
همتای  اظهارات  به  افغانستان  خارجة  وزیر  معاون 
افغان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  دربارۀ  خود  پاکستانی 

توسط هند، واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
با  گذشته  روز  خارجه  وزیر  معاون  احمدی  ارشاد 
عباس  جلیل  اظهارات  به  واکنش  در  بیانیه یی  انتشار 
کرد:  اعالم  پاکستان  خارجه  وزارت  معاون  جیالنی 
دوستی افغانستان و هند امنیت منطقه را با خطر مواجه 
نکرده، بل که امنیت منطقه را وجود النه های تروریستی 
به  تروریسم  از  استفاده  و  دیورند  طرف خط  آن  در 

عنوان ابزار سیاسی با خطر مواجه کرده است.
درباره  پاکستان  خارجه  وزارت  معاون  تازه گی  به 
نیروهای  تقویت  بر  مبنی  هند  از  افغانستان  تقاضای 
عنوان یک کشور  به  افغانستان  بود:  گفته  ملی  ارتش 
مستقل هر سیاستی را که خواسته باشد می تواند اتخاذ 

کند، اما پاکستان امیدوار است افغانستان صلح و امنیت 
عمومی منطقه را نیز در نظر بگیرد.
  طالبان ابزار سیاسی پاکستان

معاون وزارت خارجه همچنان گفت که پاکستان گروه 
طالبان را ابراز سیاسی خود قرار...       ادامه صفحه 6
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بزرگ ترين مشكل حكومت هاي امروزي اين است كه مردم را وادار به 
اطاعت كنند بدون آن كه مجبور به فرمان دادن باشند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

معاون وزارت امور داخله: 

برخی مقام ها و نماینده  گان پارلمان 
از قاچاق بران دفاع می کنند

که  داشت  بیان  روسیه  ملی  امنیت  شورای  مقام  یک 
افغانستان  در  مدت  دراز  برای حضور  غربی  نیروهای 

باید مجوز سازمان ملل را دریافت کنند.
پاتروشیف اظهار داشت: بر اساس قراردادی که در ماه 
مه سال 2011 بین وزارت دفاع امریکا... ادامه صفحه 6

ثبت نام رای دهنده گان در کابل و تمام والیات افغانستان آغاز 
انتخابات خواست  انتخابات از نامزدان  شد. کمیسیون مستقل 
رای  کارت های  برای گرفتن  را  مردم  و  نباشند  تقلب  فکر  به 

دهی تشویق کنند.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی به تاریخ 16 ماه 
حمل 1393برگزار می شود. پروسه ثبت نام رای دهنده گان و 
توزیع کارت های رای دهی از 5 جوزا آغاز و حدود 10 ماه 

ادامه می یابد.
انتخابات هنگام  فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل 
به  کابل،  در  دهنده گان  رای  نام  ثبت  مرکز  یک  بازگشایی 
بود که  »تاکید می کنم، هیچ ممکن نخواهد  خبرنگاران گفت: 
کسی از طریق غیرمشروع و از طریق تقلب به سمتی گزیده 
شود. ما انتخابات ریاست جمهوری و....           ادامه صفحه 6

مطرح  هنرمندان  و  شاعران  نویسنده گان،  از  شماری 
کشور، از اعتصاب دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی 

دانشگاه کابل، حمایت کرده اند.
هفت روز قبل ۷0 دانشجوی دانشکدۀ علوم اجتماعی 
برخورد  و  مدیریت  ضعف  »تبعیض،  به  اعتراض  در 
نادرست« در این دانشکده، به اعتصاب غذایی نامحدود 
دست زدند، و حاال شمار آن ها به ۸1 نفر رسیده است.
که  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  استادان  از  یکی  اما 
به  هستند،  او  برکناری  خواهان  معترض  دانشجویان 
دانشجویان  »تحصن  که  است  گفته  ماندگار  روزنامة 

ریشة سیاسی، قومی و انتخاباتی دارد.«

اما نویسنده گان و شاعران در نامه یی که در حمایت از 
اعتصاب دانشجویان نوشته اند، گفته اند: »این اعتراض 
به جرقه یی شبیه است که می تواند آتشی عظیم را سبب 
شود، چرا که هرچند خواسته های آن ها خواسته هایی 
فضایی  هم  اعتراضی شان  فضای  و  است  مشخص 
کرده  وادار  اعتراض  به  را  آن ها  آن چه  اما  مشخص، 

است دردی است مشترک.«
رهنورد  استاد  کارگردان،  و  نویسنده  رحیمی،  عتیق 
سیاسنگ،  صبوراهلل  نادری،  پرتو  نویسنده،  زریاب، 
شاعر، دکتر سرور موالیی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، 
داوود سرخوش، آواز خوان، مسعود حسن زاده شاعر، 

و  شاعر  کاظمی،  کاظم  محمد  شاعر،  جبران  کاوه 
نویسنده، ابوطالب مظفری، شاعر، محمد آصف سلطان 
جواد  محمد  شاعر،  حسینی،  ژکفر  نویسنده،  زاده، 
خاوری محقق و نویسنده و...             ادامه صفحه 6

یک مقام روسیه: 

حضور ناتو در 
افغانستان باید با مجوز 

سازمان ملل باشد

توزیع کارت رای دهی 
آغاز شد

کابل به اسالم آباد:

استفادۀ سیاسی تان از طالبان امنیت 
منطقه را برهم زده است

پروندۀ 
زاخیل وال و 
نماينده گان 
مجلس به 
كجا رسید؟

2

4

7

5

نسبت میان 
دين و اخالق

احداث 
خط آهن 

تاجكستان، 
افغانستان و 
تركمنستان 

به سود 
منطقه است

در برگ ها

نگاهی گذرا
به فلسفۀ چین 
و هندِ باستان

صفحه 6

حمایت نویسنده  گان و شاعران مطرح کشور از 
اعتصاب دانشجویان
استاد فیصل امین: تحصن دانشجویان ریشۀ سیاسی، قومی و انتخاباتی دارد

احمدی: بعضی از افرادی که در قاچاق 
دست دارند، مقام ها آنان را افراد بانفوذ و 

محترم یاد می کنند.
نماینده گان پارلمان و بعضی از مقام های 

دولتی از آن هایی که در قاچاق دست دارند، 
دفاع می کنند ولی زمانی که پولیس اسناد 
و مدارک ارایه می کند، از فشارها کاسته 

می شود.
 این فشارها سبب آزاد کردن قاچاقبران 

نشده است



فاسد،  حکومت های  خصایص  از  یکی 
در  فراموشی  به  تظاهر  یا  و  فراموشی 
و  حقوقی  جنایی،  قضایای  پی گیری 
از  هر  که  چنان  است.  ملی  خیانت های 
گاهی قضیه یی از قضایای چون فساد مالی، 
حکومت ها  این  در  و...  سیاسی  اخالقی، 
مملکت  امور  متولیان  می شود،  رسانه یی 
خشم  و  شرم ساری  ابراز  مردم،  هم پای 
می کنند و حتا وعدۀ محاکمه کردِن فاسدان 
را به مردم می سپارند، اما پس از مدتی قضیه 

را به طاِق نسیان می  سپارند.
این فراموشی و تظاهر به آن، نوعی سیاست 
به  ناچار  فاسد،  حکومت های  که  است 
را  آن چه  اگر  زیرا  می باشند.  آن  به  توسل 
کنند،  تطبیق  به راستی  کرده اند،  وعده  که 
راز  و  می افتد  بام  از  رسوایی شان  تشت 
فسادِ گسترده و تودرتو در پیکرۀ نظام فاش 

می گردد.
این واقعیت شامِل حاِل حکومت افغانستان 
نیز می شود و بی تردید که این کشور یکی از 

فاسدترین کشورهای دنیا به شمار می رود.
بارها به مشاهده رسیده است که پرونده های 
کالن فساد مالی و جنایی از سوی مقامات 
افغانستان، آگاهانه به فراموشی سپرده شده 
گونه  هر  از  تا  شده  تالش  نیز  گاهی  و 
پرونده ها  این  پی گیرِی  بر  مبنی  یادآوری 

جلوگیری صورت گیرد.
فسادها،  گونه  این  از  مورد  تازه ترین 
عمر  حضرت  آقای  که  اتهاماتی ست 
مجلس  نماینده گان  از  برخی  به  زاخیل وال 
حال  شامل  اتهامات  این  بود.  کرده  وارد 
وکیالنی می شد که در قاچاق شراب و آرد 
و هم چنین ارایة تقاضاهای غیرقانونی دست 
داشته اند. قبل بر این، خود آقای زاخیل وال 
دالر  میلیون  یک  از  بیش  اختالس  به  متهم 
استیضاح  به  مجلس  از سوی  که  بود  شده 

فرا خوانده شده بود. 
باز  از هم  نیز هیچ گاه  همان ماجرا  اما گرهِ 
زاخیل وال  آقای  چه گونه  و  چرا  که  نشد 
باال کشیده  دولت  از خزانة  را  پول  آن همه 
است. و اگر چنین نبوده، چرا آن قضیه از 

سوی محاکم برائت نیافت؟
این امر مسلم بود که جناب زاخیل وال در 

یک ضدحمله و برائت دادن شخصی، عین 
مطرح  مردم  نماینده گان  علیه  را  اتهامات 
کرد و این حرکت، مدتی فعالیِت مجلس را 
متهم،  نماینده گان  این که  تا  ساخت،  ساکن 
این  بررسِی  خواهان  و  یافتند  دفاع  مجاِل 
ماجرا ـ هم پروندۀ خودشان و هم از آقای 

زاخیلوال ـ از طریق محاکم شدند.
قضیه  این  که  می رسد  نظر  به  اکنون  اما 
می رود کم کم فراموش شود. چون بی تردید 
را  زیادی  قضایای  پرونده،  این  بررسی  که 
دامن گیِر  بیشتری  رسوایی  و  می کند  فاش 

همة مقامات عالِی این نظام می شود.
متوجه  بیشتر  انتقاد  لبة  حاضر،  حال  در 
وکیالن،  دفاعیة  از  پس  که  است  حکومت 
حتا  نکرد؛  بلند  خود  از  صدایی  هیچ 
اظهارات شماری از وکیالن مبنی بر داشتن 
میلیون ها دالر سرمایه و صدها موتر زرهی، 
در موضع حکومت تغییری ایجاد نکرد. اما 
از فعاالن جامعة مدنی، بر منشأ و  شماری 

منبِع این سرمایه ها اعتراض کردند.
بنابراین، گمان می رود که موضع نماینده گان 

یک  در  حکومت  این که  بر  مبنی  مردم 
آنان  کردِن  بدنام  به  سیاسی،  کاماًل  حرکت 
مهره یی  وقتی  زیرا  باشد.  درست  پرداخته، 
اختالس  به  متهم  حکومت،  مهره های  از 
میلیون دالری می شود و بی آن که موضوع از 
یک  گردد،  بررسی  قضایی  نهادهای  سوی 
حرکِت بالمثل و متقابل صورت می گیرد و 
این حرکت نیز پی گیری نمی شود؛ این نتیجه 
به دست می آید که غیر از یک توطیه چینی، 

چیِز دیگری در کار نبوده است.
آقای  فساد  قضایای  این که  محض  به 

زاخیل وال و مجلس مطرح گردید، رسانه ها 
آن  پی گیرِی  عدم  و  فراموشی  خطر  از 
زده  حدس  زمان  همان  و  دادند  هشدار 
شد  نخواهد  تعقیب  قضیه،  این  که  می شد 
همه  گمانه ها  آن  که  شاهدیم  ما  اینک  که 

درست بوده اند.
ناحیه  این  از  جدی  بسیار  پیامد  دو  حاال 
موجود می باشد که بی تردید این پیامدها نیز 

متوجه مردم است تا مقامات.
عده یی  که  است  این  نخست  زیاِن 
اختالس گر و مافیای تمام عیار، زیر پوشش 
و  کرده اند  غارت  را  مردم  وزیر،  و  وکیل 
هیچ عدالت جویی نیست که حق را از آنان 
مطالبه کند و عدالتی نخواهد بود تا برقرار 

گردد.
هرچند این سنت، سنت دیریِن این کشور 
سوی  از  عدالتی  همواره  که  است  بوده 
خود  قانون  و  شده  پا  زیر  آن  مجریاِن 
وسیله یی بوده برای شکستِن آن. اما این بار، 
عدالت  آن،  افتضاح آمیز  و  رقت بار  به طرز 
زیر پا خواهد شد که مردم همه فاسدان و 

خایناِن این کشور را آشکارا می شناسند، اما 
کسی نیست تا آنان را مجازات کند.

