی کند  همکاری  صلح،  آوردن  امر  در 
بدون همکاری پاکستان تحقق پذیر نیست. اما آقای کرزی 
و همراهانش این دریافت را نادیده انگاشتند و در پی ردِ آن 
برآمدند تا این که یک بارِ دیگر ثابت شد حکومت افغانستان 

حق به جانب نبوده است.
سوگ مندانه در پی این لج بازی ها، خود حکومت افغانستان 
بزرگ ترین ضربه را بر پیکِر صلح وارد آورد؛ به گونه یی 
زندانیاِن  از  زیادی  نافرجام، شمار  برنامۀ  اثر همین  در  که 
طالبان را آزاد ساخت و حتا خود سبب شد که پاکستان نیز 

زندان های خود را از وجود افراد طالب تخلیه کند.
در واقع می توان گفت که آزادی بی  قیدوشرِط طالبان، نتیجۀ 
این دور از روابط حسنۀ افغانستان و پاکستان بوده است که 
اکنون هیچ کسی از آن سخن نمی زند. پرسش این جاست 
که اکنون چه کسی، مسوولیت آزادسازِی بی رویۀ زندانیان 

طالبان را به گردن می گیرد؟
پاکستان دست کم این هوشیاری را داشت که در همان زمان 
اعالم کرد؛ این آزادی به درخواست دولت افغانستان انجام 
می پذیرد. اما آیا اکنون حکومت افغانستان این موضوع را 

قبول می کند؟
سیاست ستیز و دوستی با پاکستان، یکی از خصیصه های 
می شود.  شمرده  کرزی  آقای  حکومت دارِی  سال  ده  مهم 
حکومت افغانستان در پی این گونه اعمال سیاست، پیوسته 
امتیازهایی را به پاکستان قایل شده؛ اما بعد از این که روابط 
به تیره گی انجامیده، تاوان اصلی را مردم افغانستان پرداخته 

است.
کم نبوده است نمونه های امتیازدهی به پاکستان و هم چنان 
ملت  متوجه  ضررش  تنها  و  تنها  که  کشور  آن  با  ستیزه 
سوگ مندی  تجربیات،  این  همۀ  با  ولی  بوده.  افغانستان 
آن جاست که حکومت افغانستان هنوز از تطبیق این گونه 
با  مخالفت  یا  و  مذاکره  است.  نکشیده  دست  سیاست 
ندارد.  تأثیری  آمدِن صلح هیچ  به وجود  امر  پاکستان، در 
علیه حکومت  جهانی  فشارهای  بسیج  با  تنها  مشکل  این 
پاکستان، حل می گردد که به رغم فرصت های به وجود آمده 

در این راستا، تیم بر سر اقتدار هیچ  اقدامی نکرده است.
در نهایت می توان گفت که این سیاست حکومت افغانستان، 
آن گونه که از قراین پیداست، هیچ گاهی خاتمه پیدا نخواهد 
کرد و هرگز کسی هم پیامد ویران گِر آزادی طالبان را به 

گردن نخواهد گرفت.

تاواِن آزادسازِی طالبان 
را چه کسی می پردازد؟

پاکستان ستیزی در قاموس چندسالۀ کارِی جناب کرزی جایی نداشته و 
همواره او سیاستی نرم و شکننده در قبال دخالت های مستقیم و به اثبات 
رسیدۀ این کشور ـ و حتا تجاوزش به تمامیت ارضی ما ـ اتخاذ کرده است. 
اما اکنون چه لقمۀ چرب ونرم تری پیش روی حلقۀ حاکم خودنمایی کرده 
که حتا ارزش رنجاندِن پاکستانی ها و یا به احتمال زیاد، تن دادن به تیره تر 
شدِن روابط را داشته است



آزادی  فرمان  سودان،  جمهور  رییس  البشیر،  عمر 
تمامی زندانیان سیاسی را صادر کرده است.

آقای بشیر این خبر را در جریان سخنرانی در مراسم 
به  پارلمان اعالم کرد و گفت که دولت  بازگشایی 
و  گروه ها  تمامی  با  ملی"  "گفت وگوهای  انجام 

احزاب متعهد است.
چه  فرمان  این  براساس  که  نشده  مشخص  هنوز 
تعداد از زندانیان سیاسی در آن کشور آزاد خواهند 

شد.
در  ها  تنش  که  شده  اعالم  حالی  در  تصمیم  این 
سودان با هدف بهبود روابط با سودان جنوبی کاهش 

یافته است.
گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  بشیر  آقای 
بیان  آزادی  برای  الزم  شرایط  اکنون  هم  "سودان 

افراد و گروه ها را تضمین می کند."
رییس جمهور سودان افزود که دولت به گفت وگو 
از  اجتماعی  احزاب سیاسی و  تمامی گروهها و  با 

جمله افراد مسلح ادامه می دهد.

ضمن  بشر  حقوق  بان  دیده 
بشیر  آقای  سخنان  از  استقبال 
ابراز امیدواری کرده که این اقدام 
به بازداشت ها و همچنین اعمال 

شکنجه در آن کشور پایان دهد.
بان  دیده  سازمان  از  هنری،  ژان 
این  که  است  گفته  بشر  حقوق 
نقض  از  اخباری  ماه  هر  سازمان 
به  افراد  بازداشت  و  بشر  حقوق 
در  سیاسی  عقاید  داشتن  دلیل 

سودان دریافت می کند.
سودان  استقالل  زمان  از  سودان 

شرایط  تشدید  با  میالدی   ۲011 سال  در  جنوبی 
امنیتی روبرو است.

امضای  با  کشور  دو  رهبران  گذشته  سپتمبر  در 

توافقنامه یی به میانجیگری اتحادیه آفریقا در مورد 
درآمدهای نفتی به توافق رسیدند.

مناقشه بر سر این مساله دو کشور را تا آستانه یک 
جنگ کامل پیش برد.
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روز  بشر  حقوق  دیده بان 
میانمار  دولت  از  دوشنبه 
خواست درباره ناکامی پولیس 
کردن  متوقف  در  کشور  این 
موج اخیر کشتارهای فرقه یی 
در  آتش سوزی های عمدی  و 

میانمار تحقیق کند.
انتشار  با  بشر  دیده بان حقوق 
تصاویر ماهواره یی اعالم کرد، 

بر اساس این تصاویر، بیش از 800 ساختمان در شهر »میکتیال« در 
مرکز میانمار کامال نابود شده اند و بسیاری از مناطقی که قبال خانه ها و 

اموال مردم در آنجا قرار داشت، سوخته اند.
دولت  گفت:  بشر  حقوق  دیده بان  در  آسیا  امور  مسوول  آدامز،  برد 
میانمار باید درباره خشونت ها در »میکتیال« و ناکامی پولیس در متوقف 

کردن کشتار جسورانه و سوزاندن دیگر مناطق تحقیق کند.
به  ماه گذشته که  ناآرامی های  بر اساس گزارش رسانه های دولتی، 
شهرهای دیگر میانمار نیز کشیده شد، به کشته شدن 43 تن و نابودی 

بیش از 1300 خانه و دیگر ساختمان ها انجامید.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بر اثر این خشونت ها حدود 1۲ 

هزار تن نیز بی خانمان شده اند.
در  آسیا  امور  معاون  رابرتسون،  فیل  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیده بان حقوق بشر گفت، بیشتر مناطقی که در شهر »میکتیال« نابود 

شده اند، مناطق مسلمان نشین بوده است.
دیده بان حقوق بشر اعالم کرد، این ویرانی ها به ناآرامی های فرقه یی 
سال گذشته در میانمار شباهت دارد که سبب کشته شدن دست کم 

180 تن شد.

امضای یک توافق نامة تاریخی میان اردن و فلسطین 

شاه اردن مسوول حفاظت از اماکن مقدس قدس شد

زندانیان سیاسی سودان آزاد می  شوند

به  که  کردند  امضا  توافقنامه یی  فلسطین  و  اردن  رهبران 
موجب آن حمایت امان از اماکن تاریخی و مذهبی قدس 
گسترش می یابد و پادشاه اردن به عنوان مسوول اماکن 
مذهبی قدس از سوی تشکیالت خودگردان به رسمیت 

شناخته شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، محمود عباس، رییس 
دوم،  عبداهلل  ملک  و  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
پایتخت  امان  در  نشستی  طی  یکشنبه  روز  اردن  پادشاه 
از  مشترک  حمایت  خصوص  در  را  توافقنامه ای  اردن 

اشغالی  قدس  در  مقدس  اماکن  سایر  و  االقصی  مسجد 
و  مهم  بسیار  را  توافقنامه  این  طرف  دو  و  کردند  امضا 

تاریخی خواندند.
فلسطین  بخش  آزادی  سازمان  توافقنامه،  این  براساس 
ملک  نقش  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  و  )ساف( 
عبداهلل دوم را به عنوان« حافظ و مسوول اماکن مقدس 
در قدس اشغالی » و تالش وی برای حفظ این اماکن و 

به ویژه مسجد االقصی، به رسمیت شناختند.
این  داد:  گزارش  خصوص  این  در  اردن  خبرگزاری 

اردن  میان  توافق  مورد  تاریخی  اصول  بر  که  توافقنامه 
به  واقع  در  دارد،  تاکید  قدس  در خصوص  فلسطین  و 
و  فلسطین در حفظ شهر قدس  و  اردن  تالش مشترک 
سازی،  یهودی  خطر  با  مقابله  نیز  و  آن  مقدس  اماکن 

کمک می کند.
عالوه بر این، توافقنامه مذکور قیمومیت اردن بر اماکن 
مقدس شهر قدس را از سال 19۲4 میالدی به رسمیت 

می شناسد.
منطقه یی  شرقی  قدس  توافقنامه  این  براساس  همچنین 
اشغالی نامیده شده و بر حاکمیت فلسطین بر این قسمت 

از شهر قدس تاکید شده است
اسراییل  رژیم  که تالش های  دارد  تاکید  نامه  توافق  این 
بیهوده  تاکنون تالشی  از سال 1967  اشغال قدس  برای 

بوده است و قدس همچنان به فلسطینیان تعلق دارد.
محمود عباس نیز به نوبه خود اعالم کرد توافقنامه امضا 
شده بر مفاد توافقنامه یی تاکید دارد که در زمان پادشاهی 
حسین بن طالل، پادشاه اسبق اردن امضا شده بود و بر 
مذهبی شهر  مناطق  قیمومیت  انگلیس  دولت  آن  اساس 

قدس را به اردن سپرده است.
این  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  نیز  اردن  پادشاهی  دفتر 
توافقنامه در حقیقت تاکید مجددی است بر هدف واحد 
اردن و فلسطین در دفاع از شهر قدس و مسجد االقصی، 
اماکن هدف حمالت  این  به ویژه در شرایط کنونی که 
پیاپی برای تغییر ماهیت عربی و اسالمیشان قرار گرفته اند.

دیده بان حقوق بشر: 
پولیس میانمار در متوقف کردن 

خشونت ها ناکام بوده است

کوریای جنوبی:
 به هرگونه تحریک 

کوریای شمالی واکنش قوی 
نشان می دهیم

جنگنده های اف ۲۲ امریکایی 
راهی کوریای جنوبی شدند

ابراز امیدواری ناتو برای بهبود روابط با مسکو

به  بار دیگر قدرت خود در شبه جزیره کوریا را  امریکا  ایاالت متحده 
جنوبی  کوریای  روانه  را  ۲۲ خود  اف  جنگنده های  و  گذاشته  نمایش 
کرده است. این جنگنده های رادارگریز قرار است در تمرین های نظامی 

شرکت کنند.
جنگنده های اف ۲۲ از گران ترین و مدرن ترین سال ح های نیروی هوایی 
ایاالت متحده محسوب می شوند. امریکا حال تعدادی از این جنگنده ها 
را از پایگاه هوایی کادنا، واقع در جاپان، به کوریای جنوبی اعزام کرده 

تا بار دیگر قدرت خود را در بحران کوریا نشان دهد.
رادارگریز هستند و  استلیت معروف اند،  به  این جنگنده های مدرن که 

دستگاه های حریف به سختی می تواند آن ها را شناسایی کند.
نشریه امریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که این جنگنده ها روز 
یکشنبه برای انجام تمرین های نظامی مشترک با کوریای جنوبی وارد 
پایگاه اوسان شده اند. فرماندهی نظامی امریکا در خاک کوریای جنوبی 

نیز این خبر را تأیید کرده است.
کوریای  به   B۲ نوع از  امریکایی  رادارگریز  بمب افکن  دو  آن  از  پیش 
جنوبی اعزام شده بودند. وال استریت جورنال جزئیاتی در مورد شمار 

جنگنده های اف ۲۲ که روانه کوریای جنوبی شده اند، ذکر نکرد.
گزارشی  در  اشپیگل  آلمانی  نشریه  اینترنتی  پایگاه  دیگر  سوی  از 
امریکا خشم  می نویسد که تمرینات نظامی مشترک کوریای جنوبی و 

رهبری کوریای شمالی را برانگیخته است. 

