
خواستار  آن ها  که  کرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت 
استقرار پایگاه های نظامی  خویش در افغانستان نیستند.
روز  روسیه،  دفاع  وزارت  معاون  انتونوف  اناتولی 
جمعه ضمن تماس به گزارش  اخیر رسانه های غربی 
راجع به امکان بحث با ناتو در بارۀ استقرار پایگاه های 
ترمیماتی تخنیک نظامی گفت: »می خواهم اعالم نمایم 
خاک  در  نظامی  پایگاه   هیچگونه  حاضر  حال  در  که 

افغانستان مطرح بحث نمی باشد«.
به گفته انتونوف، روسیه همیشه نسبت به خواهش های 
حکومت افغانستان در بارۀ تحکیم نیروهای مسلح و 
ثبات در کشور با دقت زیاد برخورد نموده و خواهد 

نمود.
وجود  پیشنهادی  کدام  »اگر  ساخت:  نشان  خاطر  او 

داشته باشد، پس ما آماده ایم آن را بررسی کنیم. ولی در 
بارۀ هیچگونه پایگاه در خاک افغانستان صحبت مطرح 
بحث نمی باشد. همۀ این گزارش ها - چرندیات اند«.

افغانستان  اوضاِع  گفت:  روسیه  دفاع  وزارت  معاون 
پس از خروج نیروهای بین المللی...     ادامه صفحه 6
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نويسنده بايد در وقِت خواننده، در تمركِز حواس و پشتكاِر او 
صرفه جو باشد.
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

قانون انتخابات؛
 اولویت اصلیِ مجلس نماینده گان

از روند  فیفا، در گزارشی  فوتبال،  فدراسیون جهانی 
فوتبال  رشد  و  کرده  استقبال  افغانستان   فوتبال  رشد 
کرده  توصیف  قبول  قابل  نیز  را  کشور  این  در  زنان 

است.
در گزارشی که روز جمعه در سایت رسمی فیفا منتشر 
فدراسیون  رسمی  آمار  براساس  که  آمده  است  شد 
فوتبال افغانستان درسال...               ادامه صفحه 6

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می گوید که کابل و اسالم 
قبال همدیگر، تجدید نظر  باید در سیاست های خود در  آباد 

کنند.
معصوم ستانکزی رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح افغانستان 
در صحبتی با کارولین وایت خبرنگار بخش دفاعی بی بی سی 
گفت که بیشتر رهبران طالب از روند صلح افغانستان پشتیبانی 
در  مسلح  مخالفان  از  پنهان  دست های  حمایت  اما  می کنند، 

جنگ افغانستان وضعیت این کشور را پیچیده کرده است.
طالبان  برای  که  گفته  همچنین  صلح  عالی  شورای  مقام  این 
توجیه ادامه خشونت در افغانستان دشوار شده و در میان سران 
گروه طالبان افرادی وجود دارند که عالقه مند پیوستن به روند 
صلح دولت هستند....                               ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی با اشاره به دست آوردهایش در 
دوران ریاست جمهوری گفت: تاریخ در مورد من 

قضاوت خواهد کرد.
او یک بار دیگر با برادر خطاب کردن طالبان اعالم 
کرد: حذف این گروه در دستور کار دولت افغانستان 

نبوده است.
افزود:  قطر  الجزیره  خبری  شبکۀ  به  کرزی  آقای 
می خواهم طالبان بخشی از جامعه افغانستان بوده و 

در زنده گی مردم افغانستان سهیم شوند.
وی در عین حال گفت که مردم افغانستان مخالف 

حضور خارجی ها در کشورشان نیستند.
راه هایی  در جست وجوی  ما  داشت:  اظهار  کرزی 

هستیم که حضور خارجی ها در افغانستان به سود  
مردم باشد.

رییس جمهور افغانستان با اشاره به دست آوردهای 
دولتش گفت که تاریخ درباره وی قضاوت خواهد 

کرد.
دعوت  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
انتخابات  در  شرکت  برای  مالعمر  از  کرزی 
واکنش های بسیاری در جامعه افغانستان داشته است.
اظهارات  که  معتقدند  سیاسی  کارشناسان  برخی 
مناسبات  و  احساسات  از  برخواسته  کرزی  اخیر 
قبیله یی بوده و مالعمر به جای نامزد شدن باید در 

دادگاه های بین المللی محاکمه شود.

سیاسی  مسایل  کارشناس  کوهستانی،  جاوید 
افغانستان معتقد است: مالعمر و برخی از اعضای 
گروه رهبری طالبان در جنگ ، زیر نظر آی. اس. آی 
پاکستان، جنایت ها و قتل عام های سنگینی را انجام 

داده اند.
به گفتۀ او، از نظر حقوقی مالعمر جنایتکار است و 
به جای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید 

در دادگاه های بین المللی محاکمه شود.

فدراسیون جهانی فوتبال:

رشد فوتبال افغانستان 
ستودنی است

شورای عالی صلح: 

توجیه خشونت برای 
طالبان دشوار شده است

وزارت دفاع روسیه: 

خبر برگشت ما به افغانستان چرند است

ريیس جمهور 
و دروغ هـای 
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صفحه 6

حامد کرزی:

حذف طالبان در دستور کارِ ما نبود

اوضاِع افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی می تواند بسیار پیچیده شود. ما در 
این باره، سخت نگران هستیم. من جداً بر این امر معتقدم که ثبات در افغانستان نه تنها 
برای کشورهای ناتو، بلکه برای شرکای ما در سازمان امنیت دسته جمعی ضروری است.



در گذشته ها، زمام داران سعی بر آن داشتند 
که تا جای ممکن از صحبت های متناقض 
نشان  تاریخ  عمومی  بپرهیزند.  انظارِ  در 
می دهد که عبور از این خط قرمز، حتا منجر 
به سقوط نظام ها می   شد؛ زیرا اخالق عمومی 
 این امِر نامطلوب را برنمی تافت. امروزه هم 
که  آن جایی  ـ  پیش رفته  جوامع  اکثر  در 
می کند  حکم روایی  اخالق  و  قانون  هنوز 
اعتراض  به  تناقض گویی  سیاست مداران،  ـ 
عمومی  می انجامد و منجر به دادگاهی شدِن 

مقامات حکومتی می  گردد.
اما این سنت در کشورهایی چون افغانستان، 
شده  باعث  موضوع  همین  و  رفته  میان  از 
کشورهایی  در  حکومتی  مقامات  که  است 
چندگانه  صحبت های  از  افغانستان،  چون 
با  حتا  و  نهراسند  خویش  متناقِض  و 
وقاحِت  نوعی  دروغین شان،  صحبت های 

سیاسی را اشاعه دهند.
به طور نمونه، می توان از دو صحبت جناب 
از  یاد کرد که هر دو صحبت  آقای کرزی 
مختلف  مناسبِت  دو  در  و  رسانه ها  طریق 
با  صحبت ها،  این  از  یکی  شده اند.  بیان 
آقای کرزی طی  بود که  الجزیره  تلویزیون 
سخنانی گفته است: »هیچ گاه برنامۀ ما این 
نبود که طالبان را کاماًل نابود کنیم. نه من، نه 
افغانستان این قصد  افغان ها و نه حکومت 
رییس  عنوان  به  من  زمانی که  داشتیم.  را 
حکومت موقت در نشست بن آلمان اعالم 
شدم، در قندهار بودم و برای تمامی  طالبان 
میان رتبه،  طالبان  تا  گرفته  آن ها  رهبراِن  از 

عفو عمومی  اعالم کردم.«
این اعتراف نشان می دهد که رییس جمهور 
نگفته  راست ودرستی  حرِف  هیچ  کنون  تا 
است. به این معنا که او هیچ گاه نیت مبارزه 
علیه طالبان و بنیادگرایی را نداشته است. اما 
وی تا پیش از طرح پروسۀ صلح، همواره 
از مبارزه با تروریسِم بین المللی یاد می کرد. 

در ضمن، او از این قول و قرارش با طالبان، 
در  و  نگفت  افغانستان  مردم  به  هیچ گاهی 

یازده سال گذشته، آن را کتمان کرد.
مبارزه علیه تروریسم و طالبان، یک حرکت 
مبارزه،  این  است.  و  بوده  المللی  بین 
کرزی  برنامه های شخصِی جناب  از  هرگز 
در  این گونه  ایشان  که  نمی شود  شمرده 
اعالم  منتفی  را  آن  پنهان،  یک حاتم بخشی 

می کند.
یازده سال گذشته  در  این که جناب کرزی 
چرا این موضوع را مسکوت گذاشته بودند، 
پرسشی ست که باید برای یافتن پاسِخ کامِل 
حدس  می توان  اما  ماند؛  زمان  منتظر  آن 
عدم  بر  مبنی  کرزی  جناب  برنامۀ  که  زد 
نابودسازِی طالبان، به جز دربارۀ خودش و 

یا در نهایت گروهی که ایشان به آن وابسته 
دیگر  گروهی  یا  شخص  مورد  در  است، 

صادق نیست.
مردم  می گوید  رییس جمهور  جناب  این که 
نابود  طالبان  نخواسته اند  هرگز  افغانستان 
یک  توجیه  در  که  است  دروغ  شوند، یک 
ارایه  دشمن پرور  و  عوام فریبانه  سیاسِت 
سال  یازده  در  افغانستان  مردم  می شود. 
پیوسته  و  بوده اند  طالبان  قربانِی  گذشته، 
رییس جمهور  گروه.  آن  نابودِی  خواهان 

باید بیاید و یک آمارگیرِی ساده از قربانیان 
حادثۀ فراه انجام دهد تا برایش روشن   گردد 
که سخِن او نادرست است و آن چه را که 

وی فرموده، حرف مردم افغانستان نیست.
جناب  که  است  آن  مطرح  مسالۀ  اکنون 
و  خود  سیاسِی  روش  به  جمهور  رییس 
این  اما  اقرار کرده است،  با طالبان  دوستی 
به  بل  نیست؛  صداقت  یک  روی  از  اقرار 
را  او  ناروشنی،  مسالۀ  که  می رسد  نظر 
شاید  است.  کرده  اعترافات  این  به  مجبور 
هم دلیل این اعتراف، دوربین های تلویزیون 
الجزیره باشند که نیت اصلی رییس جمهور 
را آشکار ساخته اند؛ اما در کنار این مساله، 
نمی توان  نیز  را  ایشان  متناقض گویِی  سنت 
نداشته  رهایی  آن  از  هرگز  که  برد  یاد  از 

است.
جناب  این که  از  پس  ساعت  چند  درست 
رییس جمهور، نیت خود و همکارانش را 
انتحاری  حملۀ  کرد،  افشا  طالبان  قباِل  در 
فراه،  والیت  دادگاه  به  او  ناراضِی  برادران 
حدود 53 تن را شهید و بیش از 100 تن 
جمهور  رییس  جناب  اما  کرد.  زخمی   را 
آن قدر جسارت داشت که پس از آن همه 
صحبت، در پیامی  از این قربانیان دل جویی 
تأمین  برای  ما  که  »هرگاه  بگوید:  و  کند 
حاکمیت ملی و روی پا ایستادِن خود گامی  
زمینۀ  که  کاری می کنند  طالبان  برمی داریم، 
و جنگ  شود  هموار  کشور  در  هرج ومرج 

جاری در افغانستان دوام یابد«.
از  که  می کند  اعتراف  خود  جمهور  رییس 
بوده  طالبان  با  مصالحه  پی  در  آغاز  همان 
سازگاری  سِر  هیچ گاه  طالبان  ولی  است، 
در  جنگ  پیوسته  و  نداشته  کنونی  نظام  با 
افغانستان را ادامه داده اند. حتا جالب از همه 
طالب پرورانۀ  سیاست های  پی  در  این که: 
را  این  جسارِت  گروه  آن  کرزی،  آقای 
انتحاری  حملۀ  بگوید  که  است  کرده  پیدا 
از  انتقام  به خاطر  فراه،  والیت  دادگاه  بر 
تعلل  طالبان  آزادی  در  که  بوده  قاضیانی 

کرده اند. 
شرم آورِ  جنایت  این  جمهور  رییس  اما 
و  است  خوانده  خارجی ها  کار  را  طالبان 
تأکید کرده که طالبان به دستور خارجی ها، 
مرتکب اعمالی می شوند که شعار های این 

که  گفته  هم چنین  و  می کند.  نفی  را  گروه 
حملۀ مرگبار طالبان در والیت فراه، هر قدر 

که محکوم شود، بازهم کم است.
این سخنان را چیزی جز دروغ های بزرگ 
جنایات  کسی  اگر  زیرا  خواند.  نمی توان 
پِی  در  هیچ گاه  کند،  محکوم  را  طالبان 
مصالحه و معامله با آنان نمی باشد و کسی 
هم که از شعارهای مردم افغانستان حمایت 
 کند، از شعارهای طالبان بیزاری می جوید. 
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منوچهر

رییس جمهور 
و دروغ هـای بـزرگ

 

هفتۀ گذشته، سخنگوی ریاست جمهوری به روزنامۀ ماندگار 
گفت که نیروهای امنیتی کشور در مرز با پاکستان به حالِت 
باشند  اوضاع  مراقِب  گونۀ جدی،  به  تا  درآمده اند  آماده باش 
و وضعیِت دو طرِف خط دیورند را پیوسته به مرکز گزارش 

بدهند.
به گفتۀ او، پاکستانی ها در ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار به 
این ولسوالی  در  آمده اند و می خواهند  پیش  افغانستان  سوی 
پاسگاه بسازند، که این کار پاکستان، یک جانبه و خالِف اصول 