نخست،  از  خطرناک تر  و  دوم  پیامد  اما 
معافیت  فرهنِگ  نهادینه سازی  نوعی  به 
کار  طرز  این  با  که  است  فسادساالری  و 
بی تردید ریشه های فساد تناور خواهد شد. 
اما با این حکومتی که تجربه آن را شناسانده 
به  را مشاهده می کنیم،  آن  کارکردِ  و عماًل 
نظر نمی رسد که چنین مسأله یی خیلی برای 
داشته  اهمیت  همراهانش  و  کرزی  آقای 

باشد.
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منوچهر

پروندۀ زاخیل وال و نماینده گان مجلس 

به کجا رسید؟
 

وقتی قانون تحصیالت عالی در مجلس نماینده گان با واکنش های 
له و علیه مواجه گشت، دانسته شد که برخی مسایِل به ظاهر 
ساده، چه قدر در جامعة ما ریشه های تعصب آلود و غرض ورزانه 
را  برخوردهایی  چنین  سادۀ  دلیِل  یک  شاید  می گیرد.  خود  به 
دامن گیِر  متأسفانه  که  کرد  در حِس حقارتی جست وجو  بتوان 
قشری از جامعه شده و گاهی اقشارِ دیگر را نیز صدمه می زند.

بود  نخواهید  این  شاهد  شما  اروپایی،  کشور  یک  در  هرگز 
به  واژه ها  فالن  از  چرا  و  شده  زبان  وارد  واژه  فالن  چرا  که 
عنوان اصطالحات به ظاهر ملی یاد نمی شود. در جهان امروزی 
سپرده  تاریخ  زباله داِن  به  که  سال هاست  این چنینی  بحث های 
شده و انسان ها به جای چنین گفت وگوها، ترجیح می دهند در 

محور معضالت بزرِگ جهانی و ملی فکر کنند. 
کمی آشنایی با زبان انگلیسی نشان می دهد که این زبان چه قدر 
انعطاف پذیر بوده و چه قدر در حاِل وام گیری از زبان های دیگِر 
جهان می باشد. هیچ انگلیسی زبانی حاضر نیست بگوید فالن 
واژه یی که در رسانه ها و یا ادارات دولتی استفاده می شود، ریشة 
که  بحث ها  این گونه  انداخته شود.  دور  باید  و  ندارد  انگلیسی 
نوع  یک  از  متأسفانه  می یابد،  ظهور  گاهی  از  هر  ما  میاِن  در 
خودکمتربینی حکایت دارد که در طول تاریخ، ما را اسیر و بردۀ 

خود ساخته است. 
سال ها پیش وقتی بحِث دانشگاه و پوهنتون در رسانه ها به وسیلة 
چند فرد معلوم الحال و متعصب دامن زده شد، تنها واکنشی که 
توانستم در برابر آن از خود نشان دهم، لبخندی از سِر شوخی 
از این راه به آب ونانی  بود. گفتم بگذارید چند روزی عده یی 
برسند، پس از آن همه چیز فروکش می کند و دیگر کسی به این 
گونه مسایل، حتا وقت نمی یابد که فکر کند. چون به نظر این 
حقیر، مشکالت جامعة ما بیشتر از آن است که مجال بحث هایی 
از نوع استفاده از فالن واژه را پیدا کند. ولی متأسفانه با گذشت 
چند سال از آن بحث مستهجن و کاماًل غیر علمی، حاال دیده 
»حیاتی«  مسالة  این  درگیِر  هم  نماینده گان  مجلس  که  می شود 

شده و حتا قانون تحصیالت عالی را به گروگان گرفته است! 
مسایِل  جمله  از  افغانستان  در  مسأله  دو  که  باشد  ما  همة  یاد 
حل شده به حساب می روند؛ هرچند که برای عده یی آب ونانی 

دارد و به همین دلیل نمی خواهند پروندۀ آن ها بسته شود. 
از زبان های  به صراحت  افغانستان  اساسی  قانون  این که  نخست 
رسمی در کشور سخن گفته است و نه زبان های ملی. اگر در 
باشد و همان  نداشته  ملی وجود  زبان  نام  به  افغانستان چیزی 
چیزی باشد که در قانون اساسی به آن زبان رسمی گفته می شود، 
پس نمی توان گفت که چیزی به نام مصطلحات ملی وجود دارد. 
چون مصطلحات ملی از درون زبان ملی بیرون می شود و زمانی 
که زبان ملی وجود ندارد، پس چه گونه می شود از اصطالحات 
ملی سخن گفت. اگر علتی نیست، پس به گونة منطقی معلولی 
هم وجود داشته نمی تواند. حتا اگر در قانون اساسی چیزی به 

نام مصطلحات ملی ذکر شده باشد، یک اشتباه فاحش است. 
پیش  اساسی، همین چندی  قانون  تفسیر  این که کمیسیون  دوم 
اشکال  هیچ  افغانستان  در  مترادف ها  از  استفاده  که  کرد  اعالم 
قانونی و حتا غیرقانونی ندارد. اگر این نهاد یک نهادِ باصالحیت 
است، پس باید به رأی آن احترام گذاشت و بحث دانشگاه و 

پوهنتون را در همین جا مختومه اعالم کرد. 
اما چرا بحث دانشگاه و پوهنتون در مجلس نماینده گان هنوز 
مطرح است؟ شاید عده یی از سر نادانی می خواهند این بحث را 
هم چنان داغ نگه دارند و یا هم عده یی به دالیل قومی و نژادی، 
نمی خواهند از این بحث عبور کنند و این واقعیِت تاریخی را به 
رسمیت بشناسند که دیگر سلطه گری در تمام جلوه های آن در 

افغانستاِن فعلی محلی از اعراب نمی تواند داشته باشد. 
ما در افغانستان مشکالت و گرفتاری های دیگر و مهم تری داریم 
کنیم. هنوز سطح  نزاع  با یک دیگر  بر سر واژگان  که نخواهیم 
درسی در دانشگاه های افغانستان چنان نازل است که به سختی 
می توان مراکز تحصیالت عالی کشور را واقعًا دانشگاه و به گفتة 
برخی دیگر پوهنتون خطاب کرد. آیا کسی به کیفیت تدریس در 
دانشگاه های کشور فکر کرده است که حاال برخی می آیند و بر 
سر استفاده از واژۀ دانشگاه و پوهنتون بر سر و کلة هم می زنند؟ 
تمام دانشگاه های جهان، محل تولید فکر و اندیشه اند و مباحث 
در  ولی  می یابند،  پاسخ  دانشگاه ها  دروِن  از  جامعه،  اصلی 
از  نوت نویسی  درگیر  هنوز  محصالن  افغانستان،  دانشگاه های 
فالن کتاب و یا جزوه یی اند که استاد محترم از روی » انترنت« 
به  باید  بازهم  شرایطی،  چنین  در  است.  کرده  پست«  »کاپی 
که چرا  باشد  این  ما  تمام هم وغِم  و  ملی چسپید  اصطالحات 
عده یی در زبان مادری خود از واژۀ دانشگاه به جای پوهنتون 

استفاده می کنند؟ 

مشکِل دانشگاه و پوهنتون 
چه زمانی حل می شود؟!

گمان می رود که موضع نماینده گان مردم مبنی بر این که حکومت در یک حرکت 
کاماًل سیاسی، به بدنام کردِن آنان پرداخته، درست باشد. زیرا وقتی مهره یی از 
مهره های حکومت، متهم به اختالس میلیون دالری می شود و بی آن که موضوع از 
سوی نهادهای قضایی بررسی گردد، یک حرکِت بالمثل و متقابل صورت می گیرد 
و این حرکت نیز پی گیری نمی شود؛ این نتیجه به دست می آید که غیر از یک 
توطیه چینی، چیِز دیگری در کار نبوده است
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دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به حق مردم در کشورهای عربی برای 
زندگی در سایه صلح، دموکراسی و حقوق بشر گفت که بهار عربی 

نظام های جدیدی را به منطقه آورد.
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در حاشیه اجالس مجمع جهانی 
اقتصاد در اردن گفت: بحران سوریه در مرحله متفاوتی قرار دارد و 
کنفرانس ژنو 2 از دو سال گذشته به عنوان اولین فرصت واقعی برای 

حل این بحران به شمار می آید.
وی تصریح کرد: بعد از دو سال فرصت مناسبی به وجود آمده است 

تا نشستی با حضور دولت و مخالفان سوری برگزار شود.
العربی تاکید کرد: تمام قطعنامه هایی که اتحادیه عرب از آغاز بحران 
مجمع  قطعنامه های  و  عرب  اتحادیه  منشور  با  کرد،  صادر  سوریه 

عمومی و شورای امنیت هماهنگ است.
وی همچنین در خصوص درگیری های فلسطینیان با رژیم اسراییل 
نیز گفت: ما باید بدانیم که مردم فلسطین در سایه اشغالگری زندگی 
کرده و می کنند و اشغالگری های اسرائیل در جهان جدید دیگر مورد 

قبول نیست.
است.  فرا رسیده  مناسب  زمان  اکنون  اتحادیه عرب گفت:  دبیرکل 
جهان عرب تغییر کرده است و باید به حقوق مشروع مردم فلسطین 

جامه عمل پوشانده شود.
نبیل العربی همچنین روز شنبه در افتتاحیه اولین روز اجالس مجمع 
جهانی اقتصاد با حضور عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب 
مردم  حقوق  تمام  کرد:  اظهار  امریکایی  سناتور  کین،  مک  جان  و 
را  اسرائیلی ها کشورشان  نادیده گرفته شده است چرا که  فلسطین 

اشغال کردند و منکر تمام حقوقشان شدند.
العربی در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعالم کرد: باید دولتی 
برای  را  سوریه  مردم  آرمان های  تا  شود  تشکیل  سوریه  در  جدید 

دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی محقق کند.
الزعبی،  عمران  از  رسمی  پیام  هیچ  تاکنون  که  است  گفته  وی 
لغو  و  عرب  اتحادیه  عذرخواهی  برای  سوریه  اطالع رسانی  وزیر 

قطعنامه های این اتحادیه در خصوص سوریه دریافت نکرده است.
اساسی  را  عربی  کشورهای  تغییرات  موسی  عمرو  دیگر،  سوی  از 
خوانده و گفت: انقالب ها تنها برای شکوفایی صورت نگرفت، بلکه 
برای دستیابی به کرامت نیز رقم خورد چرا که نظام های استبدادی 

سابق کرامت را از مردم عرب گرفته بودند.

سردرگمی سیاسی در جامعۀ 
ناآرام مصر

و  ناآرامی ها  سریال  مبارک،  حسنی  برکناری  وجود  با 
تنش ها در مصر پایان نیافته است، این ناآرامی گاهی میان 
مخالفان و مرسی و گاهی میان دستگاه قضایی و ریاست 
نتوانسته  کاماًل  مصر  و  می گیرد  ... صورت  و  جمهوری 

است روی آرامش را به خود ببیند.
سقوط  با  گذشته  سال  دو  از  مصر  جامعه  مصر،  در 
آمدن  کار  روی  و  مصر  سابق  دیکتاتور  مبارک،  حسنی 
شده  سیاسی  سردرگمی  حالت  دچار  اخوان المسلمین 

است.
از زمان قدرت گرفتن محمد مرسی، رییس جمهوری مصر 
در جون 2012 اعتراضات و تحصن ها در مصر افزایش 
به  مصری  احزاب  میان  سیاسی  خفقان  حالت  و  یافته 

آرامش تبدیل نشده است.
مصری ها در گذشته امیدوار بودند که در سایه دموکراسی 
آن  نعمت  از  دیرباز  از  که  دموکراسی یی  کنند،  زنده گی 

محروم بودند.
جبهه  تشکیل  از  مصری  احزاب  از  برخی  آنکه  از  بعد 
با  مقابله  در  مخالفان مصر  نماینده  عنوان  به  ملی  نجات 
اخوان المسلمین خبر دادند، مصر بسیار شاهد اعتراضات 

مخالفان سیاسی شده است.
»اشتباه«  سیاسی  تصمیم های  نتیجه  در  نجات  جبهه 
برگزاری  خواهان  اوقات  بیشتر  در  کشور  مسووالن 

تظاهرات می شود.
مصر  نظام  حامیان  و  مخالفان  میان  درگیری ها  میزان 
دخالت  به  به سرعت  درگیری  این  که  یافته  افزایش  نیز 
نیروهای پلیس و امنیت مرکزی و کشته و زخمی شدن 

چندین تن می انجامد.
گروه »بلک بالک« در پاسخ به اشتباهات اخوان المسلمین 
و در واکنش به تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی، نقش 

پیشگامانه ای را در پیش گرفته  است.
بعد از محاکمه عامالن کشتار پورت سعید و اعالم حکم 
اعدام 21 تن از این افراد، درگیری ها به تعداد دیگری از 

استان های مصر راه یافت.
  »دستگاه قضایی ریاست جمهوری«

محمود،  عبدالمجید  برکناری  بر  مبنی  مرسی  دستور 
دادستان کل سابق مصر و انتخاب طلعت ابراهیم به جای 
وی به اختالف میان دستگاه قضایی و ریاست جمهوری 

انجامید.
قضات مصر بر این باور بودند که برکناری دادستان کل در 
چارچوب صالحیات مرسی نبوده و تالشی برای »اخوان 

المسلمینی« کردن دستگاه قضایی و تعیین نزدیکان وی به 
جای اعضای نظام سابق است.