پیونگ یانگ  اعالم  از  پس 
وارد  این که  بر  مبنی 
وضعیت جنگی با کوریای 
رییس  شده است،  جنوبی 
کوریای  جدید  جمهوری 
دوشنبه  روز  جنوبی 
به  کشورش  که  گفت 
از سوی  تحریک  هرگونه 
»واکنشی  پیونگ یانگ 

تالفی جویانه و قوی« نشان می دهد.
جمهوری  رییس  گیون-هیه،  پارک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کوریای جنوبی، در جلسه یی که روز دوشنبه با مقام های ارشد نظامی 
کشورش داشت گفت تهدیدهای ستیزه جویانه یی که کشورش طی ماه 
اخیر تقریباً هر روزه از کوریای شمالی دریافت کرده را »بسیار جدی« 

تلقی می کند.
وی در این جلسه افزود: »به باور من اگر ]کوریای شمالی[ دست به 
هرگونه تحریکی علیه مردم ما بزند، ما باید بالفاصله و بدون هرگونه 

مالحظه سیاسی، به آن واکنش تالفی جویانه قوی نشان دهیم.«
بنا بر این گزارش، »کیم کوآن جین«، وزیر دفاع کوریای جنوبی، نیز که 
در جلسه یادشده حضور داشت گفت که در صورت آغاز درگیری 
نظامی، کوریای جنوبی »دست به حمالت پیش دستانه علیه تاسیسات 

هسته ای و موشکی کوریای شمالی خواهد زد.«
با باال گرفتن تنش ها میان دو کوریای، ارتش امریکا روز دوشنبه اعالم 
کرد که در قالب تمرین های نظامی مشترک خود با کوریای شمالی که 
هم اکنون در حال اجرا است، جنگنده های رادارگریز اف-۲۲ به کوریای 

جنوبی فرستاده است.
ارسال این جنگنده ها در حالی صورت می گیرد که کوریای شمالی پیش 
از این در واکنش به حضور بمب افکن های رادارگریز بی-۲ و بی-۵۲ 
امریکا در تمرین های نظامی یادشده، تهدید کرده است که خاک آمریکا 

و پایگاه های آمریکایی در اقیانوس آرام را هدف قرار خواهد داد.
»پاک  شمالی،  کوریای  پارلمان  که  رسید  خبر  هم چنین  دوشنبه  روز 
پونگ جو« که در سال ۲007 از سمت نخست وزیری برکنار شده بود را 

بار دیگر به مقام نخست وزیری منصوب کرده است.
»پاک پونگ جو« پس از آن که استقرار یک نظام پرداخت دستمزدها به 
سبک رایج در امریکا را پیشنهاد داده بود از کار برکنار شد اما انتصاب 
دوباره او پس از آن صورت می گیرد که رهبر کوریای شمالی خواستار 

اجرای برنامه های تقویت اقتصادی شده است.
اقتصاد کوریای شمالی با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کند 
و به گزارش سازمان ملل متحد، دو سوم از جمعیت ۲4 میلیون نفری 

این کشور با کمبود غذا روبه رو هستند.
دو کشور شبه جزیره کوریا از ماه دسامبر که کوریای شمالی اقدام به 
پرتاب یک موشک دوربرد کرد با چرخه یی فزاینده از تنش ها روبه رو 
شده اند تا جایی که کوریای شمالی روز شنبه دهم فروردین اعالم کرد 

که وارد »وضعیت جنگی« با کوریای جنوبی شده است.
جنگ در شبه جزیره کوریا در سال های ۵3-19۵0 بدون انعقاد پیمان 
صلح و فقط با برقراری آتش بس پایان یافت و به همین دلیل دو کشور 

از نظر حقوق بین الملل در وضعیت جنگی به سر می برند.

معاون دبیرکل ناتو گفت: ناتو امیدوار است تغییر 
دفاع موشکی  برنامه های  قبال  در  امریکا  سیاست 
بتواند نگرانی های روسیه را از بین برده و زمینه های 

همکاری در خصوص این مسأله را فراهم آورد.
روسیه اعالم کرده است، برنامه های سپر موشکی 
را  مسکو  بازدارندگی  توان  می تواند  امریکا 
تحت الشعاع قرار دهد. با این حال،  بعد از آن که 
امریکا در 16 مارس اعالم کرد، 14 سامانه رهگیری 
موشکی را در واکنش به تهدیدات کوریای  شمالی 
از  هم زمان  و  ساخت  خواهد  مستقر  آالسکا  در 
استقرار سامانه جدید رهگیری در اروپا خودداری 
خواهد کرد،  روس ها در موضع گیری های خود در 
قبال برنامه های سپر دفاع موشکی امریکا انعطاف 

بیشتری نشان داده اند.
می خواهد  کشور  این  است،  کرده  اعالم  روسیه 
دفاع  جدید  برنامه  چارچوب  و  ساختار  درباره 
واشنگتن  دولت  مسووالن  با  امریکا  موشکی 
انتظار  رو،  این  از  کند.  گفت وگو  و  مذاکوریای 
روسیه  و  امریکا  دفاعی  مسئوالن  که  می رود 
در  گفت وگو  و  بحث  برای  آینده  هفته های  در 

خصوص این موضوع با یکدیگر دیدار کنند.
ورشبو،   الکساندر  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  دبیرکل  معاون 
)ناتو( گفت: تغییری که در موضع امریکا صورت 
گرفته است، از ابهام در وضعیت موجود می کاهد.

که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ  اکنون  افزود:  وی 
روس ها از این نگران باشند که این سامانه دفاعی 
بر  تاثیری  بازدارندگی راهبردی روسیه  بر قدرت 

جای بگذارد.
امور  وزارت  مسووالن  با  دیدار  از  بعد  که  وی 
خارجه و وزارت دفاع روسیه و نیز مسووالن کاخ 
گفت:  می کرد،  گفت وگو  خبرنگاران  با  کرملین 

گمان می کنیم که یک فرصت واقعی به وجود آمده 
است و امیدواریم که روس ها این فرصت را مغتنم 

شمارند.
ورشبو که در گذشته سفیر امریکا در روسیه بوده 
است، گفت:  امیدواریم که گفت وگو و مذاکوریای 
درباره این سامانه دفاع موشکی بین امریکا و روسیه 
و ناتو تسریع شود تا ما بتوانیم به نوعی توافق در 

خصوص همکاری دفاع موشکی دست یابیم.
در  پیشرفت  هرگونه  افزود ،  ناتو  دبیرکل  معاون 
موشکی  دفاع  سامانه  زمینه  در  همکاری  زمینه 
و  امریکا  گفت وگوهای  سرگیری  از  به  می تواند 
روسیه در خصوص کاهش تسلیحات هسته یی در 

هر دو سطح راهبردی و غیرراهبردی منتهی شود.
که  صورتی  در  کرده اند،  اعالم  بارها  روس ها 
استقرار  خصوص  در  مسکو  نگرانی های  امریکا 
سامانه دفاع موشکی در اروپا را نادیده بگیرد، بعید 
خواهد بود که روسیه با کاهش بیشتر زرادخانه های 

هسته ای این خود موافقت کند.
ناتو  و  امریکا  که  است  آن  خواستار  روسیه 
تضمین های الزام آور حقوقی بدهند که سامانه دفاع 
موشکی که در اروپا مستقر خواهد شد، تهدیدی 

علیه مسکو به دنبال نداشته باشد. 
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بخش دوم پایانی

نبوغ و نابغه
   توسعه و پرورش قوۀ ذهنی خالق 

قوۀ ذهنی خالق، هرچه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و هرچه بیشتر به آن اتکا 
شود، هوشیارتر می گردد. استفاده، تنها راه پرورش این استعداد است. 

آن چه به عنوان »وجدان« می شناسیم، کاماًل از طریق حس ششم عمل می کند. 
هنرمندان، نویسنده گان، موسیقی دانان و شاعران بزرگ، به این علت بزرگ اند که 
به کمک قوۀ تصور خالق به »صدای آرام و مالیم« درون خود، گوش فرا می دهند. 
سخن ران بزرگ زمانی به بزرگی می رسد که چشمانش را می بندد و کاماًل بر قوۀ 

تصور خالق خود تکیه می کند. 
سخن رانی ات  اوج  به  رسیدن  از  قبل  چرا  پرسیدند  سخن ران  این  از  که  زمانی 
چشمان خود را می بندی، پاسخ داد: »این کار را می کنم چون از این طریق می توانم 

از اندیشه هایی که از درون به ذهنم می رسد، صحبت کنم.« 
یکی از سرمایه داران بزرگ و موفق نیز همین عادت بستن چشمان را برای دو یا 
سه دقیقه قبل از اتخاذ تصمیماتش دنبال می کرد. هنگامی که از او سوال شد، پاسخ 
داد: »زمانی که چشمانم بسته اند، می توانم به منبعی از هوش برتر دست پیدا کنم 

و از آن بهره ببرم.« 
   چه گونه یک مخترع به مهم ترین افکار خود دست می یابد؟ 

دکتر المرآر. گیتس به کمک فرآیند استفاده از قوۀ خالق ذهن، بیش از ۲00 اختراع 
به ثبت رساند. روش او برای کسانی که عالقه مند به رسیدن به موقعیت یک نابغه 
هستند، جایی که داکتر گیتس به آن تعلق داشت، پرمفهوم و جالب خواهد بود. 

داکتر گیتس یکی از بزرگ ترین دانشمندان جهان است. 
او در آزمایشگاه خود، اتاقی با نام »اتاق ارتباط شخصی« داشت. این اتاق عماًل ضد 
صدا و چنان بود که می شد جلوی نور را گرفت. درون اتاق تنها میزی کوچک و 
یک دفترچه روی آن بود. مقابل میز، روی دیوار دکمه یی برای کنترل نور وجود 
داشت. زمانی که داکتر گیتس می خواست از نیروهایی که از طریق قوۀ تصورش 
به او می رسیدند استفاده کند، به این اتاق می رفت، پشت میز می نشست، چراغ را 

خاموش می کرد و بر اختراع مورد نظرش تمرکز می نمود. 
او در آن موقعیت باقی می ماند تا این که افکار و اندیشه ها شروع به »جرقه زدن« 

در ذهن می کردند. 
یک بار، اندیشه ها چنان سریع و شدید می آمدند که مجبور شد تقریبًا سه ساعت 
بنویسد. سپس یادداشت ها را بررسی می کرد. پاسخ مسالۀ او در این یادداشت ها به 

صورت هوش مندانه بیان شده بود. 
داکتر گیتس با نشستن در این اتاق برای افراد و شرکت ها، کسب معاش می کرد. 
بعضی از بزرگ ترین شرکت ها در امریکا، در ازای هر ساعت »نشستن برای افکار« 

حق الزحمۀ قابل توجهی به او می دادند. 
تجربیات  با  است، چون عمومًا  اشتباه پذیر  و  ناقص  معموالً  انسان،  استدالل  قوۀ 
فرد هدایت می شود. تمامی دانشی که فرد از طریق تجربه به دست می آورد، دقیق 
نیست. اندیشه های کسب شده از راه قوۀ تصور خالق بسیار مطمین تر اند، چون 

از منبعی قابل اعتمادتر از هر منبِع دیگر به دست می آیند.
   روش های نوابغ در دست رس شماست 

شاید تفاوت اصلی میان نابغه و مخترع عادی در این حقیقت باشد که نابغه از قوۀ 
تصور خالق خود استفاده می کند، در حالی که مخترع از این قوۀ درونی هیچ چیز 

نمی داند. مخترع علمی از هر دو قوۀ تصور خالق و تصور ترکیبی بهره می برد. 
به عنوان مثال، مخترع علمی یک اختراع را با سازمان دهی و ترکیب اندیشه های 
شناخته شده یا اصول تجربی حاصل از قوۀ استدالل شروع می کند. اگر بفهمد که 
دانش او برای تکمیل اختراع کافی نیست، از منابع دانشی که از طرق قوۀ تصور 
خالق حاصل می شود، بهره می برد. این روش با روش های دیگر متفاوت است، 

اما اساس آن چنین است: 
1( او ذهن خود را برمی انگیزاند تا در سطحی باالتر عمل کند؛ 

خویش،  ذهن  در  و  کرده  تمرکز  اختراعش  شدۀ  شناخته  فاکتورهای  بر  او   )۲
این تصویر را  اختراعش نقش می بندد.  ناشناختۀ  فاکتورهای  از  تصویری روشن 
در ذهن خود نگه می دارد، تا این که ضمیر ناخودآگاه آن را دریافت کند، سپس 
با پاک کردن تمام افکار از ذهن به انتظار می نشیند تا پاسخ مورد نظر در ذهنش 

»جرقه« بزند. 
گاهی نتایج به صورت مشخص و سریع حاصل می شوند. گاهی نیز نتایج نسبت به 

میزان پرورش حس ششم یا قوۀ خالق، ضعیف و گاهی منفی می باشند. 
think & grow rich :بخشی از کتاب