و قوانین بین المللی است.
توپ خانه یی  در خصوِص حمالت  کرزی  آقای  که  او گفت 
کابل  در  امریکا  سفیر  با  افغانستان،  مرزی  مناطق  بر  پاکستان 
و  کرده  کشور، صحبت  در  خارجی  نیروهای  کِل  فرمانده  و 
از آن ها خواسته که موضِع خویش را در برابِر این حمالت و 
تجاوز پاکستان به خاک افغانستان، روشن سازند که در نتیجۀ 
سپرده  وعده  کرزی  آقای  به  دانفورد  جنرال  درخواست،  این 
که با جنرال های پاکستان در خصوِص این حمالت صحبت 

خواهد کرد و نتیجۀ آن  را گزارش خواهد داد.
سر  بر  افغانستان  دولت  که  می نمایند  اظهارات  این 
راکت پرانی های پاکستان به خاک افغانستان، عصبانی می باشد، 
دهد،  انجام  می تواند  خصوص  این  در  که  کاری  تنها  اما 
درخواسِت کمک و واکنش از سوی نیروهای خارجی به  ویژه 

ناتو است.
به رغم آن که راکت پرانی های پاکستان از سه سال بدین سو ادامه 
داشته، جانِب افغانستان هیچ گاه نتوانسته است یک اقدام جدی 
محِض  به  همواره  گیرد.  دست  روی  آن  از  جلوگیری  برای 
به  پاکستان  راکت پرانی های  از  افغانستان  حکومت  این که 
خاِک خود انتقاد کرده، جانب پاکستان از چنین اتفاقی اظهارِ 
در  چنان که  است.  آن  پرداخته  ردِ  به  حتا  و  نموده  بی خبری 
سه شنبه  روز  پاکستان،  حکومت  سخنگوی  نیز  مورد  آخرین 
اتهامِ  ماندگار،  روزنامۀ  به  فیضی  ایمل  نظر  ابراز  از  پیش  و 

راکت  پرانی را رد کرده است.
هم چنین، مقاماِت پاکستانی ساخت وسازهای نظامیاِن خود را 
در نوار مرزِی دو کشور و حتا در داخل خاِک افغانستان که 
با کماِل  ما را با خطر مواجه می  سازد،  به شدت امنیت کشورِ 

دیده درایی انکار می کننـد.
در  و  مرز  آن طرِف  در  پاکستان  ساخت وسازهای  اگر  مسلمًا 
خاِک خودش، به هدف ایجاد جبهه و پایگاهی مستحکم در برابِر 
طالبان و تروریستان باشد، قابل ستایش و خرسندی است؛ اما 
شوربختانه پیداست که ساختمان سازی های نظامی پاکستان در 
نوار مرزی و حتا این طرِف سرحد در خاک افغانستان، به هدف 
روستاهاِی  در  افغانستانی  و  پاکستانی  تروریستان  جابه جایِی 
والیات شرقِی ماست و این یعنی تالش برای تداومِ ناامنی در 
افغانستان. در این صورت، یگانه راه برای حکومت افغانستان 
این است که با کشیدِن سیم خاردار و ایجاد دیوار امنیتی در 

مرز، از ورود دهشت افکنان به افغانستان جلوگیری کند.
به نظر می رسد که برخوردِ حکومت آقای کرزی با پاکستان، 
جانِب  و  گذشته  مدنی  و  دیپلماتیک  واکنش های  سطح  از 
افغانستان توان پاسخ برابر با پاکستان را هم ندارد و در عین 
ما  صالِح  و  سود  به  پاکستان،  مقابل  در  نظامی  پاسِخ  حال، 
نیست و سبب بدتر شدِن اوضاع می گردد. پاکستان بیشتر از 
با  افغانستان را درک کرده و  ناتوانی های حکومِت  این  همه، 
از سوی  اما  می دهد.  ادامه  به حرکاِت خود  آن ها  از  استفاده 
دیگر، حکومت افغانستان حتا نتوانسته است شکایت رسمی 
و جدی یی را به شورای امنیت سازمان ملل پیش کش کند و 
هم چنان سند محکمی هم که بتواند ادعایش را دربارۀ تجاوز 
پاکستان به خاک افغانستان ثابت سازد، در دست ندارد. چنین 
از جانب  نیروهای خارجی و هم  از جانب  بارها هم  چیزی 

پاکستانی ها مطرح شده است.
بر تجاوز مکررِ  به سازمان ملل مبنی  ارایه نکردِن سند  نفس 
پاکستان به خاک افغانستان را نمی  توان به ساده گی از نظر دور 
انداخت؛ زیرا اگر حکومت افغانستان سند یا اسناد قانع کننده یی 
از راکت پرانی های پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل ارایه 
نکند، واضح می   شود که این قضیه پهلوهای دیگری هم دارد 

که باید به آن ها پرداخته شود.
مجلس  و  نماینده گان  مجلس  که  می کند  ایجاب  بنابرین، 
سنای کشور، متحدانه و فارغ از تمامِ حب وبغض های سیاسی 
به  سند  نکردِن  ارایه  به دلیل  را  افغانستان  حکومت  خویش، 
سازمان ملل، مورد بازخواست قرار دهند تا در ادامۀ آن، پهلوها 

و ابعادِ پنهاِن این موضوع آشکار گردد. 

راکت پرانی های پاکستان 
ابعاد دیگری هم دارد!

این که جناب رییس جمهور می گوید مردم افغانستان هرگز نخواسته اند طالبان 
نابود شوند، یک دروغ است که در توجیه یک سیاسِت عوام فریبانه و دشمن پرور 
ارایه می شود. مردم افغانستان در یازده سال گذشته، قربانِی طالبان بوده اند و 
پیوسته خواهان نابودِی آن گروه. رییس جمهور باید بیاید و یک آمارگیرِی ساده از 
قربانیاِن حادثۀ فراه انجام دهد تا برایش روشن   گردد که سخِن او نادرست است 
و آن چه را که وی فرموده، حرف مردِم افغانستان نیست



دولت  از  انگلیس  پارلمان  نماینده گان  از  گروهی 
ثروتمند  شهروندان  که  زمانی  تا  کردند  درخواست 
پاکستانی از دادن مالیات در کشورشان فرار کنند، دولت 
پاکستان  به  بیشتر  مالی  کمک های  ارایه  از  باید  بریتانیا 

خودداری کند.
این  ارایه  با  انگلیس  پارلمان  المللی  بین  توسعه  کمیته 
درخواست تاکید کرد که مردم انگلیس نباید هزینه درمان 
در  کنند  پرداخت  را  پاکستان  در  پرورش  و  آموزش  و 
پاکستانی های  خصوص  به  پاکستانی ها،  خود  که  حالی 
مختلف  شیوه های  به  مالیات  پرداخت  از  ثروتمند، 

خودداری می کنند.
که  خواستند  انگلیس  دولت  از  مذکور  کمیته  اعضای 
با  مقابله  برای  تالش  بر  را  پاکستان  به  مالی  کمک های 

فساد در آن کشور متمرکز کند.
دولت انگلیس نیز تاکید کرد که دولت پاکستان را برای 
حال،  این  با  می کند.  ترغیب  خود  مالیاتی  نظام  اصالح 
انگلیس قصد دارد کمک های مالی به پاکستان را به شدت 

افزایش دهد.

مالی  در سال  پاکستان  به  انگلیس  بال عوض  کمک های 
گذشته ۲۶۷ میلیون پوند )بیش از ۴00 میلیون دالر( بوده 
است اما این رقم در سال آینده به ۴۴۶ میلیون پوند )بیش 

از ۶۷0 میلیون دالر( خواهد رسید.
بدین ترتیب، پاکستان بزرگترین دریافت کننده کمک های 

مالی لندن خواهد بود.
نماینده گان عضو کمیته توسعه بین المللی پارلمان انگلیس 
در گزارشی اعالم کردند که در سال گذشته میالدی کمتر 

از یک درصد مردم پاکستان ) تنها ۷۶۸ هزار نفر( مالیات 
بر درآمد پرداخت کردند و از وزارت توسعه بین المللی، 
که مسوول توزیع کمک های خارجی است، به دلیل عدم 
تالش کافی برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی در پاکستان 

انتقاد کردند.
مالکوم بروس، نماینده پارلمان از حزب لیبرال دموکرات 
که رییس کمیته توسعه بین المللی پارلمان انگلیس است، 
گفت: کمک کردن به فقیرترین قشر مردم پاکستان مساله 
قابل تحسینی است اما سوال اینجاست که افزایش سریع 
مردم  ثروتمندترین  که  زمانی  در  کمک ها  این  میزان 
توجیه  قابل  چگونه  نمی پردازند،  مالیات  خود  پاکستان 

است؟
آمار و ارقام مربوط به سال ۲011 نشان می دهند که در 
نماینده گان مجلس سفلی و %۶3  از  آن سال حتی %۶۹ 
مالیات  پرداخت  از  پاکستان  علیای  مجلس  نماینده گان 

خودداری کردند.
سفیر  الحسن،  شمس  وجید  که  است  حالی  در  این 
دریافتی  مالیات  میزان  که  است  گفته  لندن،  در  پاکستان 
در پاکستان که در سال ۲000 میالدی تنها 1000 میلیارد 
روپیه )معادل ۶.۷۲ میلیارد پوند( بوده است، با افزایش 
میلیارد  به ۲000  در سال ۲01۲  مالیات دهندگان  تعداد 

روپیه رسید. 
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رییس جمهوری مصر در سفر به سودان تاکید کرد که این دو کشور 
و  اهداف  و  هستند  روبه رو  بزرگی  چالش های  با  آفریقایی  بزرگ 

سرنوشت یکسانی دارند.
به گزارش الجزیره، محمد مرسی، رییس جمهوری مصر در اولین 
رییس  البشیر،  عمر  استقبال  مورد  سودان  از  خود  رسمی  دیدار 
جمهوری این کشور قرار گرفت و همتای سودانی مرسی سفر وی 

را فرصتی »تاریخی و منحصر به فرد« خواند.
مرسی در سخنان خود در خارطوم گفت: مصر هیچ گاه از وظایف 
و تعهدات خود در قبال برادران سودانی خود کوتاهی نمی کند و دو 
کشور سودان و مصر با کمک یکدیگر در مقابل چالش ها ایستاده گی 

خواهند کرد.
و  مردم  جمع  در  البشیر،  عمر  با  دیدار  بر  عالوه  مصری  مقام  این 
بزرگان سودان نیز سخنرانی و بر دوستی و نزدیکی دو کشور تاکید 

کرد.

چرا کوریای شمالی
 امریکا را تهدید می کند؟

نحوه پوشش های بین المللی از تنش در شبه جزیره کوریا 
کوریای  اخیر  تهدیدهای  که  شده  برداشت  این  موجب 
شمالی در پاسخ به تمرینات نظامی مشترک، ناگهانی و 
ابتدا به ساکن است. ولی در واقع پیونگ یانگ ده ها سال 
و  خود  جنوبی  همسایه  مشترک  مانورهای  به  که  است 

امریکا، با صدای بلند اعتراض می کند.
با  شمالی  کوریای  تهدیدهای  تاز ه ترین  تفاوت 
اعتراض های گذشته، شدت این تهدیدات و تعیین دقیق 

هدف های حمله بالقوه این کشور است.
در طول یک ماه گذشته، پیونگ یانگ قول داد که پیمان 
ترک مخاصمه با کوریای جنوبی را منتفی شده بداند و 
خط تلفن اضطراری مرز مشترک را قطع کند. پس از آن 
اعالم کرد که میزان آمادگی جنگی نیروهای توپخانه اش 
را افزایش داده است و مدعی شد که این توپخانه می تواند 
پایگاه های امریکا در گوآم و هاوایی را هدف قرار دهد.

در حالی که تنش در شبه جزیره کوریا ادامه دارد، کیم 
جونگ-اون )رهبر کوریای شمالی( تا کنون چندین بار از 

واحدهای نظامی خود بازدید کرده است
موضوع  این  اعالم  شمالی  کوریای  اقدام  جسورانه ترین 
علیه  پیشگیرانه  هسته یی  جنگ  یک  کشور  این  که  بود 

سیول یا واشنگتن را حق خود می داند.
در  اضطراری  تلفن  خط  شمالی  کوریای  اگرچه 
پانمونجوم )دهکده واقع در نوار مرزی دو کوریای( را 
قطع کرد، دلیلی در دست نیست که نشان دهد این کشور 
تهدیدهای دیگر خود را، حداقل به زودی، عملی خواهد 

کرد.
بیشتر  که  است  این  گیری،  نتیجه  این  دالیل  از  یکی 
تهدیدات کیم جونگ-اون، رهبر جوان کوریای شمالی 
فاصله  در  جونگ-اون  کیم  پدر  دارد.  داخلی  مصرف 
کوتاهی قبل از فوتش، پسرش را با وجود این که تجربه 
و سابقه نظامی نداشت به سرعت به درجات عالی نظامی 
قدرت  انسجام  به  دشمنان  مقابل  در  ایستادگی  رساند. 

سیاسی و نظامی کیم جونگ-اون کمک خواهد کرد.
دلیل دیگر این است که دانش تکنولوژی کوریای شمالی 

در زمینه هسته یی و موشکی هنوز کامل نیست.