در همین راستا، درگیری میان دستگاه قضایی و نظام مصر 
به ساحل آرامش نرسیده است، چرا که اخیرا قانون دستگاه 
قضایی در مجلس شورای مصر مورد بررسی قرار گرفت.
جبهه نجات نیز در اعالم همبستگی با دستگاه قضایی و 
علیه »بازی های اخوان المسلمین« خواهان تجمع در مقابل 

مجلس شورا شد.
در همین راستا، ایهاب الخراط، از اعضای حزب مخالف« 
کرد:  اعالم  در مجلس شورا  اجتماعی مصر«  دموکراسی 
که  می شود  بخش  سه  شامل  قضایی  دستگاه  اصالح 
مهمترین آن عبارت از کاهش سن بازنشستگی قاضیان به 
60 سال است، مساله دوم آن است که بازجویی قضایی 
وابسته به شورای عالی قضایی و نه وزیر دادگستری باشد 
و نکته سوم مربوط به شفاف بودن دستگاه قضایی است.

جبهه نجات نیز اخوان المسلمین را به تالش برای تحت 
کنترل در آوردن قوه مجریه و مقننه متهم کرده است.

  »شکست دولت هشام قندیل«
از سوی دیگر، شکست دولت هشام قندیل، نخست وزیر 
مصر در اظهار سردرگمی سیاسی نظام محمد مرسی نقش 
گسترده ای ایفا کرده است، چرا که بسیاری از افراد هشام 
قندیل را به »شکست سیاسی« در اداره امور کشور متهم 

می کنند.

  »اوضاع امنیتی«
انقالب 25 جوالی سال  از  بعد  به ویژه  اخیر  طی دوره 
از  پس  است.  شده  حکمفرما  مصر  در  بی امنیتی   ،2011
آزاد کردن بی رویه زندانی ها نیز زورگویی در تعدادی از 

استانها، خیابان ها و میدان های مصر شایع شده است.
برای  پیشین  دوره  طی  مصر  کشور  وزارت  چند  هر 
جلوگیری از پدیده قلدری و زورگویی نقش مهمی ایفا 
کرد و این پدیده را کاهش داد، اما زورگویی ها در مصر 
کامال پایان نیافت؛ به ویژه با ادامه تحصن ها و اعتراضات، 
برخی از زورگویان از فرصت استفاده کرده و خود را وارد 
جرگه تظاهرکنندگان کرده و در خانه ها و نهادها دست به 

اقدامات خرابکارانه می زدند.
در  سیاسی  علوم  استاد  الشیخ،  نورهان  راستا،  همین  در 
در  جوانان  پژوهش های  واحد  رییس  و  قاهره  دانشگاه 
ضعف  داشت:  عنوان  سیاسی  علوم  و  اقتصاد  دانشکده 
به  ما  و  دارد  وجود  مصر  امنیتی  دستگاه  در  شدیدی 
نیروی های امنیتی ای نیاز داریم که به تهدیدها پایان دهند، 

نه آنکه با تظاهرات مقابله کرده و آنها را سرکوب کنند.
به  دستیابی  لزوم  بر  تاکید  با  ایسنا  با  مصاحبه  در  الشیخ 
با  باید محکم و  راه حل اجتماعی اعالم کرد که جامعه 
جدیت در مقابل هرگونه اقدامات خشونت آمیز بایستد و 
تقویت  را  اجتماعی  همبستگی  احساس  باید  شهروندان 

کنند.

دبیرکل اتحادیة عرب: 
اشغال گری های اسراییل در 
جهان جدید مورد قبول نیست

کوریای شمالی آزمایش موشک 
بالستیک امریکا را محکوم کرد

شروط پدر طالبان برای میانجی گری 
در روند صلح پاکستان

روسیه ارسال موشک های ضد هوایی 
اس- 300 به سوریه را لغو کرد

موالنا سمیع الحق برای میانجیگری 
بین طالبان و دولت پاکستان اعالم 

آماده گی کرد.
پدر  به  موالنا سمیع الحق معروف 
حزب  دو  اینکه  اعالم  با  طالبان 
بزرگ پاکستان با وی وارد مذاکره 
شده اند، تصریح کرد که می تواند 
به  صورت مشروط به ایجاد صلح 
بین طالبان و دولت پاکستان کمک 

کند. 
با این حال، وی این کار را منوط 
و  آینده  دولت  بودن  همسو  به 

ارتش پاکستان در قبال روند صلح و جدی بودن آنها در مورد راهکارهای ارایه 
شده در زمینه تروریسم و افراطی گری، به رغم فشارهای احتمالی امریکا، دانست.

سمیع الحق در گفت وگو تلفنی با روزنامه »نیوز« پاکستان، با اعالم این مطلب گفت 
اتخاذ راهکارهای مذاکره  پاکستان درباره  ارتش  بین دولت و  که هر نوع شکاف 

با طالبان، به معنای آن است که هیچ نوع مذاکره و صلحی در پیش نخواهد بود.
وی افزود: برای انجام یک مذاکره صلح معنادار، دولت غیرنظامی )دولت آینده نواز 
شریف در مرکز و دولت حزب تحریک انصاف پاکستان در ایالت خیبرپختونخواه( 
نشان دهند که حتی در  به طور جدی  و  بوده  یکسان  دارای موضع  باید  ارتش  و 
صورت اعمال فشار امریکا در آینده نیز ذره یی از موضع خود عقب نشینی نخواهند 

کرد.
وی تصریح کرد که اگرچه تاکنون سیگنال های مثبتی از طالبان دریافت کرده، اما 

هنوز اقدامی انجام نداده است.
همچنین گزارشات حاکی از آن است که دو حزب مسلم لیگ نواز و تحریک انصاف 

پاکستان پیش از این برای پیشبرد روند صلح مذاکراتی با سمیع الحق داشته اند.
به گفته وی، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز از طریق سلیم صیف اهلل از وی 

خواسته تا نقش خود را در مذاکرات صلح ایفا نماید.

روز  شمالی  کوریای 
محکوم  با  یکشنبه 
اخیر  آزمایش  کردن 
بالستیک  موشک 
که  گفت  امریکا 
نظامی  تحرکات 
نیروی  »تقویت 
توجیه  را  نظامی » 

میکند.
به گزارش خبرگزاری 
و  بیست  در  یونهاپ، 
دوم ماه می، امریکا موشک بالستیک بین قاره یی »مینیتمن 3« را برای 

بررسی دقت تسلیحات خود از پایگاهی در کالیفرنیا شلیک کرد.
برنامه اولیه آزمایش در اواسط ماه اپریل در بحبوحه تنش ها با کوریای 

شمالی به تاخیر افتاد.
در  شمالی  کوریای  مهم  روزنامه های  از  یکی  سینمون،  رودونگ 
مقاله یی نوشت: متاسفانه واقعیت امروز شبه جزیره کوریا حکومت 
ما را وادار می سازد تا به هر وسیله یی که شده ظرفیت دفاعی مان را 
تقویت کنیم و ما این حقیقت را پنهان نمی کنیم که در حال توسعه 
موشک های بالستیک برای به دست آوردن پیروزی نهایی در جنگ 

همه جانبه علیه امریکا هستیم.
اخیر  پرتاب  خواندن  موشکی  تهدید  با  سینمون  رودونگ  روزنامه 
استدالل  این  با  امریکا  موشکی  آزمایش  کرد،  عنوان  امریکا  موشک 
این کشور که آزمایش های تسلیحاتی کوریای شمالی را نقض قوانین 

بین المللی عنوان می کند، در تضاد است.
آزمایش  از  انتقاد  با  شمالی  کوریای  یانگ  پیونگ  رادیویی  ایستگاه 
نشان  را  امریکا  آزمایش سیاست دوگانه  این  امریکا گفت،  موشکی 

می دهد.
کوریای شمالی مانورهای نظامی ساالنه سیول- واشنگتن را در ماه 
مارچ به شدت محکوم و اعالم کرد آنها تمرین های عملیاتی  هستند 

که کوریای شمالی را هدف گرفته اند.

ارشد  مقامات  از  یکی 
روسیه اعالم کرد، کشورش 
موشک های  فروش 
هوایی  ضد  پیشرفته 
به  را  سوریه  به  اس-300 
درخصوص  نگرانی  دلیل 
این  است  »ممکن  آنکه 
موشک ها به دست افرادی 
که نباید، بیفتد و در حمله 

به هواپیماهای غیرنظامی در فرودگاه اصلی تل آویو استفاده شود«، لغو می کند.
این مقام ارشد روسیه در مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز اعالم کرد، مسکو 
سوریه  به  بیشتر  هوایی  حمالت  انجام  از  اسراییل  که  دارد  انتظار  مقابل  در 

اجتناب کند.
وی افزود: این مساله ما را بسیار نگران می کند. جامعه بسیار بزرگ روس ها در 
اسراییل اصلی ترین عامل توجه و رویکرد ما در قبال اسراییل است و ما اجازه 

نخواهیم داد که این مساله به وقوع بپیوندد.
مساله فروش موشک های اس 300 ظاهراً در نشست بسیار مهمی که در ماه 
نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل و والدیمیر پوتین،  بنیامین  جاری میالدی میان 
برگزار شد، مورد  منطقه سوچی در دریای سیاه  در  رییس  جمهوری روسیه 

بحث و مذاکره قرار گرفت. 
نشود  برده  از وی  نامی  که خواست  نیز  روسیه  ارشد  مقامات  از  دیگر  یکی 
در مصاحبه با روزنامه نیویارک تایمز گفت، با وجود بیانیه های رسمی منتشر 
شده، روسیه محموله موشک های پیشرفته ضد هوایی اس-300 را به سوریه 

ارسال نمی کند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو قصد داشت تا در جریان نشستش با پوتین در 
چنین  که  کند  متقاعد  را  روسیه  رییس جمهوری  سیاه،  دریای  سوچی  منطقه 
معامله ای خطر بسیاری برای ثبات منطقه و غیرنظامیان اسراییل دارد و منجر 

شد تا برنامه فروس شش آتش بار اس- 300 به رژیم بشار اسد لغو شود.
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بخش سوم و پایانی

  خانم ها از گن استفاده نکنند و آقایان کمربندشان را بسیار محکم نبندند
استفاده از گن ]شکم بند[ در خانم ها و سفت بستن کمربند در آقایان می تواند این 
وضعیت را تشدید کند. این افراد نباید بالفاصله بعد از خوردن غذا، فعالیت های 
سنگین انجام دهند. گاهی اوقات هم ضرورت دارد که برای کاهش اسید معده، 
تحت نظر پزشک از قرص هایی مثل امپرازول، النزوپرازول یا پنتوپرازول استفاده 
شود. بهترین زمان برای مصرف این قرص ها نیم ساعت قبل از صبحانه است و 
اگر هنگام غذا خوردن مصرف شوند، تأثیری نخواهند گذاشت. مصرف خودسرانة 
دارو برای تسکین درد و سوزش معده، به هیچ  عنوان توصیه نمی شود. بیمار ابتدا 
باید توسط پزشک بررسی شود تا مشخص شود که آیا دلیل دردهای او ریفالکس 
است یا خیر. همان طور که گفته شد، سوءهاضمه می تواند دالیل مختلفی داشته 

باشد. ریفالکس تنها یکی از این دالیل است.