مترجم: ف.ش.س. 
www.mastoor.ir :برگرفته از وب سایت 

مسالۀ  تعریف، یک  کامل  فقدان  یا  ضعف 
فراگیر در ادبیات علمی است. این امر یکی 
مفهوم  که  است  متعددی  بی دقتی های  از 
اقتصاد دانش را بیشتر به لفاظی تبدیل کرده 
اسمیت،  سودمند)کیت  تحلیلی  تا  است 

 .)۲009
هدف این مقاله پرکردن بخشی از شکاف 
مذکور در نقل قول باال است. هدف اصلی 
به  است.  آزمون  قابل  تعاریف  کردن  پیدا 
اجازه  ما  به  که  تعاریفی  دیگر،  عبارت 
می دهند با یک روش خلل ناپذیر از طریق 
داده های  و  بین المللی  و  ملی  آمارهای 
کار  نیروی  دانش  دانش،  اقتصاد  پیمایشی، 
اندازه  را  دانش  بر  مبتنی  شرکت)بنگاه(  و 
اجازه  ما  به  خود  نوبۀ  به  این  بگیریم. 
خواهد داد تا به پرسش های کلیدی همانند 
زیر پاسخ دهیم: میزان بزرگی اقتصاد دانش 
چه قدر است؟ این اقتصاد به چه سمتی و 
با چه سرعتی رشد می کند؟ نتایج عملی و 
سیاسی آن برای بنگاه ها و دولت چیست؟ 
از  تعدادی  آزمون  امکان  ترتیب،  این  به 
ادعاهایی که در مورد اقتصاد دانش مطرح 
مثال  برای  داشت.  خواهیم  را  است  شده 
حال  در  دانش  اقتصاد  در  سرمایه گذاری 
سبقت از سرمایه گذاری در سرمایۀ فیزیکی 
است. متاسفانه ارایۀ تعریف، دغدغۀ اصلی 
بحث ها نیست، هم چنین صاحب نقل قول 
فوق، کمکی به تعریف دقیق اقتصاد دانش 

یا فعال دانش نمی کند. 
بخشی از مشکل این است که تعیین دقیق 
تعدادی از مفاهیم اساسی، ذاتًا دشوار است. 
همان طور که در یک گزارش چنین نتیجه 
و  درک  توصیف،  »علم  است:  گرفته شده 
خواهد  ناقص  همواره  دانش،  اندازه گیری 
انجمن،  این  در  شده  تعریف  دانش  بود. 
به  لغزنده،  اغلب  چسبنده،  گاهی  متغیر، 
بسیار  و  ضمنی  غالبًا  ملموس،  ندرت 

ناهمگن است.« 
فعال  و  دانش  اقتصاد  عبارت  نتیجه،  در 
خودتعریف  حالت  یک  اغلب  را  دانش 
موارد در  برخی  در  اند و  بدیهی گرفته  و 

مقابل داده های دقیق آزمون نشده اند. 
دانش  اقتصاد  عمومی  تعاریف  از  تعدادی 
عصاقورت  زبانی  با  است.  آمده  زیر  در 
داده می توانیم بگوییم اقتصاد دانش چیزی 
فراهم کردن  از  توسط شرکت ها  که  است 
خوبی  به  ذهن های  و  قوی  کمپیوترهای 
آموزش دیده در جهت ایجاد ارزش، فراهم 

می شود. 
   تعاریف اقتصاد دانش 

طبیعی،  منابع  با  مقایسه  در  دانش  »نقش 
سرمایۀ فیزیکی و نیروی کم مهارت، اهمیت 
کشورهای  همۀ  است.  کرده  پیدا  بیشتری 
عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 
)OECD( به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش 
سرعت های  با  چند  هر  می کنند  حرکت 

 .)OECD,1996( »متفاوت
»... نوعی از اقتصاد است که در آن تولید 
و استخراج دانش، نقش عمده یی در ایجاد 
را  دانش  اقتصاد  البته  بازی می کند.  ثروت 
مرزهای  جابه جایی  ساده گی  به  نمی توان 
دانش تلقی کرد، بلکه عالوه برآن، مشتمل 
بهره برداری  و  استفاده  موثرترین  بر  است 
شیوه های  تمام  در  دانش،  انواع  همۀ  از 

فعالیت های اقتصادی. 
»ایدۀ اقتصاد مبتنی بر دانش، تنها توصیفی 
جدید  فناوری های  با  مرتبط  صنایع  بر 
تشریح کنندۀ مجموعه یی  ایده،  این  نیست. 
از منابع جدید مزایای رقابتی است که قابل 
اعمال به همۀ بخش ها، شرکت ها و نواحی 
است؛ از کشاورزی و ُخرده فروشی گرفته 

تا نرم افزار و بیوتکنالوژی«. 

بر  فزاینده یی  طور  به  اقتصادی  »موفقیت 
استفادۀ کارآمد از دارایی های غیرقابل لمس 
مانند دانش، مهارت و پتانسیل های خالقانه 
به عنوان منابع اصلی مزایای رقابتی، مبتنی 
برای  دانش«  »اقتصاد  اصطالح  است. 
اقتصادی  نوظهور  ساختار  این  توصیف 

به کار می رود«. 
وسیع تری  مفهوم  دانش،  بر  مبتنی  »جامعۀ 
و  پژوهش  به  روزافزونی  التزام  که  است 
تمام  اصطالح،  این  می کند.  ایجاد  توسعه 
جنبه های اقتصاد امروزی را پوشش می دهد 
که در آن دانش در بطن ارزش افزوده قرار 
و  جدید  فناوری های  تولید  از  می گیرد: 
تا  گرفته  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
خالق،  صنایع  دانش،  بر  مبتنی  خدمات 

مانند رسانه و معماری.« 
یا  جدید  اقتصاد  یک  دانش  اقتصاد  آیا 

بی وزن است؟ 
برخی اظهار کرده اند که ظهور یک اقتصاد 
است،  اساسی  تحول  یک  دانش،  بر  مبتنی 
بهره وری  دربردارندۀ  جدید«  »اقتصاد  یک 
بازار  و  تورم  فاقد  سریع تر  رشد  بی پایان، 
اظهارات  برخی  یک نوا.  صعودی  بورس 
فناوری  تحول  که  است  آن  از  حاکی 
در  را  شرکت ها  ارتباطات،  و  اطالعات 
دانش  پایگاه های  از  بهره برداری  جهت 
نهایت  به  دست یابی  برای  فنی،  و  علمی 
برای  است.  ساخته  قادر  بی سابقه،  رقابتی 
هزینه های  مدام  کاهش  از  می توان  مثال، 
عوض،  در  برد.  نام  تراکنش  و  پردازش 
نوین  به فرم های  باید  اقتصاد دانش جدید 
با  و  کند  سرایت  شرکت ها  بین  سازمانی 
تکانش شدید در روابط استخدامی، هرچه 
کارمندان  به  را  محیط  این  کارمندان  بیشتر 

سهیم، آزاد و خوداتکا بدل کند. 
چنین نگرشی با شکست دات کام و ناتوانی 
در پیش بینی تغییرات روابط اشتغال، دچار 
افول شد. در واقع، اصطالح اقتصاد جدید 

از مد روز بودن افتاده است. 
در واکنش نسبی به چنین مبالغه یی، نگرشی 
دانش  اقتصاد  آیا  که  پرسش  این  با  متضاد 
است.  کرده  ظهور  دارد؟  وجود  اصاًل 
اقتصاد  که  می شده  برداشت  چنین  تاکنون 
همیشه با دانش گردانیده می شده است که 
می گردد  فنی  تغییرات  و  نوآوری  به  منجر 
و انستیتوهای مبتنی بر دانش، به ذخیره و 
اشتراک دانش در طی قرن ها یاری رسانده 
اند. آن چه ما امروز مشاهده می کنیم، بیشتر 
اما در سطحی  است،  قبلی  همان وضعیت 

وسیع تر و با آهنگی سریع تر. 
و  دیوید  است.  دو  این  بینابین  حقیقت 
فورای در یک مقاله منتشر شده در ۲00۲، 
بر  مبتنی  اقتصاد  یا  دانش  اقتصاد  به  گذر 
یا  دریایی  تغییر  یک  عنوان  به  را  دانش 
»انقطاع مالیم« توصیف کردند تا یک گذار 

تیز و شکستنی نسبت به گذشته. 
   دانش به عنوان یک کاالی اقتصادی 
توانایی ذخیره، اشتراک و تحلیل دانش، از 
از  استفاده  با  طریق شبکه و جوامع جدید 
فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات به 
شرکت ها امکان بهره برداری از ویژه گی های 
یکتای دانش را جهت دست یابی به مزایای 
رقابتی می دهد. شاید به این خاطر که دانش 
غایت تجدیدپذیری را در اقتصاد داراست؛ 
برداشت های  با  شده  ذخیره  دانش  یعنی 
مکرر از آن، کم نمی شود. البته ارزش دانش 
برای یک اقتصاد، از اشتراک آن با دیگران 

حاصل می شود. 
شرکت ها هم چنین از اشتراک دانش داخلی 

و گاهی بین تامین کننده گان و مشتریان نیز، 
در  است  ممکن  اما  می کنند.  ارزش کسب 
خارجی،  اشتراکات  کردن  محدود  جهت 
تالش  سود،  در  احتمالی  رقبای  به خاطر 
که  موازنه یی  دشوار  عمل  بنابراین،  کنند. 
سیاست گذاران با آن مواجه هستند آن است 
که، اطمینان از حقوق معنوی به اندازۀ کافی 
قوی باشد که برای شرکت ها انگیزه ایجاد 
فرآیندهای  و  محصوالت  زمینۀ  در  تا  کند 
دشوار  اندازه یی  به  و  کنند  هزینه  خالقانه، 
دانش  انتشار  از  دلیل  بدون  که  نباشد 

ممانعت کند. 

منبع: دنیای اقتصاد 

اقتصاد دانش

قوۀ استدالل انسان، معموالً ناقص و اشتباه پذیر است، چون عموماً 
با تجربیات فرد هدایت می شود. تمامی دانشی که فرد از طریق 
تجربه به دست می آورد، دقیق نیست. اندیشه های کسب شده از راه 
قوۀ تصور خالق بسیار مطمین تر اند، چون از منبعی قابل اعتمادتر 
از هر منبِع دیگر به دست می آیند

بخش نخست



1ـ افغانستان
   پیشینه تاریخی 

برگزار  کنون  تا  پیش  سال  هزاران  از  که  باستاني  نوروز 
مي شود، جشن رستاخیِز طبیعت و نو شدن زنده گي، جشن 
جنبش و تکاپو و کاروکوشش و جشن سرشت است. جشن 
نوروز و گرامي بودِن آن نزد ملت هاي مختلف، بسیار دیرین 

و کهن است. 
آغاز جشن نوروز که با اول فروردین مصادف است، تنها 
یک سالروزِ سال نامه یی که شروِع یک دور تازه را در گردش 
و  فرهنگ  دنیا،  نماد  بلکه  نیست،  می سازد  مشخص  زمین 
منتقل  افغانستان  به مردم  به سینه  آیین هایی است که سینه 

شده است. 
برای  خاصی  رسوم  با  همراه  افغانستان  در  نوروز  جشن 
افغانستان مظهر  تاریخ و فرهنگ  هر روز است. نوروز در 
بزرگداشت زنده گی، طبیعت و ارزش های انسانی است که 
ریشه های عمیقی در شعر و ادب، هنر و رسوم خانواده گی 
و اجتماعِی این کشور دارد. گرچه در مورد چه گونه گی و 
نرفته  فراتر  از گمانه زنی ها  نوروز پژوهش ها  پیدایش  زمان 
و استنادهای موثق دردست نیست، اما عمر آن را هم اندازۀ 

پیشینۀ اقوام آریایی می دانند.
در  پرچم حضرت علي)کرم اهلل وجهه(  برافراشتن     

مزار شریف
عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، پیشینۀ آیین های جشن 
نوروز در افغانستان را به سه هزار سال قبل نسبت مي دهد و 
مي گوید: این جشن بزرگ ریشه های عمیقی در نظام مذهبی 
زرتشتیان داشت که تا پس از ورود اسالم به این سرزمین 

نیز رایج بود. 
یا  به کیش  افغانستان هیچ گاه  نوروز در  این که  بیان  با  وی 
گروه ویژه یی منحصر نبوده است، اظهار داشت: حتا ظهور 
و گسترش اسالم که اعیاد مذهبی ویژه یی را با خود آورد، 
مانع برگزاری آیین های نوروزی نشد. نوروز در افغانستان با 
ارزش های دینی درآمیخت و غنای بیشتری یافت، چنان که 
اینک برافراشتن پرچم حضرت علی )کرم اهلل وجهه( در شهر 
مزارشریف، اوج آیین های نوروزی در افغانستان محسوب 

می شود. 
این استاد دانشگاه باور دارد: با گسترش دین اسالم به قلمرو 
و  اسالمی  خلفای  سوی  از  هم  جشن  این  کهن،  آریانای 
نقش  و  می شده  برگزار  خراسان  محلی  امیران  توسط  هم 
سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و غوریان در ادامۀ برگزاری 