بیشتر تحلیلگران معتقدند که بعید به نظر می رسد در حال 
حاضر پیونگ یانگ، برای سوار کردن کالهک هسته یی 
سوی  به  آن  پرتاب  و  بالیستیکی  موشک  یک  روی  بر 
واشنگتن، تکنولوژی الزم را در اختیار داشته باشد. ولی 
پرتاب موشک و نیز آزمایش های هسته یی اخیر کوریای 
است  عالقمند  کشور  این  که  است  این  مبین  شمالی 

توانایی های خود در این زمینه را افزایش دهد.
کوریای  تهدیدهای  بتوان  است  ممکن  که  حالی  در  اما 
تهدیدات  این  بیشتر  گفت  و  نگرفت  جدی  را  شمالی 
مصرف داخلی دارد، احتمال دارد رهبران کوریای شمالی 

در بیان احساس عدم امنیت خود صادق باشند.
این  از  را  شمالی  کوریای  نگرانی  غربی ها  است  ممکن 
ممکن  جنوبی اش  همسایه  نظامی  مشترک  تمرینات  که 
به  غافلگیرانه  حمله  آمادگی جهت  برای  پوششی  است 
تمرینات  این  بگویند  و  کنند  رد  باشد،  شمالی  کوریای 
تنها »بازی های جنگی« است و ارزش سیاسی آن دادن 
تهدیدهای  نگران  که  است  جنوبی  کوریای  به  تضمین 

متوجه از جانب همسایه شمالی اش است.
این  به  نظامی  جنبه  از  صرفا  که  شمالی،  کوریای  ولی 
خود،  امنیت  حفظ  با  ارتباط  در  و  می کند  نگاه  مانورها 
عدم وابستگی به کشورهای دیگر را در اولویت قرار می 
دهد، ممکن است در مورد هدف تمرینات نظامی کوریای 
جنوبی و این که صرفا برای نشان دادن همبستگی امریکا 

و کوریای جنوبی است، تردید داشته باشد.
مانورهای  به  نسبت  شمالی  کوریای  بدبینی  هم  شاید 
مشترک کوریای جنوبی و امریکا، ناشی از این واقعیت 
این کشور سال 1۹50،  نظامی خود  مانورهای  است که 
کوریای  به  منظور حمله  به  و  بدخواهانه  های  با هدف 

جنوبی صورت گرفته بود.
پوشش  تحت  یانگ  پیونگ   ،1۹50 سال  جون  ماه  در 
برنامه مانور نظامی، نیروی عظیمی را به سوی نوار مرزی 
در مدار 3۸ درجه، که حد فاصل دو کوریا است، روان 
ساخت. در میان این بازی های جنگی بود که چند واحد 
شرکت کننده در تمرین ها به طرف جنوب وسیول به راه 
افتادند و آتش جنگ در شبه جزیره کوریای را شعله ور 

ساختند.
که  کرده اند  اذعان  طور ضمنی  به  امریکا  قبلی  دولتهای 
مانورهای  هدف  از  شمالی  کوریای  و  امریکا  برداشت 

نظامی بسیار متفاوت است.
رفع  برای  امریکا  پیشین  جمهوری  رییس  کلینتون،  بیل 
این  به  انگیزه یی  دادن  و  شمالی  کوریای  های  نگرانی 
برنامه هسته یی اش، چندین  باره  در  مذاکره  برای  کشور 
با کوریای جنوبی  امریکا  نظامی  مانورهای  برنامه  نوبت 

را لغو کرد.
خطری که اکنون دیده می شود احتمال یک حمله هسته یی 

تمام عیار نیست بلکه امکان یک حساب غلط است.
جدید  راههای  جستجوی  در  همچنان  شمالی  کوریای 
برای  تالش  این  از  بخشی  است.  کردن  تهدید  برای 
به  تحکیم قدرت رژیم در داخل کشور است و بخشی 
این امید است که دولت کنونی امریکا نیز مانند دولت بیل 
کلینتون این مانورها را لغو کند. ولی غرب این تهدیدها 
را جدی نمی گیرد و به اجرای مانورهای نظامی و پرواز 
بمب افکن های ب-5۲ بر فراز شبه جزیره کوریای ادامه 

می دهد.
از آنجا که برنامه تماس مرتب و مذاکوریای بین کوریای 
ادامه  موجود  وضع  اگر  ندارد،  وجود  امریکا  و  شمالی 
دو  هر  جانب  از  محاسبه  در  اشتباه  خطر  باشد،  داشته 

طرف افزایش خواهد یافت.
کوریای شمالی ممکن است هر اقدام آتی امریکا را غلط 
تعبیر کند و به این نتیجه برسد که یک تهدید فوری برای 
رژیم وجود دارد و به همین جهت در صدد پیشدستی در 
حمله برآید. یا چنانچه غرب در برابر بلوف های کوریای 
این  است  ممکن  ننهد،  وقعی  آن  به  و  ایستد  به  شمالی 
کشور به این نتیجه برسد که در کنار لفاظی هایش باید به 

اقدامات تهاجمی عملی نیز دست بزند.
نگرانی هایش  ابراز  در  شمالی  کوریای  که  درصورتی 
خاتمه  از  پس  قاعدتا  باشد،  نظامی صادق  مانورهای  از 
و  ها  لفاظی  باید  میالدی،  جاری  ماه  پایان  در  مانورها 

تهدیدهای این کشور نیز خاتمه یابد.
راههای خروج از وضعیت فعلی محدود است. بعید به 
شمالی  کوریای  با  امریکا  مذاکوریای  که  می رسد  نظر 
بتواند این کشور را متقاعد کند که از برنامه هسته ای اش 

دست بردارد.
ولی گفت وگو در مورد امنیت شبه جزیره کوریا از جمله 
از  جلوگیری  به  می تواند  نظامی،  مانورهای  موضوع 
افزایش سوء تفاهم ها و برداشتهای نادرست، کمک کند و 
به پیونگ یانگ، اطمینان دهد که هدف این مانورها فقط 
نشان دادن ائتالف امنیتی امریکا با سیول است و خطری 

متوجه کوریای شمالی نیست.
دولت امریکا نیز باید در مورد هر گونه تالشی به منظور 
مطمئن کردن متحدانش، که ممکن است نتیجه معکوس 
را  شمالی  کوریای  بالقوه  امنیت  عدم  احساس  و  داشته 

تشدید کند، با احتیاط رفتار کند.
اقداماتی مانند نگاهداشتن سالح های دارای توانایی های 
نظامی،  مانورهای  پایان  از  پس  منطقه،  در  هسته ای 
می تواند بدون این که الزم باشد، خطر محاسبه غلط را 

طوالنی تر کند.

مرسی بر دوستی مصر و 
سودان تأکید کرد

ترکیه:
استانبول به مرکز میانجی گری 

سازمان ملل تبدیل شود

تعداد قربانیان ریزش ساختمان 
در هند به ۳۸ نفر رسید

نماینده گان انگلیس:
از ارایۀ کمک به پاکستان خودداری کنید

خارجه  امور  وزارت 
جمعه  روز  ترکیه 
بیانیه یی  انتشار  با 
دولت  اینکه  بر  مبنی 
تبدیل  خواهان  انقره 
مرکز  به  استانبول 
سازمان  میانجیگری 
ملل است، اعالم کرد 
کنفرانس  دومین  که 
سازمان  میانجیگری 

ملل هفته آینده در استانبول برگزار خواهد شد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ترکیه و فنالند به طور مشترک در سال 
۲010 میالدی در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
مساله میانجیگری برای صلح را مطرح کردند، آمده است که در این 
از ۲۶ کشور و  به همت دو کشور متشکل  میانجی  نیز گروه  راستا 

هشت نهاد بین المللی تشکیل شده است.
بر اساس این بیانیه در دومین کنفرانس میانجیگری که در یازدهم و 
دوازدهم ماه اپریل در استانبول تشکیل خواهد شد درباره تحوالت 
نظر  تبادل  و  بحث  و سوریه  افغانستان، سودان، خاورمیانه  سومالیا، 
به عمل خواهد آمد و پس از آن نشست های مقدماتی وزیران امور 

خارجه برگزار خواهد شد.
مرکز  تشکیل  با  که  بودند  شده  مدعی  این  از  پیش  ترکیه  مقامات 
یک  به  ژنو  همانند  این شهر  استانبول،  در  ملل  سازمان  میانجیگری 

مرکز سازمان ملل تبدیل خواهد شد.

بر اثر ریزش ساختمان 
در  ساخت  حال  در 
کشته  نفر   3۸ بمبئی 
مجروح  نفر  دهها  و 

شدند.
به گزارش راشا تودی، 
بر اثر ریزش ساختمان 
در  احداث  دست  در 
هند  در  بمبئی  حومه 
کشته  نفر   3۸ حداقل 

شدند.
گزارش،  این  براساس 

حداقل 5۴ نفر دیگر نیز تا کنون مجروح شدند و تیمهای امدادی در 
حال جستجو برای نجات افراد از زیر آوار هستند.

این ساختمان چهار طبقه بوده و گفته می شود که مجوزهای الزم را 
برای ساخت و ساز در اختیار نداشته است.

بوده  تکمیل شده  ساختمان  این  طبقه  سه  ساختمان،  ریزش  از  قبل 
است.

بیشتر افرادی که کشته شدند کارگر ساختمانی و مشغول کار در این 
ساختمان بودند.

آندره آ برگر             
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 بخش دوم و پایانی

  با این خاک خود را بشویید
مورد  بیماری ها  درمان  برای  سنتی  طب  درمانگران  توسط  که  خاک هایی  از  یکی 
با بافتی چرب مانند، بیشتر در  استفاده قرار می گرفت، خاک سفید است. این خاک 
سرزمین های عراق، کوفه و حجاز وجود داشته و از این سرزمین ها به کشورهای دیگر 
ارسال می شده است. خاک سفید که لزج مانند و چسبنده بود، معموالً برای شستن بدن 
مورد استفاده قرار می گرفته و آثار درمانی متعددی داشته است به گونه یي که افراد بعد 
از شست وشو با این خاک سبکی و نشاط بیشتری احساس می کردند. این خاک از بین 

برندۀ چرک مو و زایل کنندۀ زخم ها و دمل های مزمن است.
  درمان واریس با گل ارمنی

برخی از درمانگران و حکیمان طب سنتی در حال حاضر نیز  گل ارمنی را دارویی 
مناسب برای درمان بیماری واریس می دانند. درمانگران با مخلوط کردن گل ارمنی و 
گالب، خمیری تهیه می کنند و این خمیر را دور پا در محل واریس قرار می دهند و 
آن را با پارچه یي مناسب می بندند تا این گل خشک شود و حالت انقباض آن موجب 
از بین رفتن و جمع شدن واریس و درماِن آن شود. امروزه نیز برخی درمانگران طب 
سنتی از این نسخه برای درمان واریس استفاده می کنند. تهیۀ گل ارمنی از عطاری ها 
چندان دشوار نیست و می توان از این شیوۀ طبیعی با تجویز متخصص طب سنتی برای 

درمان واریس و برخی از بیماری ها استفاده کرد.
  بهبود بیماری های مفصلی با گل درمانی

برای درمان  دانشمندان، خاصیت درمانی معجزه آسایی  بر اساس تحقیقات  گل سیاه  
برای  روان درمانی  حتا  و  زنان  بیماری های  پوستی،  مفصلی،  بیماری های  از  برخی 
بیماران دارد. از این رو گل درمانی نه تنها در دنیای سنتی قدیم جنبه های درمانی موثری 
داشته، بلکه دنیای پزشکی امروز نیز خواص درمانی آن را تأیید می کند تا با حضور در 
مناطقی که دارای خاک و گل با جنبه های درمانی و مورد تأیید مراکز درمانی هستند، 
از خواص درمانِی این خاک ها برای افزایش میزان مقاومت بدن و پیشگیری از ابتال 

به بیماری ها بهره ببرند.
  این خاک افسرده تان می کند

در مکاتب درمانی مختلفی به تاثیر مواد و اجزای مورد استفاده برای ساخت خانه بر 
انسان اشاره شده است. به عنوان مثال در مکاتبی هم چون طب آیورودا و طب سنتی به 
این نکته اشاره شده که نوع خاک و رنِگ آن تاثیر زیادی بر کیفیت زنده گی و سالمت 
اعضای خانواده دارد. در حقیقت در متون طب سنتی ایران نیز توصیه های مختلفی در 
این زمینه شده که مثاًل کدام خاک برای ساختن خانه مستحکم تر است و رنگ خاک و 
طبعی که دارد، چه تاثیری بر سالمت افرادی که در آن محیط زنده گی می کنند، می تواند 
از کشورهای اسکاندیناوی  به تحقیقی که در یکی  برای نمونه می توان  باشد.  داشته 
صورت گرفت، اشاره کرد. در این تحقیق مشخص شد که آمار خودکشی در خانه ها 
و آپارتمان هایي که با بتون ساخته شده بود، بسیار باالست. تحقیقات و مشاهدات این 
گروه نشان داد که سکونت در مجتمع هایی که از بتون ساخته می شود، به دلیل خاصیت 
محصورکنندۀ بتون و حس محدودکننده و خفقانی که به فرد منتقل می کند، می تواند در 
درازمدت فرد را ضعیف و افسرده کرده و زمینه های خودکشی را در او افزایش دهد. 
البته نیازی نیست اگر خانۀ بتونی دارید حتمًا تغییر مکان بدهید، تغییر رنگ دیوارها و 

یا گذاشتن گلدان های سبز در منزل، می تواند تا حدود زیادی کمک کننده باشد.
  آلرژی می گیریم، چون از خاک دوریم

به تازه گی در نتایج تحقیقی که در یکي از البراتوارهای خارجی به دست آمده، معلوم 
شده است که عدم ارتباط مردم با خاک احتمال ابتال به حساسیت های فصلی را در 
آن ها افزایش می دهد و به همین دلیل امروزه تعداد افرادی که به آلرژی های فصلی و 
مشکالت تنفسی مبتال می شوند، در مقایسه با گذشته بیشتر است. بر اساس تحقیقات 
این گروه در خون انسان ۲ مدل گلبول سفید وجود دارد که برخی از آن ها در برابر 
عفونت از خود واکنش نشان می دهند و برخی از آن ها به انواع حساسیت ها. به این 
ترتیب هر چه میزان گلبول های سفیدی که به عفونت واکنش نشان می دهند در بدن 
بیشتر باشد، میزان گلبول هایی که به حساسیت واکنش نشان می دهند کمتر می شود. 
ابتال به برخی از عفونت های  با خاک و  بنابراین در گذشته که احتمال تماس مردم 
سطحی ناشی از آن بیشتر بود، احتمال ابتال به انواع حساسیت کاهش می یافت. زیرا 
درگیری  شرایط  این  در  می دادند،  نشان  واکنش  عفونت ها  انواع  به  که  گلبول هایی 
نباید باشید که مردم با هر نوع  بیشتری داشتند. اما نکتۀ مهم این است که این گونه 
خاکی تماس پیدا کنند. مهم این است که ما با خاک های تمیز مثل خاک هایی که در 
ساحل  دریا یا رودخانه وجود دارد یا خاکی که در بخش بکر بیابان ها وجود دارد، در 