  نخوردن صبحانه باعث زخم معده نمی شود
ثابت نشده که خوردن یا نخوردن یک غذای خاص باعث ایجاد زخم معده شود. 
گاهی اوقات در اخبار شایع می شود که مثاًل خوردن ُمرچ و مصالح دیگ باعث 
ایجاد زخم معده می شود، در صورتی که می دانیم در کشور هند تمام غذاهای شان 
پر از مصالح دیگ و مرچ است. طب امروز این قضیه را قبول ندارد. ممکن است 
خوردن برخی از مواد سوءهاضمه را تشدید کند، اما موجب به وجود آمدن یا 

بزرگ و کوچک شدن زخم معده نمی شود. 
مهم ترین ُحسن صبحانه، جلوگیری از ایجاد یبوست ]قبضیت[ است. زمانی که 
غذا وارد معده می شود،  ریفالکس گاستروکولیت رخ می دهد و رودۀ بزرگ شروع 
نمی خورند،  ریفالکس گاستروکولیت  که صبحانه  افرادی  در  می کند.  فعالیت  به 
رخ نمی دهد و از آن جایی که بهترین زمان برای اجابت مزاج بعد از شروع این 
یا  بنابراین خوردن  می شوند.  یبوست  دچار  معموالً  افراد  این  است،   ریفالکس 
ایجاد  باعث  فقط  و  ندارد  تأثیری  هیچ  معده  زخم  ایجاد  در  صبحانه  نخوردِن 

یبوست می شود.

  قلیان؛ دشمن معده
سگرت و قلیان کشیدن از 2 جهت بر دستگاه گوارش تأثیر منفی می گذارد؛ اول 
این که دریچة بین مری و معده را ُشل کرده و باعث برگشت اسید معده و سوزش 
معده می شود. از طرف دیگر، کشیدن سگرت ترشحات لوزالمعده را کاهش داده 
و محیط را اسیدی می کند. در واقع این ترشحات که حاوی بی کربنات است، 
وارد لولة اثنی عشر )ابتدای رودۀ باریک( می شود. ُحسن بی کربنات این است که 
Ph داخل اثنی عشر را قلیایی می کند. اگر ترشحاتی که از معده وارد اثنی عشر 
می شود، توسط بی کربنات خنثا نشود، باعث ایجاد زخم خواهد شد. کسانی که 
به  زخم شان  ترمیم  می کشند،  سگرت  که  زمانی  دارند،  اثنی عشر  و  معده  زخم 

تأخیر می افتد.

  عرق نعناع نخورید
تشدید  را  ریفالکس  اما شدیداً  است،  موثر  نفخ  در کاهش  نعناع  مصرف عرق 
می کند؛ به همین دلیل کسانی که دچار ریفالکس هستند، باید از خوردن عرق 
از  می توانند  نفخ  به  مبتال  افراد  اما  کنند.  پرهیز  کم  بسیار  مقادیر  در  حتا  نعناع 
عرق نعناع و زیره استفاده کنند. برای مثال این افراد می توانند هنگام پخت برنج 
یا کباب به آن زیرۀ سیاه اضافه کنند تا دچار نفخ نشوند. برخی ها نیز معتقدند 
چیزی  چنین  اما  کند،  کمک  ریفالکس  درمان  به  می تواند  شیر  و  کیله  خوردن 
حقیقت ندارد؛ به خصوص اگر شیر پرچرب باشد، می تواند ریفالکس را تشدید 

کند.

         بابک صحرانورد

  آیین جینا 
ملقب  “مهاویرا”  وسیلة  به  که  جیني  مذهب 
تعلیم  عریان،  مرتاض   ِ حکیم  “جینا”  به 
مذهب  نوعي  فلسفي،  لحاظ  از  مي شد،  داده 
نسبیت گرایي بود. این مذهب که شامل طریقه 
و روش دسته یي از حکماي عریان هند مي شد، 
مدعي بود که در عالم هیچ چیز حقیقت مطلق 
ندارد و همه چیز نسبي است. تمثیل معروف 
آن فیل که کورها آن را لمس مي کردند، ظاهراً 
به وسیلة همین حکماي عریان نقل  اولین بار 

قدیم  عالم  که  مي کردند  ادعا  اینان  مي شد. 
وجود  به  اعتقاد  و  ندارد  هم  نهایت  و  است 
خدایان به هیچ وجه مستند نیست. با این حال، 
براي نیل به نجات، باید به ریاضت پرداخت 

و از آزار جانداران پرهیز کرد. 
آیین بودا 

“سیدهارتاگوتاما”  وسیلة  به  که  بودا  آیین 
در  مي شد،  داده  تعلیم  م(   ق.   4۸3-563(
حقیقت شامل تجربة شخصي موسس آن در 
مورد حیات و شناخت و راه نجات از آن بود. 
مي توان گفت فلسفة بودا از معدود آیین هایي 
شکل  به  نسبت  آن  عملي  شیوۀ  که  است 
نظري اش، از اهمیت فوق العاده یي برخوردار 

است. 
تفریح  براي  که  گوتاما  شاهزاده  بودا  روزي 
به  منظره  چهار  دیدن  از  بود،  رفته  بیرون 
شدت تحت تأثیر قرار گرفت: پیرمردي بسیار 
شکسته، مریضي درمانده، جنازۀ  یک ُمرده و 
غم  هیچ  از  که  آرامي  مذهبِي  زاهد  آخر  در 
و غصه یي در تشویش نبود. وي از این فکر 
که روزي خودش و همة افراد بشر به پیري، 
بیماري و مرگ دچار خواهند شد، مضطرب 
تنها  کرد،  پیدا  اعتقاد  و  شده  پریشان خاطر  و 
از طریق جست وجو و فداکاري توأم با ثبات 
دست   ظفرمندانه  آرامشي  به  مي توان  قدم، 

یافت. 
او هدف درد، بیماري، پیري و مرگ را مورد 
سوال قرار داد. در بیست ونه ساله گي، بالنده گي 
و  حساسیت  آموختن ها،  تجربة  در  را  خود 
سن  در  سرانجام  و  نمود  آغاز  دانش  کسب 
سي و پنج سالگي در سایة درختي که بعدها به 
درخت “بدي”  یعني درخت حکمت معروف 
آن  از  و  رسید  بیداري  به  و  بود  نشسته  شد، 
آییني  و  شد  معروف  “بیدار”  یا  بودا   به  پس 

اخالقي را شکل بخشید. 
فلسفة بودا تنها از یک انگیزه پیدا شده است؛ 
پدید  جهان  در  رنج  از  که  هراسي  از   یعني 
مي آید. تجربة رنج، انگیزۀ تفکر بودایي است 
و جست وجوي  رنج  تحلیل  آن  محتویات  و 
خود  پیروان  و  شاگردان  به  او  رهایي ست.  

گفت: 
است:  رنج  عالي،  حقیقت  این  رهروان،  اي 
است،  رنج  پیري  است،  رنج  شدن  زاییده 
اندوه،  است،  رنج  مرگ  است،  رنج  بیماري 

زاري، پریشاني و نومیدي رنج  اند. 
البته مفهوم رنج فقط در تفکر بودا نیست.  یکي 
از آموزه هاي  یهودي این است که وقتي آدمي 
بد  رنج  بگوید  نباید  مي شود،  روبه رو  رنج  با 
است. چیزي که خدا بخواهد، بد نیست. باید 
گفت این تجربه تلخ است، چرا که داروهایي 
تلخ مزه ساخته شده  موادي  با  که  هم هستند 
مسیحیت،  و  نظر  یهود  از  مي توان گفت  اند. 

رنج مي تواند اهداف بسیاري داشته باشد. 

زنده گي و آیین بودا همه به مشاهده و تأمل در 
الم و رنج کلي مصروف شد. منبع درد خود 
زنده گي است. بنابرین با انکار زنده گي باید از 
آن گریخت. فلسفه از این به بعد عبارت است 
به عدم واقعیت و  از معرفت عمیق و شدید 
مجازي بودن تمام اشیا و نیز آگاهي بر طریق 
و راهي که این عدم واقعیت را آشکار مي کند. 
در آن چه به اندیشة فلسفي مربوط است، تعلیم 
تفکر شخصي  و  تجربة زهد  بودا که حاصل 
حیات  که  است  نکته  این  بر  مبتني  اوست، 
امري ست  رنج  رنج است و  مایة  زنده گي،  و 
پایان ناپذیر  رنج  این  منشا  بي انقطاع.  و  عام 
از حیاتي  را  انسان  که  هم عطش هستي ست 
به حیات دیگري مي برد. پس براي رهایي از 
رنج، باید این عطش را از طریق نفي هرگونه 
میل و خواستي از بین برد و با رهایي از چنبرۀ 
 = فنا  مقام  به  )تناسخ(  مجدد  مستمر  حیات 
نیروانا یا )رستگاري( رسید. راه رسیدن به این 
پاک،  باور  از  مي داند  عبارت  بودا  را،  هدف 
خواست پاک، گفتار پاک، کردار پاک، معیشت 
پاک، عمل پاک،  یاد پاک و اندیشة پاک. پس 
اخالق منشاي نجات مي شود و این نجات از 
طریق تامِل درست حاصل مي گردد و از این 
روست که بودا توصیه مي کند که هرگز نباید 
به روایات و منقوالت توجه کرد، که باید تنها 
را  آن  انسان  خود  که  اعتقاد  یافت  چیزي  به 
تجربه مي کند و با مصلحت خود او و دیگران 

هم سازگاري دارد. 
آموزش  پیروانش  به  را  بي آرزویي  هنر  بودا 
آرزویي  باشي،  آزاد  مي خواهي  اگر  مي داد. 
بر  مالکیت  احساس  هیچ گونه  باش.  نداشته 
خود  به  معنوي،  چه  و  مادي  چه  چیز،  هیچ 

راه مده. 
پیرو آیین بودا، زنده گي را “شدن”ِ پویا مي بیند 
پدیده هاي  همة  راکد.  و  ساکن  “بودن”ِ  نه  و 
دگرگوني  دست خوش  و  فاني  را  جهان 
حال  در  چیزها  یا  همة  مي یابد.  همیشه گی 
حال  در  یا  و   هستند  تولد  و  آمدن  وجود  به 
آیین،  این  بر طبق  انهدام و مرگ.  و  تخریب 
رنج  مولد  ناپایدار،  چیز  هر  به  دل بسته گي 

روش  داشت.  باز  را  رنج  مي توان  اما  است. 
اصول  از  پیروي  طریق  از  رنج  بازداشتن 

هشت گانه است. 
و  طلب  از  تناقض  و  تضاد  بودایي،  براي 
به  که  است  طلب  مي شود.  ناشي  خواستن 
وابسته گي  و  نفرت  شهوت،  آز،  خود،  همراه 
که  است  ضروري  مي آورد.  ارمغان  به  را 
بخشیم؛  تعالي  را  آرزوها  و  خواسته ها  این 
درک  بر  و  غیرعقالني  اند  عمدتًا  که  زیرا 
را  آن  و  مي گذارند  اثر  واقعیت  از  صحیح 
این  سرشارتر،  زنده گي  براي  مي سازند.  تیره 
شفقت،  عشق،  فضیلت،  مهرباني،  بر  آیین، 
میانه روي،  اعتدال،  آزادي خواهي،  بي آزاري، 
نمي پسندي،  بر خود  را  “آن چه  قانون طالیِي 
بر دیگران نپسند” و وظایف متقابل در روابط 

انساني تأکید مي کند. 
کامل  یک  عملکرد  توان  با  بودایي  یک  پس  
کسب  در  همواره  هشیار،  اخالقي،  انسان، 
آزاد  آرزو،  و  طلب  بند  از  و  کوشا  دانش 
تأثیر  تحت  آن که  از  بیش  بودا  پیروان  است. 
دنبال درک و مفهوم  به  باشند،  عواطف خود 
همه چیز اند. به این دلیل، هرچند بر مهرباني 
ویژه گي هایي  مي ورزند،  تاکید  هم  شفقت  و 
مهمان نوازي،  حرمت،  احترام،  صداقت،  نظیر 
بخشنده گي و احترام به حقوق دیگران را ارج 

مي نهند. 
آیین بودا طریقي تنهاست که به شدت انفرادي 
مي باشد و در جهت دروني، هدایت مي شود. 
را  درستي  و  “خود”سندیت  که  است  آییني 
دیگري  اعتبار  به  نیازي  و  مي کند  تصدیق 

ندارد. 
چون  بزرگانی  عقاید  از  بسیاری  با  آیین  این 
حافظ و مولوی تشابه و تناسب خاصی دارد. 