این جشن برجسته بوده است.
   مرکزیت جشن نوروز در مزار شریف

استاد قویم مي گوید: اگرچه نوروز نزد همۀ مردم افغانستان 
مزار  به مرکزیت شهر  بلخ  استان  اما  دارد،  جایگاه ویژه یی 
شریف در شمال افغانستان همه ساله با نزدیک شدن فصل 
به خود  دیگری  نوروز، حال وهوای  باستانی  بهار و جشن 
نقاط  از  زایر  و  مسافر  هزاران  پذیرایی  آمادۀ  و  می گیرد 

مختلف افغانستان و کشورهای همسایه می شود. 
زیارتگاه منسوب به حضرت علی )ع( در شهر مزار شریف، 
برگزاری  از  پیش  و  می شود  آذین بندی  نوروز  آستانۀ  در 
ویژۀ  پالکاردهای  افغان،  هزاران  حضور  با  باشکوه  آیینی 

خوش آمد گویی برای زایران نوروزی نصب می شود. 
فیض اهلل محتاج از کارشناسان فرهنگی افغانستان نیز معتقد 
می شود،  نامیده  افغانستان  امروز  که  سرزمینی  در  است: 
بزرگترین جشن های آریایی از جمله نوروز، در بلخ باستان 
برگزار می شده است. بر پایۀ اسطوره های ملی، پنج هزار سال 
پیش در عهد »یما« در بلخ، جشن باستانی نوروز پایه ریزی 
شد که تا کنون با همان شکوه برپا می شود. وی خاستگاه 

نوروز باستانی را شهر بلخ معرفی کرد.
 این کارشناس فرهنگی مي گوید: هم چنین بر اساس برخی 
افسانه های کهن، »کیومرث« نخستین فرمانروای آریایی نام 
برده شده که نوروز را بنیان نهاده و تاریخ را از آن آغاز کرده 
است. مردم افغانستان در ایام نوروز لباس های نو می پوشند 
تفریحگاه ها  در  گردش  نیز  و  خود  دیدوبازدیدهای  به  و 

بیشتر از گذشته می پردازند.
اهتزاز  نوروز،  روز  در  افغانستان  مردم  ویژۀ  آیین های  از 
پرچم امام علی)ع( است که با مراسمی خاص و باشکوه در 
صبح آن روز برافراشته می شود و بدین گونه، جشن نوروز 

رسمًا آغاز می گردد.
   آیین و رسوم نوروزي در بلخ 

نوروز در افغانستان یا به عبارتی در بلخ و مزار شریف هنوز 
به همان فر و شکوه پیشین برگزار می شود. در روزهای اول 
سال، همۀ دشت های بلخ و دیوار و پشت بام های گلی آن پر 
از گل سرخ می شود. بلخ سبدی از گل سرخ یا اجاق بزرگی 
می شود که این الله ها در آن می سوزد. این گل فقط در بلخ 
به وفور می روید و از این رو جشن نوروز و جشن گل سرخ 
هر دو به یک معنی به کار می رود. از آیین و رسم نوروزی 

در سرزمین بلخ می توان به شست وشوی فرش های خانه و 
زدودن گرد و غبار پیش از آمدن نوروز و انجام مسابقات 
مختلف از قبیل بزکشی، شترجنگی، شترسواری، قوچ جنگی 

و کشتی گیرِي خاص این منطقه اشاره نمود. 
   مسابقة بزکشي 

مسابقه بزکشی هم یکی دیگر از برنامه های جدا نشدنی از 
جشن نوروز است. الشۀ بز را وسط میدان می گذارند و از 
بلندگویی که روی کانتینری آن سوی میدان نصب شده در 
این  جایزه  هزینۀ  که  کسبه یی  نام  و  جایزه  مقدار  دور،  هر 
دور را متقبل شده، اعالم می کنند. بعضی ها شرکت می کنند 
میدان  اطراف  نباشد،  میل شان  باب  جایزه  که  آن هایی  و 
سوارکاری یورتمه می روند تا دور بعدی آغاز شود. مسابقه 
تا جایی که جایزه دهنده یی باشد، ادامه پیدا می کند. در زمین 
چیز  هر  از  بیش  قرمز  پارچۀ  تکه  دو  بزکشی  میدان  بازی 
جلب توجه می کند؛ یکی پرچم جایی که مقصد نهایی الشه 
بز است و دیگری دستار داور مسابقه که با ریش سفید و 
بلندش وسط میدان ایستاده است. مسابقۀ بزکشی شاید تنها 
است که حس جنگ های سلحشورانۀ  باقی مانده یی  میراث 
باستان را در ذهن هر تماشاگری تداعی می کند. آش پلو، 
سمنک )سمنو(، کلوچه، انواع شیرینی، سمبوسه، نان فتیر، 
نان چپاتی، انار، ماستابه، انگور، سیب، چهارمغز و بادام از 
جمله خوراکی های سنتی است که در جشن نوروز بر سفرۀ 

هر خانوادۀ افغانستاني دیده می شود.

2ـ تاجیکستان
جشن نوروز در تاجیکستان و برخي دیگر از نقاط آسیای 
می شود.  نامیده  نو«  سال  »عید  یا  سال«  سر  »عید  مرکزی 
آداب  و  آیین  پارسي  زبان ها،  دیگر  هم چون  تاجیکستاني ها 
خاصی برای جشن نوروز دارند. روز نوروز در تاجیکستان 
حساب  با  و  حمل  ماه  اول  تاجیکی  دهقانی  سال شمار  با 
میالدی ۲1 یا ۲۲ مارچ شروع می شود که به نام »خیدیر ایام« 

یعنی جشن بزرگ معروف است. 
نوروز  ایام  در  بدخشانیان  ویژه  به  تاجیکستان  مردم 
خانه تکانی و ظروف خانه را کاماًل تمیز می کنند تا گردی 
از  قبل  نوروز  دیرینۀ  رسم  برابر  نماند.  باقی  کهنه  سال  از 
شروع عید نوروز، بانوی خانه وقتی که خورشید طلوع کرد 
کوه  از  پاییز  فصل  در  و  است  سرخ رنگ  که  را  جارو  دو 
داشته، در جلوی  نگاه  نوروز  تا جشن  جمع آوری کرده و 
مردم  این  برای  سرخ  رنگ  زیرا  می گذارند؛  راست  خانه 
کامل  طلوع  از  پس  است.  برکت  و  پیروزی  و  نیکی  رمز 
خورشید، هر خانواده می کوشد هرچه زودتر وسایل خانه را 
به بیرون آورده و یک پارچۀ قرمز را باالی سر در ورودی 
ایام  نیکی و خوشی  این معنی همان رمز  بیاویزد که  خانه 
هوای  تا  می شوند  باز  پنجره ها  و  درها  سپس  است.  سال 
نوروزی و بهاری که حامل برکت و شادی است، وارد خانه 
شود. تاجیک ها سفرۀ هفت سین می چینند و جشن نوروز را 
به خیابان ها می کشاندند تا همه در آن شریک باشند. در واقع 
نوروز در تاجیکستان فقط به خانه ها نمی آید، بلکه تمام شهر 

را متحول می کند.
   غذاهاي نوروزي

انواع  با  را  صبحانه  نوروز،  روز  نخستین  در  تاجیک ها 
از  است  عبارت  که  می کنند  صرف  شیرین  غذاهای 
پایان سال  تا  که  امید  این  به  حلوا، شیربرنج، غوز حماچ، 

پارچۀ  صبحانه،  صرف  از  پس  باشد.  شیرین  زنده گی شان 
سرخی را باالی در ورودی خانه می آویزند که آن را نشانۀ 
بهروزی و خوش بختی می دانند. آنگاه اثاث خانه را که از 
قبل تمیز کرده اند، به طرزی نیکو می چینند، سپس پنجره ها 
تا نسیم نوروزی در زوایای خانه به گردش  را می گشایند 
درآید. همه کاالي نو به تن می کنند و کوچک ترها در حالی 
بزرگترها  نزد  دارند،  دست  در  سرخ  گل  از  غنچه یی  که 
خوش  سالی  مبارک«  بهار  »شاگون  گفتن  با  و  می روند 
برای شان آرزو می کنند. در بدخشان در شب دوم سال نو از 
کله وپاچۀ گوسفند و گندم غذای مخصوصی تهیه می کنند 

که به آن »باج« می گویند. 

3ـ ایران
در سال 1304 هجري شمسي برابر با 1343هجري قمري، 
بنا بر قانون مصوب یازدهم فروردین، آغاز سال با آمدن بهار 
به گونه یي رسمي، آغاز سال ایران، اعالم و به جاي ماه هاي 

قمري، ماههاي فارسي به کار گرفته شد.
ازروزگار  بهار،  آغاز  در  نوروز  قراردادن  که  نماند  ناگفته 
ملکشاه سلجوقي)46۵ تا 48۵ هجري قمري( برقرار گشت 
که به نام سازندۀ آن )تاریخ جالليـ  تاریخ ملکي( نام گذاري 
شد. در این هنگام به فرمان ملکشاه، اخترشناساني هم چون 
واسطي،  نجیب  بن  میمون  لوکري،  حکیم  خیام،  عمر 
ابوالمظفر اسفزاري و چند تن دیگر به اصالح تقویم دست 

یازیدند.
باید دانست که پیش از آن، نوروز در گردش بود و هیچ گاه 
بهار،  در جاي اصلي خود یعني برج حمل و آغازین روز 

قرار نمي گرفت.
   خرید نوروزي

از ورود برج اسفند یعني ماه حوت بود که کم کم اندیشۀ 
عید)جشن( نوروز در دل هاي اغنیا و غم وغصۀ آن به خاطر 
فقرا نشسته و جنب وجوش دادوستد در بازارها و دکاکین 
ظاهر گشته، مردم به تهیه وسایل عید برمي خاستند و مقدم 
بر همه رخت وکاالي دوخته و ندوخته براي خود و اطفال 

نوروز  لباس هاي  مي طلبید.  زیادتر  وقت  و  دغدغه  که  بود 
تهیه  زردوآبي  و  سبزوسرخ  زندۀ  رنگ هاي  از  بیشترینه 
مي شد که نشاط داشته باشد و بعد از آن نوبت کفش و کاله 

و احیانًا جوراب مي رسید که مي بایست خریداري مي شد.
   خانه تکاني

بعد از آسوده شدن از رخت و لباس خود و فرزندان، نوبت 
هیچ  خانه  در  که  بود  سنتي  این  و  مي رسید  خانه تکاني  به 
اعیان وگدایي تعطیل پذیر نمي گردید و کل و جزء خانه باید 
بیرون ریخته و پاکیزه و نظیف و شسته و گردگیري شده 
با همین  به جاهاي خود عودت داده مي شدند و  و مرتب 
خانه تکاني هاي نوروز هم بود که اشیاي زاید یک ساله بیرون 

ریخته مي شد. 
   سبز کردن سبزه

نسبت  به  که  مي رسید  سبزي  سبزکردن  نوبت  آن،  از  پس 
)سنگیني و سبکي( دست سبزکننده از بیست تا ده روز به 
بود  ترتیب  این  به  نیز  این  و  مانده صورت مي گرفت  عید 
که زن خانه به تعداد جمعیت خانواده، مشت مشت گندم، 
به  و  کردن  مشت  از  بعد  که  طوري  به  و...،  ماش  عدس، 
طرف ظرف بردن چیزي از مشتش به زمین نیفتد، برداشته 
و در ظرفي سفالین مي ریخت و با هر مشت، نیت سالمتي 
و  گشایش  و  مال  و  خوش بختي  و  وخوشي  تندرستي  و 
آن چه را که به هر یک از افراد مربوط مي گردید، کرده، آب 
نیم گرم ریخته، در جاي گرم و اگر هوا زیاد سرد بود و جاي 
گرم نبود، در پاي صندلي مي گذاشت و هر روز آب خورد 
رفته اش را به او مي رساند تا دانه ها در ظرف کجه )نیش( 

زده و به سفیدي گرایند.
رطوبت  با  نیز  روز  سه  و  ریخته  دستمال  در  را  آن  آن گاه 
کاماًل  و  نقره یي شده  تا  مي داشت  نگاه  دستمال  در  معتدل 
و  بشقاب  یا  مسي  دوري  در  سپس  بیاید.  باال  نیش هایش 
دوري چیني و مانند آن و یا مطابق جمعیت خانه در ظروف 
کوچک و بزرگ پهن کرده و رویش را دستمال مي کشید و 
آب پاشیده و روزها در معرض آفتاب و شب ها درگرم ترین 
سبزي  به  رو  و  کشیده  رخ  سبزه ها  تا  مي گذاشت  مکان 
بیاورند، آن گاه روبان قرمزي به دورش بسته، پاپیون مانند 
گره زده و با گل هاي پارچه یي رنگارنگ که به اطراف روبان 

مي دوخت، آن را زینت کرده و آماده مي نمود.
   میوه هاي خشک ایام نوروز

شیریني فروش ها،  دکان هاي  که  بود  هم  روزها  همین  از 
کاله دوزها،  کفاش ها،  خیاط ها،  خشک فروش ها،  میوۀ 
و  گرفته  به سزا  رونق  ترکاري فروش ها  و  ماهي فروش ها 
گرمي بازارشان شروع مي گردید. کسبه و پیشه وران دیگري 
نیز بودند که به دور کوچه ها و گذرها به راه افتاده و ورود 

بهار را بشارت مي دادند. 

