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اقدامات  صفحه یی   48 گزارش  یک  در  آلمان  دولت 
ناکافی  را  افغانستان  در  صلح  تحقق  برای  انجام شده 

دانسته است.
به گزارش هفته نامه آلمانی اشپیگل، دولت آلمان نسبت 
آینده یی  در  افغانستان  در  پایدار  صلح  برقراری  به 

نزدیک ابراز تردید کرده است.
در تازه ترین گزارش پیشرفت ها در افغانستان که دولت 
آلمان آن را تهیه...        ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس جمهور کرزی به سخنگویان حکومت:

از اظهاراتِ ضـد پاکستانی 
خودداری ورزید

منابع نظامی امریکا از حضور 10 هزار نظامی این کشور 
پس از سال 2014 در افغانستان خبر دادند.

روزنامه »وال استریت ژورنال« به نقل از منابع امریکایی 
امریکایی پس  گزارش داد که حضور 10 هزار نظامی 
از سال 2014 در افغانستان، در راستای پیشنهاد »جان 
کشور، صورت  این  در  خارجی  نظامیان  فرمانده  آلن« 

می گیرد.
نظامی  هزار   15 تا  شش  که  است  داده  پیشنهاد  آلن 
امریکایی باید پس از سال 2014 میالدی در افغانستان 

باقی بمانند.
براساس گزارش ها، نظامیان امریکایی پس از سال 2014 
با هدف حمایت از...         ادامه صفحه 6

شورای علمای افغانستان اعالم کرده است که انتحار در دین 
به  که دست  است کسانی  گفته  این شورا  است.  اسالم حرام 
انتحار می زنند، مستحق بهشت نیستند و کسانی که برای جهاد 

انتحار می کنند، عمل حرامی را انجام می دهند.
این شورای با نشر اعالمیه یی که از آدرس دفتر ریاست جمهوری 
»شـورای  است:  گفته  شده،  ارسال  رسانه ها  به  افغانستان 
بار  بار  خود  تاسیس  تاریخ  از  افغانستان  علمای  سرتاسـری 
در مورد حـرام بودن حمـالت انتحاری و کشتار افراد بیگناه 
مصوبه ها و اعالمیه  ها صادر کرده است و صدای خود را به 
بار  یک  اینک  است.  رسانیده  جهانیان  و  خود  مسلمان  مردم 
دیگـر در مورد حـرمت این حمـالت در...    ادامه صفحه 6

خواسته  افغانستان  حکومت  از  بشر  حقوق  دیده بان 
طالبان  اعضای گروه  به  اعطای مصونیت  از  که  است 
کند.  به روند صلح، خودداری  آن ها  پیوستن  قبال  در 
به گفته این سازمان، متهمان به جنایت های جنگی باید 

مورد بازپرسی و پیگرد قرار بگیرند.
حکومت  که  گفت  دوشنبه  روز  بشر  حقوق  دیده بان 
داده است در صورت  به گروه طالبان قول  افغانستان 
پیوستن به گفت وگوهای صلح، از پیگرد قانونی مصون 

می مانند.
الدین  صالح  بشری،  حقوق  سازمان  این  گفته  به 

تاریخ  به  افغانستان  عالی صلح  شورای  رییس  ربانی، 
روند  به  که  طالبانی  است  گفته  روان  سال  نوامبر   17
نام های  و  هستند  مصون  پیگرد  از  می پیوندند،  صلح 
شان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد حذف 

می گردند.
با نشر اعالمیه یی گفته است:  اما دیده بان حقوق بشر 
»فراهم ساختن مصونیت از پیگرد به دلیل نسل کشی، 
جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگر نقض های 
بین المللی  قانون  از  تخلف  بشری،  حقوق  جدی 

است«.
براد آدامس، مسوول بخش آسیا...      ادامه صفحه 6

10هزار سرباز امریکایی 

می مانند

شورای علما:

انتحـار حـرام  است

دیده بان حقوق بشر به حکومت افغانستان:

از مصونیت بخشی به طالبان بپرهیزید

سخنگوی آیساف:

صدها تن از چهره های طالبان به پروسة 
صلح پیوسته اند

گزارش دولت آلمان:
نیروهای افغان در برابر گروه های متخاصم ناتوان هستند
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نشده است

در برگ ها

در مسـیر 
پیروزی

میزان  که  می گویند  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
به  ادغام مجدد رو  به پروسة صلح و  پیوستن طالبان 

افزایش است.
سخنگوی نیروهای آیساف روز گذشته در یک نشست 
خبری در کابل به خبرنگاران گفت که بیش از 5600 

طالب، به برنامة ادغام مجدد تمایل دارند.
این درحالی  است که آگاهان...       ادامه صفحه 6

هرچند واضح نیست که دلیل 
این اقدام حکومت چیست، اما 

شورای عالی صلح و وزارت 
خارجة پاکستان هفتة گذشته در 
یک اعالمیة مشترک گفتند که 
سخنگویان نهادهای حکومتی 

دو کشور، علیه همدیگر ابرازنظر 
نکنند و اظهارات خصمانه 

نداشته باشند



دربارۀ  را  نگرانی اش  ملل  سازمان  تازه گی  به 
طالبان  جنگِی  جنایت کاران  به  مصونیت بخشی 
رونِد  پی  در  که  نگرانی  این  است.  کرده  ابراز 
گفت وگوهای صلح مطرح شده، نشان می دهد 
مردم  و  جهانی  جامعة  دغدغة  مهم ترین  که 
نشده  گرفته  نظر  در  روند  این  در  افغانستان 
اساسی اش،  تعهدهای  به  بی توجه  حکومت  و 

هنوز در پی تحقِق این گفت وگوهاست.
خود  صلح  عالی  شورای  این که  از  جدای 
مذاکرت  به  که  طالبانی  از  آن عده  مصونیت 
صلح می پیوندند را خواهان است، حکومت و 
حلقاتی در داخل ارگ نیز بی میل نیستند که مثل 
به جنایت کاران  این مصونیت سیاسی  گذشته، 
آن جایی  از  میل شدید  این  داده شود.  جنگی 
صلح،  مذاکرات  آغاز  از  که  است  نمایان 
داشته  قرار  انتقادهایی  مورد  پیوسته  حکومت 
صلح  گفت وگوهای  پروسة  منتقدان  است. 
روش مند  گفت وگوها  این  که  دارند  استدالل 
نیست و امکان این که زیر چتر صلح، طالبان 
میسر  به شدت  برگردند،  بشر  حقوق  ناقض 
است. اما تا کنون حکومت این انتقاد را به دیدۀ 
اغماض نگریسته و تا جای امکان، بحث امنیت 
و صلح سراسری را موجه تر قلمداد کرده است؛ 
در حالی که هیچ نشانه یی در دست نیست که 
گفت وگوهای  موفقیت  و  امنیت  تامین  بیانگر 

صلح باشد.
پسین  سال  دو  در  صلح  گفت وگوهای  روند 
است  بوده  همراه  تناقض  یک  با  وضاحت  به 
را  افغانستان  حکومت داراِن  کار  جایی،  تا  که 
وقیح و غیرعقالني می نماید؛ چون از یک سو، 
و  می پندارد  جدی  را  مذاکره  مسالة  حکومت 
طالبان را برادر می خواند، ولی در مقابل، طالبان 
به حمالت شان در میان مردم ادامه می دهند و 
دادن های  سبزنشان  چراغ  به  پشیزی  اندازۀ  به 

حکومت افغانستان ارزش قایل نمی شوند.
این نگرانی ها زمانی برجسته تر شد که حکومت 
و  صلح  عالی  شورای  پادرمیانی  با  پاکستان 
رضایت آقای کرزی، شماری از زندانیان طالبان 
را رها کرد تا ثابت گردد که آن کشور در امر 
این  است.  همکار  صلح  گفت وگوهای  تحقق 
امارت  بلندپایة  مقامات  و  فرماندهان  زندانیان 
نقض  به  متهم  کدامش  هر  که  بودند  طالبان 
کسی  آنان  از  یکی  حتا  است.  بشر  حقوق 
تاریخی  مجسمه های  کردِن  منفجر  در  که  بود 
سوگ مندانه  اما  داشته؛  مستقیم  دخالت  بامیان 

که نه تنها منتقدان محافظه کار، بل که بسیاری از 
رسانه ها به این مهم نپرداختند.

این فاجعه را یک رویداد نیک  تمام  حکومت 
تلقی کرد و گمان برده که به راستی با آزادی این 

دشمنان مردم افغانستان، مشکل جنگ و امنیت 
سراسری حل مي گردد. در حالی که این عمل 

که  مي باشد  بیهوده   امتیازدهی  یک  حکومت، 
طالبان  تقویت جبهة  نداشتن تضمین،  برعالوۀ 

را در پی داشته و دارد.
به حقوق  حکومت افغانستان از یک سو ظاهراً 
از  و  است  متعهد  و...  مدنی  جامعة  زن،  بشر، 
نفع  به  آشکارش،  عملکردهای  با  دیگر  سوی 
نشان  خود  این  و  می کند  امتیازدهی  طالبان 
و  جهانی  جامعة  با  کرزی  آقای  که  می دهد 
که  انداخته  به راه  بازی یی  آن  نویِن  ارزش های 

فقط به آواره گِي بیشتِر مردم خواهد انجامید.
دو روز پیش، روز جهانی محو خشونت علیه 
اعالم  کشور  زنان  امور  وزارت  که  بود  زنان 
کرد، در شش ماه نخست بیش از 3500 مورد 
توجه  با  است.  شده  ثبت  زنان  علیه  خشونت 
نمونه، حکومت در حین حالی که داد  این  به 
گروهی  با  است،  زن  حامی حقوق  که  می زند 
مذاکره می کند که مجموعه یی از  خشونت های 
داشته  روا  کشور  این  زنان  بر  را  زنجیره یی 
است. با همین قیاس، سایر ساحت های کشور 
نیز حال بهتری ندارند و حکومت تنها در لفظ 
حامی  ارزش های نوینی ست که یازده سال قبل 
وعده اش را به جامعة جهانی سپرده بود، اما در 

عمل با طالبان هم سوست.
بر عالوه، در همین روزهای اخیر، طالبان چندین 
حملة تروریستی در مناطق کابل و وردک، پس 
از رهایی شماری از زندانیان شان انجام داده اند 
رویدادها  این  در  ما  هموطناِن  از  شماری  که 
طالبان،  رسمی   منابع  اند.  زخمی شده  و  کشته 
مسوولیت این کشتارها را بر عهده گرفته اند و 
هیچ شبهه یی در آن وجود ندارد؛ ولی با آن هم 
پروسة مذاکرات صلح و مصونیت بخشی به این 

گروه، زیر چتر مصالحه جریان دارد.
حق به جانب  ملل  سازمان  هرچند  این رو،  از 
است که نگرانی اش را در این راستا ابراز کند، 
این موضع گیری در آن جاست که  ولي ضعف 
چرا سازمان ملل از آغاز مذاکرات صلح، بر این 
مهم پافشاری نکرد؟ سازمان ملل می توانست با 
طراح اصلی این مشکل )ایاالت متحده(، مساله 

را مطرح کند ـ که نکرد.
ریاکارانة  برنامة  پی  در  که  می رسد  نظر  به 
ایاالت متحده که همانا یک سره کردِن ماجرای 
افغانستان در هر شرایطی ست، سازمان ملل نیز 
کنون  تا  و  کرد  اتخاذ  محافظه کارانه یی  موضع 
زیرا  بود.  داده  ترجیح  اعتراض  بر  را  سکوت 
همان  از  صلح  گفت وگوهای  پروسة  مرکب 
آغاز ماجرا، از این ناحیه می لنگید و حکومت 
مساله  به  اعتراض های شدید،  به رغم  افغاستان 

توجهی نکرد.
آقای کرزی در مصونیت بخشی به جنایت کاران 
داده  نشان  تجربه  به  و  دارد  طوال  ید  جنگی، 
است که به خاطر مصلحت های شخصی هم که 
شده، عفو شاهانه اش شامل حال جنایت کاران 
نیز می گردد؛ بنابراین بازهم جای شکر است که 
است.  کرده  اختیار  موقفی  چنین  ملل  سازمان 
تنها ترس این است که چنین موضعی تنها به 
یک ادعای لفظی خالصه گردد و برای تحقق 
و  آقای کرزی  بر  بیشتری  فشارهای  مهم،  این 

دم ودستگاهش وارد آورده نشود.
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منوچهر

نگراني سازمان ملل 
قابل درك است!