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان محبت با دشمنان مدارا

حافظ
 

در این خاک در این مزرعة پاک
به جز مهر به جز عشق دگر بذر نکاریم.

مولوي
 فهرست منابع 

-1  ادیان زندۀ جهان؛ رابرت ا.هیوم، ترجمه؛ 
عبدالرحیم گواهي 

محمد  قطب الدین  اندیشه؛  اصحاب   2-
اشکوري، به کوشش؛ علي اوجبي

عبدالحسین  دکتر  اندیشه؛  کاروان  با   3-
زرین کوب، تهران امیرکبیر1369 

تمدن،  گاهواره  تمدن؛ مشرق زمین  تاریخ   4-
ویل دورانت 

حسن  ترجمه؛  هاکینز،  برادلي  بودا؛  دین   5-
افشار، تهران نشر مرکز 13۸2 

ترجمه؛  آدلر،  ا،  جوزف  چیني؛  دین هاي   6-
حسن افشار

-۷ سیر حکمت در اروپا؛ محمد علي فروغي، 
مجلد هاي 1-2-3 تهران نشر زوار 13۷2 

اوانز،  کاترین  و  تیچمن  جني  فلسفه؛   –۸
ترجمة اسماعیل سعادت، تهران دفتر پژوهش 

و نشر سهروردي 
ترجمه؛  کاسه،  دو  پیر  بزرگ؛  فلسفه هاي   9-

احمد آرام 
آورم  پاپکین،  ریچارد  فلسفه؛  کلیات   10-

استول، ترجمه؛ سید جالل الدین مجتبوي 
-11 کنفوسیوس؛ دایو و بودا، دو وي مینگ، 
مایکل استریک من و فرانک رینولز، ترجمه؛ 

غالمرضا شیخ زین الدین.
-12 مکالمات؛ کنفوسیوس، ترجمه؛ کاظم زاده 

ایرانشهر
تزو، ترجمه؛ فرشید  تایوِت چنگ؛ الیو   13-

قهرماني 
شومان،  ولفگانگ  هانس  بودا؛  آیین   14-

ترجمه؛ ع. پاشایي، تهران نشر مروارید. 

بخش سوم و پایانی

نگاهی گذرا
به فلسفۀ چین و هندِ باستان

دردهایی که 
معدة ما را تهدید می کنند



بخش سوم و پایانی
عبدالبشیر بخشی

مکتب  بنیان گذار  فروید  هیپنوتیزم  یا  مقناطیسی  خواِب 
به خوبی نشان می دهد که عقل همة ساحت های  ران کاوی، 
وجود  هم  آگاهی هایی  و  نمی کند  احتوا  را  انسان  شناخِت 
فروید  نلسون:  قول  به  است.  ناآگاه  آن ها  از  دارند که عقل 
می خواست با کشف ضمیر ناخودآگاه انسان، بر آگاهی های 
از  ارتفاعات  به  رسیده  راه  که  دهد  نشان  و  بیافزاید  انسان 

اعمال می گذرد .
بحث ساختارگرایی و اثرات آن بر ذهن و باورهای انسان ها 
بر  نیز  شد  جامعه شناسی  وارد  ستروس  توسط  اولین بار  که 
تأثیرگذارِی ساختارهای اجتماعی بر باورها و منش اشخاص 
نیز در نشان دادِن  تأکید دارد که تحقیقات مارکس  افراد  و 

ضعف ها و نارسایی های عقل، موثر بوده است.
نتیجه  می توان  شدیم،  یادآور  فشرده  به صورت  آن چه  با 
فعل  برای  معیاری  تعیین کنندۀ  نمی تواند  عقل  که  گرفت 
با  رابطه  در  عقل گرا  فالسفة  اختالِف  نفس  باشد.  اخالقی 
معیار فعل اخالقی به ساده گی نشان می دهد که عقل گراها بر 

هیچ معیاری برای فعل اخالقی اتفاق ندارند.
بحث حسِن عدالت و قبِح ظلم آن هم در صورتی که ما فعل 
اخالقی را از مقولة زیبایی بدانیم که این خود جای اشکال 
و  زیبا  آن  به  ما  زباِن  در  که  قبح  و  دارد، حاال خود حسن 
زشت می گویند ناروشن هستند. به قول آناتول فرانس: »ما 
هرگز به درستی نخواهیم فهمید که یک شیء چرا زیباست« 
و این که آیا مولفه های حسن عدالت و قبح ظلم، خود عادالنه 
نیانجامند،  تسلسل  به  پرسش ها  این  این که  برای  هستند. 

بایست به مرجعی فراتر از عقل پناه برد.
اما با توجه به دالیل فوق، نباید حکم کرد که کلیة ارزش های 
بلکه  اند،  خردستیز  هم  مواردی  در  و  نامعقول  اخالقی، 
مدرک  اخالقی  ارزش های  برخی  که  گفت  باید  برعکس 
بالعقل اند و عقل می تواند در آن زمینه به تعیین معیار بپردازد، 

هرچند شاید این سنخ ارزش های اخالقی، از شمار انگشتان 
فراتر نرود.

دیوید هیوم، طرف داران امر الهی )یا شرعی بودِن حسن و قبِح 
اعمال اگر آن را با امر الهی مترادف بنامیم( را دچار »مغالطة 
مغالطه آن  این  از  از هست« می داند. مقصود  باید  استنتاج  
است که از قضایای ناظر بر واقع، نمی توان قضیه یی ارزشی 
که  است  آن  مغالطه  نوع  این  نتیجه گرفت. مصداق روشِن 
مثاًل: مبتنی بر جستارهای داروین که بر بقای اصلح در تنازع 
در بقا تأکید دارد، نظامی ارزشی بیرون داد و اذعان داشت که 
هر نوع ترحم بر ضعفا، امری نادرست و غیراخالقی است .

 بنابرین، از این واقعیت که »فالن کار محبوب خداوند است، 
نمی توان نتیجه گرفت که آن کار خوب است و باید انجام 
گیرد. یا به تعبیری دیگر، نمی توان از دو گزارۀ فوق منطقًا 
با  بنیادین  تفاوتی  »بایدها«  زیرا  گرفت،  نتیجه  را  یکدیگر 

»هست ها« دارند و یکی از دیگری قابل استنتاج نیستند.
ضرورت  از  فوق،  پرسش  به  پاسخ  در  اندیشمندان  برخی 
بالقیاس حرف زده اند و آن این که میان »هست ها« و »بایدها« 
بدون  یکی  ایجاد  و  دارد  رابطة ضروری وجود  مواقعی  در 
دیگری ممکن نیست؛ مثاًل: برای این که ساعت دوازده بجه 
از ساحة خیرخانه به شهر برسیم، برای این کار وسیله یی جز 
ساعت یازده در دسترس نیست، لذا باید از این وسیله بهره 

برد .
لذا، میان »هست ها« و »بایدها« رابطة ضرورت برقرار بوده و 

استنتاِج هریک از دیگری، منطقًا بدون اشکال است.

  نیازمندِی اخالق به دین در تحقق عملی:
به  تاریخ  که  آن جایی  تا  عام  به صورت  دین  تردید،  بدون 
حافظه دارد، یکی از مهم ترین عوامل چنگ زدن و پای بندی 
که  می دهد  نشان  به خوبی  تاریخ  است.  بوده  اخالقیات  به 
از  را  اخالقی  ارزش های  به  زدن  چنگ  عشایر،  و  اقوام 
را  دین  ماسوای  اخالقی  هیچ  و  بودند  آموخته  دین  طریق 
از  به رسمیت نمی شناختند و هر چیزی حتا اخالقیاتی که 
دروِن آن ها جوشیده بود را، در برون از خویش و در دروِن 
دین جست وجو می کردند که خود بر اهمیِت دین در حوزۀ 
اخالقیات تأکید دارد. اما مواردی هم وجود دارد که اخالق، 
قربانی همان تعلق به مطلق شده است و چه بسا از دینداران 
بدوی که خود و اطفال خویش را در پای رب االنواع قربانی 
نیز  راستین وجداِن خویش  ندای  بر  لحظه یی هم  و  کردند 

گوش ندادند.
اسالم  مقدس  دین  که  است  واضح  بگذریم،  که  این ها  از 
پاره یی  مطلقیِت  بر  اخالق،  ریشه های  خواندِن  درونی  با 

ارزش های اخالقی اشاره دارد. 
انسانی به  عالمه صالح الدین سلجوقی، میان ضمیر و عقل 

اعتبار متعلق آن دو فرق می نهد، به گونه یی که متعلق ضمیر 
شر  و  خیر  دغدغة  هم چون  انسان ها  عینی  رفتارهای  همانا 
است؛ اما متعلق عقل انسان، مفاهیم مجرد ذهنی مانند حق و 
باطل است. لذا جلوه ها و انعکاس ضمیر انسانی را می توان 

در رفتارهای اجتماعی انسان ها دید.
شده،  تلقی  ثانوی  تمییز  باطل،  و  حق  تمییز  تعلیق،  این  با 
می زند،  تکیه  اول  مقامِ  در  شر  و  خیر  تمییز  که  حالی  در 
شاید به این دلیل که سلوک انسان نسبت به تفکر او، حق 
اولیت دارد. هر شخص مکلف نیست تا به صورت منطقی 
و فلسفی بیاندیشد، اما مأمور و مکلف است که رفتار نیکو 

داشته باشد .
رذیلت  عینی  انعکاسات  با  تنها  نه  دین  این که،  تأمل  قابل 
اخالقی، بلکه حتا به صورتی بنیادین با فکر رذیلت اخالقی 
و انگیزه های درونی آن نیز به مصاف برمی خیزد و با رذایل 
مدعا  این  شاهد  می کند.  مبارزه  نیز  فکر  حوزۀ  در  اخالقی 
آیة قرآن کریم است که خداوند عزوجل خطاب به مومنین 
نِّ إِنَّ بَْعَض  می فرماید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َکثِیًرا مَِن الظَّ
ُسوا َواَل یَْغتَْب بَْعُضُکْم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُکْم  نِّ إِثٌْم َواَل تََجسَّ الظَّ
اٌب  تَوَّ  َ اهللَّ إِنَّ   َ اهللَّ َواتَُّقوا  َفَکِرْهتُُموُه  َمیْتًا  أَِخیِه  لَْحَم  یَْأُکَل  أَْن 
َرِحیم.« )الحجرات، 12( ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، 
از بسیاری گمان ها بپرهیزید که پاره یی از گمان ها گناه اند، 
جاسوسی نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکنید، 
آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را 
که  بترسید  خدا  از  )پس(  دارید  کراهت  آن  از  بخورد؟، 

خداوند توبه پذیر و مهربان است.
این آیه با مخاطب قراردادن مومنین، آنان را از گمان کردِن 
بسیار بازمی دارد و اذعان می کند که برخی از گمان کردن ها 
گناه اند، که خود گواه روشنی بر مبارزۀ دین مقدس اسالم 
با انگیزه های رذیلت اخالقی است. از سویی هم قرآن مجید 
با نهی مومنین از گمان بردن بسیار، مبیِن یک اصل اخالقی 
رفتارهای  به  رابطه  در  قضاوت  مبنای  این که:  آن  و  است 
اجتماعی انسان ها، همانا حسن ظن است مگر این که خالِف 
و  شک  ایجاد  محض  به  این که:  توضیح  شود.  ثابت  آن 
ارتکاب  به  را  بر کسی حکم کرد و وی  نبایست  سوءظن، 
رذیلِت اخالقی محکوم نمود، مگر این که دالیل، شواهد و 
مدارِک روشن و قاطعی وجود داشته باشد که خالِف آن را 