4ـ آذربایجان
   ماهیت دیني نوروز در آذربایجان

از  دیني  ماهیت  با  نوروز  جشن  آذربایجان  مردم  میان  در 
ارزش خاصی برخوردار است. این جشن که فرهنگ ها و 
باورهای باستانی مردم آذربایجان و ارزش هاي اسالمی را در 
خود جمع نموده است، در زمان شوروی سابق ممنوع بود. اما 
مردم در چارچوب محیط خانواده و محل زنده گی توانستند 
این جشن را زنده نگه دارند. دولت شوروی در زمینۀ زبان 
و فرهنگ ملی به خاطر التفاتی که به زعم خود نشان داده 
و  آداب  هزارساله،  فرهنگ  و  تاریخ  تا  داشت  سعی  بود، 
رسوم و اعتقادات دینی مردم را به صورت حساب شده از 
میان بردارد. در آن زمان همۀ آداب و رسوم تاریخی و اعیاد 
از جمله عید نوروز به عنوان میراث مضر گذشته گان، تبلیغ 
و اعیاد جدید و ساخته گی شوروی جایگزین آن ها مي شد. 
اول جنوري نخستین روز سال میالدی تجلیل مي شد و عید 

نوروز به عنوان باقی ماندۀ دین و ارتجاع معرفی مي گشت.
   نامگذاري کودکان به نام بایرام و نوروز

قربانف  شیخعلی  که  بود   1967 سال  در  بار  اولین  برای 
دانشمند و نویسنده میهن دوست آذربایجان سعی نمود تا 
برگزار  مردم  از طرف  کامال آشکار  به صورت  نوروز  عید 
کند اما او و برخی از گروهها مورد تعقیب دولت شوروی 
به  نیز  بعد  به  آن  از  و  شدند  برکنار  کار  از  و  گرفته  قرار 
برگزاری عید نوروز اجازه داده نشد. علیرغم ممنوعیت هاي 
بسیار به مناسبت عید نوروز تغمه و داستانسرایی مي شد . به 
بچه هایی که در این ایام به دنیا مي آمدند اکثرا اسامی مانند 
نوروز و بایرام مي گذاشتند. مردم نوروز را و نوروز مردم را 
زنده نگاه داشته بود. نوروز موجودیت مردم را نشان مي داد 

و با اعیاد بیگانه شوروی تفاوت هاي اساسی داشت.
   تبدیل نوروز به مراسم رسمي

پس از استقالل جمهوری آذربایجان در 18 اکتوبر 1991، 
عید نوروز از خانه ها به محله ها و سپس به میادین شهر ها 

گسترش یافت و تبدیل به یک آیین و مراسم رسمی شد.
   استقبال از نوروز

در میان مردم آذربایجان رسم بر این است پیش از رسیدن 
نوروز پوشاک نو خریده به خانه و حویلي سروسامان داده 
در  می روند.  نوروز  استقبال  به  و  بافته  نو  پالس  و  فرش 
رابطه با جشن نوروز جای مهمی به اعتقادات و فال ها داده 
دختران  چهارشنبه سوری  شب  در  که  طوری  به  می شود، 
نورسیده در ته دل فالی گرفته و و مخفیانه پشت در نیمه باز 
به انتظار ایستاده و اگر در این هنگام حرف خوب و موافقی 
نامناسبی  حرف  اگر  و  شده  برآورده  آرزوی شان  بشنوند، 
بر  بنابراین  است.  نمی گشته  عملی  نیت شان  می شنیدند، 
نامناسب  حرف  و  بدگویی  از  مردم  نوروزي،  آیین  مبنای 

دوری می جویند.
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نــــوروز 
در کشورهاي مختلِف جهان
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نوروز در افغانستان هیچ گاه به کیش یا گروه 
ویژه یی منحصر نبوده است. حتا ظهور و 
گسترش اسالم که اعیاد مذهبی ویژه یی را با 
خود آورد، مانع برگزاری آیین های نوروزی نشد. 
نوروز در افغانستان با ارزش های دینی درآمیخت 
و غنای بیشتری یافت، چنان که اینک برافراشتن 
پرچم حضرت علی )کرم اهلل وجهه( در شهر 
مزارشریف، اوج آیین های نوروزی در کشور 
محسوب می شود 
با گسترش دین اسالم به قلمرو آریانای کهن، 
این جشن هم از سوی خلفای اسالمی و هم 
توسط امیران محلِی خراسان برگزار می شده و 
نقش سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و غوریان 
در ادامۀ برگزاری این جشن برجسته بوده است



اختالف ها با پاکستان...
اسالم آباد هم گفته که با رییس جمهور افغانستان دیگر کار 

کرده نمی  تواند.
اخیر  موضع  که  می گوید  سیاسی  امور  آگاه  مژده  وحید 

حکومت افغانستان در برابر پاکستان مقطعی است.
آقای مژده گفت که چندی بعد حکومت حامد کرزی اعالم 
خواهد کرد که ما حاضر به گفت وگو با برادران پاکستانی مان 

هستیم.
او افزود که حکومت افغانستان به زودی اعالن خواهد کرد 
کشور  این  از  و  دارد  قرار  پاکستان  کنترل  زیر  طالبان  که 

خواهد خواست که طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد. 
از  نه  افغانستان  حکومت  کرد:  تصریح  سیاسی  آگاه  این 
پاکستان  تحوالت  از  هم  نه  و  دارد  کافی  شناخت  طالبان 

آگاه است.
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مجلس نماینده گان 

در برابرِ آزمـونی دیگـر
          احمد عمران

حرکت متهورانه و قانون مدارانۀ مجلس نماینده گان 
در راستای استیضاح یازده وزیر کابینۀ آقای کرزی 
که نتوانسته اند بودجۀ سال گذشتۀ وزارت خانه های 
خود را در جهت رفاه عمومی به مصرف رسانند، 
می تواند به عنوان یک تکانۀ مهم در عرصۀ بهبود 
حکومت دارِی خوب در کشور تلقی شود. هرچند 
این حرکت، دیرهنگام صورت گرفت و در گذشته 
یک  حاال  ولی  نشد،  منتهی  مطلوب  نتایج  به  هم 
این فرصت  نماینده گان  اعضای مجلس  دیگر  بارِ 
و  ثبات  مردم،  آزمون  در  که  آورده اند  به دست  را 
نمایش  به  صادقانه  گونۀ  به  را  خود  قانون گرایِی 
بگذارند. حاال امید اکثریت مردم افغانستان، از قوۀ 
دلیل  به  و  کرده  تغییر  مقننه  قوۀ  به سمت  مجریه 
کم کاری های ممتِد قوۀ اجراییه، مردم دیگر انتظار 
اصالح و تغییر را از درون این قوه، کاماًل از دست 

داده اند. 
قانونِی خود  امکانات  تمام  از  نماینده گان  مجلس 
فعلی  ادارۀ  در  اصالحات  حداقل  ایجاد  در  باید 
استفاده کند و نگذارد که بیش از این، سرمایه های 
ملی و ظرفیت های موجود، در راستای اهداف و 

برنامه های شخصی و گروهی به مصرف برسد. 
در دوازده سال گذشته، آقای کرزی به میزان قابل 
گوناگون  ساحات  در  که  داشت  فرصت  توجهی 
وجود  به  را  بنیادی  تحوالت  مردم،  زنده گی 
آورد، کار را به اهِل آن بسپارد و از قوم گرایی و 
زدوبندهای سیاسی اجتناب کند. ولی آقای کرزی 
سال های  نداد.  نشان  خود  از  را  اراده یی  چنین 
حمایت  با  توام  که  کرزی  آقای  حکومت داری 
بی دریِغ مالی و نظامی کشورهای متحد افغانستان 
بود، نتوانست چهرۀ کشور را تغییر دهد و رضایت 
برآورده  عرصۀ حکومت دارِی خوب  در  را  مردم 
این سال ها که سال های سرنوشت ساز و  کند. در 
از  این که  جای  به  بود،  افغانستان  برای  استثنایی 
صورت  بهینه  استفادۀ  آمده  به وجود  فرصت های 
به  گرفته  صورت  کمِک  دالر  میلیاردها  گیرد، 
کشور، در راه های خالف و گاه در خوردوبردهای 
اگر کمک های جامعۀ  شخصی حیف ومیل شدند. 
جهانی به گونۀ شفاف و دقیق به مصرف می رسید، 
بل  بود،  شده  دگرگون  کشور  چهرۀ  تنها  نه  حاال 

منطقی  گونۀ  به  نیز  ناامنی ها   و  نارضایتی ها  میزان 
کاهش قابِل مالحظه می یافت. 

فراموش نباید کرد که بخشی از ناامنی های موجود 
در کشور، به ناکارآمدی نهادهای دولتی برمی گردد 
گرفتِن  فاصله  و  مسلحانه  برخوردهای  زمینۀ  که 
مردم از نظام را به شکل سرسام آوری فراهم کرده 
رد  احتماالً  و  استیضاح  سِر  بر  تنها  بحث  است. 
بحث  بل  نیست،  بی کفایت  وزیِر  چند  صالحیِت 
به  را  کشور  موجود،  فضای  که  است  این  سِر  بر 
سمت بحرانی مهارناپذیر سوق می دهد. کم کاری 
خواست های  به  نسبت  حکومت  بی تفاوتی  و 
جامعه  در  واکنش های جدی  سبب  مردم،  قانونی 
مختلفی  شکل های  به  واکنش ها  این  و  شده 
آقای  حکومت  می کند.  بروز  جامعه  سطح  در 
نهایت حکومتی  در  و  کرزی، حکومتی مصلحتی 
دالیل  به  که  حکومتی  است؛  بوده  غیرتخصصی 
متفاوت، کار به اهِل آن سپرده نشده و در نتیجه، 
نارضایتِی بی سابقه یی را در سطح جامعه رقم زده 

است. 
در  کرزی  آقای  حکومت  که  نیست  این گونه 
باشد.  داشته  جدی  مشکالِت  مورد  چند  یا  یک 
خود  از  نتوانسته  عرصه ها  تمام  در  حکومت  این 
شایسته گی و کارآیی نشان دهد و به همین دلیل، 
تنها با استیضاح چند وزیر کابینه، مشکل افغانستان 
راه حل پیدا نمی کند. ولی یگانه دل گرمِی مردم به 
این  در  نماینده گان،  مجلس  حرکت های  این گونه 
منطِق ساده و درخشان نهفته است که باید روزی 
اصالحات و تغییرات را از جایی آغاز کرد. هرچند 
این اصالحات و تغییرات نتواند به کل پرسش های 

مردم پاسخ دهد. 
مردم  مشکالت،  این همه  شدِن  تلنبار  به  توجه  با 
انتظار ندارند که مجلس نماینده گان کاری کارستان 
شرایط  که  دارند  انتظار  این قدر  ولی  دهد،  انجام 
نشانه های  و  کند  حرکت  شدن  بهتر  سمت  به 
و  اقتصادی  سیاسی،  زنده گی  در  را  بهبودی  این 
شاهد  کوچک  مقیاس  در  هرچند  خود  اجتماعِی 
عادی ترین  از  دارند  حق  افغانستان  مردم  باشند. 
امکانات یک زنده گِی آبرومندانه برخوردار باشند 
به  با توجه  بلندپروازانه  این خواست، زیاد هم  و 
وقتی  گردد.  تلقی  نباید  شده،  انجام  کمک های 

یافته اند  دست  قارونی  گنج های  چنان  به  عده یی 
ولی  نمی دانند،  را  آن ها  کردِن  خرج  راه های  که 
به دلیل  کشور  مناطق  از  یکی  در  خانواده یی 
بدِل  در  را  خود  جگرگوشۀ  می شود  مجبور  فقر 
دیگر  این  رساند؛  فروش  به  افغانی  چندهزار 
است.   اسالمی  هم  نه  و  انسانی  نه  پذیرفتنی،  نه 
این گونه  برای  کرزی  آقای  حکومت  به راستی، 
چه  می زنند،  نفر  میلیون ها  به  سر  که  خانواده ها 

کرده است و چه خواهد کرد؟ 
آیا آقای کرزی خبر دارد که در نظام او، انسان ها به 
دلیل فقر شدید، دست به خودکشی یا همنوع کشی 
که  حاکمیت  همین  در  که  حالی  در  می زنند؟ 
هزینه های خود را از راه گدایی از جامعۀ جهانی 
و  غارت  به  چنان  محدود  عده یی  می کند،  تأمین 
چپاوِل دارایی های عامه مشغول اند که هیچ نگو و 