 

افزایش  از  افغانستان،  بشر  حقوق  نهاد  و  زنان  وزارت 
خشونت ها در برابر زنان طي هفت ماه نخست امسال، ابراز 

نگراني مي کنند.
به  زنان نسبت  نهادها، خشونت علیه  این  بنیاد گزارش  بر 

سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است.
هم چنان گفته شده است که در هفت ماه گذشته، 70 مورد 
قتل  ناموسی و 38 مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است 

که۹0 درصد قربانیاِن آن را کودکان تشکیل می دهند. 
البته این ها فقط مواردي هستند که کمیسیون حقوق بشر آن 

را ثبت کرده است.
شکي نیست که خشونت هایي زیادي هم وجود دارند که 
باخبر است و نه هم کدام  از آن  نه کمیسیون حقوق بشر 
نهاد دیگر. هنوز هم در افغانستان رسم است که خانواده ها 
آن  درگیِر  که  ناموسي یي  مشکالت  و  جنجال ها  بروز  از 
خودداري  خویش،  محِل  و  خانه  از  بیرون  به  مي شوند 
مي کنند و اشاعة آن را رسوایي و آبروریزي مي خوانند. در 
همین حال، برخي از زورمندان در برخي از مناطق کشور 
سبب مي شوند تا از مظالمي که بر مردم مي گذرد، صدایي 
باید در  با این شعار که جنِگ خانه  به بیرون درز نکند و 
را  ناگوار  رخدادهاي  از  بسیاري  بماند،  باقي  خانه  درون 
هر  به  بیرون  به  آن  انعکاِس  از  و  مي سازند  مدفون  درجا 

وسیلة ممکن جلوگیري مي کنند.
اگر تمام حوادث توسط نهادهاي مربوطه ثبت شوند و در 
اختیار رسانه ها قرار گیرند، طبعًا مي بینیم که آمار خشونت ها 
اما جداي  است.  باالتر  بسیار  فعلي،  گزارش شدۀ  میزان  از 
یک  طي  تنها  زنان  علیه  خشونت  مورد   5000 ثبت  این، 
مي دهد  نشان  این  و  است  نگران کننده  واقعًا  گذشته،  سال 
که تالش هاي صورت گرفته براي محو خشونت علیه زنان، 
چندان موثر و جدي نبوده و نتوانسته کاري را از پیش بََرد.

افغانستان، ریشه در  مثل  زنان در جامعه یي  خشونت علیه 
مسأله،  این  کنار  در  و  دارد  قبیله یي  سنت هاي  و  خرافات 
دیني،  متون  از  اشتباه  قرائت  با  نیز  دیني  عالمان  از  برخي 

ناخواسته بر حق زن ظلم روا مي دارند. 
کشور  کل  در  نیز  کودکان  به  بي توجهي  همین  حال،  در 
گذشته  سال  ده  طي  و  شده  تبدیل  بزرگ  معضِل  یک  به 
تجاوزهاي  جرم  به  کساني  که  است  بوده  نخستین بار  این 
وحشت ناک جنسي بر کودکان، سزا دیده و اعدام شده اند. 
مي تواند  زمینه ها،  این  در  بیشتر  جدیت  که  نیست  شکي 
نقشي تعیین کننده در کاهش این نوع رویدادها داشته باشد.

به  کودکان  از  کابل  شهر  در  هیرویین فروشان  هم اکنون 
برخي  هم چنین  و  مي کنند  استفاده  خویش  کارِ  ابزارِ  مثابة 
از باندهاي مافیایي و تبه  کار، کودکان را به عنوان ابزارهاي 
مؤثر در سرقت ها، قتل ها و آدم ربایي ها استعمال مي نمایند. 
دیگري ست  خطر  کودکان،  بر  جنسي  تجاوز  این،  از  جدا 
که همواره آنان را تهدید مي کند و حتا این امر ناپسند، در 
برخي از مناطق کشور به شکل یک فرهنِگ غیررسمي به نام 

»بچه بازي« درآمده است که نمي  توان آن را انکار نمود.
با این همه معضل، تنها از عهدۀ  در چنین وضعي، مبارزه 
زماني  مبارزه  این  برنمي آید؛  مشخص  نهاد  و  اداره  یک 
مي تواند مؤثر واقع گردد، که هم زمان یک بسیج همه گاني 
نیز صورت  کودکان  و  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  براي 

گیرد.
امنیتي  نهادهاي  و  رسانه ها  نقش  عمومي،  بسیج  این  در 
هم  با  دو  این  و  است  برخوردار  فوق العاده یي  اهمیت  از 
مي توانند این بسیج را تقویت سازند؛ اما تا جایي که دیده 
این  در  حقایق  برخي  به  نسبت  امنیتي  نهادهاي  مي شود، 
استفاده هاي  با  رابطه  در  به ویژه  مي کنند،  بي توجهي  زمینه 

ابزاري از کودکان.
ضلع دیگر این بسیج ملي را نهادها و علماي دیني تشکیل 
از  بسیاري  که  شده  دیده  بارها  متأسفانه  اما  مي دهند؛ 
خشونت ها مثل بد دادن دختر و نکاح دختران نابالغ، توسط 

علماي دیني و مالهاي محلي صورت گرفته است. 
جانب دیگر این قضیه، ایجاد یک راهبردِ مدون و درازمدت 
جهِت محو خشونت ها علیه زنان و کودکان است که باید 
از باالترین اداره هاي دولتي گرفته تا نصاب درسي مکاتب، 
تمام بسترهاي اجتماعي را در بر گیرد تا به تدریج، جامعه 

از خشونت  علیه زن و کودک عاري گردد.

بسیج ملي در برابر خشونت 
علیه زنان و کودکان

آقای کرزی در مصونیت بخشی به 
جنایت کاران جنگی، ید طوال دارد 
و به تجربه نشان داده است که 
به خاطر مصلحت های شخصی هم 
که شده، عفو شاهانه اش شامل حال 
جنایت کاران نیز می گردد؛ بنابراین 
بازهم جای شکر است که سازمان 
ملل چنین موقفی اختیار کرده است. 
تنها ترس این است که چنین 
موضعی تنها به یک ادعای لفظی 
خالصه گردد و برای تحقق این 
مهم، فشارهای بیشتری بر آقای 
کرزی و دم ودستگاهش وارد آورده 
نشود.



باال  اختیارات  اعطای  دربارۀ  مرسی  استدالالت  به 
به رییس جمهور دقت کنید؛ تنها مساله یی که می 
بی  مردی  او  که  اینست  باشد،  متقاعدکننده  تواند 

تاب و عجول است.
در  درست  تصمیم  اجرای  حال  در  گوید  می  او 
کشوری است که اصالحات اساسی سیاسی- اعم از 
نگارش قانون اساسی جدید و گذار به دموکراسی- 

زمان زیادی خواهد برد.
اما چه کسی به این حرفها گوش می کند؟ معترضین 
و  اند  زده  اعتراض  به  که دست  است  چند روزی 
اند تا نارضایتی خود را نسبت به  به خیابانها آمده 

غارت  مثابة  به  را  آن  که  جمهور-  رییس  تصمیم 
قدرت می بینند- نشان دهند. در واقع تنها چیزی که 
می توان گفت اینست که نمایش یک رییس جمهور 
ناشایست  و  زشت  قدرت،  اینچنینی  تصاحب  در 

بود.
از  ناشی  موجودِ  بحران  در  که  اینست  واقعیت 
تصمیم رییس جمهور به ویژه فرمانی که تصمیمات 
و اقدامات وی را حتی از نگاه و کنترل قضات نیز 
مصون می دارد، مسئلة اعتماد مطرح است. مصریها 
هنوز مطمئن نیستند. آنهایی که می خواهند به رییس 
او  مشروعیت  به  و  بدهند  دیگری  شانس  جمهور 
با آراء مستقیم مردم  به عنوان رییس جمهوری که 
انتخاب شده، اعتماد کنند، حکم اخیر بسیار ضعیف 
و نادرست بود. شاید این سیاست مرسی منطقی و 
قابل درک باشد، اما شیوۀ بیان آن به شدت ناماهرانه 
و به لحاظ سیاسی کاماًل خام و با بی دقتی همراه 

بود.
برای آنهایی که می ترسند مرسی به حاکم ستمگر 
طلبی  جاه  و  شود  تبدیل  مبارک  همچون  دیگری 
های فردی خود را در ورای منافع ملی ببیند، اعالم 
تصمیم روز پنجشنبه به معنای تأئید همة این نگرانی 
ها و سوء ظن ها بود. شاید آقای مرسی در مقطع 
می  منتفع  ها  نگرانی  و  ها  سوءظن  این  از  فعلی، 
شود، اما با این حال رییس جمهور در کنار آن باید 

به مردمش اطمینان خاطر بدهد.
در هر حال، آنچه که در وضعیت فعلی نیاز مبرم به 

آن بسیار احساس می شود، ضرورت تدوین قانون 
حدود  که  است  قوایی  توازن  برقراری  و  اساسی 
نگاه  کند.  مشخص  را  جمهور  رییس  اختیارات  و 
که  است  آگاه  واقعیت  این  به  مرسی  خیرخواهانه 
اختیارات بی اندازۀ رییس جمهور موقتی است. اما 
را طی روزهای  از مصریها  زیادی  تعداد  دلیلی که 
اخیر به خیابان آورد، اینست که آنها می دانند که در 
نبود نهاد نظارتی، قدرت مردم در میدان التحریر تنها 

ابزار موجود برای کنترل قدرت در کشور است.
از  بزرگی  قدرت  نمایش  این  گفت  بتوان  شاید 
این  با  اما  است؛  جدید  مصر  در  شهروندان  سوی 
اندکی خام است: چرا که  ابزار قدرت  حال همین 
اعتراضات نه تنها ضربة بزرگی به اقتصاد نیمه جان 
کشور می زند، بلکه معترضین به آسانی در معرض 
بسیارند  اما  قرار می گیرند.  یاغی  اتهام شورشی و 
بحران  و  آشوب  سال  دو  از  بعد  که  مصریهایی 
در  آرامش  ظاهری  و حفظ صورت  ثبات  خواهان 

کشورشان هستند.
زمان خواهد گفت که آیا مرسی اختیارات جدیدش 
را واگذار خواهد کرد و یا اینکه این اختیارات برای 
حرکت دادن کشور به سمت جلو و روند سیاسی 
کافی خواهد بود یا نه؟ در هر حال آقای مرسی باید 
بداند که دمکراسی در دو مسیر حرکت می کند: او 
به تنهایی نمی تواند به نیابت از مردم عمل کند؛ او 
به مردم  اقدامات و کارهایش  باید درباره  همچنین 

توضیح بدهد.