ثابت کند.
آخذه یی  دستگاه  همانند  انسان ها  نیز ضمیر  مجید  قرآن  در 
تعریف شده که گزارش ها را از عالم برین دریافت می کند 
و یافته های خودش را دوباره باز می تابد بدون این که هیچ 
می فرماید:  چنین  مجید  قرآن  باشد.  داشته  آن  در  تحریفی 
ُ َمثاًَل َکلَِمًة َطیِّبًَة َکَشَجَرۀٍ َطیِّبٍَة أَْصُلَها  »أَلَْم تََر َکیَْف َضَرَب اهللَّ
ترجمه:   )24 آیة  ابراهیم/  )سورۀ  َماءِ«  السَّ فِي  َوَفْرُعَها  ثَابٌِت 

»آیا ندیدی چه گونه خدا )جل مجده( مثالی برای کالم پاکیزه 
زده: و آن را به شجرۀ پاک و طیبی تشبیه کرده است که اصل 
و ریشة آن در زمین ثابت و مستحکم بوده و شاخه های آن 
را  اخالقی  احکام  کریم سرچشمة  قرآن  است؟«  آسمان  در 
درونی خوانده و این درون انسان را با آسمان پیوند می داند.
اهمیت ارزش های اخالقی در دین مقدس به حدی ست که 
در مواقعی یک ارزش اخالقی تا سرحد ایمان باال می رود، 
فرموده  وسلم  علیه  اهلل  صل  اسالم  بزرگوار  پیامبر  چنان که 
کامل ترین   :« خلقا  أحسنهم  إیمانا  المؤمنین  »أکمل  است: 
تریِن  خوش خلق  که  کسی ست  ایمان،  نظر  از  مومنان 
چه گونه  که  دریافت  می توان  به ساده گی  این جا  آن هاست. 
ارزش های اخالقی با اعتقادات فرد مسلمان پیوند می خورد 
و چه گونه ایمان و اخالق به صورت ارگانیک و اندام وار، در 

تبانی باهم قابل توضیح و تبیین است.
کنش ها و کاکردهای یک فرد مسلمان جدای از اخالق، فاقد 
هر نوع ارزش است، اعمال زمانی واجد معنا و ارزش اند که 
از پشتوانة اخالق برخوردار باشند در روایتی از آن حضرت 
فاقد اخالق علی رغم تمسک  صل اهلل علیه وسلم، شخص 
فقدان  که  است  شده  معرفی  مفلس  دینی،  احکام  همة  به 
اخالق، همة اعمال حسنة دیگر وی را تحت الشعاع قرارداده 

و بی ارزش می سازد.
در روایت دیگری دور کردِن شی اذیت کننده از راه صراحتًا 
جزء ایمان خوانده شده است، چنان که در روایتی از ابوهریره 
رضی اهلل عنه از رسول اکرم صل اهلل علیه وسلم آمده است: 
أوضعها  اهلل  إال  إله  ال  أفضلها  وسبعون شعبة  بضع  »اإلیمان 
ایمان   :« اإلیمان  من  شعبة  والحیاء  الطریق  األذیعن  إماطة 
هفتادوچند شعبه است که افضل آن کلمة الاله االاهلل بوده و 
نازل ترین آن، دور کردن ضرر از راه است و حیا نیز شعبه یی 
از ایمان می باشد. این جا درست و صریحًا یک عمل اخالقی 
جزء ایمان تعریف گردیده و ایمان حاوی شعب گوناگونی 
معرفی شده است که خود بر توامیت وجه ایمان و اخالق 

اشاره دارد.
اما بایست متوجه بود که رابطة میان اخالق و دین، یک طرفه 
نیست. موارد زیادی وجود دارد که اخالق در گسترش دین 
سهم به سزایی داشته و حتا گسترش سرسام آور دین مقدس 
اسالم تا حد زیادی مرهوِن فضایل اخالقی آن حضرت صل 
نقش  با  رابطه  در  عزوجل  خداوند  است.  وسلم  علیه  اهلل 
 ِ اخالق در یاری رسانی به دین می فرماید: »َفبَِما َرْحَمٍة مَِن اهللَّ
وا مِْن َحْولَِک...«  الَْقْلِب اَلنَْفضُّ ا َغلِیَظ  ُکنَْت َفظًّ َولَْو  لَُهْم  لِنَْت 
آنان،  برابر  در  الهی  )برکت( رحمت  به  )آل عمران: 159(: 
از  بودی،  سنگدل  و  خشن  اگر  و  شدی،  مهربان[  ]و  نرم 
بر  به وضاحت  کریمه  آیة  این  می شدند.  پراگنده  تو  اطراِف 
نقش اخالق در شخصیت پیامبر بزرگوار اسالم صل اهلل علیه 

وسلم و ایجاد جاذبه در قلب اصحاِب کرام داللت دارد و 
نشان می دهد که اخالق تأثیر به سزایی در رهبریت و انسجامِ 

طیف های مختلِف جامعه دارد.

  نتیجه گیری:
میاِن  نسبت  که  برمی آید  شد  عنوان  فوق  در  آن چه  از   .1
اخالق و دین از روزنه های مختلفی نگریسته شده است و 
بر  از سویی هم،  و  داشته  به همراه  را  تلقی های گوناگونی 

اهمیِت این دو مقوله اشاره دارد.
2. در تلقی های عوام زده، فعل اخالقی مرادِف عمِل پسندیده 
است، درحالی که پسوند اخالقی می تواند فضیلت و رذیلت 
اخالقی هر دو را در خود داشته باشد و رذیلت اخالقی نیز 

یکی از مصادیِق اخالق است.
3. نیازمندی اخالق را به دین می توان در دو حوزۀ نظر و 
عمل توضیح داد، چنان که اخالق در تعریف مفاهیِم اخالقی 
کشف  در  و  نظر؛  حوزۀ  در  اخالقی  گزاره های  صدِق  و 
گزاره های اخالقی )مقام ثبوت( و تحقق عملی )مقام اثبات( 
روی  بحث  میان  این  از  که  است،  نیازمند  عمل  حوزۀ  در 
نیازمندی اخالق به دین در حوزۀ تصدیق و تحقق عملی، 

بااهمیت تر می نماید.
4. در رابطه با این که معیار اخالقی بودِن یک فعل چیست، 
نظریات مختلف و گاه متضادی وجود دارند که منشای آن ها 
عمدتًا جهان بینی است که هریک به آن معتقد و باورمندند. 

اخالقی  فعل  و  دانسته  محبت  مقولة  از  را  اخالق  برخی ها 
از  ناشی  یا  باشد  غیر  هدف  این که:  به  می کنند  تعریف  را 
احساسات نوع دوستانه باشد؛ برخی ها هم فعل اخالقی را از 
مقولة تکلیف وجدانی دانسته که این دید با آموزه های دینی 
ما نیز سازگارِی نسبی دارد؛ تعدادی هم فعل اخالقی را از 
مقولة زیبایی دانسته و حسن و قبِح اعمال را پیش می کشند.
5. طرح نیازمندی اخالق به دین آن هم در قرن هیجدهم که 
همه چیز با میزان عقل سنجش گر محک زده می شد، خود بر 
توامیِت اخالق و دین تأکید دارد و نشان می دهد که نقش 
دین بیشتر از هر ساحت دیگری در حوزۀ اخالق تعیین کننده 

است.
6. عالمه صالح الدین سلجوقی، میان ضمیر و عقل انسانی به 
اعتبار متعلق آن دو فرق می نهد، به گونه یی که متعلق ضمیر 
شر  و  خیر  دغدغة  هم چون  انسان ها  عینِی  رفتارهای  همانا 
است، اما متعلق عقل انسان، مفاهیم مجرد ذهنی مانند: حق 
و باطل و ... است. لذا، جلوه ها و انعکاس ضمیر انسانی را 

می توان در رفتارهای اجتماعِی انسان ها دید.
با اعتقاد انسان  ۷. احکام و ارزش های اخالقی در مواردی 
باال می رود و در  ایمان  تا سرحد  مسلمان گره می خورد و 
دامن  شرک  مرزهای  با  اخالقی  رذیلت  یک  هم  مواقعی 

می گسترد.
است:  واضح  اخالق  و  دین  میان  نسبت  حساب،  این  با 
و  است  انسانی  کنش های  ارزش گذار  و  معنابخش  اخالق، 
حتا در مواردی با بنیادی ترین اصول اعتقادی انسان مسلمان 
را  اخالقی  ارزش های  حساسیت  خود  که  می زند  پهلو 

بر می تابد و بر اخالقیات تحکم بیشتر می بخشد.

  فهرست مصادر و مراجع:
1. قرآن مجید

2. امام احمد بن حنبل، ابوعبداهلل الشیبانی؛ مسند احمد بن 
حنبل، موسسة قرطبه ـ قاهره 

3. الدارمی، عبداهلل بن عبدالرحمن ابومحمد؛ سنن الدارمی، 
طبعة االولی، دارالکتاب العربي ـ بیروت

4. النسائی،  أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن؛  السنن الکبری 
– النسائي، دارالکتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة األولی، 1411 

1991 -
5. یوسفیان؛ دکترحسن؛ کالم جدید، طبع دوم، خزان 13۸9، 

تهران، سمت )سازمان مطالعه و تدوین(
بیست وهشتم،  چاپ  اخالق،  فلسفة  مرتضی؛  مطهری،   .6

انتشارات صدر، سال 13۸5
۷. اخالق، سیدحسن؛ از موالنا تا نیچه،  چاپ خانة گلبرگ، 

چاپ اول، تابستان 13۸6 
۸. تابعی،  احمد؛ پست مدرنیته و عدم تعین، چاپ اول 13۸4، 

تهران
9. سلجوقی، صالح الدین؛ تجلی خدا در آفاق و انفس، بنگاه 

انشارات میوند، کابل ـ افغانستان 
انسان، موسسة نشراتی  10.  سلجوقی، صالح الدین؛ تقویم 

بیهقی وزارت اطالعات و فرهنگ، سال 13۸3
11.  احمدیان، مال؛ سیر تحلیلی کالم اهل سنت، چاپ اول، 

13۸1، چاپ خانة مهارت
فیلسوف  بقایی،  محمد  ماکان،  ترجمه:  محمد،  صابر،    .12

عشق کی یرکگارد و اقبال، چاپ اول، 13۸۸.
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نسبت میان دین و اخالق
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کنش ها و کاکردهای یک فرد مسلمان جدای از اخالق، فاقد هر نوع ارزش است، اعمال زمانی واجد معنا و ارزش اند که از پشتوانة 
اخالق برخوردار باشند در روایتی از آن حضرت صل اهلل علیه وسلم، شخص فاقد اخالق علی رغم تمسک به همة احکام دینی، 

مفلس معرفی شده است که فقدان اخالق، همة اعمال حسنة دیگر وی را تحت الشعاع قرارداده و بی ارزش می سازد



اداره امنیت ملی کشور اعالم کرده است که ماموران این 
اداره، در والیت پکتیا به دو مخفیگاه مهمات شبکه حقانی 

حمله کردند و این ذخیرگاه ها را در کنترل خود گرفتند.
در اعالمیة منتشرشده از سوی اداره امنیت ملی افغانستان، 
آمده است که شورشیان وابسته به شبکه حقانی از جنگ 
تروریستی  حمالت  مقصد  به  ها،  ذخیرگاه  این  افزار 

استفاده می کردند.
اداره امنیت ملی کشور، محل این ذخیرگاه های مهمات 
را منطقه علی خیل ولسوالی آریوب ځاځی و شهر پکتیا 

اعالم کردند.
پیشتر وزارت داخله، اعالم کرد که شبکه حقانی در حمله 
روز جمعه به دفتر سازمان مهاجرت ملل "آی  او ام" در 

کابل دست دارد.
در این حمله، یک پولیس، دو غیر نظامی و پنج مهاجم 

انتحاری کشته شدند.
تهاجم شورشیان با حمله انتحاری آغاز شد که در جریان 
هفت ساعت درگیری، 1۷ نفر دیگر نیز زخمی شدند که 
در بین زخمی های این رویداد، یک ایتالیایی و 6 شهروند 

نپالی نیز شامل هستند.
گروه  به  وابسته  شورشیان  که  گوید  می  داخله  وزارت 

را  افغانستان  که  دارند  تالش  حقانی  نظیر  افراطی  های 
ناآرام جلو دهند.