نپرس؛ زیرا داستانی پُر از آب چشم است! 
به  نامشروع  گونۀ  به  قضاییه  قوۀ  که  شده  سال ها 
پایان رسیده  افرادی که زمان کاری شان به  وسیلۀ 
پست  چند  برای  کرزی  آقای  ولی  می شود،  اداره 
میلیون جمعیت کشور، چند  میان سی  از  معدود، 
به  تا  نمی یابد  را  متعهد  و  کاردان  شایسته،  انسان 
روند غیرقانونِی کار در قوۀ قضاییه پایان دهد. چرا 
که او به افرادی نیاز دارد که منافع سیاسی و مالِی 
به  واقعًا  که  افرادی  نه  بتوانند،  کرده  تأمین  را  او 
مردم و کشور می اندیشند و از توان کارِی باالیی 

برخوردار هستند. 
خود  نظارِت  برنامۀ  نباید  نماینده گان  مجلس 
وزیر،  چند  استیضاح  در  را  حکومت  کارکرد  بر 
پایان یافته تلقی کند. این روند تازه باید آغاز شده 
باشد و حتمًا هم باید به مسایل باریک تر و مهم تری 
پاسخ دهد؛ مسایلی که با سرنوشت و آیندۀ کشور 
راه حلی  یافتن  بدون  و  دارند  ناگسستنی  پیوند 
و  قانون مدار  جامعۀ  یک  از  نمی توان  آن ها،  برای 
و  دست ها  مسایل،  این  در  گفت.  سخن  اصولی 
چهره های مشخص و مهمی دخیل اند که مهم ترین 
آن ها، شخص رییس جمهوری و اعضای نزدیک به 
اویـند؛ اعضایی که در دوازده سال گذشته، سکان 
فرهنگِی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  هدایت 
دلیل فساد و  به  داشتند، ولی  را در دست  جامعه 

ندانم کاری، افغانستان را به لبۀ پرتگاه برده اند.
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از دست  دادن دستاوردها...
اندپندنت چاپ بریتانیا گفته است، پروسۀ   روزنامۀ 
انتقال کنترل و مسوولیت ها به جانب افغان، به طور 
مجموعی خیلی خوب پیش می رود، اما با نزدیک شدن 
نیروهای  کاهش  برای  تالش  هرنوع  جنگ ها،  فصل 
افغانستان، عواقب ناگواری را در قبال  بریتانیایی در 

خواهد داشت.
کامل  گرفتن  برای  افغانستان  حکومت  که  حالی  در 
نیروهای  و  می گیرد  آماده گی  امنیتی  مسوولیت های 
دوازده  جنگ  این  از  می خواهند  بریتانیایی  و  غربی 

ساله خارج شوند، جنرال نیک کارتر گفته است:
»نا بخشودنی خواهد بود، اگر بگذاریم، دست اوردهای 
حاصل شده در سه سال اخیر، برای آن که ما نتوانستیم 
فراهم  افغان ها  برای   ۲014 سال  تا  را  الزم  حمایت 

کنیم، از دست برود.«  
به گفتۀ او، قضاوت این است که باید خروج نیروها 
طوری صورت گیرد که اعتماد به نفس نزد افغان  ها 
این  با  موازی  که  بماند. خروج سریع  باقی  محفوظ 

برنامه نباشد، اعتماد به نفس افغان ها را صدمه خواهد 
زد.

نخستین  بریتانیایی،  روزنامۀ  این  نوشتۀ  براساس 
ضد  بر  افغان  نیروهای  نظامی  بزرگ  عملیات 
قاچاقچیان مواد مخدر و طالبان، بدون کمک نیروهای 
بین المللی در والیت بدخشان اجرا شد. حدود 100 
آن  برابر  دو  تعداد  به  و  کشته  جانب  دو  هر  از  تن 
بودند،  مانده  گیر  منطقۀ جنگ  در  که  روستائیانی  از 

زخمی شدند.
پولیس  و  ارتش  نیروهای  نخست،  پیروزی  از  بعد 
افغانستان، خواستار حمایت هوایی آیساف شدند که 
ادامه  برخوردها  نبود.  فراهم  آن  لوژیستیکی  مسایل 
یافت و باعث تلفات جانی شد. شورشیان با آشنایی 
نیروهای  کرده،  حفظ  را  خود  اکماالت  اراضی  از 

دولتی را عقب زدند.
آن  اثر  در  که  گرفت  صورت  هوایی  حملۀ  باالخره 
فرمانده  به شمول  تن  از جملۀ صدها  شورشی 30 
نام  خطرناک آن مولوی حمزه و دولت محمد والی 
نهاد شورشیان کشته و شورشیان به عقب رانده شدند.

این مرحلۀ حساس  اندپندنت، در  به نوشتۀ روزنامۀ 
نیروهای  برضد  اینگونه حمالت  مسوولیت ها  انتقال 

بین المللی و افغان ادامه خواهد یافت.
 جنرال نیک کارتر گفته است: »در حالت دلخواه ما 
در عقب صحنه، نیروهای افغان را مشورت و آموزش 
خواهیم داد. امید به نیروی قوی نظامی ما نیاز نباشد. 
ما می خواهیم افغان ها کارها را خود انجام دهند، اما 
و فصل جنگ ها  مواجه شوند  دشواری  با  آن ها  اگر 
نشان دهد که برایشان مشکل است، برای حمایت و 
تقویت نیروهای افغان، ما قادر خواهیم بود که دوباره 

نیروهای  مان را به میدان داخل کنیم.«
در  افغان  نیروهای  بر  تمرکز  با  کارتر  نیک  جنرال 
والیت هلمند که نیروهای بریتانیایی در آن جا مستقر 

اند، به روزنامۀ اندپندنت گفته است:
بوده،  افغانستان  ارتش  قطعۀ  جوانترین   ۲1۵ »قطعۀ 
اعتماد  ارتقای  و  توسعه  برای  کافی  ظرفیت  هنوز 
بار  تا  دهیم  فشار  آن ها  باید  ما  دارد.  را  نفس  به 
مسوولیت ها را به عهد گیرند، اما در صورتی که به 

مشکل دچار شوند، باید در آن جا باشیم.«

در مرز با افغانستان...
 موضوعات مختلف توافق شده است.

مرز،  طرف  دو  در  صنعتی  و  تجاری  آزاد  بازارهای  ایجاد 
مشکالت  بررسی  سرمایه گذاری،  تجاری،  کاالهای  تبادل 
ترکمنستان  کشور  برق  انرژی  منابع  از  استفاده  و  مرزی 
آقای  و  هرات  والی  دیدار  در  بحث  مورد  موضوعات  از 

گیلدیوف خوانده شده است.
کشور  مرو  والی  گفتۀ  براساس  که  افزود  هرات  والی 
ترکمنستان دستگاه  های تولید برق با قدرت دو هزار ولتاژ را 

در نزدیک سرحد افغانستان نصب می کند.
به گفته او، با فعال شدن این دستگاه عالوه بر حل مشکالت 
برق داخل ترکمنستان، به چندین والیت افغانستان نیز برق 

توزیع خواهد شد.
برق  کیلووالت   ۲0 حاضر  حال  در  ترکمنستان  کشور      

والیت هرات را تامین می  کند.
از  ترکمنستان،  برق  زیاد  وصل  قطع  و  برق،  ولتاژ  کمبود 
موضوعات است که همواره از سوی مردم و مسووالن اداره 

برق هرات مطرح شده است.
با این حال، محمد سرور صدیقی، رییس اداره برق هرات 
نیز می گوید که والی مرو تعهد کرده است که به منظور بر 
برق  سبستشن  هرات،  والیت  برق  مشکالت  کردن  طرف 
هرات(  مرز  )نزدیک  سرحدآباد  منطقه  در  کیلووالت   ۲۲0

ایجاد خواهند کرد.
هرات در غرب کشور از والیات نسبتًا امن به شمار می رود.
و  رسانی  برق  پروژه  ده ها  گذشته  سال  چند  جریان  در 
هیچ  اما  شده،  افتتاح  والیت  این  در  برق  بندهای  ساخت 

کدام تاکنون بهره برداری نشده است.
فعال  با  که  می گویند  هرات  والیت  باشنده گان  از  شماری 
رفع  این والیت  برق  کمبود  پروژه ها، مشکالت  این  شدن 

خواهد شد.

از انهدام بند سلما...
 قرار دارد.

طرح جدید طالبان: استفاده از مرکب
از  ابتدا  انفجاری  مواد  این  می گوید  ملی  امنیت 
به  سپس  و  هلمند  والیت  به  پاکستان  بلوچستان 
مواد  مقدار  این  است.  شده  فرستاده  هرات  والیت 

بود،  شده  پوشانده  دارویی  گیاهان  با  که  منفجره 
منتقل شده است.  به هرات  توسط 1۲ راس مرکب 
مواد  طالبان  موارد  بعضی  در  که  گفت  ملی  امنیت 

انفجاری را زیر نام سنگ چونه انتقال داده اند.
مواد انفجاری از راه های فرعی و پیاده رو پس از ده 
شبانه روز به ولسوالی های هرات رسانده شده است. 
سخنگوی امنیت ملی گفت روش انتقال و جابجایی 

این مواد در نوع خود »جدید و بی سابقه« می باشد.
مقام های امنیت ملی گفتند برنامه خنثاسازی این مواد 
با همکاری نیروهای اردوی ملی صورت گرفته است. 
سخنگوی امنیت ملی گفت طالبان می خواستند یکی 
از حیاتی ترین و بزرگترین پروژه بازسازی افغانستان 

را با این مقدار مواد تخریب کنند.

با وجود اخالل گری...
 هدر برود.

   دالیل وزیران
بودجه  مصرف  از  استیضاح  جلسه  در  حاضر  وزیران  اما 
دفاع کرده و کم کاری در این زمینه را رد کردند. عبدالهادی 
ارغندیوال گفت، این وزارت پولی را مصرف نکرده که برای 
استخدام مشاوران خارجی در نظر گرفته شده بود. او گفت که 

این پول به خزانه دولت برگشته است.
نیز از مصرف بودجه دفاع کرد  وحیداهلل شهرانی وزیر معادن 
و گفت عاید این وزارت نسبت به سال های گذشته به مراتب 
بودجه  بابت  از  معادن  وزارت  »مصرف  است:  شده  بیشتر 
انکشافی ۵3,7 فیصد است. تعهداتی که کشورهای بین المللی 
کرده بودند بنا به مشکالت خودشان پرداخت کرده نتوانستند. 

این مساله هم در مکتوب ضمیمه شده است.«
در  بودجه  مصرف  از  نیز  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزیر 
وزارت خانه اش دفاع کرد. او گفت که به دلیل نپرداختن پول از 
سوی بانک جهانی بخشی از برنامه های توسعه یی این وزارت 
که  پولی  »از  گفت:  ادامه  در  او  نشد.  تکمیل   1390 سال  در 
برای مقاصد انکشافی در سال 1390 داده شده بود. وزارت 68 

درصد این پول را مصرف کرد.«
سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ گفت، در بازسازی 
مکان ها و آثار تاریخی بیشترین تالش را به خرج داده و چندین 

آبده تاریخی را ترمیم کرده است.
به  را  آقای رهین گفت وزارت اطالعات و فرهنگ وظایفش 
خوبی انجام داده است: »هفت میلیون دالر یکی و لک ها میلیون 
دالر در زمینه های مختلف از سمینارهای اسالمی تا نشر کتاب 
تا بناکردن آبدات تاریخی، ما از جیب خارجی خرج کردیم که 

به مراتب از بودجه انکشافی ما باالتر بوده است.«
کرزی  رییس جمهور  کابینه  وزیر  تمام 11  ابتدا  در  است  قرار 
که کمتر از ۵0 درصد بودجه شان را مصرف کرده در پارلمان 

استیضاح شوند و در اخیر برای آن ها صندوق گذاشته شود.
قناعت  دالیل  نتوانند  وزیران  از  تعداد  این  که  صورتی  در 
بخشی در پارلمان ارایه کنند، از سوی نماینده گان مردم صلب 

صالحیت خواهند شد.
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افغان  هایی با پاسپورت پاکستان

خروج نیروهای امریکایی شش میلیارد 
دالر هزینه برمی دارد

د سیاسي چارو يوشمېر شننونکي وايي، چې 
پالنه  بې  يو  سفر  کرزي  ولسمشر  د  ته  قطر 
سفر و چې کومه السته راوړنه يې نه درلوده.
دغه شنناندي وايي، چې قطر ته د ولسمشر 
د  بلکې  نه  خوښه  په  قطر  د  سفر  کرزي 
شوی  سره  تر  خوښه  په  ماڼۍ  ولسمشرۍ 

دی.
مژده  وحید  شننونکي  چارو  سیاسي  د 
د  ته  قطر  چې  وويل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 
هغه  پرته  پالن  او  مقدمې  له  سفر  ولسمشر 
ډول چې د نوموړي چارې ترسره کېږي، دا 

هم تر سره شو.
مهال  هغه  کرزی  ولسمشر  کړه،  زياته  هغه 
چې له پاکستان نهیلی شو نو اعالن يې وکړ، 
چې له پاکستان پرته به د سولې هڅه وکړي 

او قطر ته يې سفر وکړ.
قطر  په  چې  کرزي  ولسمشر  وايي،  نوموړی 
اړه  په  پرانستې  دفتر  د  لپاره  طالبانو  د  کې 
وړاندې کړي، داسې شرطونه  کوم شرطونه 
بايد د طالبانو پر ځای دغه دفتر د  دي چې 