به  برای  کشورها  سایر  و  فرانسه  از  انتقاد  با  روسیه  وزیر  نخست 
رسمیت شناختن مخالفان سوری و حمایت از آنها گفت که در سفر 

به پاریس این مساله را مطرح خواهد کرد.
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه پیش از سفر خود به پاریس 
که از روز دوشنبه آغاز می شود، در مصاحبه یی با خبرگزاری فرانسه 
کنونی  بحران  بر مساله سوریه، در مورد  فیگارو، عالوه  و روزنامه 
اقتصاد در اتحادیه اروپا نیز سخن گفت و آن را یک تهدید جدی 
رد  آینده  در  نیز  را  کرملین  کاخ  به  بازگشت خود  و  کرد  توصیف 

نکرد.
انگلیس و فرانسه به همراه ترکیه و سایر کشورهای حوزه شبه جزیره 
عرب ائتالف مخالفان سوریه را به رسمیت شناختند. پاریس حتی 
پیشنهاد کرده که مخالفان دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 

به سالح مجهز شوند.
فیگارو  روزنامه  و  فرانسه  با خبرگزاری  مصاحبه خود  در  مدودف 
گفت:  از نقطه نظر قوانین بین الملل، این اقدام کامال غیر قابل قبول 
است. تمایل برای تغییر رژیم سیاسی یک کشور دیگر با به رسمیت 
شناختن یک نیروی سیاسی به عنوان یک قدرت مطلق، به نظر من 

کامال متمدنانه نیست.
فرانسه اولین کشور غربی است که ائتالف جدید مخالفان سوریه را 
به عنوان تنها نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناخته و 
این امر به سرعت از سوی انگلیس، ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه 

اروپا نیز با موافقت همراه شد.
این عقیده را مطرح کرد که به شبه نظامیان سالح  پاریس هم چنین 

داده شود.
نخست وزیر روسیه در ادامه مصاحبه خود افزود:  اجازه بدهید که 
مردم سوریه در خصوص سرنوشت شخص اسد و رژیم او تصمیم 
بگیرند. این امر قابل قبول است اگر آنها به صورت قانونی بر سر 

قدرت بیایند اما نباید این امر با توسل به سالح انجام شود.
با  خود  مصاحبه  ادامه  در  همچنین  روسیه  کنونی  وزیر  نخست 
خبرگزاری فرانسه و روزنامه فیگارو بازگشت خود به کاخ کرملین 
را رد نکرد و گفت: در صورتی که فعالیت کامل داشته باشیم و در 
صورتی که مردم کشور به من در آینده و در چنین جایگاهی اعتماد 

داشته باشند، من بار دیگر تالش می کنم تا به کرملین بازگردم.
به  جمهوری  ریاست  به  من  گفت:  بازگشت  ادامه  در  مدودف 

فاکتورهای زیادی بستگی دارد.
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وزیر دفاع اسراییل از سیاست 
کناره گیری می کند

احتمال جدایی کاتالونیا از اسپانیا 
پررنگ تر شد!

اعالم حمایت مشعل از عباس

برای ارتقای جایگاه فلسطین 
در سازمان ملل

کاتالونیا،  ایالت  پارلمانی  انتخابات  در 
پیروز  طلب  استقالل   ناسیونالیست های 
برخالف  آمده  بدست  نتایج  اما  شدند، 
انتظار آنهاست: تعداد کرسی هایشان کم 
برای  مطلق  اکثریت  فاقد  آنان  و  شده 

پیشبرد طرح استقالل کاتالونیا هستند.
وله،  دویچه  خبری  شبکه  گزارش  به 
نتیجه انتخابات روز یکشنبه در کاتالونیا 

کاتالونیا«  همگرایی  و  »وحدت  حزب  رهبر  و  کنونی  دولت  رییس  مس«  »آرتور  برای 
شوک آور بود. حزب او این بار فقط 50 کرسی از 135 کرسی پارلمان محلی کاتالونیا را 

به دست آورد، در حالی که در انتخابات دوره پیش به 62 کرسی دست یافته بود.
ناسیونالیست  حزب  که  می داد  نشان  نتایج  از  اولیه  ارزیابی های  رای گیری  پایان  از  پس 
نتایج  اما  از آن خود سازد،  را  توانسته 58 کرسی  احتماال  کاتالونیا«  »وحدت و همگرایی 

رسمی حاکی از کاهش قابل  مالحظه ی آرای حزب حاکم ناسیونالیست است.
اعتراف رهبر ناسیونالیست ها

آخرین انتخابات پارلمانی کاتالونیا درسال 2010 برگزار شده بود. آرتور مس، رییس دولت 
محلی و رهبر حزب وحدت و همگرایی کاتالونیا تصمیم گرفت انتخابات بعدی را به جای 
پارلمان  در  ناسیونالیست ها  موقعیت  تقویت  با  تا  کند  برگزار   2012 سال  در   2014 سال 

بارسلون بتواند طرح استقالل کاتالونیا را به رفراندوم بگذارد.
حال اما نتیجه رای گیری در حد انتظار آرتور مس نبوده است. حزب وحدت و همگرایی 
کاتالونیا در پارلمان بارسلون هم چنان قوی ترین حزب باقی مانده اما نه چنان قوی که بتواند 

حتی به تنهایی دولت تشکیل دهد.
آرتور مس در بارسلون به طرفداران خود گفت، نتایج بدست آمده با اکثریت مطلق مورد 
انتظار او فاصله زیادی دارد. وی افزود که دستاوردهای حزبش حتی بسیار کمتر از نتایج 
اعتراف کرد که »حزب  کاتالونیا  ناسیونالیست  پیش است. رهبر حزب  انتخابات دو سال 
وحدت و همگرایی کاتالونیا« از قدرت کافی برای رهبری دولت و طرح استقالل برخوردار 
و  در صفوف حزب وحدت  آینده  روزهای  در  آرتور مس،  گفته  به  رو،  این  از  نیست«. 

همگرایی و در خارج از آن، باید در مورد »سیاست کاتالونیا« بازاندیشی صورت گیرد.
با این حال آرتور مس هنوز حاضر نیست از طرح استقالل کاتالونیا دست بکشد. به گفته ی 
کنار  را  خود  هدف  کاتالونیا  که  نیست  آن  معنای  به  این  اما  است،  پیچیده  »شرایط  وی 

بگذارد«.

ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل اعالم کرد از سیاست کناره گیری می 
کند. این اقدام غیرمنتظره او پیش از انتخابات اسراییل در ماه جنوری 
صورت می گیرد. باراک چهره رهبری کننده در حمله هشت روزه 

علیه جنگجویان غزه بود.
ابیب به صورت  باراک روز دو شنبه در یک نشست خبری در تل 
با خانواده اش  بیشترش را  ناگهانی اعالم کرد که می خواهد وقت 
ماه  انتخابات  از  بعد  تا  را  اش  دفاعی  پست  گفت  او  کند.  سپری 

جنوری و تشکیل حکومت جدید حفظ می کند.
باراک گفت: »من می خواهم وقت بیشتر را به خانواده ام اختصاص 
بدهم. من احساس می کنم که از پرداختن به زندگی سیاسی خسته 
شده ام، زندگی سیاسی که هرگز به آن رغبت نداشته ام. فکر می کنم 
جای آن است که به دیگران اجازه داده شود تا در مقام های ارشد 

اسراییل خدمت کنند«.
او  است.  بوده  اسراییل  دفاع  وزیر  این سو  به  از سال 2007  باراک 
بازیگر اصلی در سیاست شدید مهار زدن به بلندپروازی های هسته 
وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  ایتالفی  کابینه حکومت  در  ایران  یی 
وزیر  نخست   2001 تا   1۹۹۹ سال  از  باراک  است.  بوده  اسراییل 
باراک،  اقدام  این  به  اش  واکنش  نخستین  در  نتانیاهو  بود.  اسراییل 
گفت که تصمیم او را احترام می گذارد واز وی به خاطر »خدمات 

اش به امنیت دولت اسراییل« تشکر می نماید.
این اقدام وزیر دفاع اسراییل پس از جنگ اسراییل و حماس صورت 
می گیرد. جنگ اسراییل و حماس که به کشته شدن 167 فلسطینی و 
6 اسراییلی منجر شد، با میانجیگری محمد مرسی رییس جمهور مصر 

روز چهار شنبه گذشته پایان یافت.

روز  مشعل  خالد 
تماس  در  دوشنبه 
محمود  با  تلفنی 
حمایت  بر  عباس 
وی  تالش های  از 
وضعیت  تغییر  برای 
سازمان  در  فلسسطین 
»کشور  عنوان  به  ملل 

غیر عضو« تاکید کرد.
به نقل از شبکه خبری 
خالد  الیوم،  روسیه 
دفتر  رییس  مشعل، 
سیاسی جنبش حماس 
با  تلفنی  تماس  در 

تالش های  از  حمایت  بر  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
وی برای ارتقای جایگاه فلسطین به عنوان کشور غیر عضو در سازمان ملل تاکید 

کرد.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین گفته است: ما با گام های استوار به سازمان 
حمایت  ما  از  کشورها  از  بسیاری  و  صلح  حامیان  تمام  که  چرا  می رویم،  ملل 

می کنند.
و  نگرش  چارچوب  در  باید  تحرک  و  اقدام  این  که  است  کرده  تاکید  مشعل 
استراتژی ملی که اصول و حقوق ملی فلسطین را حفظ کند، انجام گیرد و مبتنی 

بر عوامل قدرت ملت فلسطین و در راس آنها مقاومت باشد.
عنوان  به  ملی  آشتی  تحقق  ضرورت  بر  عباس  محمود  با  گفت وگو  در  وی 
اصلی ترین اولویت ملی فلسطین تاکید و اشاره کرد که باید از فضای مثبتی که 
پس از پیروزی اخیر مقاومت و ملت فلسطین بر دشمن صهیونیستی در غزه ایجاد 

شده، به بهترین نحو ممکن بهره برد.

نشنال/ ترجمه: زهرا خدایی                   
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        حامد علمی

کمرنگ  شعاع  زیر  در  و  برداشتم  را  قلم 
شمع، گفتار احمدشاه مسعود را یادداشت 
کردم و خبر ذیل را نوشتم و چند لحظه 
قبل از نشر برنامة فارسی رادیو بی.بی.سی 
به آن ها تلیفون کرده و گزارش را مستقیمًا 
براي شان خواندم و بعد از ختم گزارش، 
از  بخش ها  سایر  اختیار  در  را  آن  گفتم 
جمله سرویس جهانی بی بی سی که از این 

موضوع خبر ندارند، قرار دهید.
خبر کوتاه من با یک مقدمه که از طرف 
یافته  ترتیب  شب  همان  برنامه  گردانندۀ 
گزارش  مهم ترین  و  اولین  حیث  به  بود، 

روز، طور ذیل به نشر رسید:
سیدجمال  که  می رسد  خبر  پاکستان  »در 
که  اسالمی  حزب  فرماندهان  از  یکی 
از  گروهی  قتل  به  متهم  پیش  تابستان 
والیت  در  اسالمی  جمعیت  فرماندهان 
شده  اعدام  گذشته  هفتة  بود،  شده  تخار 

است. 
تخار  حادثة  از  بعد  مدتی  سیدجمال 
به دست مجاهدین احمدشاه مسعود اسیر 
شد و همان زمان، جمعیت اسالمی اعالن 

کرد که او را محاکمه خواهد کرد.
پیامی  در  امروز  سیدجمال  اعدام  خبر 
و  رسید  پشاور  به  مسعود  احمدشاه  از 
آن چنان که حامد علمی در پشاور گزارش 
می دهد، برهان الدین ربانی رهبر جمعیت 
اما  است.  کرده  تایید  را  آن  نیز  اسالمی 
مقامات حزب اسالمی هنوز در این مورد 

اظهار نظری نکرده اند.
فرستاده  کوتاهي  گزارش  علمی  حامد 

است که آن را می شنویم:
احمدشاه  مخابروی  خبر  اساس  “به 
نظار  شورای  نیروهای  فرمانده  مسعود، 
سیدجمال  افغانستان،  اسالمی  جمعیت 
والیت  در  اسالمی  حزب  فرمانده  ولید 
تخار، هفتة گذشته در پارک عمومی شهر 

تالقان با برادر و دو تن از همکارانش به 
دار آویخته شد.

به  امروز  که  مسعود  احمدشاه  پیام  در 
واقعة  از  بعد  شده؛  ذکر  رسید،  پشاور 
داد،  رخ  امسال  جوالی  ماه  در  که  تخار 
مجاهدین شورای نظار همواره کوشیده اند 
اسالمی  اساسات  از روی  مسایل  تمام  تا 
هیات  مورد،  این  در  و  گردد  حل وفصل 
تعیین  علما  و  از قضات  نفری  چهل وسه 
چوکات  در  کاماًل  را  مسایل  و  گردید 
اسالمی بررسی کرده و از مدتي قبل، حکم 
بودند.  نموده  صادر  را  جمال  سید  اعدام 
وی اضافه نمود که اعدام سیدجمال کاماًل 
به خواسته های مردم والیت تخار ارتباط 

دارد و آن ها خواستار اعدام وی بودند.
مبنی  اقرار  که  است  شده  اضافه  پیام  در 
در  نظار،  شورای  قوماندانان  کشتن  بر 
در  و  گردیده  ثبت  ویدیویی  نوارهای 
و  گرفت  خواهد  قرار  هموطنان  اختیار 
سیدجمال در محضر عام، جریان محکمه 
را کاماًل عادالنه و اسالمی خوانده و حکم 
است.«  دانسته  واجب االجرا  را  اعدامش 

)28(

اولین خبرنگاري  نگارنده  ترتیب،  این  به 
خشم  و  کردم  نشر  را  خبر  آن  که  بودم 

حزب اسالمی را برافروختم. 