تماس باشیم و از خواص درمانِی آن ها بهره مند شویم.
گرفته شده از: برترین ها

جهانی سازی و اقتصاد دانش 
بسیار  جهانی سازی،  و  دانش  اقتصاد  توسعۀ 
پایاپای هم پیش رفته اند. شرکت های جهانی 
ایجاد  مجتمع  بین المللی  تولید  زنجیره های 
گرفته  صورت  نوآوری های  با  اند،  کرده 
)مانند تسهیالت R&D(، در امریکا و اروپا، 
در  که  می شود  ایجاد  جدیدی  محصوالت 
ساخته  چین  در  سرهم سازی  کارخانه های 

شده  برگردانده  کشتی  با  غرب  به  اند،  شده 
اند و ارزش افزوده در حیطۀ »دانش«، همانند 
طراحی، بازاریابی و تامین خدمات متناظر به 
آن افزوده شده است. برخی پردازش های پایه 
نیز مانند پردازش داده ها، خدمات رونویسی و 
خدمات ساده مرتبط با کاربر، از طریق مراکز 

تماس در خارج از آن جا تحویل می شود. 
رشد اقتصاد دانش به عنوان بخشی از پاسخ 
در  انگلستان  اشتغال  تهدید  استراتژیک 
دستمزد  با  اقتصادهای  از  واردات  با  رابطه 
یک  عنوان  به  آن،  از  گیج کننده تر  و  پایین 
دستمزد  با  اقتصادهای  به  ضروری  پاسخ 
دانش  با  رابطه  در  که  هند  و  مانند چین  کم 
سرمایه گذاری سنگینی انجام داده اند، تصور 
تولید  از  دلیل سهمی  دو  این  به  که  می شود 
ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه و افزایش 
اختصاص  خانه گی،  فارغ التحصیالن  تعداد 
یافته است. الزام چنین امری در آن است که 
از طریق چنین سرمایه گذاری هایی در دانش، 
اقتصادهای با دستمزد پایین، سهم بیشتری از 
بخش های »مبتنی بر دانش« زنجیرۀ بین المللی 
تولید در آینده را تسخیر می کنند؛ مگر این که 
چنین  در  پیش  از  بیش  غربی  اقتصادهای 

حیطه یی رقابتی شوند. 
و  کلیدی  عامل  یک  عنوان  به  جهانی سازی 
تعیین کننده در تغییرات OECD به حساب 
افزایش  اهمیت  انکار  که  جایی  تا  می آید 
جریان های  و  جهانی  تجارت  چشمگیر 
ساده  گذشته،  دهۀ  خالل  در  سرمایه گذاری 
انگاری است. اما در عین حال، جهانی سازی 
اقتصادی  متعدد توسعۀ  تاثیرات  از  تنها یکی 
است  انگلستان  مثاًل  در  اقتصادی  ساختار  و 
که  زیر  به دالیل  را  امر  این  مرکزی  نقش  و 
سیاست گذاران  و  مفسرین  برخی  توسط 

مطرح شده است، برعهده ندارد: 
ـ داد و ستد بین المللی در ۲0 سال گذشته به 
عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی انگلستان، 
گسترش نیافته است و عمدۀ تبادالت با سایر 

اقتصادهای ثروتمند OECD بوده است.
در  مستقیماً  بخش های  شغل های  سهم  ـ 

افزایش،  جای  به  بین المللی،  رقابت  معرض 
کاهش یافته است. 

نداشته  عمده یی  افزایش  آسیا  از  واردات  ـ 
است، همان طور که افزایش واردات از چین 
به دلیل کاهش واردات از جاپان کمرنگ شده 
به  نیز  جاپانی  تولیدکننده گان  که  چرا  است، 
تولید با دستمزد پایین چین انتقال پیدا کرده 

اند. 

ـ گرچه عرضۀ خدمات از خارج، در صنایع 
کمی  شواهد  است،  شده  گزارش  مختلفی 
به چشم  تجاری  رقم  یا  کار  بازار  در  آن  از 
مراکز  در  استخدام  مثال،  برای  می خورد: 
به جای  اخیر  در سال های  انگلستان،  تماس 

کاهش، افزایش داشته است. 
رفتن  دست  از  با  کار  بازار  تخلیه  فرضیۀ  ـ 
ماجرای  به  اصل  در  تولیدی  کارهای 
تنها 10  نیست؛ چرا که  مرتبط  جهانی سازی 
تا ۲0 درصد از دست دادن کارها را می توان 
به داد و ستد با اقتصادهای با دستمزد پایین 

مربوط دانست. 
از  مشتق  را  دانش  اقتصاد  عمدتاً  بنابراین، 
پیشرفت فناوری و موفقیت بومی می دانیم که 
سبب افزایش درخواست برای خدمات مبتنی 

بر دانش شده است. 

البته فشارهای رقابتی جهانی نیز مهم هستند 
و به طور کلی، اقتصاد دانش ممکن است به 
دالیل زیر به طور فزاینده یی با اقتصاد جهانی 

در رابطه باشد: 
دانش، سرمایه یی جهانی  و  ایده ها  ـ سرمایۀ 
از  است که شرکت ها و سازمان ها می توانند 
دست  آن  به  انترنت  طریق  از  جهان  سراسر 
بیشتری  دانش  جهانی  شرکت های  یابند: 
از دانش  بیشتری  به سهم  استفاده می کنند و 
خود  مشتریان  و  کننده گان  تامین  طریق  از 

دسترسی دارند. 
بر  جهانی  دانشگاه های  رقابت  به  توجه  با  ـ 

ممکن  درخشان ترین ها،  و  بهترین ها  سر 
است بازار جهانی کار متقاضی فعاالن دانش، 
که  اند  معتقد  برخی  باشد.  ظهور  حال  در 
شرکت های مبتنی بر دانش در آینده، به جای 
این که منحصراً به استعدادهای بومی تکیه کند، 
»سرمایه های  دلیل  به  آسیا  به  بیشتری  سهم 

هوشمند ارزان« خواهد داد. 
ـ افزایش شاخص های بین المللِی میزان تحقیق 
و توسعه، ممکن است به عنوان راهنمایی برای 
تعیین شدت کل تحقیق و توسعه که مشخص 
کنندۀ میزان نوآوری است، گمراه کننده باشد. 
مهمی  بخش  می رسد  نظر  به  مثال،  گونۀ  به 
انگلیسی در  توسعۀ شرکت های  از تحقیق و 
قابل  میزان  هم چنین  می شود.  انجام  امریکا 
انتقال  از  ناشی  اقتصادی  منافع  ارز  توجهی 
فناوری از تحقیق و توسعۀ خارج از انگلستان 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  وسیلۀ  به 
وجود  کشور  این  به  چندملیتی  شرکت های 

دارد. 
استدالل آخر ممکن است شرحی بیشتر باشد 
بر این مورد که چرا سرمایه گذاری تجاری در 
تحقیق و توسعه در انگلستان به عنوان سهمی 
از تولید ناخالص ملی در پاسخ به زمینه های 
جدید  محرک های  مطلوب تر،  اقتصادی 
حمایتی  سازمانی  ساختارهای  و  اقتصادی 

قوی تر، کمتر شده است. 
OECD معیارهای قدیمی شدت کل فناوری 
بین  ایجاد شکاف  دانش سبب  فروش  که  را 
پیشروان جهانی از قبیل امریکا، جاپان و آلمان 
انگلستان،  مانند  اروپایی  اقتصادهای  سایر  و 
می آورد  به حساب  می شود،  هالند  و  فرانسه 
که به طور مشهودی کمتر از زمانی است که 
معیار مد  به عنوان  را  تحقیق و توسعۀ ساده 
نقش  که  زمانی  شکاف  این  دهیم.  قرار  نظر 
صنایع  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذارِی 
فناوری پیشرفته یا متوسط در اقتصاد افزایش 
یافته باشد، قابل توجه تر است. مثاًل بازار امریکا 
شرکت های  برخی  برای  فزاینده یی  اهمیت 
هوافضا  مانند  زمینه هایی  در  پیشرو  انگلیسی 
دارد.  اقتصاد دانش هم چنین به عنوان محرک 
در  بین المللی  ستد  و  داد  بازسازی  کلیدی 
ارزش  سمت  به  پیشرفته  اقتصادهای  برخی 
افزوده های باال، ظهور می کند. در دهۀ گذشته 
شاهد جهش اقتصادی در صادرات مرتبط با 
اقتصاد دانش از قبیل خدمات مالی، رایانه یی، 
تجاری، سلطنتی و هزینه های صدور مجوز در 

انگلیس بوده ایم. 
تا ۲005 صادرات  در خالل سال های 1۹۹5 
چنین خدماتی در مقایسه با رشد 50 درصدی 
و  حمل ونقل  مانند  سنتی  صادرات  خدمات 
سفر بیش از 100 درصد رشد داشته است. در 
سال ۲005 چنین صادراتی تقریباً ۷0 درصد 
از کل خدمات صادرات را شامل می شد، در 
 50 تنها   1۹۹5 سال  در  رقم  این  که  حالی 

درصد بود. صادرات خدمات مبتنی بر دانش 
ارزشی بالغ بر ۷۶ بیلیون پوند در سال ۲005 

داشته است. 
میزان  می توان  پی گیری،  از  بخشی  عنوان  به 
اقتصادهای  سایر  در  را  الگو  این  تفاوت 
OECD جویا شد. به نظر می رسد انگلستان 
در مقایسه با سایر اقتصادها، وضعیت خوبی 
در بهره گیری از نتایج درخواست جهانی برای 
سهم  انگلستان  بی شک  دارد.  خدماتی  چنین 
متفاوتی از موفقیت نسبی اقتصادهای اروپایی 

در بازارهای جهانی خدمات ایفا می کند. 
منبع: دنیای اقتصاد 

اقتصاد دانش

OECD معیارهای قدیمی شدت کل فناوری را که فروش دانش 
سبب ایجاد شکاف بین پیشروان جهانی از قبیل امریکا، جاپان و 
آلمان و سایر اقتصادهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و هالند 
می شود، به حساب می آورد که به طور مشهودی کمتر از زمانی 
است که تحقیق و توسعۀ ساده را به عنوان معیار مد نظر قرار 
دهیم. این شکاف زمانی که نقش سرمایه گذارِی مستقیم خارجی در 
صنایع فناوری پیشرفته یا متوسط در اقتصاد افزایش یافته باشد، 
قابل توجه تر است

خاک 
؟بیمار مان می کند یا درمان

بخش سوم و پایانی
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بخش نخست

 
شناسنامۀ کتاب:
نام: رها در باد

نویسنده: ثریا بها
ویراستار و برگ آرا: محمد کاظم کاظمی

ناشر: شرکت کتاب
جای نشر: امریکا

کتاب رها در باد، با زبان ادبی و روایت داستانی، پشت 
شکل گیرِی  چه گونه گی  به ویژه  معاصر  تاریخ  صحنۀ 
جریان خلق و پرچم و دورۀ قدرت این جریان را در 
زنده گی  ارایه،  این  از  منظور  می کند.  ارایه  افغانستان، 
خود نویسنده است که چه گونه در چرِخ قدرت گرفتار 
دارد،  که  و مسوولیت پذیری یی  آگاهی  با  اما  می شود؛ 
قدرت  ناخواستۀ  و  نامریی  دست  بازیچۀ  می خواهد 
نشود که توسط دیگران، مدیریت می شود و آدم ها در 
این مدیریت، نقش یک ربوت را دارند که برای تطبیق 

جنون  آمیز دیکتاتورها به کار گرفته می شوند.
 بسیاری ها ناخواسته، گرفتار این چرخ شده اند بی آن که 
فزون خواهی ها  برای  ابزاری   که  کنند  فکر  یا  بدانند 
شیفته گی  و  می شوند  فزون خواهی ها  شیفتۀ  شده اند، 
تصورشان  در  را  کاذبی  خودآگاهی یی  فزون خواهی، 
کاذب  خودآگاهی  این  قربانی  نهایت،  در  می آفریند؛ 
می شوند. بنابراین، شیفتۀ رهبر بودن، مانند دورۀ هیتلری 
می انجامد،  ایدیولوژی  به  که  فکری  هرگونه  شیفتۀ  یا 
مانند ایدیولوژی کمونیستی شوری و حکومت های زیر 

سلطه اش؛ هم سنگ اند. 
انسانی  جامعۀ  که  ایدیولوژی هایی  این گونه  از  رهایی 
را تا سرحد جنون می کشاند، و جنون، به خودآگاهی 
جامعه تبدیل می شود، و همه به نوعی، شیفته گی کاذب 
را با واقعیت تفکیک نمی توانند و این خودشیفته گی را 

واقعیت می دانند؛ دشوار است.
 کسی می تواند به خودشیفته گی خودش و جامعه اش 
پی ببرد، که موضوع فکرِی خود و جامعه اش را بتواند با 
پژوهش به چالش بکشد تا این که دریابد: در جامعه یی 
که به سر می برد، هم جامعه و هم فرد در یک وضعیت 