    با این حال، اداره امنیت ملی می گوید که در پیوند با 
ذخیرگاه های مهمات شبکه حقانی در والیت پکتیا، کسی 
بازداشت نشده است اما  این اداره تایید کرده که تحقیقات 

پیرامون بررسی های بیشتر، آغاز شده است.
پکتیا در شرق کشور از جمله والیت های ناامن به شمار 
میرود که در بخش های این والیت، طالبان و دیگر گروه 

های شورشی حضور گسترده دارند.
حمالت انتحاری و کارگذاری ماین های کنارجاده ای از 
تاکتیک های اصلی جنگی شورشیان دراین والیت خوانده 

شده است.
 ،،BM12 دستگاه  "یک  است:  گفته  ملی  امنیت  اداره 
چهار میل زیکویک دافع هوا، سه میل کالشینکوف، دو 
میل راکت، چندین فیرمرمی راکت، 3۷ فیر مرمی راکت 

متری،۷0عدد  ملی   ۷5 توپ  فیرمرمی   ۷0 اندازوسط، 
13حلقه  وسایط،  ضد  ماین  4حلقه  میزائیل،  سرگلوله 
ماین ضد پرسونل، 2عدد شرید زیکویک دافع هوا، یک 
بدست  هوا  دافع  دوربین  قاب   3 ماشیندارگرینوف،  میل 

ماموران داره امنیت ملی در والیت پکتیا افتاده است."

حمایت نویسنده  گان و...
شاعر،  عرفانی  شکریه  پژوهشگر،  واعظی  حمزه   
رضا محمدی شاعر، رازی محبی فیلمساز، از جملة 

حمایت کننده  گان این اعتصاب هستند.
نویسنده گان این نامه از دولت مردان خواستند تا پاسخ 
اعتراض صلح جویانه این دانشجویان را با رسیده گی 
و  بدهند  خواسته های شان  به  مطلوب  و  معقول 
در  خاک  این  فرزندان«  »جان  این  از  بیش  نگذارند 

تهدید مرگ قرار بگیرد.
برابر  در  تا  خواسته اند  دانشجویان  از  آن ها  همچنان 
مقاومت  سیاستمداران  و  پولیس  دولت،  فشارهای 
کنند و اجازه ندهند که آن ها را به تسامح و تعدیل 

وادار کنند.
علوم  دانشکدۀ  رییس  عبداهلل  فاروق  غالم  برکناری 
اجتماعی و فیصل امین یکی از استادان این دانشکده، 
رفتارهای  منع  دانشکده،  علمی  کادر  در  تغییر 
تبعیض آلود با دانشجویان بر مبنای قوم، از مهم ترین 

خواست های این دانشجویان است.
اما در هفتمین روز اعتصاب، وزیر تحصیالت عالی 
گفته است که »وظیفة رییس دانشکده علوم اجتماعی 

را به خواست دانشجویان تعلیق کرده و این مسأله را 
به دانشجویان نیز اطالع داده است.«

بیمارستان  به  دانشجویان  از  تن   40 حدود  کنون  تا 
و  نشده  بستری  آنها  از  هیچکدام  اما  منتقل شده اند، 
بعد از بهبود و تزریق سیرم، دوباره به محل اعتصاب 

بازگشته اند.
  »بازی سیاسی- انتخاباتی«

فیصل امین استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی که از سوی 
تعصب  و  بدرفتاری  به  متهم  معترض  دانشجویان 
»تحصن  که  گفت  ماندگار  روزنامة  به  است،  شده 

دانشجویان ریشة سیاسی، قومی و انتخاباتی دارد.«
و  نماینده گان  مجلس  هیأت  که  می  گوید  امین  آقای 
مجلس سنا، چندی پیش اتهام های وارده بر رییس و 
وی را بررسی کرده و هیچ مدرکی که دال بر تبعیض، 
نداشته  باشد، وجود  آن ها  بدرفتاری و خالف ورزی 

است.
او گفت که دانشجویان معترض هر روز یک هدف 

خاص و سوژۀ جدیدی را پیش می  کشند.
دانشجویان  این  پشت  در  که  گفت  امین  آقای 
دست های سیاسی وجود دارد و از احساسات آن ها 

سوء استفاده صورت می گیرد.

وارونه  بسیار  شکل  به  که  هستند  حلقاتی  گفت،  او 
موضوع را در مطبوعات بازتاب می دهند. 

بشری،  حقوق  نهادهای  مدنی،  جامعة  او،  گفتة  به 
نیز  دیگر  دانشجویان  از  باید   ... و  کل  دادستانی 
نظرسنجی کنند، تا دیده شود که تعصب وجود دارد، 

یا خیر.
کرد:  اضافه  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  استاد  این 
قومی  شکل  به  را  موضوعات  خود  »دانشجویان 
قرار  افرادی  آن ها  سر  پشت  در  می دهند؛  بازتاب 
دارند که استفاده سوء می کنند. دانشجوی صنف اول 
چگونه می تواند بگوید که من این استاد را می پذیرم 
و استاد دیگر را خیر. این آقایان با ما تعصب دارند.«

که  دارد  وجود  دست هایی  که  گفت  امین  آقای 
می خواهد از این حرکت استفادۀ سیاسی- انتخاباتی 
کند.  به گفتة او، انتخابات نزدیک است و این دست ها 

می خواهند بهره برداری کنند.
اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  متحصن  دانشجویان  اما 
که  آن ها  خواست های  به  که  هنگامی  تا  می گویند، 
ویژه  به  اکادمیک  و  علمی  نهادهای  در  اصالحات 
صورت  رسیده گی  است،  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ 

نگیرد، دست از تحص بر نمی دارند.
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معاون وزارت داخله: 

برخی مقام ها و نماینده  گان پارلمان از 
قاچاق بران دفاع می کنند

استفادۀ سیاسی تان از...
 داده است.

آقای احمدی گفت: »پاکستان از گروه طالبان به عنوان ابراز 
سیاسی استفاده می کند و این کار پاکستان، امنیت منطقه را 

برهم زده است.«
اعالم  ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه کشور 
هند  با  افغانستان  دوستی  با  ارتباطی  منطقه  امنیت  که  کرد 

ندارد.
احمدی گفت: »النه های تروریستی در خاک پاکستان امنیت 
و  ثبات  فکر  به  واقعًا  پاکستان  اگر  و   زده  برهم  را  منطقه 
را  تروریستان  پایگاه ها  و  النه ها  باید  است،  منطقه  امینت 
نابود کند، در چینین حالت صلح و امنیت دایمی در منطقه 

برقرار خواهد شد.«
اخیراً، حامد کرزی رییس جمهور کشور در دیدار رسمی از 
هند فهرست تسلیحات و تجهیزاتی را که ارتش افغانستان 

به آن نیاز دارد به دولت هند سپرد.
به  هند  رهبران  با  گفت وگو  و  دیدار  از  پس  کرزی  آقای 
به  را  خود  نیازمندی های  فهرست  »ما  گفت:  خبرنگاران 
مقامات هندی سپردیم اکنون تصمیم در این زمینه مربوط 

به هنداست.«
آنگونه که برخی از رسانه های هندی گزارش دادند، توپهای 
105ملی متری، طیاره انتونوف 32 ساخت روسیه، تجهیزات 
احداث پل های استحکام و وسایط حمل و نقل برای اردو 

از مهم ترین اقالم این فهرست است.

می گوید  داخله  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معاون 
عالی رتبة  مقام های  از  برخی  و  پارلمان  نماینده گان 
باندهای بزرگ  بازداشت قاچاقبران و  از  دولتی پس 

مواد مخدر، پولیس را زیر فشار قرار می دهند.
باز محمد احمدی، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت 
داخله روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل 
گفت: »ما به خصوص در دستگیری قاچاقبران بزرگ 
و باندهای بسیار کالن، بعضا زیر فشار قرار می گیریم. 
بعضًا وکالی محترم ما در پارلمان و در رهبری دولت 
هم زیر فشار بعضی از ریش سفیدان و کالن های محل 
هستند«. این مقام وزارت از نماینده گان و مقام هایی 

که چنین فشارها را وارد می کنند، نام نگرفت.
پیش از این برخی از مقام های اسبق گفته بودند که 
لیستی از قاچاقبران بزرگ در دولت افغانستان را افشا 

می کنند اما این وعده های تحقق نیافت.
قاچاق  در  که  افرادی  از  بعضی  احمدی گفت  آقای 
دست دارند، مقام ها آنان را افراد بانفوذ و محترم یاد 

می کنند و آن ها را وارونه جلوه می  دهند.
و  پارلمان  نماینده گان  گفت:  داخله  وزارت  معاون 
قاچاق  در  که  آن هایی  از  دولتی  مقام های  از  بعضی 
دست دارند، دفاع می کنند ولی زمانی که پولیس اسناد 
می شود.  کاسته  فشارها  از  می کند،  ارایه  مدارک  و 
احمدی گفت این فشارها سبب آزاد کردن قاچاقبران 

نشده است.
و  اسناد  هنوز  گفت  پولیس  مقام  این  همه،  این  با 
شواهدی که نشان دهند مقام های حکومت افغانستان 
خاطر  به  »ما  ندارد:  وجود  دارند،  دست  قاچاق  در 
اتهام بستن به یک وکیل یا مامور دولتی باید شواهد و 

اسناد کافی در اختیار داشته باشیم، زیرا ما نمی توانیم 
با ارایه کردن یک لیست جعلی یا یک لیست بی معنا 

به یک آدم اتهام ببندیم«.

  تخریب هزاران هکتار کشتزار کوکنار
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید 
از  زمین  هکتار  هزار   10 از  بیش  اخیر  ماه  در شش 
کشت کوکنار پاک شده است. اما اداره جرایم و مواد 
مخدر سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که تولید مواد 
خواهد  افزایش  افغانستان  در  جاری  سال  در  مخدر 

یافت.
را  عملیات   620 گویند  می  داخله  وزارت  مقام های 
در دو ماه اول سال 1392 برای کشف و ضبط مواد 
مدت،  این  در  اند.  داده  انجام  کشور  این  در  مخدر 
393 مظنون به قاچاق مواد مخدر در والیات مختلف 
علیه  عملیات  جریان  در  شدند.  بازداشت  افغانستان 
مواد مخدر تخریب و ۷۷  مواد مخدر، 12 البراتوار 
ها  آن  از  مخدر  مواد  انتقال  برای  که  نقلیه  واسطه 

استفاده می شد، نابود شدند.
محو  »هنوز  افزود:  همچنان  داخله  وزارت  معاون 
والیات  و  شرق  شمال،  والیات  در  ]کوکنار[  کشت 

مرکزی جریان دارد«.
حکومت  از  زیادی  انتقادهای  اخیر  سال  یازده  در 
افغانستان به دلیل ناکامی در مبارزه موثر با مواد مخدر 

صورت گرفته است.
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حضور ناتو در افغانستان...
 و شرکت روس ابارون اکسپرت امضا شد، بالگردهای نوع 

می 1۷ سال گذشته به افغانستان ارسال شد.
وی با اشاره به روند مذاکرات صلح افغانستان گفت: طوری 
تمایلی  مذاکرات صلح  به  طالبان  می دهد  نشان  اوضاع  که 

ندارد.
از سال  2014  که پس  دارد  نظر  در  طالبان  گفته وی،  به 

بخش اعظم قدرت را در افغانستان در دست بگیرد.

توزیع کارت رای دهی...
 شوراهای والیتی را پیش روی داریم«.

ثبت  افغانستان می توانند در 41 مرکز و ۸2 محل  مردم 
نام رای دهنده گان در کابل و مراکز والیات کارت رای 
بگیرند. قرار است مراکز توزیع کارت در ولسوالی ها نیز 

باز شوند.
رییس کمیسیون انتخابات گفت تنها به افغان هایی کارت 
رای داده می شود که به تازه گی 1۸ ساله شده اند، کارت 
رای شان مفقود شده و یا هم از مهاجرت برگشته باشند. 
از یک  داده،  تغییر  را  زنده گی شان  افغان هایی که محل 
کارت  دوباره  باید  نیز  اند  رفته  دیگر  والیت  به  والیت 

بگیرند.
قرار است در ماه سنبله امسال، نامزدان ریاست جمهوری 
و شوراهای والیتی ثبت نام شوند. رقابت های انتخاباتی 

نیز از همین ماه آغاز خواهد شد.