در اولین روز سال 1۹۹0، انجنیر گلبدین 
حکمتیار کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد و 
شام همان روز از شهر اسالم آباد با بخش 
فارسی رادیو بی بی سی که اولین منبع نشر 
خبر بود، مصاحبه کرد. انجنیر حکمتیار در 
برابر اعدام سیدجمال، عکس العمل شدید 
با  مسعود  »احمدشاه  گفت:  داده  نشان 
نیروهای حکومت دست نشاندۀ  همکاری 
فرمانده  ولید  سیدجمال  ما  برادر  کابل، 
والیت تخار را اسیر و ظالمانه به شهادت 
احمدشاه  جنایت  این  در  که  رسانید 

مسعود و استاد برهان الدین ربانی به حیث 
مسوولین درجه اول شناخته می شوند و ما 
می خواهیم که این دو تن در یک محکمة 
شوند.«  داده  جزا  و  محاکمه  اسالمی، 

)2۹(
سیدجمال،  اعدام  با  ارتباط  در  من  خبر 
بعدها  ولی  بود؛  توضیح  بدون  و  کوتاه 
به  را  ماجرا  جریان  نظار  شورای  جریدۀ 

گونة مفصل طور ذیل نشر نمود:
و  فخرالدین  میرزا،  ایشان  »سیدجمال، 
و  قطاع الطریقی  جرم  به  نامان  بابرشاه 
فرخار،  تنگی  دسته جمعی شهدای  کشتار 
بر اساس فیصلة شرعی محکمة اختصاصی 
 3 تاریخ  به  افغانستان،  اسالمی  جمعیت 

جدی محکوم به اعدام گردیدند. 
شورا،  جریدۀ  خبری  نمایندۀ  اطالع  طبق 
به نام  که  مسلح  آشوبگران  از  تن  چهار 
جهاد از دیرزمانی به این سو امنیت برخی 
و  چور  با  را  تخار  والیت  ساحات  از 
مردم  کشتار  و  قطاع الطریقی  چپاول، 
تاریخ  به  هم چنان  و  زده  برهم  بی گناه 
18 سرطان پنچ تن از قوماندانان برجستة 
مجاهدین را با عدۀ دیگري از مجاهدین 
بودند،  رسانیده  شهادت  به  همراه شان 
توسط  جاری  سال  اسد   25 تاریخ  به 
مجاهدین جمعیت در تالقان گرفتار و به 
سارنوالی اختصاصی اسالمی شورای نظار 
افغانستان سپرده شدند.  اسالمی  جمعیت 
محکمة عالی اختصاصی اسالمی مذکور، 
که  خویش  قضایی  خاص  اجالس  طی 
بیش از سی نفر از علما و قضات والیات 
پروان  و  کاپیسا  بدخشان،  بغالن،  کندز، 
را غرض  متهمین  داشتند،  آن حضور  در 
استماع دفاعیةشان احضار و قضیه را مورد 

بحث قرار داد.
به  اعتراف  و  ندامت  اظهار  با  متهمین 
وارد  را  ادعای مدعی العموم  همه جرایم، 
مستوجب  را  خودها  و  دانسته  ثابت  و 
محکمة  از  و  خواندند  مجازات  نوع  هر 
و  عفو  خواستار  اسالمی  اختصاصی 

تخفیف در جزای شان گردیدند.
محکمه با در نظرداشت اعترافات صریح 
مطابق  آن ها،  جرایم  و شدت  مجرمین  و 
)ص(  محمدی  غرای  شریعت  احکام  به 
و فتوای علما و فقهای حاضر در اجالس 
به  محکوم  را  مجرمین  قضایی،  خاص 
را  خود  نهایی  فیصلة  و  شناخته  اعدام 
محکمه  حکم  و  نمود  صادر  زمینه  در 
به منصه اجرا  در معرض مجازات آن ها، 

گذاشته شد.
که  می کند  عالوه  خبری  منبع  هم چنان 
محکومین  دیگر  و  سیدجمال  اعترافات 
به اعدام، ثبت نوارهای ویدیویی و تایپ 

ریکاردر نیز گردیده است.« )30(

  اما بعد از حادثه
جهاد  سیاسی  “تحوالت  معتبر  کتاب  در 
این  »رسیدن  که  است  ذکر  افغانستان” 
خبر، غوغایی برانگیخت و از سوی حزب 
و  شعارها  و  دشنام ها  پخش  با  اسالمی 
در  و  شهادت  جریدۀ  طریق  از  اخطارها 
نیم بند  پیوند  حزبی،  مجالس  و  محافل 
هم  از  مجدداً  حکمتیار  و  ربانی  استاد 
گسیخت. عکس العمل و عربده به حدی 
تند و شدید بود که احتمال می رفت بین 
مسلحانه  برخورد  پشاور  در  طرف  دو 
صورت گیرد و فجایع رقت بار و خونیني 
اتفاق بیافتد؛ اما روی مصلحت و یا ترس 
چنین  پاکستان،  امنیتی  مقامات  توصیة  و 
روانی  و  تبلیغاتی  به همان جنگ  و  نشد 

اکتفا گردید و هفته ها ادامه یافت.« )31(

تا به حال دچار کمردرد شده اید؟ اگر چنین دردی را تجربه کرده اید،  آیا 
مطمین باشید که تنها نیستید. به طور میانگین، چهار نفر از هر پنج نفر، دچار 
که  دردی ست  یا  و  بیماری  پنجمین  کمردرد  هم چنین،  می شوند.  کمردرد 

افراد به خاطر آن به پزشک مراجعه می کنند. 
کمردرد انواع مختلفی دارد. از بروز دردهای مبهم تا احساس سوزش در کمر 
از جمله انواع دردهای کمر هستند. این دردها ممکن است در هر فرد دالیلی 
متفاوت داشته باشند. گاهی این دردها ناشی از شکسته گی، پیچ خورده گی 
]ُمچ خورده گي[ و یا تصادفات هستند. گاهی هم بیماری هایی مانند آرتروز، 
فیبرومیالژی و تنگی کانال نخاعی از عوامل درد هستند. بسیاری از افراد نیز 

به خاطر اضافه وزن و کم تحرکی، به کمردرد دچار می شوند. 
و  می یابند  التیام  هفته  چند  یا  روز  چند  ظرف  معموالً  کمر،  دردهای 
درمان هایی هم چون جراحی، به ندرت ضرورت پیدا می کنند. اما با رعایت 
استراتژی هایی که در این مطلب اشاره شده، می توانید در پیشگیری از شروع 

درد و جلوگیری از بازگشت آن، به شکل مثبت عمل کنید. 
درد کمر خود  از  اگر  دهید.  افزایش  را  بدنِی خود  تمرینات  و  1ـ تحرک 
خود  بدنی  فعالیت  از  است  بهتر  که  می کنید  تصور  شاید  دارید،  شکایت 
بکاهید و بیشتر استراحت کنید. البته یک یا دو روز استراحت ممکن است 
در کاهش درد موثر باشد؛ اما استراحت بیشتر از آن می تواند بر درد شما 
بیافزاید. فعالیت فیزیکی می تواند در کنار کاهش التهاب و جلوگیری از تنش 
عضالنی، خون رسانی به ماهیچه های پشت را بیشتر کند و مواد مغذی را به 

مناطق آسیب دیده برساند. 
سعی کنید قبل و بعد از ورزش، حتمًا بدن خود را به ترتیب گرم و سرد 

کنید. 
بدن  میانی  ناحیة  در  خصوصًا  اضافه وزن،  باشید.  اضافه  وزن  مراقب  2ـ 
می تواند منجر به تغییر مرکز ثقل بدن و فشار بیشتر بر کمر شود. اگر سعی 
کنید وزن خود را به حالت ایده آل و البته کم تر برسانید، می توانید به کاهش 

درد کمر خود کمک کنید. 
3ـ مصرف سگرت را متوقف کنید. از آن جا که نیکوتین موجود در سگرت، 
منجر به کاهش سرعت جریان خون به دیسک های ستون فقرات می شود، 
افراد سگرتی به مراتب شکایت بیشتری از درد کمر خود دارند. اگر سگرت 
به شما  این مطلب  یابید، شاید  از درد کمر رهایی  می کشید و می خواهید 

کمک کند تا عالیم بهبود درد را حس کنید. 
اگر شما مستعد کمردرد هستید،  تغییر دهید.  را  4ـ وضعیت خواب خود 
به هنگام مراجعه به پزشک، در مورد روش صحیح خوابیدن پرسش کنید. 
معموالً خواب به بغل در حالی که پاهای تان اندکی در حالت خم شده قرار 
گرفته باشند، موقعیتی است که بیشتر توصیه می شود. اگر خواب به پشت را 
ترجیح می دهید، توصیه می شود بالشی کوچک را زیر زانوها و بالشتکی را 
هم زیر قوس کمر خود قرار دهید. البته یک تشک نرم و راحت نیز بسیار 

بر کاهش دردهای کمر موثر است. 
دقت کنید که خوابیدن به شکم، فشار بسیاری به کمر می آورد و به هیچ 

عنوان توصیه نمی شود. 
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در مسـیر پیروزی
بخش شصت ویکم

11 روش 
برای پیش گیری از کمردرد

بخش نخست



بخش سوم و پایاني
انسان، در هر مرتبتی از هوش و شعور انسانی که باشد، 
به  توسل  با  اگرچه  و  می میرد  و  است  فناپذیر  می داند 
بهانه های کوچِک خوشبختی تالش می کند تا از وحشت 
این درک فطری بگریزد، اما در نهانگاه وجودش، نمی تواند 
از نیستی، چشم بپوشد و تا زمانی که زنده است نمی تواند 

آرام باشد: 
تا نفس باقی است، عمر از پیچ وتاب آسوده نیست 

می تپد بر خویشتن تا خار و خس با آتش است 
و می گوید: 

جهاِن وحشت است این جا توقف کو؟ اقامت کو؟ 
تحیر یک دو دم پل بسته بر دریای بگذشتن 

و  انزواطلبی  یعنی  متضاد  تمنای  دو  این  می تواند  آن چه 
و  فروتنی  و  هوشمندی  بیامیزد،  درهم  را  انزواگریزی 
بی زوال در آن سوی  به حقیقتی  آدمی  ایمان خلل ناپذیر 

این واقعیت زوال یافتنی است. 
جمعیت  و  فردیت  توهم  از  پوشیدن  با چشم  نیز  شاعر 
است که با آدم ها زنده گی می کند اما با انزوای خود قدم 

به جمع می گذارد. 
شاعر، انسان جست وجوگری است بیزار از تکرار که فقط 

بودن  زنده  نیستی،  اشارات  یعنی  خطر  با  مواجهه  در 
که  است  اندوه  عمیِق  با حضور  و  می کند  احساس  را 

شادمانی را درمی یابد. بیدل می گوید: 
بی انتظار نتوان از وصل کام دل برد 

شادی چه قدر دارد آن جا که غم نباشد؟ 
و می گوید: 

تا چند زنی بال هوس در طلب عیش؟ 
هشدار که از کف ندهی دامن غم را 

و  تضادها  یگانه گِی  عالم  زندگی،  و  شعر  عالم 
اگر شاعر،  بنیان برانداز است و  تناقض های بی شمار و 
پیش از پرسه زدِن هوشمندانه در فضای روحانی شعر 
و زنده گی، سجایای انسانی را جدی نگیرد و پایه های 

اخالقی محکم و استواری نداشته باشد، با ظهور سهمگین 
یا  افتراق  جنون  و  مالیخولیا  همچون  روانی  طوفان های 
اسکیزوفرنیا درهم خواهد شکست و فرو خواهد ریخت 
و به عنوان دیوانه یی العالج شناخته خواهد شد. ستون 
و  اگر هوشیاری  و  است  موالنا، غفلت  قول  به  دنیا  این 
فرو خواهد  این ستون  انسان چیره شود،  بر  خودآگاهی 
ریخت و دنیا اعتبار و ارزش بی چون وچرای خود را در 

نظر او برای همیشه از کف خواهد داد. 