کاذب یا شبه   وضعیت به سر می برند. 
جوانی  باد،  در  رها  کتاب  نویسندۀ  که  جامعه  یی  در 
عرصۀ  وارد  و  می کند  آغاز  را  سیاسی اش  زنده گی  و 
وضیعت  که  می برد  پی  زودی  به  می شود،  سیاسی 
یک  نیست؛  واقعی  وضعیت  یک  جامعه اش  سیاسی 
حکومت  طرف  از  که  است  سیاسی  شبه وضعیت 
سیاست- بنابراین،  است.  شده  فضاسازی  شوروی 
مدارانی که گویا در بستر سیاسی دارند مبارزه می کنند، 
نه سیاست مداران واقعی بلکه شبه سیاست مدار و ابزار 
ایدیولوژیک  وضعیت  یک  در  فقط  استند؛  سیاسی 
قرار داده شده اند که واقعیت را با ایدیولوژی تفکیک 
قربانیان  به  ایدیولوژیک،  فضای  این  نمی توانند.  کرده 

سیاسی اش تنها چیزی که داده است، شهوت به قدرت 
است؛ که شهوت به سکس، به پول و دست یابی به امر 
با رسیدن  فزون خواهی،  ناهنجار هرگونه  و  جنون آمیز 
به قدرت، برای شان فراهم می شود. اما همین که قربانی 
سیاسی به قدرت دست  می یابد؛ معیار به کارگیری اش 
دور  و  می رسد  پایان  به  سیاسی  وسیلۀ  یک  عنوان  به 

انداخته  می-شود، و نوبت به وسیله یی دیگر می رسد.
کتاب رها در باد، همین وضعیت را از درون به نمایش 
می گذارد نه از بیرون. از پشِت صحنه سخن می گوید 
نه از روی صحنه. آن چه که اهمیت کتاب را از تاریخ 
پشت  به  نویسنده  توجه   همین  می برد،  فراتر  محض 
رویدادها  روساخت  به  معموالً  تاریخ،  است.  صحنه 
تحلیل  و  توصیف  بیرون  از  را  رویدادها  و  می پردازد 

می کند. 
نویسنده نشان می دهد که چه گونه اشخاص به عنوان 
وسیلۀ سیاسی قربانی می شوند؛ از جمله: داوود، تره کی، 
امین، ببرک کارمل، نجیب اهلل و دیگران. و همین طور در 
جناح های مجاهدان نیز معادل این قربانی ها را می توان 
فزون خواهی های  برای  سیاسی اند  ابزار  که  یافت 
قدرت های بزرگ جهان. این قربانیان سیاسی، به نوبت 

خود از جامعه ، جوانان و مردم قربانی می گیرند:
جوانان  از  هردو  جهادی  تنظیم های  و  مزدور  »رژیم 
به  را  آن ها  و  می کردند  سربازگیری  بی نوا  و  بی گناه 
جبهات جنگ برضد هم می فرستادند که به بهای خون 
مسلمان  بردران  و  مزدور  حزب  فاسد  رهبران  آنان، 

پاکستان نشین، زنده گی افسانوی برپا داشته بودند«.
از آن  به حدی می رسد که هیچ کس  این قربانی گیری 
به دور نمی ماند، به نوعی پای همه به وضعیت کاذب 
کشانیده می شود؛ همه کس ناخواسته برای این وضعیت 

کاذب، قربانی  می گیرد و قربانی می دهد. 
در این کشاکش ایدیولوژیک که انسان به ابزار تبدیل 
ابزاری؛  است  نگاهی  آدم ها،  به  قدرت  نگاه   می شود، 

وسیله  و  بودن  وسیله  پیمانۀ  به  آدم  هر  ارزش  یعنی 
است.  قدرت  فزون خواهی  تحقق  برای  گرفتنش  قرار 
صحنۀ  پشت  گذاشتن  نمایش  به  با  نویسنده  بنابراین 
این را بگوید  قدرت سیاسی لجام گسیخته، می خواهد 
که انسان فراتر از ایدیولوژی ها و وسیله بودنش برای 
وجود  برای  ارزشش  و  است  انسان  ایدیولوژی ها، 
حق  ایدیولوژی  هیچ  پس  است؛  اگزیستش  و  داشتن 
این را ندارد و نباید داشته باشد که آدمی را به برده گی 

بکشاند. 
اما در سرشت و نهاد اشخاص، این فزون خواهی های 
لجام گسیخته وجود دارد که با ایدیولوژی سازی، آدم ها 
را برای تحقق فزون خواهی هایش به برده گی می گیرد؛ 
بنابراین، بایستی به افراد، آگاهی داد تا هر فرد، اعتماد 
داشته  را  خویش  خویشتِن  فردی  هویت  و  نفس  به 
کتاب  رو،  این  از  نشود.  کشیده  برده گی  به  که  باشد 
رها در باد، افزون بر پیامد سیاسی اتوبیوگرافیکی اش، 
پیامد فلسفی نیز دارد که این پیامد فلسفی، انسان را به 
زنده گی  و  تاریخ  مرکز  در  است،  انسان  این که  عنوان 

قرار می دهد.

قدرت،  شیفتۀ  مردان  وسط  در  دختری  ثریا؛    
سکس و پول

ماجرای کتاب از این جا آغاز می شود؛ دختری از یک 
فعاالن  از  نیز  پدرش  که  شهری،  و  فرهنگی  خانوادۀ 
از  و  حکومت،  و  شاه  منتقد  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
پرچم  جریاِن  به  است،  بوده  دموکراسی  طرف داران 
جذب می شود. این دختر ثریا بها نام دارد. کتاب رها 

در باد، خودزنده گی نامه  نوشت )اتوبیوگرافی( سیاسی و 
خانواده گی ثریا بها است که زنده گی خانواده گی اش هم 
ناخواسته سیاسی شده است؛ یعنی مرزی بین زنده گی 

شخصی و خصوصی و سیاسی-اش وجود ندارد.  
به طور ناخواسته در ناگزیری یی با مردی ازدواج می کند 
که برادر این مرد، رییس خاد )امنیت( و رییس جمهور 
حکومت دموکراتیک خلق افغانستان، می شود. ثریا بها 
نمی تواند  دارد،  شوهرش  برادر  از  که  دریافتی  به  بنا 
هم  برادرشوهرش  و  کند  تحمل  را  او  سیاسی  اخالق 

از تسلط بر ثریا بها دست بردار نیست. کتاب در نهایت 
روایتی است از رخدادهای بین ثریا بها و برادرشوهرش 
دکتر نجیب اهلل رییس جمهور قربانی سیاسی دیکتاتوری 

حکومت کمونیستی شوروی در افغانستان.
کتاب در واقع یک رمان تاریخی است که ثریا بها در 
این کتاب سه نقش اساسی را دارد: شخصیت  محوری، 

راوی و نویسندۀ رمان.
ـ  شخصیت  بهای  ثریا  از  نوشته،  بخش  این  در  من   
راوی سخن می گویم نه از ثریا بهای نویسنده که یک 

شخصیت حقیقی است.
دانشجوی  بانشاط،  و  جذاب  است  دختری  بها،  ثریا 
دانشکدۀ اقتصاد، فعال دانشجویی، مشتاق کار اجتماعی 
در  اجتماعی  و  سیاسی  تغییرات  طرف دار  سیاسی،  و 
کشور و عالقه مند جریان های چپ و داستان نویس، که 
مورد  پیشینۀ  خانواده گی،  و  ویژه گی ها  این  داشتن  با 
عالقۀ جریان سیاسی پرچم قرار می گیرد، به این جریان 
جذب می شود و در مدتی اندک با شخصیت های مهم 
این جریان آشنا می شود که این شخصیت ها: میر اکبر 
خیبر، ببرک کارمل، اناهیتا راتب زاد، نجیب اهلل، سلیمان 
الیق و دیگران است. این آدم ها بعدها حزب پرچم را 
رهبری می کنند. معموالً دیدار ثریا بها با این ها صورت 
می گیرد و ثریا بها هم به همین جریان تعلق می گیرد. 

در این دیدوبازدید، ثریا بها متوجه می شود که تمامی 
می شود؛  مدیریت  راتب زاد  اناهیتا  طرف  از  رفتارش 
بنابرین، با رفتار و کردارش به راتب زاد نشان می دهد 
که او از نظر رفتار و کردار یک شخص مستقل است 
دیگران،  ارادۀ  طبق  که  ندارد  را  این  تحمل  هرگز  و 

فکر و رفتارش مدیریت شود. اما با این هم میانه اش با 
راتب زاد، سست وکش ادامه می یابد.

ثریا بها در خانوادۀ شهری بزرگ شده و با هنجارهای 
جنسیتی مردانۀ مردان قبیله هنوز رو به رو نشده است؛ 
اما اکثر شخصیت های حزب، مردانی اند با زیرساخت 
در  برای شان  قبیله یی که حضور زن و دختری  روانی 
ندارد  انسانی  و  جمعی  کار  مفهومِ  مردانه،  جمع  یک 
و آن چه که برای این گونه مردان از زن در یک جمع 
جنسِی  امیال  بازیچۀ  زن  است؛  تصور  قابل  مردانه 

آن هاست. 
این  در  مثبت  و  راحت  رواِن  یک  با  بها  ثریا  آن که  با 
جمِع مردانه شرکت می کند، اما از برخورد این مردان 
متوجه می شود که روان و ساختار شخصیتِی این مردان 
فقط  این ها  ندارد؛  ژرف  پیوندی  مارکسیسم  فلسفۀ  با 
ظاهرشان را با دوستان روس شان آراسته اند و روح و 
شخصیت شان همان است که یک مرد قبیله و بدوی از 
آن برخوردار است. دیری نمی گذرد که گمان ثریا بها 
به واقعیت می پیوندد؛ غیر از میر اکبر خیبر، از کارمل تا 

نجیب همه در پی تصرفش هستند.
تعدادی از آدم ها، ثریا را برای کسی خواستگاری می کنند 
به  می کنند.  بدگویی  خواستگارانش  از  هم  تعدادی  و 

جنسِی  تعصب  و  تنفر  خواست،  وسط  در  ثریا  نوعی 
مردان رفیِق حزبی اش قرار می گیرد که همه دارند برای 
دست یابی به او، باهم رقابت می کنند. این گونه برخورد 
با ثریا، او را از کار حزبی با جریان پرچم ناامید می کند، 
داشت،  که  سیاسی یی  و  اجتماعی  تعهدی  با  او  زیرا 
از  پیش  متوجه شد  زود  اما  کند،  فعالیت  می خواست 
این که یک دختر به جوانی برسد، نظر مردان جامعه اش 
نسبت به یک زن و یک دختر در جامعه و کار جمعی 

چه گونه است! 
در دیداری با ببرک کارمل که یک رفیق حزبی اش است، 
دریافت ثریا از جمع رفیقان حزبی اش که اکثراً مردان 
مردان  این  از  شناخت  به  او  و  می شود  کامل  هستند، 
ثریا می گوید:  به  این دیدار،  دست می یابد. کارمل در 
ساله  هژده  که  تو  و  می شود  پیر  دارد  راتب زاد  اناهیتا 
پیشنهاد  این  بگیری.  را  اناهیتا  جای  می توانی  هستی، 
هم  دارد  زن  هم  که  می گیرد  مردی صورت  از طرف 

معشوقه، و هم رهبر است.
کارمل گفت: »تو می دانی چه قدر جذاب و جالب استی! 
همین شور تو، همین صداقِت تو پسرها را مجذوب و 
دخترها را حسود می کند. تو یک پارچه آتش استی که 

مرا می سوزانی!« 
شنیدن  دارم،  تب  پنداشتم  خوردم.  تکانی  شگفتی  با 
چنین هذیانی ناشی از تب من است! به زودی دریافتم 
هذیان،  این  نیست.  من  آِن  از  تب آلود  هذیان  این  که 
بود که در چشمانش هوس و شهوت  هذیان رهبری 

موج می زد...
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رها در باد؛
روایتی از پشت صحنۀ خلق و پرچم در افغانستان

5 www.mandegardaily.com

با آن که ثریا بها با یک رواِن راحت و مثبت در این جمِع مردانه شرکت می کند، اما از برخورد این مردان متوجه می شود که روان و 
ساختار شخصیتِی این مردان با فلسفۀ مارکسیسم پیوندی ژرف ندارد؛ این ها فقط ظاهرشان را با دوستان روس شان آراسته اند و روح 
و شخصیت شان همان است که یک مرد قبیله و بدوی از آن برخوردار است. دیری نمی گذرد که گمان ثریا بها به واقعیت می پیوندد؛ غیر 
از میر اکبر خیبر، از کارمل تا نجیب همه در پی تصرفش هستند.
تعدادی از آدم ها، ثریا را برای کسی خواستگاری می کنند و تعدادی هم از خواستگارانش بدگویی می کنند. به نوعی ثریا در وسط 
خواست، تنفر و تعصب جنسِی مردان رفیِق حزبی اش قرار می گیرد که همه دارند برای دست یابی به او، باهم رقابت می کنند
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قانون انتخابات؛
 اولویت اصلیِ مجلس نماینده گان

به زادگاهم بر...
 کند.

سربازان  جست وجوی  کمیته  معاون  الورنتا،  الکساندر 
گمشدۀ شوروی پیشین در افغانستان می گوید که از جمع 
31 سرباز شناسایی شده تنها ۲۲ نفر آنان حاضر شده اند که 

دو باره به زادگاهشان برگردند.
از  شوروی  نیروهای  خروج  از  »پس  می گوید:  راورنتا 
افغانستان 300 نفر از سربازان ما نا پدید بودند که ما می دانیم 
بیشتر آنان کشته شده اند، اما تا زمانی که سرنوشت آن ها 

معلوم نشود برای ما کشته و یا مرده حساب نمی  شوند.«
سرخ  ارتش  گمشدۀ  سربازان  جست وجوی  کمیتۀ  معاون 
شوروی پیشین در افغانستان می گوید که بیش از 30 سرباز 
در والیت های هرات، غور، پنجشیر، کندز ،بغالن، سمنگان، 

و حتی پاکستان زنده بوده و شناسایی شده اند.