سولې د عالي شورا لپاره پرانیستل شي.
د ده په خبره، کرزي ويلي په دې دفتر کې 
مال  د  بايد  هغوی  راځي  استازي  کوم  چې 
او دا  محمد عمر تصديق له ځانه سره ولري 
چې تصديق چاته وړاندې کړي، روښانه ده 

او هغه د سولې عالي شورا ده.
دا  شرط  بل  حکوت  د  زياتوي،  مژده  ښاغلی 
دی چې په دې دفتر کې د ې د طالبانو لپاره 
لپاره  طالبانو  د  به  دا  بلکې  کېږي،  نه  تبلیغ 
يوازې يو ادرس وي او که د هر چا له طالبانو 
سره کار وي دې ادرس ته به مراجعه کوي او 
مختلف لوري دې د افغان حکومت په اجازه 

او مشوره له طالبانو سره خبرې وکړي.
نور  کرزي  ولسمشر  د  خبره،  په  نوموړي  د 
د  دې  دفتر  دې  په  چې  دي  دا  شرطونه 
اسالمي  د  کېږي،  پورته  نه  بیرغ  طالبانو 
امارت نوم به نه ورکول کېږي او په دې دفتر 
کې ټول مذاکرات به د سولې د عالي شورا او 

افغان حکومت تر مشرۍ الندې کېږي.
ته  قطر  چې  دي  شرطونه  هغه  دا  وايي،  دی 
د منلو خبره نه ده او په حقیقت کې دا دفتر 

د سولې د عالي شورا لپاره پرانستل کېږي.
چې  زياتوي،  شنناند  دغه  چارو  سیاسي  د 
ولسمشر کرزي له طالبانو سره نه دي لیدلي 
او په قطر کې يې له سوداګرو او د قطر له امیر 
د  د قطري چارواکیو  افغانستان کې  په  سره 

پانګونې په اړه خبرې کړي دي.
کرزي  ولسمشر  وخته  ډېره  له  وايي،  دی 
غوښتل قطر ته الړ شي او دا د افغان حکومت 
له  امیر  د  قطر  د  بالخره  چې  وه،  غوښتنه 
دا  خو  شوه؛  ورکړل  بلنه  رسمي  ورته  لوري 
بلنه د دې لپاره نه وه چې د قطر امیر ورسره 

په يوې خاصې موضوع خبرې وکړي.
طالبانو  د  کې  قطر  په  اصاًل  وايي،  نوموړی 
او طالبانو  امريکا  پرانستې د  په  لپاره د دفتر 
وشوه  موافقه  مخې  له  توافق  يوه  د  ترمنځ 
هغه  راغلي  ته  دفتر  دې  چې  کسان  هغه  او 
غوښتنه  يې  پاکستانه  له  او  پېژندلي  امريکا 
شي  الړ  ته  قطر  دې  کسان  دغه  چې  کړې 
چې  تللي،  بنسټ  پر  لېست  هماغه  د  دا  او 
لومړی طالبانو امريکا ته ورکړی او بیا امريکا 
پاکستان ته ورکړی چې دغو کسانو ته اجازه 

ورکړي.
په  خبرې  دې  د  حکومت  د  مژده  ښاغلی 
ځواب کې چې دوی نه پوهېږي په دې دفتر 
کې راغلي کسان د طالبانو رښتیني استازي 
د  چې  ده  خبره  روښانه  دا  وويل،  نه  که  دي 
طالبانو استازي دي او که يې استازي نه وای 
نو دا مسله به يې رد کړې وای، هغه ډول چې 
په دوبۍ کې څه وخت وړاندې ځینې کسان 
ورغلي  ته  کنفرانس  يوه  نوم  په  طالبانو  د 
او طالبانو رد کړه چې ورغلي کسان يې  ول 

استازي نه دي.
په  مژده  وحید  شننونکي  چارو  سیاسي  د 
باور دی، چې اصاًل طالبان دې دفتر ته  دې 
اړتیا هم نه لري او هغوی په دې باور دي چې 

دفتر کې ځان  په دې  افغان حکومت هسې 
شريکوي او دوی ورسره خبرې هم نه کوي.

هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان 
له  او  باګرام زندان تر السه کړی  حکومت د 
پرمخ  د  خبرو  د  سولې  د  يې  پرته  پاکستان 
به د طالبانو  بېولو هوډ کړی، ای دغه کړنې 
په دريځ کې بدلون راولي که نه؟ وويل، افغان 
تر  زندان  باګرام  د  يوازې  امريکا  له  حکومت 
افغان  هم  باګرام  ټول  که  خو  کړی؛  السه 
لوري ته وسپارل شي، طالبان ورسره د خبرو 

اترو زړه ښه نه کړي.
کرښې  سرې  يوشمېر  طالبان  زياتوي،  دی 
لري چې تر ې نه اوړي او په هغو کې يوه هم 
چې  دي،  اترې  خبرې  سره  دولت  افغان  له 
له خپل دې  او  ټینګ والړ دي  پرې  طالبان 

دريځ نه به وانه وړي.
وحید مژده وايي، ولسمشر کرزي په قطر کې 
وويل، چې امريکايان له افغانستان نه نه وځي 
او په هېواد کې پنځه پوځي اډې غواړي چې 
دا  کړي،  السلیک  تړون  دغه  ورسره  به  ژر 
نه  توافق  هغه خبرې دي چې طالبان وسره 
لري او وايي که امريکايان په افغانستان کې 
وي دوی به ورسره جګړې ته دوام ورکړي او 
په وينا يې چې حتی طالبان وايي له امريکا 

سره هم خبرې نه کوي.
په  خبرې  ټولې  اوس  چې  زياتوي،  هغه 
تناقض کې روانې دي او په باور يې چې هېڅ 

پايله به ورنه کړي.
ولسمشرۍ  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا 
حامد  ولسمشر  د  قطرته  چې  وايي،  ماڼۍ 
د  د دې هېواد چارواکیو  په سفر کې  کرزي 
مرستې  د  سره  بهیر  له  سولې  د  افغانستان 

ژمنه وکړه.
واحدي  فايق  مرستیال  وياند  د  ولسمشر  د 
خپل  په  کرزي  حامد  ولسمشر  چې  ويلي، 
په  سره  چارواکو  قطري  له  کې  سفر  دې 

بېالبېلو مهمو مسايلو خبرې وکړې.
هغه وايي، د ولسمشر د سفر اصلي هدف دا 
او  ترمنځ سیاسي  دواړو هېوادونو  د  وو، چې 
په  سولې  د  او  شي  پیاوړې  اړيکې  اقتصادي 

ټینګښت کې د قطر رول معلوم شي.
د ښاغلي واحدي په وينا، خبرې تر ډېره په 
کوالی  څنګه  قطر  چې  وې  متمرکزې  دې 
افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور  شي د 

رول ولوبوي.
په  ورځ  په  شنبې  د  کرزي  حامد  ولسمشر 
د  او  شو  روان  ته  قطر  سفر  ورځني  دوه  يوه 
هېواد  خپل  بیرته  ناوخته  ورځ  په  يکشنبې 

ته راستون شو.
پرانستل  د  دفتر  د  ته  طالبانو  کې  قطر  په 
کیدو طرحه په لومړي سر کې  د امريکايي 
چارواکو او طالبانو په پټو خبرو کې رامنځ ته 

شوې وه.

کرزي ته 
از د قطر امیر بلنه نه وه ورکړې می کنند  زنده گی  قطر  در  که  افغانستانی هایی 

پاسپورت های  داشتن  دلیل  به  اینسو  به  سال ها 
ویزای  باید  افغانستان  به  برگشت  حین  پاکستانی 
ورود به کشورشان را اخذ کرده و از راه پاکستان 

وارد افغانستان می شدند.
اما از چندی به این سو دولت افغانستان روند تغییر 
پاسپورت های غیر افغانی شهروندان افغان را در همه 
کشورهای خلیج آغاز کرده است که در شماری از 
عربی،  متحده  امارات  چون  حوزه  این  کشورهای 

روند یاد شده تمام شده است.
پاسپورت های  قطر  در  افغانستان  سفارت  اکنون 
پاکستانی افغان های مقیم قطر را به پاسپورت های 
استقبال  با  روند  این  که  می کند  تبدیل  افغانی 

شهروندان افغان مقیم آن کشور روبرو شده است.
صابر جان منگل، شهروند افغان مقیم قطر می گوید 
که داشتن پاسپورت پاکستانی مشکالت زیادی را 
برای افغان ها در پی داشت، به ویژه هنگام تبدیل 
یا تجدید کردن پاسپورت پاکستانی و گرفتن ویزۀ 
نگرانی«  و  ترس  »مشکالت،  با  افغانستان  جدید 
گرفتن  با  که  می گوید  او  بودند.  روبرو  زیادی 
شده  رفع  مشکالت  این  اکنون  افغانی  پاسپورت 

است.
قطر  مقیم  افغان  تاجر  شعیب،  محمد  حاجی 
پاکستانی  پاسپورت  با  مشکالت  وجود  از  هم 
خبرداده می  گوید که سفارت پاکستان برای تمدید 
در  نیز  و  نمی کرد  همکاری  شان  پاسپورت های 
گرفتن ویزۀ افغانستان و برگشت به کشور آبایی اش 

با مشکل روبرو بود.
شعیب همچنان اضافه می کند که هنگام بازگشت 
مامورین  با  پاکستان  هوایی  میدان های  در  قطر  به 
پاکستانی دچار مشکل می شدند. به گفتۀ وی، پولیس 
پاکستان با بهانه جویی آنان را بازداشت می کرد و 

پس از دریافت پول دو باره رهایشان می کرد.
چالش های موجود

شماری از این افغان ها سرمایه و جایداد فراوانی در 
پاکستان دارند که از مدت ها پیش آن را خریداری 
کرده اند. اکنون مشکلی سر راه این افراد قرار دارد 
افغان ها  پاکستان جایدادهای  اینکه حکومت  و آن 
آن  ها  به  پاسپورت شان  تبدیل شدن  را در صورت 

نخواهد داد.
از سوی دیگر سفارت پاکستان در قطر در قسمت 
تغییر پاسپورت ها با افغانها همکاری نکرده و به 
این موضوع مشکل تراشی می  با  پیوند  نوعی در 

کند.
افغانستان  سفارت  سرپرست  همت،  قاسم  محمد 
با  بار  چندین  که  گفت  امریکا  به صدای  قطر  در 
و  کرده  دیدار  قطر  در  پاکستان  سفارت  مسووالن 
این  در  سرانجام  که  است  ساخته  متقاعد  را  آن ها 

راستا همکاری کنند.
کردن  تبدیل  جریان  در  موجود  بزرگ  مشکل 
به  افغان  شهروندان  پاکستانی  های  پاسپورت 
که  است  افراد  تفکیک  افغانی،  های  پاسپورت 
با  را  خود  پاسپورت های  نیز  پاکستانی  شهروندان 

مدارک افغانی تبدیل نکنند.
سفارت  قنسولی  مسوول  شریعتی،  ضیا  احمد 
افغانستان در قطر می گوید که آن سفارت به ضمانت 
بزرگان افغان، شهادت دو افغان و با در نظر داشت 
مدارک و اسنادی که هویت و شهروندی افغان ها 
را ثابت کند، به تبدیلی پاسپورت افراد درخواست 

کننده اقدام می کنند.
کشورهای  مقیم  افغان های  از  شماری  آن هم  با 
حوزۀ خلیج تا اکنون اقدام به استرداد پاسپورت های 
اند،  نکرده  افغانی  پاسپورت  دریافت  و  پاکستانی 
بر  که  را  شان  جایدادهای  پاکستان  زیرا حکومت 
اساس مدارک پاکستانی خریداری شده بود مسترد 
نمی کنند، و از سویی هم این افراد تردید دارند که 
آیا آرامش و امنیت کامل در افغانستان تامین خواهد 

شد یا خیر.

خروج  که  کرده  برآورد  متحده  ایاالت  ارتش 
نیروها و تجهیزات این کشور از افغانستان تا پایان 
سال ۲014، بین پنج تا شش میلیارد دالر هزینه بر 
می دارد. برنامه ریزی شده که تا پایان سال ۲014 

نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند.
خبرگزاری  به  امریکایی  جنرال  شاپیرو،  ستیفن 
این  کشیدن  بیرون  که  است  گفته  فرانس پرس 
تجهیزات از افغانستان از نظر وسعت و پیچیده گی، 
نظامی  ترانسپورت  تاریخ  در  چالش  بزرگترین 

می باشد.
در  ما  نقلیه  وسایط  »شمار  است:  افزوده  او 
نصف  به  تقریبًا  گذشته  سال  یک  در  افغانستان 
باید  که  تجهیزاتی  و  مواد  است«.  یافته  کاهش 
امریکا  متحده  ایاالت  به  و  خارج  افغانستان  از 
انتقال داده شود، از لوازم جنگی گرفته تا وسایل 

ورزشی، فرنیچر و کمپیوتر را شامل می شود.
کانتینر  گفتۀ جنرال شاپیرو، حدود 100 هزار  به 
و همچنان ۲۵ هزار وسایط نقلیه نظامی هنوز در 
این  اعظم  بخش  است  قرار  می باشند.  افغانستان 
تجهیزات نظامی تا پایان سال ۲014 از افغانستان 
اختیار  در  آن ها  از  کمی  تنها  و  شوند  خارج 

نیروهای امنیتی افغانستان قرار گیرند.
در  تصمیم  که  است  گفته  امریکایی  جنرال  این 
مورد این که چه تجهیزاتی برای نیروهای امنیتی 
افغانستان باقی گذاشته شود، گرفته شده است. به 
گفته او، فرماندهان امریکایی در محل با توجه به 
شان،  افغان  همکاران  ظرفیت های  و  ضرورت ها 

پیشنهاد می کنند که چه تجهیزاتی در اختیار آن ها 
قرار داده شود.