اُستُِن این عالم ای جان غفلت است 
هوشیاری این جهان را آفت است 

هوشیاری زان جهان است و چو آن 
غالب آید پست گردد این جهان 

انسان، تنها متولد می شود و با تنهایِی گم شده در هیاهوی 
فاصله  اما  تنها می میرد؛  باالخره  جمع زنده گی می کند و 
بسیار  است،  زنده گی  که همان  آدمی  و مرگ  تولد  میان 
کوتاه است. حتا کوتاه تر از یک تبسم و کوتاه تر از زنده گی 

شرارۀ آتش و حباب. فروغ می گوید: 
انگار کودکی 

در اولین تبسم خود پیر گشته است 
کم فرصتی و درک کوتاه بودن عمر، ره آورد رهایی انسان 
از قفس غفلت و در نتیجه، بروز احساساتی هم چون عجز 

و خاک ساری است. 
  زنده گی، یک لحظه است؛ آگاهی از کم فرصتی 

به زعم شاعر، و برخالف تصور مردم، این زنده گی است 
که اتفاق است نه مرگ؛ یعنی ما در هر لحظه باید بمیریم 
و به تغییری شگرف و ناگهانی تن در دهیم. حیرت شاعر 
زنده گی  چرا  که  است  نکته  همین  درک  از  ناشی  نیز 
او هنوز  و  نشده  قطع  یافته و  تداوم  محتملش، هم چنان 

نمرده است! 
اما مرگ، محتوم است و  ناپایدار است؛  امکانی  زنده گی 
امکان  به  بخواهد،  ارادۀ مطلق  که  لحظه  می تواند در هر 
آدم ها  و  می داند  عمیقًا  شاعر  دهد.  پایان  آدمی  حیات 
دیدن عظمت و شکوه  برای  لحظه یی  فقط  که  نمی دانند 
این  در  می توانند  بار  یک  تنها  و  دارند  فرصت  هستی 

زنده گی بی بازگشت نفس بکشند. بیدل می گوید: 
زنده گی، محکوم تکرار است و بس 

چون شرر، این جلوه یک بار است و بس 
و می گوید: 

من شرر پرواز و عالم دامگاه نیستی 
تا دهم شرح پرافشانی، شکارم کرده اند 

و می گوید: 
یک قدم راه است بیدل از تو تا دامان خاک 

بر سر مژگان چو اشک استاده ای هشیار باش 
و می گوید: 

تا نگاهی گل کند ذوق تماشا رفته است 
چون شرر دامان فرصت این قدر داریم ما 

و فروغ نیز با درک کم فرصتی است که می گوید: 
و لحظة سهم من از برگ های تاریخ است 

و خطاب به معشوق خود که او نیز هم چون یک انسان 
فانی است، می گوید: 

تو چه هستی؟ 
جز یک لحظه، 

یک لحظه که چشمان مرا 
می گشاید در برهوت آگاهی 

و می گوید: 
لحظه یی 

و پس از آن هیچ 
اندوه و تنهایی شاعر، برخاسته از این دانش درونی است 
که سهم آدم ها از انبوه برگ های تاریخ، لحظه است و بس 

آتش  نامة  این  رمزی  خطوط  خواندِن  برای  هیچ کس  و 
»ناخوانده  نهایت  در  و  ندارد  فرصتی  عمر،  یعنی  گرفته 
نقش مقصود از کارگاه هستی« می رود و فنا می شود. بیدل 

می گوید: 
بر بی کسی کاغذ آتش زده رحمی 

کاین قافله را غیر عدم پیش و پسی نیست 
شاعر با رهایی از حصار غفلت، دچار حرکت سربی زمان 
می شود و لحظه یی که برای غافالن کوتاه تر از عمر یک 
تبسم بود، کش می آید و شاعر زنده گی را هولناک تر از 
مرگ می یابد و آرام آرام، همة آروزها را محو در آرزوی 

نیستی می بیند. 
  بیدل می گوید: 

یاد آزادی ست گلزار اسیران قفس 
زنده گی گر عشرتی دارد امید مردن است 

شاعر که در آغاز با آگاهی از نیستی، خود را زنده به گور 
می یابد و گور را دهان سرد مکنده می شمارد و می گوید: 

مگر تمامی این راه های پیچاپیچ 
در آن دهان سرد مکنده 

به نقطة تالقی و پایان نمی پذیرند؟ 
و می گوید: 

هیچ کافر نشود محرم انجام نفس 
واقف مرگ شدن، زنده به گورم افکند 

با گذشت کند و رنج آلود و دردناک زمان، خود را اسیر 
پذیرنده  که  مکنده  نه  را  خاک  و  می یابد  موهوم  هستی 
می بیند و نجات دهنده را فرشتة مرگ می داند و با رسیدن 
امروز کس دادرس کس  نقطه که »جز کنج مزار  این  به 

نیست« می سراید: 
صدای التفاتی از سر این خوان نمی جوشد 
لب گوری مگر وا گردد و گوید بیا این جا 

و  هستی  ُخردکنندۀ  معمای  سیطرۀ  تحت  شاعر،  آگاهی 
نیستی، او را به حقیقتی ناشناخته و ناشناختنی که فراسوی 
او مؤمنانه، تسلیم  ادراِک آدمی است، بشارت می دهد و 
ناتوانی خود و در نتیجه تسلیم غرابت تنهایی می شود و 
هم چون شمع، در انتظار آخرین لحظه، با غم سوزنده اش 

همراه می شود: 
سالم ای غرابت تنهایی 

اتاق را به تو تسلیم می کنم 
زیرا که ابرهای تیره همیشه 

پیغمبران آیه های تازۀ تطهیرند 
و در شهادت یک شمع 

راز منوری است که آن را 
آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند. 

و بیدل نیز با آگاهی از شهادت و رستن از خاک و یافتن 
آرامشی جاودانه می گوید: 

در این محفل به امید تسلی خون مخور بیدل! 
بیا در عالم دیگر رویم این جا نشد پیدا 

و فروغ می گوید: 
نجات دهنده در گور خفته است 

و خاک، خاک پذیرنده 
اشارتی است به آرامش.
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درنگی در ساحت باطنیِ

 شعـر و زنده گی

به نماِد روشِن عشق و عرفان روزگار ما، جناب استاد حیدری وجودی در وزن و قافیة 
سرودة زیبای شان »سروِد سبِز باران« که برای این کم ترین، عنوان فرموده بودند:

 انی 
جاانن

گالب گلشِن جان است شعرت   ــــــــــــ  نمودِ باغ عرفان است شعرت
تو گویی می وزد از سایهء شمس    ـــــــــــــ  نوای نای جانان است شعرت
صدای ارغنون آباد عاشق    ــــــــــــــ  رباب آهنگ مستان است شعرت

جگرپیراهنی از وادِی  درد  ـــــــــــــ  فغاِن شهر کنعان است شعرت
به درب خانقاهِ دل نشسته      ـــــــــــــ محبت را نگهبان است شعرت
برای پارسی جویاِن تشنه      ـــــــــــــ     غزل گنِج نمایان است شعرت

برای زرشناساِن معانی     ـــــــــــــــــ    گهربیز و درافشان است شعرت
شمین و دلنشین و بی تکلف    ـــــــــــ  روان و صاف و آسان است شعرت

زِ »هو«ی عشق می لرزد زبانت ـــــــــــــ  که گرم و داغ و سوزان است شعرت
 هوای »گردِش چشِم سیاهی« ـــــــــــــ غِم زلِف پریشان است شعرت

 نوازش نامة توحید دارد        ـــــــــــــ    نسیِم کوی قرآن است شعرت
ت      ـــــــــــــ علم دارِ سپاهان است شعرت به میدان مدارا و مروَّ

ُگِل انگور در باِغ »شمالی«       ـــــــــــــ شکوهِ توت و تلخان است شعرت
برای چون مِن رهپوی و رهبین ـــــــــــــ همش رهجوی و رهدان است شعرت

تو روحی، اوستادا! کی وجودی
به این معنا گواهان است شعرت 

افسر رهبین 
کابل، آذرماه/قوس 1391

عالم شعر و زنده گی، عالم یگانه گِی تضادها و تناقض های بی شمار و بنیان برانداز 
است و اگر شاعر، پیش از پرسه زدِن هوشمندانه در فضای روحانی شعر و 

زنده گی، سجایای انسانی را جدی نگیرد و پایه های اخالقی محکم و استواری 
نداشته باشد، با ظهور سهمگین طوفان های روانی هم چون مالیخولیا و جنون افتراق یا 

اسکیزوفرنیا درهم خواهد شکست و فرو خواهد ریخت و به عنوان دیوانه یی العالج 
شناخته خواهد شد

سعید یوسف نیا



جام  نماد  نام  نهایت  در  و  رسید  به سر  انتظارها 
جهانی 2014 با رای مردم انتخاب شد.

با  توانست  "فولکو"  این رای گیری سه ماهه  در 
48 درصد آرا جلوتر از "زوزه کو" )31 درصد( و 
"آمیجوبی" )21 درصد( با قاطعیت به عنوان اسم 

نماد جام جهانی 2014 انتخاب شود.
اکنون با معرفی شدن فولکو به عنوان نام نماد جام 
آشنایی  برای  نماد  این  است  قرار   2014 جهانی 

مردم برازیل، در اقصی نقاط این کشور به گردش در 
آید.

صورت  این باره  در  که  جدیدی  نظرسنجی های  در 
مردم  بین  به سرعت  فولکو  گرفته شد مشخص شده 
از  درصد   8۹ که  طوری  است،  رسیده  محبوبیت  به 
مردم برازیل، نماد فولکو را شخصیت دوست داشتنی 

توصیف کردند.
جام جهانی آینده قصد دارد بر اهمیت محیط زیست 
اهمیت  از  اخیر  نظر سنجی های  کند.  تاکید  و طبیعت 
این موضوع و پایداری محیط زیست بین مردم برازیل 
خبر داده است و مردم معتقد هستند جام جهانی 2014 

خاطر  همین  به  باشد.  زیست  محیط  با  سازگار  باید 
از دو کلمه التین )Futebol( و  نام »فولکو« ترکیبی 
)ecologia( است. فیفا با ابداع این کلمه قصد دارد بر 
برگزاری جام جهانی  اهمیت محیط زیست در خالل 

تاکید کند.
فولکو با ارایه مضامینی نظیر »برازیلی بودن«، »طبیعت«، 
»حس دوستانه« و »شوق فوتبال« قصد دارد مردم را به 

سمت توجه به محیط زیست و فوتبال سوق دهد.
عنوان یک موجود معصوم سفیر یک  به  بازی ها  نماد 
در  می تواند  بازی ها  نماد  می شود.  معرفی  تورنمنت 

آگاهی بخشی بین مردم نقش مهمی ایفا کند.
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رییس جمهور کرزی به سخنگویان حکومت:

از اظهاراتِ ضد پاکستانی خودداری ورزید

صدها تن از چهره های...
 سیاسی- نظامی، در خصوص پیوستن طالبان به 

پروسة صلح، به دیدۀ شک و تردید می نگرند.
جنرال گونتر کتز سخنگوی آیساف گفت که طی 
چهره های  از  تن  صدها  اخیر  ماه  یک  از  کمتر 
و  کرده  قطع  شورشیان  با  را  شان  رابطة  طالبان، 

زنده گی عادی را اختیار کرده اند.
او افزود: چند هفته قبل برای شما گفتم که بیش 
از پنج هزارتن به جامعه مدغم شده اند؛ اما امروز 

و  هزار  پنج  از  بیشتر  که  می توانم  گفته  برای تان 
با  را  خود  روابط  که  سابق  طالبان  از  ششصدتن 
شورشیان قطع کرده، از خشونت دست کشیده و 
اطاعت از قوانین را پذیرفته اند، تمایل دارند که به 

قریه ها، خانه و جوامع شان مدغم شوند.«
آقای کتز یک جاشدن مخالفان مسلح به برنامة ادغام 
مجدد را فرصت خوبی برای آن ها خواند. به گفته 
او، اگر طالبان مسلح از این موقع استفاده نکنند، در 

نهایت کشته و یا گرفتار خواهند گردید.
سخنگوی آیساف در این نشست خبری به آزادی 

نیز  پاکستان  بازداشتگاه های  از  طالبان  زندانیان 
که  نمی دانم  »مشخصًا  است:  گفته  و  کرده  اشاره 
آینده چه چیز را برای این طالبان به ارمغان خواهد 
را  فرصت  این  آن ها  که  می توانم  گفته  اما  آورد؛ 
مجدد  ادغام  برنامة  به  پیوستن  تصمیم  که  دارند 
را اتخاذ کنند. این مساله را در گذشته هم یادآور 
این  طالبان  که  می کنم  تکرار  هم  حاال  و  شده ایم 
مدغم شوند  می خواهند  اگر  که  دارند  را  انتخاب 
و به خانه برگردند و در غیر آن از سوی نیروهای 
یا  و  بازداشت  بین المللی  و سربازان  افغان  امنیتی 

کشته خواهند شد.«
پاکستان به تازه گی در جریان سفر هیات شورای 
عالی صلح افغانستان به آن کشور، ۹ تن از زندانیان 

طالبان را از بند رها کرد.
شورای عالی صلح آزادی این افراد را در راستای 
تقویت تالش های مصالحه در افغانستان و تشویق 

طالبان برای مذاکرات صلح مهم خوانده است.
اما تحلیلگران در خصوص آزادی این زندانیان نظر 

مثبتی ندارند.