  آزمایشات دی ان ای
الورنتا می گوید که برای ۲۲ نفری که خواستار برگشت به 
زادگاهشان اند، زمینه برگشت فراهم شده است. او می گوید 
که بیش از 15 قبر کشته شده گان شناسایی شده و بقایای 
اجساد آنها برای آزمایشات دی ان ای به مسکو انتقال یافته 

است.
به  نمی تواند  حال  که  پیشین-  –حکیموف  عبداهلل  شیخ 
ازبکی و روسی صحبت کند به داشتن تابعیت افغانی خود 
و  کرده  امتناع  کشورش  به  برگشت  از  او  می  کند.  افتخار 

می  خواهد که زنده گی خود را در شنیدند ادامه دهد.

افغانستان  در  که  می خواهد  »دلم  گوید:  می  حکیموف 
زنده گی کنم و تا حد توان زحمت های مردم را جبران کنم 
و در هرات که به من تذکره داده است می مانم. من به مردم 
به  اینجا خوشبخت هستم.  ام و در  افغانستان عادت کرده 
ندارم و  خانه و کاشانه خود و زادگاه خود هیچ عالقه یی 
نمی روم، مگر اینکه به من یک دعوتنامه بدهند که به کشورم 
بروم و از نزدیک خانواده خود را ببینم و دوباره به افغانستان 

بازگردم.«
در  افغانستان  در  سربازان گمشدۀ روس  برای  جست وجو 
ارتش سرخ شوروی  تهاجم  از  که  می گیرد  حالی صورت 

پیشین در افغانستان بیشتر از 33 سال می گذرد.

خبر برگشت ما به...
 می تواند بسیار پیچیده شود. ما در این باره، سخت 
نگران هستیم. من جداً بر این امر معتقدم که ثبات در 
افغانستان نه تنها به کشورهای ناتو، بلکه به شرکای ما 

در سازمان امنیت دسته جمعی ضروری است.
به گفتۀ او، روسیه از جانب خود کمک کافی هم به 

نیروهای ISAF و هم به »دوستان افغان« می نماید.
انتونوف اظهار داشت: »من فکر می کنم که پوتنسیال 
و  ناتو  کشورهای  بین  متقابل  همکاری  بزرگ  بس 
مسایل  حل  در  جمعی  دسته  امنیت  قرارداد  سازمان 
ثبات و امنیت در این ساحۀ عظیم آسیا وجود دارد«.

معاون وزارت دفاع روسیه خاطرنشان ساخت: »واضح 
است که اوضاع در افغانستان بر وضع امور در دول 

نگاه  نقشۀ شمال  به  ما  اگر  و  اثر می گذارد  همجوار 
فدراسیون  به خاک  دول  این  که  دید  خواهیم  کنیم، 
روسیه وصل می گردند. از همین رو اوضاع در منطقه 

به امنیت ملی ما مربوط می گردد«.
پیش از این، برخی رسانه های غربی از برگشت دوبارۀ 

نیروهای روسی به خاک افغانستان خبر داده بودند.

          احمد عمران

نقل  روزها  این  که  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
کشور  احزاِب  و  مدنی  جامعۀ  سیاسی،  محافل 
می کند  ایجاب  را  متفاوتی  مولفه های  است، 
نمی توان  مولفه ها،  این  نظرداشت  در  بدون  که 
دموکراتیک  ارزش های  با  برابر  انتخاباتی  انتظار 
افغانستان الاقل در یک دهۀ گذشته،  را داشت. 
سر  از  را  ریاست جمهوری  انتخابات  دو  تجربۀ 
گذشتانده است؛ دو انتخاباتی که نخستیِن آن به 
کمک و مدیریِت جامعۀ جهانی و سازمان ملل 
متحد صورت گرفت و دومیِن آن به کمک مالی 
جامعۀ جهانی ولی به مدیریِت خودی انجام شد. 
همین دو تجربه کافی است که مردم را نسبت به 
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه در کشور، به 

میزان باالیی بدگمان کرده باشد. 
کمتری  کاستی های  با  نخست  انتخاباِت  هرچند 
برگزار شد، ولی هر دو انتخابات نتوانست قناعت 
بدون  آورد.  فراهم  آن  نتایِج  به  نسبت  را  مردم 
ریاست جمهوری،  انتخابات  دو  هر  در  تردید 
نتیجۀ  که  گرفت  صورت  چنان  مهندسی 
افغانستان  مردمِ  اکثریت  آرای  انتخابات، خالف 
اعالم شود. شاید برخی مصلحت ها نمی گذاشت 
ملل  سازمان  به ویژه  و  جهانی  جامعۀ  چشم  که 
متحد نسبت به قضایای کشور باز شود و حداقل 
این اصل را بپذیرند که انتخاباتی با میزان تقلِب 
بحران  ختم  به  می تواند  بهتر،  نتیجۀ  ولی  کمتر 
مسأله،  همین  کند.  کمک  افغانستان  در  سیاسی 
زیان های فراوانی را متوجه جامعه و نظام نوپای 
دموکراسی در کشور ساخت. مخالفان مسلح که 
وضعیت  به  نسبت  نیز  را  مردم  نارضایتِی  حاال 
حس کرده بودند، با تالش بیشتری وارد میدان 
پیکار با دولت و متحدان بین المللِی آن شدند و 
نیازهای  اصلی ترین  به  نتوانست  نیز  نظام  خود 

شهروندان پاسخ دهد. 
رشد  سرسام آور،  گونۀ  به  اداری  فساد  افزایش 
کاهش  روستاها،  و  شهرها  سطح  در  بیکاری 
خدمات رفاهی به مردم در تمام عرصه ها، ایجاد 
دستاوردهای  عماًل  ناقص،  ارتشی  و  پولیس 
جعل  و  تقلب  اساس  بر  که  است  حکومتی 
را  کشور  سیاسی  مدیریت  سکان  مردم،  آرای 

به دست گرفت. این روزها هم که تب وتاب های 
انتخاباتی ـ هرچند زودتر از موعد ـ در کشور 
احزابی  باال گرفته، دیده می شود شخصیت ها و 
که می خواهند در انتخاباِت آینده  شرکت کنند، 
قوت های  عنوان  به  را  فعلی  دولت  کاستی های 
برنامه های سیاسِی خود انتخاب کرده اند. مبارزه 
متوازن  رشد  خوب،  حکومت داری  فساد،  با 
اقتصادی، پرداختن به وضعیت مردم و چیزهایی 
از این دست، این روزها ورد زبان بیشتر کسانی 
است که احتمال شرکِت آن ها در انتخابات آیندۀ 

ریاست جمهوری وجود دارد. 
را  نامیمونی  فرهنِگ  کرزی  آقای  متأسفانه 
این  به  که  فرهنگی  گذاشت؛  بنیان  کشور  در 
ریشه کن  جامعه  از  نمی رود  انتظار  زودی ها 
عبارت  خطرناک  و  نامیمون  فرهنگ  این  شود. 
زر،  کمک  به  انتخابات  در  پیروزی  از  است 
دیگر  بار  یک  اگر  تجربه  این  تزویر.  و  زور 
انتظار  از  دور  زیاد  که  ـ  شود  تکرار  کشور  در 
وارد  را  افغانستان  شک  بدون  ـ  نمی نماید  هم 
گردابی از بحران های سیاسی، امنیتی و اقتصادِی 
مهلک خواهد کرد. یکی از عللی که صلح در ده 
سال گذشته با وجود شعارها و ظاهرسازی های 
انتخابات  آقای کرزی تأمین نشد، برمی گردد به 
دومِ ریاست جمهوری در کشور. از آن تاریخ تا 
امروز، مردم نسبت به برنامه های حکومِت غرق 
در فساد و بی عدالتی، مظنون شدند و از نظام و 
برنامه های آن خود را دور نگه داشتند. البته آقای 
کرزی نیز به واسطۀ طبع ارباب منشِی خود، زیاد 
از این وضعیت ناخشنود به نظر نمی رسید. چون 
دموکراسِی  تحقِق  مانع  اصلی ترین  عنوان  به  او 
واقعی در کشور، تالش داشت صلح را به کمک 
کشورهای منطقه و برخی گروه های تروریستی 
مصادره  خود  گروهِ  نفع  به  آن هم  افغانستان  در 
آقای  کم تجربه گی های  به دلیل  که  چیزی  کند؛ 
نتیجۀ معکوس  بل  نشد،  برآورده  تنها  نه  کرزی 
داد و حاال گروه های مخالف به جای پیوستن به 
بیرون  برای  لحظه شماری  حال  در  صلح،  روند 

شدِن سربازان خارجی از کشور هستند. 
شفاف  انتخابات  به  این که  به جای  کرزی  آقای 
و عادالنه بیاندیشد، در حال فراهم کردِن زمینه 
گروهِ  رهبر  عمر  مال  ناراضی اش«  »برادر  برای 

شرکت  رو  پیش  انتخابات  در  تا  است  طالبان 
کند. اما آقای کرزی به این نمی اندیشد که چنین 
فراخوانی می تواند نتایج و دستاوردهای ناگواری 
گفت  خواهند  افغانستان  مردم  آیا  باشد.  داشته 
برقراری  و  تأمین صلح  فکر  به  آقای کرزی  که 
حاکمیِت مردم ساالر در کشور است؟ آیا خواهند 
گفت که او شخصیتی ملی و مردمی بوده است 
که  می کرد  تالش  خانه،  به  رفتن  آستانۀ  تا  که 
طالبان را راضی کند که ارزش های دموکراتیک 

را بپذیرند و به روند آشتی ملی بپیوندند؟... 
مردم  را  گمان ها  این  از  هیچ یک  شک  بدون 
نخواهند  رییس جمهوری شان  حق  در  افغانستان 
تا آخرین رمق  او  داشت؛ بل خواهند گفت که 
تالش ورزید که انتخابات را به عنوان یک حرکت 
معامله  با  اصلِی آن خارج کند و  از مسیر  ملی، 
و قربانی کردِن آرمان های مردم افغانستان، برای 
درازمدت تر  و  بیشتر  بودِن  بستر  و  زمینه  خود 
مردم  خوش بختانه  آورد.  فراهم  قدرت  در  را 
به رفاه و آسایش  این سال ها  اگر در  افغانستان 
دست پیدا نکردند، ولی شعور و فهم سیاسی شان 
به میزان باالیی افزایش یافته است که می توانند 
سیاسی،  شارالتان  و  واقعی  خدمت گزار  میاِن 

تشخیص قایل شوند.
جامعه  سطح  در  انتخابات  بحث  که  هم  حاال   
انتخابات  قانون  به  که  است  خوب  گرفته،  باال 
تأیید  وزیران  که شورای  را  قانونی  توجه شود. 
کرده و می خواهد به تصویب مجلس نماینده گان 
برساند، قانونی نیست که بتواند انتخابات شفاف 
قانون  این  و عادالنه در کشور را ضمانت کند. 
برگزاری  به جای  که  شده  ساختاربندی  چنان 
زمینه های  کشور،  در  سالم  و  شفاف  انتخابات 
اختیارِ قدرت مندان و  تقلب را در  تازۀ جعل و 

عوامل نفوذی شان قرار می دهد. 
همه جانبه  و  بازنگرِی جدی  به  انتخابات  قانون 
نیاز دارد و مردم منتظر اند که مجلس نماینده گان 
در این راستا از تمام صالحیت ها و ظرفیت های 
دست داشتۀ خود استفاده کند. ما در موجودیت 
مشکالت  به  همه جانبه  به صورِت  که  قانونی 
انتخاباتی  شاهد  دهد،  پاسخ  نتواند  انتخابات 
سراسری و همه گانی و مطابق به خواسِت مردم 

نخواهیم بود.
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رشد فوتبال افغانستان...
این  شده  ثبت  بازیکنان  تعداد  میالدی،   ۲00۶  
فدراسیون به 1۹ هزار نفر می رسید، و حاال این رقم 

به 5۴ هزار نفر افزایش یافته است.
افغانستان در رده بندی فیفا در سال ۲01۲ ۴۸ پله 
صعود کرد. فیفا با اشاره به این ارتقا نوشته است که 
این موفقیت نشان می دهد که تالش ها برای رشد 

فوتبال در افغانستان نتیجه داده است.
فوتبال  برتر  لیگ  نخستین  برگزاری  گزارش  این 
افغانستان را که سال گذشته برگزار شد، ستوده اما 
گفته است که نا امنی، مهم ترین چالش برسر راه 

فوتبال در افغانستان است.
فیفا رشد فوتبال زنان در افغانستان را نیز قابل قبول 
دانسته و افزوده است که در سراسر افغانستان ۲۲۴ 

فوتبالیست زن، یک مربی با گواهینامه سطح ›سی‹ 
و چهار داور بین المللی وجود دارد.

در این گزارش عالقه مندی زنان افغان به ورزش، 
از عوامل عمده رشد ورزش زنان افغان ذکر شده و 

از 1۶ ورزشگاه مخصوص زنان نیز یاد شده است.
سرپل  والیت های  از  زن  وزرشکار   ۶0 مشارکت 
نیز  افغان  زنان  ورزشی  کاروان  به  هلمند  و 
قلمداد  افغانستان  ورزش  بزرگ  دستاوردهای 
شده است. اما ساختار سنتی اجتماعی افغانستان نیز 
باعث شده است که فوتبالیستهای زن هنوز نتوانند 

در میدانهای کالن و جلو دید همه بازی کنند.
فیفا اعالم کرده است که فدراسیون فوتبال افغانستان 
یاری  معلوماتی  تکنالوژی  و  اداری  زمینه  در  را 
خواهد رساند و تاکنون نیز 1.5 میلیون دالر به این 

نهاد کمک کرده است.