مجموعی  هزینه  امریکایی،  جنرال  این  گفتۀ  به 
برنامه خروج از افغانستان که از اوایل سال ۲01۲ 
حال  در  و  می گردد  ارزیابی  پیوسته  شد،  شروع 
می کند  فکر  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش  حاضر، 
که این هزینه به پنج تا شش میلیارد دالر می رسد. 
راه  هیچ  افغانستان  که  است  این  اصلی  مشکل 
و  سربازان  بنابراین  ندارد،  بحر  به  مواصالتی 
طریق  از  باید  امریکا  متحده  ایاالت  تجهیزات 

کشورها یا هوایی انتقال داده شوند.
مواد  ناتو  رهبری  تحت  بین المللی  نیروهای 
بندر  به  بحر  طریق  از  را  خود  ضرورت  مورد 
افغانستان  به  الری ها  توسط  آن جا  از  و  کراچی 
خاک  در  هم  مسیر،  این  در  اما  اند.  داده  انتقال 
کاروان های  پاکستان،  خاک  در  هم  و  افغانستان 
نیروهای بین المللی هدف حمالت طالبان و دیگر 
این  همچنان  اند.  گرفته  قرار  شورشی  گروه های 
مسیر به دلیل مخالفت حکومت پاکستان برای یک 
مدت مسدود شده بود تا این که در ماه فبروری 

سال گذشته بازگشایی گردید.
به گفته جنرال شاپیرو، برنامه ریزی شده است که 
از مسیر پاکستان حداکثر استفاده صورت گیرد. اما 
برای خروج از افغانستان از همه راه های ممکن 
در  است.  شده  استفاده  بحری  و  هوایی  زمینی، 
این رابطه هر بار با توجه به عواملی مانند هزینه، 

فوریت و امنیت تصمیم گرفته می شود.

گزارش رسانة انگلیسی...
 میان پولیس و ارتش شماري از سربازان 
امکان  میزان  این  به  فرار  اما  کنند،  فرار 
ندارد و پخش و نشر چنین شایعاتی یک 
افغانستان  آینده  علیه  خصمانه  رویکرد 

است.
افغانستان  در  چون  کوهستاني،  گفتۀ  به 
روابط  براساس  افراد  که  است  معمول 
استخدام مي شوند، نه براساس شایسته گي 
و لیاقت، بنابراین فرار شماري از سربازان 

مي تواند به این مسأله ارتباط پیدا کند.
فرار  کاهش  براي  کرد،  اضافه  وي 
مورال دهي  ساختارهاي  باید  سربازان 
دفاع وجود  در وزارت  در گذشته  که  را 
و  نماییم  تقویت  و  داده  توسعه  داشته، 
از همه مهمتر این که افراد باید براساس 
براساس  نه  شوند،  انتخاب  شایسته گي 

روابط  خانواده گي یا قومي و تنظیمي.
علومي  نورالحق  جنرال  حال،  این  در 
فرار  علت  مي گوید،  نظامي  مسایل  آگاه 

میکانیزم  بودن  نادرست  امنیتي  نیروهاي 
جلب و جذب، آموزش و پرورش و عدم 

تطبیق قوانین است.
و  آموزش  عدم  علومي،  جنرال  گفتۀ  به 
پرورش الزم، سبب نبودن انگیزه مي شود 
و نداشتن انگیزه، خود به خود زمینۀ فرار 
کاهش  براي  بنابراین  مي کند،  فراهم  را 

فرار سربازان باید انگیزه ایجاد شود. 
تا  شده  تالش  همواره  کرد،  تأکید  وي 
براي سربازان تنها فن نظامي آموزش داده 
فن  آموزش  کنار  در  که  حالي  در  شود، 
پرستی  وطن  حس  و  انگیزه  باید  نظامي 

نیز آموزش داده شود.
اصل  چون  نظامي،  آگاه  این  باور  به 
شایسته ساالري در تعینات وجود ندارد و 
استخدام براساس روابط صورت مي گیرد 
و کساني که شناخت ندارند، به محالت 
نیز  مساله  این  مي شود،  فرستاده  جنگي 
وظیفه  از  سربازان  فرار  افزایش  سبب 

مي گردد.

جلو حمله...
شبه  با  مقابله  و  همکاری ها  تقویت   
و  پاکستان  مرزی  امنیت  که  نظامیانی 
گفت وگو  می کنند،  تهدید  را  افغانستان 

کردند.
برای  پاکستان  تمایل  بر  کیانی  جنرال 
ایجاد ثبات و آرامش در افغانستان تاکید 

کرد.
بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، این مقام 
تالش ها  همه  از  حمایت  به  نیاز  نظامی 
مرزی  منطقه  در  صلح  برقراری  برای 
پاکستان و افغانستان را مورد تاکید قرار 

داد.
در  بین  المللی  نیروهای  بیانیۀ  اساس  بر 
دانفورد،  جنرال  از  نقل  به  افغانستان 
بین المللی  افغان ها و جامعه  پاکستانی  ها، 
به دنبال صلح و امنیت در منطقه هستند 
این  به  رسیدن  برای  نیز  این جلسات  و 

هدف برگزار می  شود.
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          ناجیه نوری
رسانۀ  یک  گزارش  افغانستان،  ملی  دفاع  وزارت 
بریتانیایی مبنی بر فرار و غیابت نیروهای امنیتی کشور 

را غیرواقعی، بی اساس و حیرت آور خواند.
برخی آگاهان نظامی نیز این گزارش را بی بنیاد خوانده 
گزارش ها،  این گونه  نشر  از  هدف  که  اند  گفته  و 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  سربازان  روحیۀ  تضعیف 

می باشد.
روزنامۀ بریتانیایی اندیپندنت، در گزارشی از فرار پنج 
ماه،  یک  طی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  سرباز  هزار 

خبر داده است.
ارتش  سربازان  ترک  که  است  آمده  گزارش  این  در 
انداخته  خطر  به  را  نیروها  این  پایداری  افغانستان، 

است.

اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی 
روز گذشته در یک نشست خبری در کابل، گزارش 

این روزنامۀ بریتانیایی را بی اساس خواند.
آقای عظیمی گفت که در ارتش های داوطلب، میزان 
حالت  مختلف،  فصول  در  سربازان  غیرحاضری های 
تا  است،  تخنیکی  مشکل  یک  این  و  نداشته  ثابت 

عملی.
از  افغان  سربازان  غیابت  میزان  گزارش  او،  گفتۀ  به 
غیرواقع  بینانه  و  نادرست  بریتانیایی،  روزنامۀ  سوی 
به هیچ وجه  این زمینه،  ارایه شده در  آمار  است و  

مورد تأیید ما نیست.
سخنگوی وزارت دفاع با لحنی پرسشی اظهار داشت: 
»این گزارش ده ها برابر بیشتر از آماری است که ما به 
دست داریم. اگر نصف نیروهای نظامی در یک سال 

غیابت کنند؛ پس در ظرف دو سال باید صفوف اردو 
در  چرا  نیرو  تعداد  این  که  پرسید  باید  شود؛  خالی 

صفوف عماًل فعالیت دارند؟«
در همین حال، نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت 
داخله نیز ارقام ارایه شده توسط رسانه  های خارجی 
را به شدت رد کرد و آن را از لحاظ »ماخذ و منابع« 

یکطرفه و بی  اساس خواند.
روزنامه  گزارش  رد  با  نیز  نظامي  آگاهان  از  شماري 
از نشر چنین  اندیپندینت مي گویند، هدف  بریتانیایي 
گزارش های تضعیف روحیۀ نیروهاي امنیتي افغانستان 

است.
با  بریتانیایي  رسانه های  نظامي،  آگاهان  این  باور  به 
نشر چنین شایعاتی مي خواهند زمینه را براي طالبان و 

شورش گري مساعد سازند.
اگر  نظامي  مي گوید،  مسایل  آگاه  کوهستاني،  جاوید 
از  بیش  باید  کنیم،  را در یک سال محاسبه  این رقم 
پنجاه هزار سرباز وظیفه خود را ترک کرده باشند و 
اگر این فرار مسلحانه باشد، یقینًا مشکالتي جدي تري 
را به بار خواهد آورد، بنابراین گزارش نشر شده بسیار 

دقیق نیست.
این آگاه نظامي، هدف از نشر چنین گزارش  هایی را 
تضعیف روحیۀ نیروهاي امنیتي افغان دانسته و گفت، 
در حقیقت رسانه های بریتانیایي با نشر چنین شایعاتی 
مي خواهند زمینه را براي طالبان و شورش گري مساعد 

بسازند.
فرار  که   نیست  شکي  هم  این  در  کرد،  تصریح  او 
وجود دارد و ممکن است که در...     ادامه صفحه 7

ترکمنستان:
در مرز با افغانستان 

دستگاه تولید برق نصب 
می کنیم

مقام های ترکمنستانی اعالم کرده اند که این کشور در نظر 
با  برق  تولید  دستگاه  افغانستان  مرز  نزدیکی  در  تا  دارد 

قدرت دو هزار میگاوات نصب کند.
قربان غاغه گیلدیوف، والی ایالت مرو ترکمنستان در سفری 
به والیت هرات وعده سپرده است، که پس از این روابط 
تجاری میان ترکمنستان و افغانستان افزایش خواهد یافت.

این روابط  برای گسترش  مقام های دو کشور  او،  به گفته 
بیشتر کار خواهند کرد.

به گزارش بخدی، داوود شاه صبا، والی هرات در کنفرانس 
از  که پس  کرده  تعهد  ترکمنستان  که کشور  خبری گفت 
این در بخش های انرژی برق، ایجاد مراکز صحی، و تبادل 
بیشتر حمایت خواهد  افغانستان را  کاالهای تجاری مردم 

کرد.
آقای صبا گفت که قربان غاغه گیلدیوف والی ایالت مرو 
کشور ترکمنستان همراه با 14 تن از همکارانش براساس 

یک دعوت رسمی به والیت هرات سفر کرده است.
به گفته او، در جریان این سفر روی...        ادامه صفحه 6

وزارت دفاع ملی:

گزارش رسانة انگلیسی در خصوص 
فرار سربازان غیرواقعی است
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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 1393 / ۲014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
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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:
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با وجود اخالل گری برخی نماینده گان 
چهار وزیر استیضاح شدند

مخالفت  و  اخالل گری  وجود  با 
وزیر  چهار  نماینده گان،  از  شماری 
دلیل  به  کرزی  رییس جمهور  کابینۀ 
توسعه یی  بودجه  نکردن  مصرف 
مجلس،  سوی  از  وزارت خانه های شان 

استیضاح شدند. 
قرار است در مجموع 11 وزیر کابینه که 
بیش از ۵0 درصد بودجه توسعه یی سال 
1390 را مصرف نکرده اند، در پارلمان 

پاسخگو باشند.
وحیداهلل شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی 
ارغندیوال وزیر اقتصاد، انوارالحق احدی 
مخدوم  سید  و  صنایع  و  تجارت  وزیر 
روز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین 
و دالیل  به مجلس حاضر شده  دوشنبه 
را  بودجه  درصد   ۵0 از  کمتر  مصرف 

تشریح کردند.
از  شماری  ابتدا  در 
نماینده گان، جلسه عمومی 
مختلف  بهانه های  به  را 
اما  می کردند.  اخالل 
سبب  وکال  بیشتر  جدیت 
استیضاح  جلسه  تا  شد 
ذکی،  نظیفه  شود.  برگزار 
نماینده کابل گفت: »امروز 
صورت  استیضاح  باید 

را  قراردادها  از وکال  تعدادی  اما  بگیرد. 
گرفته و شماری دیگر وکیل مدافع شده 
اند. این  ها اخالل می کنند و نمی خواهند 

استیضاح صورت گیرد.«
دلیل  به  می گویند،  مردم  نماینده گان 
بی کفایتی وزیران کابینه، ساالنه میلیون ها 

دالر بودجه توسعه یی بدون مصرف باقی 
می ماند. آن ها تاکید کردند که افغانستان 
جامعه  توجه  محور  در  حاضر  حال  در 
جهانی قرار دارد و کمک هایی که به این 
کشور می شود نباید به دلیل ناتوانی ها و 
بی کفایتی های وزیران...   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( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