از مصونیت بخشی به طالبان...
آیندۀ  »گفت وگوهای  گفت:  بشر  حقوق  دیده بان  در   
از  انکار  به  منوط  نباید  طالبان  با  افغانستان  حکومت 
دیگر  و  جنگی  جنایت های  قربانیان  برای  عدالت 
نباید مجبور  خشونت ها باشد... مردم ملکی افغانستان 
انتخاب  را  یکی  صلح،  و  عدالت  میان  در  که  گردند 

کنند«.
به  هیاتی  راس  در  روان  ماه  در  ربانی  الدین  صالح 
پاکستان سفر کرد و در نتیجه گفت وگو با مقام های این 
کشور، نه تن از زندانیان طالبان از زندان های پاکستان 
آزاد گردیدند. در این سفر، جانب افغانی و پاکستانی در 

اعالمیة مشترکی خواستار حذف نام طالبان از فهرست 
تحریم های سازمان ملل متحد شدند.

مسوول بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر گفته 
است که شورای عالی صلح افغانستان در تالش هایش 
برای مصالحه، »نمی تواند تقاضا برای عدالت را نادیده 

بگیرد«.
می خواهد  که  است  سال  چند  کرزی  حامد  حکومت 
طالبان را به میز مذاکره بیاورد، اما تاهنوز برنامه مصالحه 
تا خروج  نداده است. کابل در تالش است که  نتیجه 
نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میالدی، بتواند 
گروه طالبان را به میز مذاکره بنشاند. اما گروه طالبان 

تاهنوز تقاضای افغانستان برای مصالحه را رد کرده اند 
و حکومت کرزی را دست نشانده ایاالت متحده امریکا 

نامیده اند.
حکومت  با  گفت وگو  رد  با  همزمان  طالبان  گروه 
افغانستان، در اوایل سال روان میالدی تماس های اولیه 
این  به  دفتری  و  کرد  برقرار  امریکا  متحده  ایاالت  با 
دلیل  به  طالبان  بعداً  اما  نمود.  تاسیس  قطر  در  منظور 
گفتگوها  این  گوانتانامو،  از  شان  زندانیان  نشدن  آزاد 

را قطع کردند.
دیده بان حقوق بشر با اشاره به این که »افغانستان تاریخ 
آشفته یی در اعطای مصونیت برای جنایتکاران جنگی 

جنایت های  در  مسوول  »افراد  است:  افزوده  دارد«، 
جنگی و دیگر خشونت ها، در هر دو جانب باید مورد 

بازپرسی و پیگیرد قرار بگیرند«.
دیده بان حقوق بشر گفته است که همراه با سازمان ملل 
متحد و دیگر گروه های حقوق بشری، معلومات قابل 
مالحظه ای را جمع آوری کرده است که بر شمولیت 
اعضای طالبان در جرایم جنگی داللت می کند. به گفته 
شامل  جنگی  جنایت های  این  بشر،  حقوق  دیده بان 
حمالت  از  بی تفکیک  استفاده  ملکی،  مردم  بر  حمله 
و  زده  شتاب  اعدام های  ماین ها،  جاسازی  و  انتحاری 

استفاده از کودکان در حمالت انتحاری می شوند.

حکومت  سخنگویان  تمامی  به  کرزی  رییس جمهور 
ضد  اظهارات  از  که  است  داده  دستور  افغانستان 

پاکستانی خود داری ورزند.
نامش  نخواسته  که  افغانستان  حکومت  در  منبع  یک 
فاش شود، روز گذشته به رادیوی آزادی گفته است 
به  به صورت شفاهی  را  دستور  این  کرزی  آقای  که 

سخنگویان حکومت داده است.
این منبع گفته که هدف آقای کرزی این است که به 
تالش های اخیر در زمینة مذاکرات صلح که به همکاری 

پاکستان صورت می گیرد، صدمه وارد نشود.
منبع همچنان گفته که در برخی موارد گفته شده که از 

اظهار نظر برضد ایران نیز خودداری صورت گیرد.
این دستور رییس جمهور کرزی با واکنش تند دیده بان 

رسانه ها یا نی روبرو شده است.
دیده بان رسانه ها گفته است که حکومت بر سخنگویان 
آن ها  به  و  کرده  وضع  محدودیت  خانه ها  وزارت 
دستور داده است تا در کنفرانس های خبری خود از 

کشورهای »خاص« نام نبرند.
کننده  حمایت  »نی،  موسسه  رییس  خلوتگر،  مجیب 
که  کرد  نگرانی  ابراز  دوشنبه   روز  آزاد«  رسانه های 
بر سخنگویان حکومت در کابل و  وضع محدودیت 
با دشواری  را  دقیق  اطالعات  به  والیت ها، دسترسی 

مواجه می سازد.
او در یک کنفرانس خبری گفت: »باور ما این است که 
اگر گروه های تروریستی از سوی کشور و کشورهایی 
به  باید  حکومت  سخنگویان  می شوند،  حمایت 

صورت واضح نام کشورها و نام گروه های تروریستی 
را بگیرند«.

حکومت  اقدام  این  دلیل  که  نیست  واضح  هرچند 
خارجه  وزارت  و  صلح  عالی  شورای  اما  چیست، 
پاکستان هفته گذشته در یک اعالمیه مشترک گفتند که 
سخنگویان نهادهای حکومتی دو کشور، علیه همدیگر 

ابرازنظر نکنند و اظهارات خصمانه نداشته باشند.
سخنگویان  بر  محدودیت  دلیل  گفت  خلوتگر  آقای 
که  مواردی  تمام  »متاسفانه  است:  موضوع  همین  نیز 
حکومت در مورد صلح در نظر گرفته، برای شهروندان 
روشن نیست و حتا برای برخی ها در داخل حکومت 
قبال  در  روشن  سیاست  نیست. حکومت  روشن  نیز 

صلح ندارد و این یکی از نمونه هایش است«.

نام  گرفتن  از  که  صورتی  در  کرد  تاکید  خلوتگر 
در  شود،  خودداری  مربوطه  خبرهای  در  کشورهای 
کنار این که حق دسترسی به معلومات نقض می شود، 
صورت  افغانستان  شهروندان  بر  کالنی  »جفای 

می گیرد«.
موسسة نی نگران است که اگر چنین محدویت هایی 
افزایش یابند، آینده آزادی بیان و تعهداتی که حکومت 
با  دارد،  بیان  آزادی  به  احترام  قبال  در  افغانستان 

چالش های جدی رو به رو خواهد شد.
حکومت  سخنگویان  دیدگاه  مورد  این  در  خواستیم 
افغانستان را نیز داشته باشیم، اما تماس های مکرر ما با 

آن ها بی نتیجه ماند.
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تروریستان برنامه ریز به...
 چنین نشده و این راه بسته شود.«

او همچنان گفت، پس تنها راه حل این مشکل مصالحه 
و همدیگرپذیري است و کساني که در راه صلح قدم 
بر مي دارند باید هدف شان آوردن صلح در افغانستان 

باشد.
دانشگاه  استاد  هاشمي  طاهر  داکتر  حال،  همین  در 
کابل مي گوید، هرچند چنین اقدماتي در کاهش جرایم 
جنایي بسیار موثر تمام خواهد شد؛ اما اعدام افرادي که 
قصد انجام حمالت انتحاري را داشتند، تاثیر چنداني 
آنان  زیرا  بر کاهش چنین حمالتي نخواهد گذاشت، 

براي  کشتن آماده بودند و اعدام یا حملة انتحاري هیچ 
تفاوت براي آنان ندارد. 

آیا  به گفتة این استاد دانشگاه، قابل بررسي است که 
انتحاري  حمله کننده گان  راستي  به  شده  اعدام  افراد 
بیگناه  افراد  و  نباشد  چنین  اگر  اما  خیر؛  یا  و  بودند 
اعدام شده باشند و کساني که مجرمان واقعي هستند، 

آزاد شوند، واقعًا نگران کننده است.
به  آلوده  ما  قضایي  دستگاه هاي  چون  کرد،  تاکید  او 
که  مي افتد  اتفاق  اوقات  بسیار  بنابراین  هستند،  فساد 
و  پیدا  کند  ادامه  سال ها  کوچک  قضیة  یک  بررسي 
برعکس یک قضیه بسیار بزرگ به ساده گي با گرفتن 

پول حل  شود.

انتحـار حـرام...
و  مستند  احادیث  و  قـرآنی  تصـریحـات  روشنی   

متفق علیها نبوی مصوبه ذیل را صادر می نماید«.
در گذشته شورای علمای افغانستان به ندرت در مورد 
حمالت انتحاری ابراز نظر کرده است. به این دلیل، 
برخی در افغانستان از این شورا انتقاد کرده است که 
در مورد تلفات افراد ملکی و حمالت شورشیان بر 

مساجد و تجمع گاه ها، سکوت می کند.
پیش از این شیخ عبدالعزیز، مفتی عربستان در روز 
این  است.  حرام  عمل  یک  انتحار  که  گفت  عرفه 
استقبال شد.  افغانستان  از سوی حکومت  او  فتوای 
همچنان قرار است علمای جهان اسالم در کنفرانسی، 

در مورد حرام بودن انتحار گفت وگو کنند.
نهادهای امنیتی افغانستان پیش از این از تبلیغ علیه 
خارجی ها و حکومت در مسجدها ابراز نگرانی کرده 
بودند. امنیت ملی افغانستان در چند مورد مال امامانی 
که را که با انتحاری ها همکاری کرده و به آن ها جای 

داده بودند، بازداشت کرده است.
در اعالمیه شورای علما آمده است: »طوری که نفس 
انسانی ملکیت خود انسان نمی باشد و نمی تواند در 

آن هر گونه تصرف ناروا نماید، بلکه این یک امانت 
کشتن  از  نفس خود  کشتن  گناه  است،  الهی  بزرگ 
انتحارکننده  بیشتر و عمل حرام است. زیرا  دیگران 
خود  کشتن  واسطه  به  هم  و  می کشد  را  خود  هم 
حرمت  به  که  برد  می  بین  از  را  دیگر  های  انسان 
داللت  با صراحت  مبارک  آیت  این  ناروا  این عمل 

می کند«.
شورای علمای افغانستان همچنان گفته است کسانی 
که مردم را به انتحاری تشویق می کنند نیز از عذاب 
در امان نخواهند بود. در اعالمیه آمده است که پیامبر 
کشته  را  خود  که  کسانی  از  یکی  جنازه  بر  اسالم 

بودند، نماز جنازه را ادا نکرد.
علمای  سرتاسری  »شورای  است:  آمده  اعالمیه  در 
صلح  عالی  شورای  پایه  بلند  هیات  سفر  افغانستان 
را به جمهوري اسالمي پاکستان مثبت ارزیابی نموده 
و اعالمیه مشترک مقام های پاکستان و شورای عالی 
خصوصًا  می داند،  خوب  آورد  دست  یک  را  صلح 
مورد  در  آن  در  که  را  نامبرده  اعالمیه  هفت  ماده 
برگزاری کنفرانس علمای دینی افغانستان، پاکستان و 
سایر کشورهای اسالمی یادآوري گردیده است، یک 

قدم خوب و مناسب می داند«.