 1۲ که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  از  گزارش  این 
خارج  از  دیگر  بازیکن   13 و  داخل  از  بازیکن 
و  کرده  ستایش  دارند  عضویت  آن  در  افغانستان 
داشت  چشم  هیج  بدون  افراد  این  که  نوشته است 

مادی در تیم ملی افغانستان بازی می کند.

  تیم ملی فوتبال زیر ۱۴ سال
هفته  از  که  نیز  افغانستان  سال   1۴ زیر  ملی  تیم 
گذشته برای شرکت در رقابتهای کشورهای جنوب 
آسیا در نپال به سر می برد دراولین دیدار خود تیم 
در  داد.  شکست   1 بر   ۲ نتیجه  با  را  نپال  میزبان، 
با 1۴ گل شکست  بوتان را  تیم ملی  بازی  دومین 
داد. در دیدار بعدی به مصاف تاجیکستان خواهد 

رفت.

توجیه خشونت برای...
به  انتحاری  مهاجمان  مرگبار  از حمله  پس  این صحبت ها 
والیت فراه در غرب افغانستان ابراز می شود. حمله گروهی 
صد  از  بیش  و  کشته   53 گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  که 
عهده  به  را  آن  مسوولیت  طالبان  و  گذاشت  بجا  زخمی 

گرفتند.
حکومت افغانستان بارها گفته که گروه های مخالف مسلحی 
که در افغانستان می جنگند از سوی گروه هایی در خارج از 

این کشور حمایت می شوند.
آقای استانکزی گفت که برای رهبران طالبان دشوار خواهد 
بود که آزادانه از صلح پشتیبانی کنند زیرا بسیاری از آنها به 

دلیل حمایت از صلح جان خود را از دست داده اند.
رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفت: »در شرایطی که 
آنها )طالبان( زنده گی و فعالیت می کنند و یا در مناطقی که 
آنها حضورد دارند، به نظر من دشوار خواهد بود که در مال 
عام چنین ابراز نظر کنند، زیرا بسیاری از مردم بخاطر آن 

زنده گی شان را از دست دادند.«
طور  به  دولتی،  دیگر  مقام  هیچ  و  استانکزی  آقای  اما 
مشخص نگفته اند که کدام یک از رهبران مطرح طالبان از 

صلح حمایت کرده و جان خود را از دست داده اند.
این سوال  به  پاسخ  ارشد شورای عالی صلح در  مقام  این 
که برای آغاز مذاکرات جدی و رو در روی دولت با گروه 
طالبان چه مدت زمان نیاز است گفت: »این موضوع بسته گی 
اراده سیاسی و  به  ابتدا  نظر من  به  دارد.  زیادی  به عوامل 
احساس مسوولیت نیاز است که از سوی رهبری طالبان نیز 
آیا  می خواهند،  چه  افغانستان  برای  آنها  این که  شود.  ابراز 
این کافیست که می گویند نیروهای خارجی باید افغانستان 
ادامه  توجیه  طالبان  برای  چه؟  آن  از  بعد  کنند؟  ترک  را 

خشونت دشوار شده است.«
معصوم استانکزی همچنین گفت که به نفع کابل و اسالم 
آباد است که در سیاستهای خود تجدید نظر کنند و وضعیت 

کنونی به نفع هیچ یک از این دو کشور همسایه نیست.
در هفته  های گذشته مقام های افغان بارها اسالم آباد را به 
کارشکنی در روند صلح متهم کرده و گفته اند که پس از 
این روند صلح با طالبان را بدون پاکستان به پیش می برند.
به  این حال رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، نسبت  با 
آینده امیدوار است و می گوید پس از سال ۲01۴ میالدی 
که  دارند  انتظار  اما  داشت  هایی وجود خواهد  نیز چالش 

افغانستان از آزمونی که پیش رو دارد موفق بیرون آید.
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معاون سفارت امریکا در کابل: 

از نامزدی مشخص حمایت نمی کنیم

وضعیت نظام آموزش و پرورش در افغانستان:

نصف مکتب ها ساختمان ندارند

مانده  باقی  ماین های  تنها  نه  افغانستان  در 
بسیاری  در  بلکه  می گیرد،  قربانی  گذشته  از 
جاسازی  و  ماین گذاری  کشور  این  مناطق 
مواد انفجاری توسط گروه های شورشی ادامه 
قربانی  غالبًا  ماین گذاری ها  این  نتیجه  دارد. 

شدن غیرنظامیان است.
افغانستان  شهروند  یک  هوشمند  یاور  علی 
در  مهاجرت  از  برگشت  زمان  در  که  است 
مسیر میان ایران و افغانستان با ماین برخورد 
کرد. او هر دو پایش را از دست داد و زنده گی 

اش برای همیشه دگرگون شد.
ماین گذاری در افغانستان از زمان جنگ علیه 
بعداً  قشون سرخ شوروی سابق شروع شد. 
در زمان جنگ ها ادامه یافت و حاال نیز ماین 
گذاری تاکتیک اصلی گروه طالبان در جنگ 

علیه دولت و نیروهای خارجی است.
تاریخ  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
را  اپریل  چهارم   ،۲005 سال  دسمبر  هشتم 
ماین و  آگاهی دهی در مورد  به عنوان روز 
کی  بان  کرد.  اعالم  پاکی  ماین  در  همکاری 
در  امسال  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون، 
که  است  گفته  روز  این  مناسبت  به  پیامش 
در  اش  وسیع  همکاری های  به  ملل  سازمان 
افغانستان  از  انسان  میلیون ها  به  بخش  این 

گرفته تا سودان، ادامه می دهد.

در  پاکی  ماین  موسسه های  هماهنگی  مرکز 
استثنای  به  که  می گوید  )ماکا(  افغانستان 
والیت های  همه  در  دایکندی،  والیت 
افغانستان مناطقی فرش شده از ماین های ضد 
مهمات  انواع  دیگر  و  وسایط  ضد  پرسونل، 
موسسه  هفت  دارند.  وجود  نشده  منفجر 
ماین  موسسه   ۲۴ بشردوستانه،  پاکی  ماین 
پنج موسسه تجارتی  افغانی و  پاکی تجارتی 
پاکی  افغانستان مصروف ماین  بین المللی در 
 3۶0 از  ولسوالی   1۲1 فقط  تاهنوز  اما  اند، 
ولسوالی افغانستان از ماین پاکسازی شده اند.
که  دهد  می  نشان  »ماکا«  مرکز  بررسیهای 
۴۷ درصد قربانیان ماین ها را کودکان پسر، 
پنج درصد دخترها و سه  ۴5 درصد مردها، 
درصد دیگر را زنان تشکیل می دهند. بیشتر 
قربانی  روزمره  کارهای  هنگام  در  افراد  این 

ماین شده اند.
در  معلوالن  امور  رییس  قانع،  الدین  محمد 
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، 
افغانستان  افراد معلول در  می گوید که شمار 
به ۸00 هزار تن می رسد که بیشتر آنها قربانی 

انفجار ماین و مواد انفجاری بوده اند.
شهدا  ریاست  در  که  »آماری  افزاید:  می  او 
و معلولین در 3۴ والیت ثبت شده، متفاوت 
است. در برخی والیت ها بیش از ۷0 درصد 

معلوالن در اثر انفجار ماین قربانی شده اند و 
این گراف در بعضی والیت های دیگر پایین 
تر است. اما به طور میانگین، ۶0 درصد این 

ها قربانی ماین هستند«.
افغانستان،  در  پاکی  ماین  مسووالن  گفته  به 
داشته  را  ماین  قربانیان  بیشتر  قندهار  والیت 
است. کابل، هرات، پکتیا، لوگر، کنر، فراه و 
به  که  اند  دیگری  والیت های  وردک  میدان 

ترتیب بیشترین قربانی ماین را داشته اند.
در  پاکی  ماین  موسسه های  هماهنگی  مرکز 
از ۶55  تاکنون بیش  افغانستان می گوید که 
 ۲۷ از  بیش  پرسونل،  ضد  ماین  حلقه  هزار 
به  نزدیک  و  وسایط  ضد  ماین  حلقه  هزار 
1۶ میلیون مهمات منفجر کشف و خنثا شده 

است.
  ماین روب ها نیز قربانی می دهند

براساس  است.  پرخطر  پاکی  ماین  کار 
کارمندان  از  تن   ۷۷۴ »ماکا«،  اطالعات 
سازمان های ماین پاکی در افغانستان از سال 
1۹۸۹ تاکنون جان شان را از دست داده اند. 
بیمه  بشردوستانه  های  موسسه  کارمندان 
های  سازمان  کارمندان  اما  دارند،  ساعته   ۲۴

تجارتی فقط در جریان کار بیمه هستند.
مردم شکایت دارند که برای پاکسازی ماین ها 
کار زیادی صورت نمی گیرد. نثار اهلل احسان، 
باشنده والیت میدان وردک می گوید: »همین 
حاال در همه ولسوالی های میدان وردک، از 
سوی مخالفان مسلح دولت ماین گذاری می 
شود. در این خصوص چه کاری صورت می 
گیرد؟«. سازمان های ماین پاکی می گویند در 
جاهایی فعالیت می کنند که جنگ و درگیری 

وجود نداشته باشد.
مختلف  های  شفاخانه  و  ها  سازمان 
صلیب  می کنند.  کمک  را  ها  ماین  قربانیان 
و  سویدن  کمیته  انترنشنل،  هندیکپ  سرخ، 
آلسو  سرف،  ابرار،  مانند  افغانی  سازمان های 
و وزارت شهدا و معلولین به آسیب دیدگان 
ماین ها کمک می کنند. جاپان، ایاالت متحده 
امریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و امارات متحده 

عربی حامیان عمده مالی در این بخش اند.

800 هزارتن در افغانستان
قربانی ماین ها شده اند

هیوگو لورنس، معاوین سفیر امریکا در افغانستان 
مورد  در  مشخصی  های  تصمیم  که  می گوید 
افغانستان در سال ۲013 گرفته خواهد شد که به 
گفته او، این تصمیم ها برای آیندۀ مردم افغانستان 

مهم است.
امنیتی  موافقنامۀ  مورد  در  لورنس، مشخصًا  آقای 
او،  به گفته  اشاره کرد که  میان کابل و واشنگتن 
امضای این موافقتامه صفحه تازه یی در روابط دو 

کشور می گشاید.
هیوگو لورنس این موضوع را شام روز پنجشنبه 
در  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  در 

کابل مطرح کرد.
او گفت: »ایاالت متحده امریکا به مفاد ذکر شده 
پایبند  واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی  موافقتنامۀ 
این  امضای  که  می کنیم  تاکید  ما  و  ماند  خواهند 

پیمان به نفع هر دو کشور است.«
لورنس تاکید کرد که بعد از سال ۲01۴ مسوولیت 
امنیتی افغانستان به شکل کامل به نیروهای امنیتی 
افغان سپرده می شود و کمک های کشورش با این 

نیروها ادامه خواهد داشت.
شام روز پنجشنبه، محفلی در انستیتیوت مطالعات 

استراتیژیک افغانستان در کابل برگزار شد.
رییس  اسپنتا  دادفر  رنگین  داکتر  محفل،  این  در 
نظامی  منسوبان  از  شماری  ملی،  امنیت  شورای 
و ملکی امریکا و افغانستان به شمول عبدالرحیم 

وردک وزیر دفاع پیشین شرکت کرده بودند.
چند  افغانستان،  استراتیژیک  مطالعات  انستیتیوت 
ماه پیش در کابل ایجاد شد که مسایل مربوط به 
افعانستان را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهد.

مطالعات  انستیتیوت  رییس  مرادیان،  داوود  داکتر 
استراتژیک افغانستان می گوید که هدف از ایجاد 
این انستیتیوت، برقرار کردن ارتباط میان افغانستان 

و جامعه جهانی است.
تحقیقی  برنامه های  که  می گوید  مرادیان  آقای 
زمینه های  و  شد  خواهد  اجرا  انستیتوت  این  در 
این  در  افغانستان  مردم  برای  نیز  آموزش دهی 

انستیتوت فراهم می شود.

  تاکید بر وحدت ملی در افغانستان
افغانستان  هیوگولورنس، معاوین سفیر امریکا در 
در  جهانی  جامعه  و  امریکا  کارکردهای  از 
برای  که  اظهار خرسندی کرد و گفت  افغانستان 
ناکامی  هیچ   ۲01۴ سال  از  بعد  افغانستان  مردم 

وجود ندارد.
نیاز اساسی  آقای لورنس، افزود که وحدت ملی 
مردم افغانستان است و این زمانی بدست می آید 

که تمامی مردم افغانستان متحد شوند.
معاوین سفیر امریکا در افغانستان، تاکید کرد که 
همکار  و  است  افغانستان  مردم  کنار  در  امریکا 

دایمی این کشور خواهد بود.
با این حال، شماری از کارشناسان سیاسی کشور 
از گفته های تازه آقای لورنس استقبال کرده و می 
گویند که گفته های او باید جنبه عملی پیدا کند.

گفته های  گذشته  سال  یازده  در  آنان،  باور  به 
عمل  به  نسبت  جهانی  جامعه  و  امریکا  مقامات 

شان بیشتر بوده است.
همچنین  امریکا  سفیر  معاون  لورنس،  هیوگو 
گفت که کشورش در انتخابات آینده افغانستان از 

کاندید مشخص و خاص حمایت نمی کند.
مردم  برای  آینده  سال  »انتخابات  گفت:  لورنس 
افغانستان بسیار مهم است و رهبری این انتخابات 

را خود مردم افغانستان به عهده خواهد داشت.«
او افزود که امریکا و جامعه جهانی در برگزاری 

انتخابات شفاف افغانستان تالش می کنند.
با این حال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین 
جهانی  جامعه  و  امریکا  کمک های  از  نیز  کشور 
در یازده سال گذشته استقبال کرد و گفت که با 
تطبیق برنامه خروج، افغانستان وارد مرحله جدید 

و حساس می شود.
    آقای وردک افزود که بعد از سال ۲01۴ میزان 
اقتصادی  روند  و  یافت  خواهد  افزایش  بیکاری 
در کشور کندتر خواهد شد که به گفته او، جامعه 
جهانی باید به کمک هایشان به شکل دوامدار ادامه 

دهد.
کمک های  به  افغانستان  مردم  که  کرد  تأکید  او 
نیاز   ۲01۴ سال  از  بعد  امریکا  و  جهانی  جامعه 

دارد.
امنیت  شورای  رییس  اسپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر 
نظامیان  خروج  از  بعد  که  گفت  کشور  ملی 
مردم  برای  جدیدی  صفحه   کشور،  از  بین المللی 

افغانستان باز می شود.
آقای اسپنتا، به حادثه فراه اشاره کرد و گفت که 
که  هرکسی  و  اند  عذادار  افغانستان  مردم  تمامی 
خون ملت ما را ریختانده، دشمن ما بوده و است.

با آغاز سال جدید تعلیمی جدید ده میلیون 
کودک در سراسر افغانستان رهسپار مکاتب 
در  خیمه ها،  زیر  در  آن ها  از  نیمی  شدند. 
درس  باز  فضای  در  یا  و  درخت ها  پناه 
و  باران  باد،  آسیب های  از  و  می خوانند 

آفتاب مصون نیستند.
اما  آلود  خاک  لباس های  با  شاگردان 
چهره های امیدوار در زیر خیمه ها مصروف 
که  نیز  کابل  در  حتی  هستند.  یادگیری 
درس  خیمه ها  زیر  آن ها  می باشد،  پایتخت 
میز  کابل  مکاتب  از  شماری  می خوانند. 
خاک  روی  بر  کودکان  و  ندارد  چوکی  و 
وضعیتی  چنین  با  مجبورند  و  می نشینند 

درس بخوانند.
با  که  کابل  از  ساله   11 دختر  آرزو 
درس  خیمه  یک  زیر  همصنفی هایش 
»وقتی  می گوید:  مشکالتش  از  می خواند، 
خاکباد می شود، کتابچه ها و کتاب های مان 
را باد می برد. ما کتاب نداریم و استادان بر ما 
فشار می آورند که کتاب بخرید. وقتی باران 
آلود  گل  ما  لباس های  و  کتاب ها  می بارد، 

می شود«.
و  او  می گوید  آموز  دانش  دختر  این 
بر  نفره  چهار  مجبورند  همصنفی هایش 
می گوید  او  بنشینند.  نفره  دو  چوکی  یک 
به دلیل کمبود کتاب های درسی نمی تواند 

درس هایش را درست پیش ببرد.
تهیه یونیفورم مشکل دیگری است که دانش 
آموزانی مانند آرزو با آن روبرو هستند. در 
افغانستان  مناطق  دیگر  در  و  کابل  شهر 
تهیه  توانایی  که  هستند  خانواده هایی  نیز 
یونیفورم مکتب را برای فرزندانشان ندارند. 

آرزو می گوید: »شاگردانی که نو می آیند، به 
آن ها می گویند، لباس مکتب جور کنید. ما 

پیسه نداریم، بسیار مشکالت داریم«.

  »مشکالت در آینده بیشتر می شود«
در زمان طالبان مکاتب دخترانه در بسیاری 
افغانستان مسدود بودند. نظام جدید معارف 
کشورهای  و  شد  فعال  پیش  سال  یازده 
کمک کننده میلیون ها دالر را برای حمایت 

از معارف افغانستان کمک کردند.
از  نیمی  معارف  وزارت  معلومات  طبق 
اما  ندارند،  ساختمان  افغانستان  مکاتب 
براین  دارد.  جریان  زمینه  این  در  تالش ها 
ضرورت های  براساس  است  قرار  اساس 
کشور نُه هزار مکتب دیگر نیز ایجاد شود. 
با این وجود وزارت معارف هشدار می دهد 
که مشکالت ناشی از نبود ساختمان مکاتب 

در سال های آینده بیشتر خواهد شد.
در  افغانستان  معارف  وزیر  وردک  فاروق 

مراسم نواختن زنگ مکتب گفت که نصف 
تمام شاگردان در سال 13۹۲، در زیر خیمه 

ها و یا فضای باز درس می خوانند.
شاگردانی که زیر خیمه ها و فضای باز درس 
بر  بارانی مجبورند  می خوانند، در روزهای 
زمین نمناک بنشینند. معلمانی که زیر خیمه 
تدریس  مصروف  باز  فضای  در  یا  و  ها 
های  ماه  در  مشکالت  افزایش  از  هستند، 

آینده شکایت دارند.
چنین  در  را  شاگردانش  که  معلمی  ثریا، 
زیر  »در  می گوید:  می دهد،  درس  وضعیتی 
در وقت  است.  زیاد  و خاک  گرد  خیمه ها 
مجبور  است.  زیاد  الی  و  ِگل  بارندگی 

هستیم با این شرایط خود را عیار کنیم«.
یازده سال گذشته صدها مکتب  طالبان در 
را در والیات نا امن افغانستان آتش زده اند. 
بازگشایی  توان  حکومت  حاضر  حال  در 
را  طالبان  تصرف  تحت  مناطق  در  مکاتب 

ندارد.



سرباز   300 از  یکی  حکیموف 
جماهیر  اتحاد  سرخ  ارتش  گمشدۀ 
سال  در  که  است  پیشین  شوروی 
13۶۲ خورشیدی برای جنگ بر ضد 
مجاهدین به افغانستان اعزام شده بود.

ازبکستان  از  که  سمرقندی  حکیموف 
هیاهوی  در  پیش  سال   30 بود،  آمده 

جنگ ناپدید شد، اما اکنون با نام شیخ 
هرات  شیندند  ولسوالی  در  عبداهلل 

شناسایی شد.
پیش  دهه  سه  که  می گوید  حکیموف 
ولسوالی شیندند  در  در جریان جنگ 
و  شد  زخمی  سینه  و  سر  ناحیۀ  از 
دستگیر  مجاهدین  توسط  سپس 

سرخ  ارتش  پیشین  سرباز  این  شد. 
درمان  را  وی  مجاهدین  که  می گوید 
عادی  روال  به  را  زندگی اش  و  کرده 

برگشتاندند.
حکیموف پس از شفایابی به عقد یک 
از چندی  افغان در می آید و پس  زن 
همسرش فوت می کند. او می  گوید که 
زنده گی  تنها  و  ندارد  فرزندی  اکنون 

می کند.
حدود سه دهه پس از اعزام حکیموف 
جست وجوی  گروه  افغانستان،  به 
کردن  پیدا  برای  روسی  گمشده گان 
افغانستان  به  وی و سایر همقطارانش 

آمده اند.
گمشدۀ  سربازان  جستجوی  کمیتۀ 
شوروی پیشین تا اکنون توانسته است 
در مدت کم 31 سرباز را از جمع 300 
سرباز گمشده در والیت های مختلف 
افغانستان شناسایی...   ادامه صفحه 6
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عام«  »قتل  را  فراه  گذشته  هفتۀ  حمله  افغانستان  دولت 
خواندند.  وحشت  ناک  آنرا  سیاسی  گروه های  نامید، 
سفارت امریکا در کابل هم آنرا به شدت محکوم کرد و 

گروه طالبان مسوولیت آن را به عهده گرفت.
این حمله 53 کشته و بیش از 100 زخمی بجا گذاشت. 
باز محمد، دادستان ۶3 ساله دادستانی فراه، مثل هر روز 
دیگر ساعت هشت صبح سر کار رسیده بود. نیم ساعت 
که گذشت، به او گفتند که غیرعادی است که یک موتر 

ارتش تا پشت در ساختمان اداره دادستانی آمده است.
آنها اونیفورم ارتش و کاله های سرخ داشتند و سوار یک 
موتر خاکی رنگ که به آن رینجر می گویند، بودند. ریش 

نداشتند و کاماًل شبیه سربازان ارتش به نظر می رسیدند.
از آن ها پشت در  بودند. دو تن  نفر سوار یک موتر  نه 
نیروهای  که  گفتند  محافظان  به  شدند.  پیاده  دادستانی 
اصرار  محافظان  اند.  آمده  کسی  دیدن  به  و  اند  ارتش 

داشتند که نمی  توانند مسلح وارد ساختمان شوند.
دقایقی این گفت وگو ادامه داشت که انفجار عظیمی در 

مقابل ساختمان دادگاه والیتی فراه رخ داد.
  »به هرکه می رسیدند می کشتند«

تازه معلوم شد که اینها سربازان ارتش نه که شورشیان 
در  را  آنها وقتی هفت شورشی  از  طالب هستند. دوتن 
بودند، حدود  کرده  پیاده  دولتی  ساختمان  چند  ورودی 
500 کیلوگرم مواد انفجاری را که باخود حمل می کردند، 

منفجر کردند.
صدای تیراندازی به گوش باز محمد رسید. او می گوید 
که مهاجمان رعایت هیچ چیزی را نکردند. هر کسی که 
جلو چشم شان  آمد، به رگبار بستند. برای آنها نظامی، 
غیرنظامی، زن، مرد یا کودک فرقی نمی کرد. باز محمد 

می گوید: »آنها یک ماموریت داشتند، قتل عام«.
حکیمی  فرید  بودند،  شده  زده  وحشت  مردم  شهر،  در 

فریاد  مردم  می گوید،  بود  شهر  در  که  محمد  باز  فرزند 
می زدند، نمی توانستند خود را به بستگان خود برسانند. 
آنها به طالبان دشنام می دادند و می گفتند: »اگر مرد هستید، 
امریکایی  نیروهای  قرارگاه  تر،  طرف  آن  کیلومتر  یک 
آنها زورآزمایی کنید. کشتن غیرنظامیان  با  بروید  است، 

که نشانه یی مردانگی نیست.«
باز  را کشتند.  دادستانی، عده یی  اول  در طبقه  مهاجمان 
محمد زخمی شد. اما او خود را به رو انداخت و وانمود 

کرد که مرده است.
تا  بروند  اتاق  به  اتاق  کردند  سعی  انتحاری،  مهاجمان 
درهای  توانستند  تا  دادستان ها  بکشند.  بیشتر  هرچه 
اتاق های خود را قفل کردند و میزها و صندلی ها را پشت 

درها گذاشتند.
به  با شورشیان  مقابله  برای  بعد  امنیتی ساعتی  نیروهای 
محل رسیدند. شورشیان در یک گوشه ساختمان سنگر 

گرفتند و درگیری شروع شد.
تا  یافت،  ادامه  ساعت  هشت  خورد  و  زد  و  تیراندازی 
آخرین شورشی از پا درآمد. در این مدت، باز محمد در 
حالی که زخمی بود خود را به گوشه یی کشیده بود و 
می گوید لحظات سختی را بین مرگ و زنده گی گذراند.

  پایان عملیات
لنگان از میان دود و  لنگان  پایان عملیات، باز محمد  با 
باروت و خاک، بلند شد. به کمک اش آمدند و همراه 
با او جسد شش تن دیگر را از طبقه اول دادستانی فراه، 

بیرون کشیدند.
ساختمان های تکه پاره دولتی چهره وحشتناکی به خود 
گرفته بود. ساختمان دادگاه فراه که هدف اصلی مهاجمان 
این ساختمان در مرکز شهر  به شدت آسیب دید.  بود، 
بانک،  کابل  نماینده گی  آن،  طرف  چهار  و  است  واقع 
شورای والیتی زنان، دفتر والی و بیمارستان فراه است که 

همه از محالت پر رفت و آمد هستند.
یکی از ساکنان ولسوالی »پشت رود فراه« که نخواست از 
او نامبرده شود، گفت در »پشت رود فراه« خبر دیگری 
بود. جمعی از هواداران طالبان که تصور می کردند کنترل 
گرفته  جشن  افتاده،  طالبان  دست  به  فراه  والیت  مرکز 

بودند.

رییس آژانس مبارزه با مواد مخدر روسیه:

تولید هرویین در افغانستان 
40 برابر افزایش یافته است

در  روسیه  مخدر  مواد  با  مبارزه  آژانس  رییس  ایوانف  ویکتور 
کنفرانس وضعیت مواد مخدر در افغانستان تأکید کرد که از آغاز 
عملیات ناتو تولید هرویین در این کشور ۴0 برابر افزایش پیدا 

کرده است.
از  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
افغانستان از بین می روند تصریح کرد که پس  مصرف هرویین 
از خروج نیروهای ناتو از افغانستان به طور جدی باید در این 

رابطه اقدام کرد.
ایوانف ضمن پیچیده ارزیابی کردن ثبات در افغانستان تصریح 
کرد که در 10 سال گذشته مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته بلکه 
افزایش ۴0 برابری هم داشته و سرمایه گذاری یک تریلیون دالری 
برای مقابله با تولید مواد مخدر افغانستان یکی از تأسف بارترین 

مسایلی است که دولت ها با آن درگیر هستند.
هم اکنون  شده،  ارایه  آمارهای  براساس  که  است  درحالی  این 
نزدیک به ۲ میلیون معتاد در سراسر این کشور وجود دارند و 
پیش بینی می شود که شمار معتادان به مواد مخدر در کشور، روند 

روبه رشدی داشته باشد.
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  که  می گویند  کارشناسان  از  شماری 
را  پدیده  این  با  مبارزه  شعار  که  کسانی  سوی  از  نه  افغانستان 
می دهند؛ جدی گرفته می شود و نه حکومت افغانستان کار جدی 

در این زمینه انجام می دهد.

شاهدان رویداد خونین فراه:

هر کسی که جلو چشم شان  آمد
 به رگبار بستند!
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 13۹3 / ۲01۴ زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
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مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
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به زادگاهم برنمی گردم!
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