10هزار سرباز...
 نیروهای افغان به واحدهای کوچکتری تقسیم خواهند 

شد.
در حال حاضر واحدهای نظامی امریکا در افغانستان 
 ،2014 سال  از  پس  اما  دارد  عضو   4000 تا   3500
این واحدها 1400 و در نهایت 2000 عضو خواهند 

داشت.

بر اساس توافق جامعه جهانی با دولت افغانستان، قرار 
سال  از  پس  غربی  کشورهای  نظامی  مأموریت  است 
2014 در افغانستان به پایان رسد اما اکنون زمزمه های 

وجود دارد که این توافق عملی نخواهد شد.
در حال حاضر، مقامات ارشد افغان و امریکایی مشغول 
مذاکره در خصوص حضور نظامیان امریکایی پس از 

سال 2014 در افغانستان هستند.

"فولکو" نام نماد جام جهانی 2014 شد



در حالی دولت فرانسه قصد دارد به ماموریت نیروهای خود در 
افغانستان پایان دهد که قزاقستان اعالم کرده نیروهای فرانسوی را 

در انتقال تجهیزات نظامی از افغانستان یاری خواهد کرد.
نورسلطان نظربایف رییس  جمهوری قزاقستان بعد از مالقات با 
»فرانسوا اوالند« همتای فرانسوی خود در نشستی مطبوعاتی بیان 
کرد که کشورش با امضا یک تفاهم نامه به خروج نظامیان فرانسه 

از افغانستان کمک می کند.
وی با اشاره به این که در طول این مذاکرات همکاری های 2 کشور 
اکنون در  مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد که 

حال بررسی یک قرارداد همکاری استراتژیک با فرانسه هستیم.
همچنین نظربایف با اشاره به اجرای 27 طرح مشترک در مقیاس 
بزرگ با فرانسه، همکاری در زمینه آموزش و پرورش و آموزش 

عالی با این کشور را سودمند دانست.
کران«  »پاتریک  با  دیدار  در  عالوه  به  قزاقستان  رییس جمهور 
رییس گروه های شرکت »آلستام« طرح اجرای مشترک قطارهای 

سریع السیر را بررسی کرد.
اجرای این پروژه برای قزاقستان در دستیابی به بازارهای خارجی 

مهم است.

سنگ بنای پروژۀ برق رسانی از سوی 
مرکز  نو  قلعة  در  آب  و  انرژی  وزیر 

بادغیس گذاشته شد.
این  بنای  سنگ  گذاشتن  مراسم  در 
وزیر  خان  اسماعیل  محمد  پروژه، 
انرژی و آب، والی بادغیس و شماری 
والیت  این  محلی  ادارۀ  مقامات  از 

اشتراک داشتند.
وزیر انرژی و آب گفت که این پروژه از 
جمله پروژه های انکشافی این وزارت 
از چهارده  بیش  هزینة  به  که  می باشد 

میلیون دالر از بودجة این وزارت عملی می شود. قرار 
است کار این پروژه تا یک سال تکمیل شود.

وی افزود که قرار است شانزده میگاوات برق وارداتی 
با لین 110 کیلووات از منطقة مرزی کشور ترکمنستان 
 52 طول  به  بادغیس  والیت  مرکز  نو  قلعة  شهر  به 
پروژۀ  این  شدن  تکمیل  با  که  گردد  وارد  کیلومتر 
روشنایی  از  نو  قلعه  شهر  و  اطراف  مناطق  حیاتی 

مستفید می شوند.
کشور  با  مرز  هم  بادغیس  والیت  که  است  گفتنی 
و  برق  نبود  از  این والیت  مردم  و  است  ترکمنستان 
فی  که  گویند  می  و  داشته  شکایت  آن  بودن  قیمت 
کیلوات برق در این والیت به مبلغ پنجاه افغانی می 
باشد که توان پرداخت این پول را اکثر ایشان ندارند.
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قزاقستان 
به خروج نیروهای فرانسه از 

افغانستان کمک می کند

براساس قانون احزاب سیاسی افغانستان، از آغاز سال 
و  تفکرات  با  ائتالف،  و  حزب  ده ها  تاکنون   2003

گرایشات مختلف، در وزارت عدلیه ثبت شده اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر حافظی، مسوول ثبت 
احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان می گوید که 
تا کنون 51 حزب سیاسی با گرایش های مختلف در این 

وزارت ثبت شده اند.
به گفته او، احزاب سیاسی خواست شان را به صورت 
درخواست به وزارت عدلیه فرستاده و پس از بررسی، 

به آنان جواز توزیع داده خواهد شد.
شرح  و  حزب  شعار  حزب،  رهبر  کامل  شهرت 
فعالیت های آن، از مواردی اند که در برگ درخواستی از 

سوی رهبر حزب باید به وزارت عدلیه ارسال شود.
افغانستان یکی از کشورهایی است که به گفته شماری از 
کارشناسان، از نظر تکثر و تعدد احزاب سیاسی درمیان 
لحاظ  از  اما  دارد،  برتری  جایگاه  منطقه  کشورهای 

کارکرد و سیاسی شدن در درجه پایینی قرار دارد.
در سه دهه گذشته، بر اثر جنگ های داخلی میان احزاب 
و گروه های مختلف در این کشور، خسارات و تلفات 

زیادی بر مردم وارد شده است.
در جریان چند  افغانستان،  مطرح  احزاب  همه،  این  با 
سال اخیر، تجارب بزرگ و مهم سیاسی، چون انتخابات 
ریاست جمهوری )2004( و انتخابات پارلمانی )2005( 

را آزموده اند.
از این میان، شماری از احزاب مطرح و رهبران پرنفوذ 
گروه های  و  ائتالف ها  تشکیل  با  مردم،  میان  در  شان 
سیاسی در مقابل کارکردها و برنامه های کاری حکومت، 

جبهه های مختلفی را تشکیل داده اند.
حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهبری حاجی 
محمد محقق، حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان به 
به  افغانستان نوین،  الرشید دوستم، حزب  رهبری عبد 
به  قانونی، حزب حق و عدالت  یونس  رهبری محمد 
به رهبری  اسالمی  اتمر، حزب دعوت  رهبری حنیف 
عبدالهادی  رهبری  به  اسالمی  حزب  سیاف،  استاد 
ارغندیوال و شماری دیگر از احزاب کوچک و بزرگ، 
از احزاب فعال و مطرح سیاسی در این کشور خوانده 
در کشور  تا 20 سال سابقه   8 با  احزاب  این  شده اند. 
عنوان  افغانستان  در  سیاسی  نهادهای  گذارترین  اثر  از 

شده اند.
معرفی  در  احزاب  این  کارشناسان  از  شماری  باور  به 
معرفی  جمهوری،  ریاست  انتخابات  برای  نامزدان 
حکومت  مقابل  در  جبهه گیری  و  مجلس  به  نماینده 

دست باالیی دارند.
دستاوردهایشان  و  تالش ها  همه  با  احزاب  این 
عامل  کارشناسان  که  دارند  مقابل  در  نیز  چالش هایی 

اصلی این مشکالت را جامعه سنتی خوانده اند.
رحمت اهلل بیژن پور، کارشناس مسایل سیاسی می گوید 
که  طرح هایی  و  نامه ها  آیین  براساس  احزاب،  که 
دربرابر  را  خود  و  خود  برابر  در  را  جامعه  می سازند 

جامعه تعریف می کنند.
به گفته او، رهبران احزاب در حقیقت پیشرفت جامعه 
را از دید خودشان تعریف می کنند و بینش تفکر خود 
را که برخاسته از ضرورت های مشهود و توسعه جامعه 

است مطرح می کنند.
اعضای  سیاسی  بلوغ  عدم  و  بودن  سنتی  پور،  بیژن 
سیاسی  احزاب  فراروی  اصلی  مشکالت  از  را  جامعه 

افغانستان عنوان کرده است.
نداشتن  دلیل  به  نیز  جدید  احزاب  که  می گوید  او 
برخی  و  همگانی  خیزش های  و  مدنی  فعالیت های 
برخوردهای تند سیاسی از جایگه خوبی در میان مردم 

برخوردار نیستند.
به  تاکنون  مردم  که  می گوید  سیاسی  مسایل  آگاه  این 
احزاب سیاسی به عنوان مجرای پیشرفت و ترقی باور 
با  با احتیاط و محافظه کاری  ندارند و اعضای جامعه 

احزاب سیاسی برخورد می کنند.
  - تالش برای نفوذ در میان مردم

پس از دوره انتقالی و روی کار آمدن حکومت جدید 
در افغانستان برخی از این احزاب با تشکیل گروه ها و 
ائتالف های سیاسی، در نظر دارند تا نقش خود را در 

جامعه و دولت پررنگ تر سازند.
ضیا  احمد  ریاست  به  افغانستان  ملی  جبهه  اتالف 
مسعود و ائتالف ملی افغانستان به ریاست دکتر عبداهلل 
به  دولت  منتقد  سیاسی  قدرتمند  گروهای  از  عبداهلل 

شمار می روند.
و  جهادی  مطرح  چهره های  از  متشکل  گروه ها  این 
سیاسی، توانسته اند به عنوان اپوزیسیون بزرگ در مقابل 

حکومت فعلی، جا باز کنند.
مسعود،  ضیا  احمد  ریاست  به  افغانستان  ملی  جبهه 
 )13۹0( گذشته  سال  در  موجودیت  اعالم  از  پس 
مقابل حکومت  در  را  خود  سیاسی  گیری های  موضع 
اعالم کرد. اعضای رهبری این ائتالف علت تشکیل آن 
ثباتی در کشور  ناامنی و بی  اقتدار حکومت،  را، عدم 

خوانده اند.
مردم  ملی  وحدت  حزب  رهبر  محقق،  محمد  حاجی 
افغانستان، عبدالرشید دوستم، بنیان گذار حزب جنبش 
ملی مردم افغانستان و احمد ضیا مسعود، معاون پیشین 
شمار  به  اتئالف  این  ارشد  رهبران  از  جمهور  رییس 

می روند.
دکتر  ریاست  به  افغانستان  ملی  ائتالف  دیگر  از سوی 
عبداهلل عبداهلل و شماری از افراد پر نفوذ کشور تالش 

حکومت  مقابل  در  سیاسی  گیری  جبهه  با  تا  دارند 
راه شان را برای به دستگیری قدرت در انتخابات آینده 

ریاست جمهوری باز کنند.
و  کرده  موجودیت  اعالم  گذشته  سال  نیز  گروه  این 
حکومت کنونی را ضعیف و فاقد اقتدار خوانده است.

به باور کارشناسان، این گروه ها به دلیل حضور رهبران 
از  رهبری،  اعضای  عنوان  به  کشور  مطرح  احزاب 

حمایت گسترده مردمی برخوردار هستند.
این گروه ها از آغاز تشکیل تاکنون، گردهمایی هایی را 
والیات  برخی  در  مردم  حمایت  جذب  منظور  به  نیز 

کشور راه اندازی کرده اند.
بیژن پور، کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که 
جامعه افغانستان سنتی است و از احزاب سیاسی کهنه 

کار نیز بیشتر حمایت می کنند.
در  ریشه  نفوذ  پر  رهبران  با  سنتی  احزاب  او  گفته  به 
باورهای مردم دارد زیرا در تحوالت اخیر کشور سهم 

داشته و در کنار مردم بوده اند.
بیژن پور تاکید دارد احزابی که در یک دهه اخیر ساخته 
به  نیز  آنان  و رهبری  ندارند  کارآمدی خوبی  شده اند، 
در  خوبی  شناسایی  و  هویت  که  است  افرادی  دست 

جامعه ندارند.
پیشتر مقام های ائتالف ملی و جبهه ملی در دیدارهایی 
اعالم کردند که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، 

یک کاندید را معرفی خواهند کرد.
سیاسی  مسایل  کارشناسان  از  شماری  حال،  این  با 
کاندید  یک  از  گروه ها  این  که  صورتی  در  می گویند، 
بیشتر  انتخابات  در  پیروزی شان  امکان  کنند،  حمایت 

خواهد بود.
در همین حال، رهبران این گروه ها، هرازگاهی تالش 
و  احزاب  با  دیدارشان  و  مالقات ها  با  تا  کرده اند 
نمایندگان کشورهای خارجی، تاثیرگذاریشان نسبت به 
آینده کشور و حمایت خود، از سوی جامعه بین الملل 

را نیز افزایش دهند.
- منابع تامین مالی احزاب و نقش آن در نظام سیاسی

بیژن پور می گوید که نظام دولت به هر نوعی که باشد 
در  را  خود  استراتژی های  و  برنامه ها  سیاسی  احزاب 

میان مردم مطرح خواهند کرد.
به گفته او زمانی که مردم احزاب و گروه های سیاسی 
را قبول نکنند و بر فعالیت های آنان باور نداشته باشند 
از  بهتر  نتایجی  کنند  پیاده  کشور  در  که  را  نظامی  هر 

وضعیت کنونی کشور نخواهد داشت.
رکن  اساسی ترین  احزاب  که  می گوید  پور  بیژن 
فردی  و  هستند  ترقی  برای  ابزاری  و  تغییر  پیشرفت، 
رهبر حزب  عنوان  به  فراگیر  و  اجتماعی  با شخصیت 

انتخاب می شود.
از سوی دیگر، منابع تامین مالی احزاب از مسایل بحث 
معلوم  آگاهان  باور  به  که  است  شده  خوانده  برانگیز 
نبودن این منابع، از عوامل اصلی عدم حمایت مردم از 

احزاب سیاسی خوانده شده است.
متفاوت  احزاب  مالی  منابع  که  می گوید  پور  بیژن 
است، شماری از احزاب دارای امکانات مالی اند که از 
سال های پیش اندوخته اند و یا در دوران جهاد از منابع 

بیرونی برایشان جمع آوری کرده اند.
از  دیگر  برخی  که  کرد  تاکید  سیاسی  کارشناس  این 
برای  گوناگون  بهانه های  سیاسی  گروه های  و  احزاب 

منابع مالی شان دارند.
بیژن پور می گوید که این احزاب با شماری از نهادها 
و احزاب مختلف کشورهای خارجی همکاری داشته و 
غیردولتی  عنوان سازمان های  به  مالی،  تامین  بر  عالوه 

)ان جی او(در کشور فعالیت دارند.

تعدد احزاب 
در جـامعه یی که هنوز »سیاسـی« 

نشده است
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زن و برادر زنش را...
 بود. چندی پیش یک زن نوجوان با حالت بسیار وخیم از زندان 

خانگی در این ولسوالی نجات داده شد.
رییس امور زنان بدخشان می گوید که در سال جاری در این والیت 

77 مورد خشونت علیه زنان تا کنون ثبت شده است.
مقامات وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز دیروز، 
از افزایش و شدید شدن مواد خشونت علیه زنان در سال جاری در 

کشور خبر دادند.

نیروهای افغان در برابر...
 کرده، تأکید شده است که مأموران امنیتی و پولیس افغانستان علیرغم 
آموزش های طوالنی مدت همچنان در برابر نیروهای متخاصم ناتوان 

هستند.
در این گزارش 48 صفحه یی که زیر نظر »میشائیل کخ« نماینده ویژه 
افغانستان تهیه شده است، برقراری صلح پایدار در افغانستان منوط 
کشور  این  در  داخلی  گروه های  میان  آشتی  روند  در  پیشرفت  به 
خوانده شده که بنا بر نظر تهیه کنندگان این گزارش تاکنون ناموفق 

بوده است.
بنابر طرح خروج نظامی نیروهای ناتو از افغانستان، تا فبروی 2014 
باید شمار نیروهای آلمانی در افغانستان از 4 هزار و 760 تن کنونی 

به  3 هزار و 300 تن کاهش یابد.
میلیون   430 ساالنه  اختصاص  با   2016 سال  تا  آلمان  است  قرار 
یورو از افغانتسان حمایت کند تا با استفاده از این بودجه، شرایط 
زنده گی مردم و رهبری کشور بهبود یابد.عالوه بر این آلمان قصد 
دارد 150 میلیون یورو برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان به این 

کشور بپردازد. آغاز کار پروژة برق رسانی در بادغیس
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        ناجیه نوری
سخنگوی ایتالف ملی افغانستان با اشاره به اعدام های 
و  اصلی  مجرمان  و  تروریستان  که  می گوید  اخیر 
بل  نمی شوند،  اعدام  و  مجازات  تنها  نه  برنامه ریز، 
آزاد  کشور  زندان های  از  مختلف  بهانه های  به  آن ها 

می گردند.
در همین حال، شماری از آگاهان گفته اند که به دلیل 
محاکمة  امکان  قضایی،  و  عدلی  نهادهای  در  فساد 

کسانی که پول و قدرت دارند، بسیار کم است.  
که  هستند  معقتد  آگاهان  از  دیگر  برخی  همچنان 
حکومت افغانستان تحت تأثیر نهادهای حقوق بشری 
و استخبارات خارجی، احتمال دارد روند این اعدام ها 

را متوقف سازد.
هفتة گذشته رییس جمهور کرزي حکم اعدام 16 تن 
را که متهم به جنایت های مختلف بودند، امضا کرد که 
آنان از سوی دادستانی کل اجرا  حکم اعدام 14 تن 

شد و دوتن دیگر در انتظار اعدام هستند.
ملي  ایتالف  سخنگوي  سانچارکي  فاضل  آقا  سید 
و  تروریستان  اعدام  و  محاکمه  مي گوید،  افغانستان 
باید  اما اجرای آن  جنایت کاران یک کار نیک است؛ 
ساخته  شریک  رسانه ها  با  آن  جریان  و  باشد  شفاف 
مورد  جنایت کاران  که  شوند  مطمین  مردم  تا  شود، 

مجازات قرار مي گیرند.
به گفتة وي، مجازات و اعدام تروریستان بسیار دیر 
صورت می گیرد، باید در یازده سال گذشته با چنین 

جنایت کاران برخورد جدي صورت مي گرفت.
سخنگوی ایتالف ملی، افراد اعدام شده را شخصیت های 
کساني که  گفت:  ندانسته  تروریستان  کلیدي  و  مهم 
اند،  نداشته  تروریستي  درعملیات هاي  چنداني  نقش 
نباید اعدام می شدند؛ بل باید افراد و مهره هاي درشت 

مورد مجازات و محاکمه قرار مي گرفتند.
سانچارکی گفت: آزادسازی شماری از زندانیان طالبان 
در  حکومت  که  می دهد  نشان  بگرام،  بازداشتگاه  از 
صدد تضعیف و ریشه کن کردن تروریستان نیست و با 
اعدام برخی افراد، در صدد قانع ساختن افکار عمومی 

است.
سخنگوي ایتالف ملي تاکید کرد: »کساني که طراح و 
در  و  بوده  انتحاري  و  تروریستي  برنامه ریز حمالت 
زندان های افغانستان به سر مي بردند، نه تنها مجازات 
و  شده اند  رها  مخلتف  بهانه هاي  به  بل  اند؛  نشده 
دوباره با طالبان یکجا شده و به جنایات گذشتة خود 

ادامه مي دهند.«
حکومت  شاید  کرد:  تصریح  ملي  ایتالف  سخنگوي 
تحت فشار شبکه هاي استخباراتي و تبلیغات شماري 

از نهادهاي حقوق بشري که یک نوع هماهنگي میان 
طالبان، استخبارات پاکستان و نهادهاي حقوق بشري 
بیشتر  اعدام هاي  اجرای  از  دست  مي دهد،  نشان  را 

بردارد و عقب نشیني کند.   
در همین حال، وحید مژده آگاه مسایل سیاسي معتقد 
است که اعدام این افراد هیچ تاثیري روي برنامه هاي 
کساني که حمالت انتحاري را انجام مي دهند نخواهد 

گذاشت، زیرا آنان براي کشتن آماده بودند.
مژده تاکید کرد، چون در تمام ارگان های دولتي فساد 
وجود دارد، بنابراین  بسیار کم اتفاق مي افتد کساني که 
پس  گیرند؛  قرار  محاکمه  مورد  دارند  قدرت  و  پول 
ممکن است که افراد بیگناه محاکمه و یا اعدام شوند 

و مجرمان آزاد گردند.
به گفتة این آگاه سیاسي، یکي از فلسفه های مجازات 
اعدام  کساني که  و  است  دیگران  براي  عبرت  درس 
سیاسي  مجرمان  بل  نبوده اند؛  جنایي  مجرمان  شدند، 
بودند، بنابراین اعدام این افراد عکس العمل مشابه را 

از جانب طالبان به دنبال خواهد داشت.
او مي گوید: »من نگران تاثیرات منفي این اقدام استم؛ 
شاید طالبان به منظور انتقام گرفتن، سربازاني را که به 
دست آنان اسیر مي شدند و با وساطت ریش سفیدان 
محل آزاد مي گردیدند، از این پس...  ادامه صفحه 6

سخنگوی ایتالف ملی:

تروریستان برنامه ریز به بهانه های مختلف آزاد می شوند

انفجار در خوست 26 غیرنظامی را 
زخمی کرد

خوست  والیت  پولیس  فرمانده 
انفجار در یک  اثر  تایید کرده که در 
 26 خوست،  شهر  در  مزدحم  محل 

غیرنظامی زخمی شده اند.
پولیس  فرمانده  باقی زوی  عبدالقیوم 
حادثه  این  که  است  گفته  خوست 
انفجار مواد منفجره ای بوده  ناشی از 
که در یک دوچرخه جاگذاری شده 

بود.
که  گفته اند  انفجار  محل  در  شاهدان 
یک  که  داد  روی  زمانی  حادثه  این 
خودرو پولیس از محل انفجار عبور 

می کرد، اما به سرنشینان آن آسیبی نرسید.
پولیس گفته که در این انفجار به نیروهای امنیتی 

آسیبی نرسیده است.
انفجار  این  اثر  در  که  گفته اند  همچنین  شاهدان 
شیشه های مغازه ها و رستورانهای نزدیک به محل 

انفجار شکسته است.
این  که  گفته  خوست  والیت  پولیس  فرمانده 

انفجار کار »دشمنان صلح و امنیت« بوده است.
شورشی  گروههای  اعضای  دولتی  مقام های 
امنیت«  و  صلح  »دشمنان  را  طالبان  جمله  از  و 

می نامند.
این  که  گفته  طالبان  گروه  سخنگوی  یک  اما 
حادثه کار اعضای این گروه نیست و آن را تقبیح 

می کند.
گروههای  که  است  والیت هایی  از  خوست 
گاهی  از  هر  آن  در  طالبان  جمله  از  و  شورشی 
دست به حمله علیه نیروهای دولتی و بین المللی 

می زنند.
شهر خوست، مرکز این والیت در ماههای اخیر 

نسبتا آرام بوده است.
دوشنبه  روز  انفجار  گویند  می  دولتی  مقام های 
سومین انفجار در ظرف شش ماه اخیر است که 

در این شهر روی داده است.
بر اساس آمار رسمی، این سه انفجار به صورت 
مجموعی حدود صد کشته و زخمی بجا گذاشته 
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مردی در بدخشان
زن و برادرزنش را 

تیرباران کرد

یک مرد در ولسوالی تیشکان والیت بدخشان، زن و برادر 
زنش را تیرباران کرده است.

دو  تیشکان  ولسوالی  دره«  »جنازه  در روستای  قتل ها  این 
روز قبل توسط شلیک گلوله انجام شده است.

پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  حیدری  داد  سخی  دگروال 
والیت بدخشان گفت که محمود باشندۀ ولسوالی تیشکان، 

زن و برادر زنش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است.
قضیه، شب  این  از  آگاهی  از  بعد  پولیس  که  می گوید  او 
هنگام به روستا رفته و این مرد را به همکاری مردم محل 

بازداشت کرده است.
روانی  بیماری  که محمود  دچار  اند  گفته  مقامات محلی 

بوده است و این قتل ناشی از این حالت بوده است.
پوهنمل ذوفنون حسام ناطق رییس امور زنان بدخشان نیز 

این رویداد را تأیید می کند.
این قتل در حالی صورت می گیرد که روز یک شنبه همزمان 
با تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، کمپاین 
یک ماهه تبلیغاتی ریاست امور زنان بدخشان برای آگاهی 

دهی مردم از حقوق زنان، به پایان رسید.
گفتنی است که پیش از این نیز در ولسوالی تیشکان موارد 
خشونت علیه زن رخ داده...            ادامه صفحه 7

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 13۹3 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 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
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