  »آرای تقلبی باطل می شوند«
اگر  گفت  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
نشود، صندوق های  گرفته  امن  نا  مناطق  در  تقلب  جلو 
رای در کابل باطل خواهند شد: »اگر صندوقی پر ساخته 
شود. اگر کسی رای را غیرقانونی به دست آورد و اگر 
را  کسانی  چنین  جلو  دوردست  ساحات  در  نتوانیم  ما 
بگیریم، اما به صورت جدی این کار را ]حداقل[ انجام 

داده می توانیم که این صندوق و یا رأی را باطل کنیم«.
انتخابات  برگزاری  مانع  بزرگترین  امنیتی  تهدیدهای 
شفاف در سال 2014 خوانده می شود. رییس کمیسیون 
تمام  در  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  گفت  انتخابات 
را  رای  کارت های  باشد،  تامین  آن  امنیت  که  مناطقی 

توزیع می کنند و در انتخابات صندوق می گذارد.
در همین حال، شهروندانی که در نخستین روز ثبت نام، 
می  شرکت  انتخابات  در  که  گفتند  گرفتند،  رای  کارت 
می  رای  نامزد  ترین  شایسته  به  نامزدان،  بین  از  و  کنند 

دهند.
نوید احمد که به تازه گی سن 1۸ سالگی را تکمیل کرده 
و امروز کارت رای به دست آورد، به رسانه ها گفت: »ما 
کسانی که سن قانونی خود را پوره کرده ایم، حق ماست 
که کارت رای بگیریم و یک رییس جمهور خوب و عادل 

را انتخاب کنیم«.
حکومت افغانستان تصمیم داشت تا به منظور جلوگیری 
از تقلب در انتخابات، تذکره برقی توزیع کند، ولی توزیع 
این تذکره ها هنوز آغاز نشده است. کمیسیون انتخابات 
می گوید کارت های قبلی و جدید برای رای دادن در 

روز انتخابات قابل اعتبار هستند.

مخفی گاه های مهمات شبکۀ حقانی در کنترل 
ادارة امنیت ملی درآمد



مسووالن دفتر سازمان بین المللی 
متحد  ملل  سازمان  مهاجرت 
که  اند  گفته  کابل  در   )IOM(
جمعه  روز  حمله  اصلی  هدف 

طالبان، دفتر آن ها بوده است.
یک  در  سازمان  این  رییس 
نشست خبری در کابل گفت که 
می دهد  نشان  شان  بررسی  های 
مورد  در  انتحاری  مهاجمان  که 
سازمان  این  ساختمان های 

معلومات دقیق در اختیار داشته اند و حمله به این 
دفتر را دقیق سازماندهی کرده بودند.

عصر روز جمعه پنج مهاجم انتحاری به دنبال یک 
انفجار، ساختمان مربوط دفتر سازمان ملل متحد 
دادند  قرار  هدف  را  کابل  شهر  چهارم  ناحیه  در 
و بیش از هفت ساعت با نیروهای امنیتی درگیر 

شدند.
ریچارد دانزیگر رییس سازمان بین المللی مهاجرت 
درکابل، به خبرنگاران گفت که در حمله هدفمند 
بر  افزون  سازمان،  این  ساختمان  به  طالبان  گروه 
پنج محافظ امنیتی این دفتر، پنج کارمند خارجی 

مربوط سازمان ملل متحد هم زخمی شده اند.
آقای دانزیگر در پاسخ به سوال یک خبرنگار که 
آیا کسی از داخل با گروه طالبان برای راه اندازی 
این حمله همکاری کرده، گفت که تحقیقات در 
این زمینه هنوز پایان نیافته است اما اطالع قبلی از 

این حمله مهاجمان در دست نداشته اند.
آنها  که  را  بخش هایی  حمله،  "نوع  که  افزود  او 
)طالبان( هدف قرار دادند و از مسیری که حمله 
صورت گرفت همه نشان می دهد که هدف دفتر 
ما بوده است." زیرا به باور آقای دانزیگر مهاجمان 
کدام  به  که  می دانستند  و  داشتند  کافی  معلومات 

طرف شلیک کنند.
رییس سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل در 
کابل همچنین گفت که وضعیت یکی از کارمندان 
وخیم بوده و برای معالجه به خارج فرستاده شده 

است.
یک  کابل،  مرکز  به  طالبان  جمعه  روز  حمله  در 
پولیس، دو غیرنظامی و پنج مهاجم انتحاری کشته 
ملل  سازمان  شدند،  زخمی  دیگر  نفر  هفده  و 
حمله  این  در  افغان  امنیتی  نیروهای  مقاومت  از 

به خانواده سرباز کشته  که  و گفت  کرد  ستایش 
شده "در حد امکان" مساعدت می کند.

 "از ساختمان سوخته کوچ می کنیم"
ریچارد دانزیگر در بخش دیگر سخنان خود گفت 
که دفتر سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل 
در کابل به شدت صدمه دیده و بخش هایی از آن 

سوخته است.
در محوطه  که  را هم گفت  این  دانزیگر  ریچارد 
به  مربوط  مهمانخانه   )IOM( مربوط  ساختمان 
بوده  هم  ملل  سازمان  دیگر  های  بخش  از  یکی 

است.
دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در ناحیه چهارم، 
پایتخت موقعیت دارد،  از نقاط حساس  در یکی 
ساختمان  های بیمارستان مربوط اداره امنیت ملی، 
داخله،  امور  وزارت  عامه  محافظت  معاونیت 
دفترهای خارجی در  از  سفارت هلند و شماری 

چهارطرف این سازمان است.
آقای دانزیگر گفت که پس از این حمله تصمیم 
دیگری  جای  در  را  خود  کار  محل  که  گرفته اند 
مانع  حمالت  نوع  این  که  افزود  او  کنند،  منتقل 
فعالیت های شان در افغانستان نخواهد شد و سر 

از فردا کار عادی خود را از سر می گیرند.
این حمله را  گروه طالبان مسوولیت سازماندهی 
از  یکی  شان  هدف  اند  گفته  اما  گرفته  عهده  به 
)سیا(  امریکا  اطالعاتی  سازمان  های  مهمانخانه 
بین المللی  در کابل بوده است، سازمان مهاجرت 
پرسش  برایشان  طالبان  موضع  این  که  می  گوید 

برانگیز است.
سازمان بین المللی مهاجرت از شاخه های مربوط 
سازمان ملل متحد است که از سال 1991 به این 

طرف در افغانستان فعالیت می کند.
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تیم بایرن مونیخ 
قهرمان لیگ فوتبال اروپا شد

:IOM مسووالن دفتر

هدف اصلی حملۀ روز جمعۀ طالبان 
دفتر ما بود

اعضای مجلس سنا:

انتحاریان در موترهای شیشه  سیاه آورده می شوند

رییس جمهور  ترکمنستان،  خارجة  وزیر 
آهن  خط  پروژۀ  افتتاح  مراسم  به  را  کرزی 
به  که  ترکمنستان  و  تاجکستان  افغانستان، 

زودی قرار است برگزار شود، دعوت کرد.
رشید  آقای  با  گذشته  روز  کرزی  آقای 
مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار 

کرد.

دعوت نامة  ترکمنستان  خارجة  وزیر 
رییس جمهور  این کشور را به حامد کرزی 
خط  پروژه  افتتاح  مراسم  در  اشتراک   جهت 
آهن میان افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان، 

سپرد.
آقای  ریاست جمهوری،  اعالمیة  براساس 
دعوت  پذیرفتن  دیدار ضمن  این  در  کرزی 

که  آهن  خط  احداث  گفت:  ترکمنستان 
با هم  افغانستان و تاجکستان را  ترکمنستان، 
سه  فالح  و  خیر  به  تنها  نه  می کند،  وصل 
کشور می باشد، بلکه به سود و منفعت منطقه 

نیز است.
حامد کرزی از کمک و همکاری های کشور 
افغانستان،  به  ده سال گذشته  در  ترکمنستان 

اظهار امتنان نمود.
همچنان در این دیدار هر دو جانب در مورد 
پروژۀ تاپی، پایپ الین گاز و سایر پروژه های 

منطقه یی نیز بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است که تفاهمنامة احداث خط آهن 
با  را  تاجکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  که 
روسای جمهور  توسط  می کند،  وصل  هم 
هر سه کشور یک روز قبل از مراسم نوروز 
امسال در شهر عشق آباد ترکمنستان به امضا 

رسید.
ترکمنستان  مراد  آتا  منطقه  از  آهن  خط  این 
افغانستان  اندخوی  و  آقینه  مناطق  تا  و  آغاز 
امتداد می یابد و از طریق شیرخان بندر والیت 

کندز به تاجکستان وصل می گردد.

حامد کرزی به وزیر خارجۀ ترکمنستان:

احداث خط آهن تاجکستان، افغانستان 
در بازی تیم های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند، و ترکمنستان به سود منطقه است

گرچه دورتموندی ها بازی بهتری ارایه کردند، اما 
یک گل بازیکن هالندی بایرن مدت کوتاهی پیش 
از پایان بازی، پیروزی را برای این تیم به ارمغان 

آورد.
بازیکنان تیم دورتموند در برابر ۸6 هزار تماشاگر 
در استدیوم ویمبلی لندن، از همان آغاز بازی شروع 
به ایجاد مزاحمت کردند. آن ها سعی کردند توپ 

را از چنگ بازیکنان خط دفاع بایرن در بیاورند.
از همان آغاز به شدت در پی فرصتی  دورتموند 
برای گل زدن بود؛ در دقیقه چهاردهم مانویل نویر 
از تیم بایرن مونیخ از این که روبرت لیواندوفسکی، 
پاس  اش  تیمی  هم  به  را  دورتموند، گل  بازیکن 
بان  دهد، جلوگیری کرد. چند لحظه بعد، دروازه 
بالژیکوفسکی  یاکوب  از  گل  یک  جلوی  بایرن 
)تیم دورتموند( را از فاصله نزدیک گرفت. چندین 
شانس خوب دیگر را نیز رویس و بندر )بازیکنان 

دورتموند( از دست دادند.
شود،  بازی  وارد  درستی  به  توانست  نمی  بایرن 
پیوسته تحت فشار بود و بازیکنانش نمی توانستند 

توپ را برای گل زدن به یک دیگر پاس بدهند.
نیمه دوم شانس های کمی  در 15 دقیقه نخست 
برای گل زدن وجود داشت، تا این که باالخره یک 
تحول رخ داد: ریبِری، بازیکن تیم بایرن سه تن از 
بازیکنان خط دفاع بوروسیا دورتموند را به سوی 
خود کشاند و توپ را به ارین روبن پاس داد. روبن 
به نوبه خود توپ را به ماندزوکیچ رساند؛ و این 
ماندزوکیچ بود که در دقیقه شصت نتیجه بازی را 

یک به صفر به نفع بایرن ساخت.
سفید  و  سرخ  های  بایرنی  شادی  و  وجد  طنین 
پوش بلند شد که البته صرف هشت دقیقه به طول 

انجامید.

که  بودند  بعد دورتموندی های سیاه و زردپوش 
فریاد شادمانی سر دادند: در دقیقه شصت و هشتم، 
ایلکای گوندوگان، نتیجه بازی را با ضربه پنالتی به 

یک به یک تبدیل نمود.
دقایقی پیش از پایان بازی، روبن با کمک ریبری 
توپ را صاحب شد و به آن یک ضربه خفیف اما 
تعیین کننده زد. گل از کنار دروازه بان غافلگیرشده 
تیم دورتموند گذشت، داخل دروازه شد و نتیجه 
را در دقیقه ۸9 به 2 در برابر 1 به نفع بایرن مونیخ 

ابدی ساخت.
تیم بایرن از شدت خوشی سر از پای نمی شناخت 
و تماشاگران متوجه این بودند که چه فشاری بر 
شانه های بازیکنان این تیم سنگینی می کرده است.

بایرن مونیخ جشن می گیرد
بایرنی ها باالخره عنوان قهرمانی لیگ فوتبال اروپا 
بوروسیا دورتموند گرچه  از آن خود ساختند.  را 
می  اما  گردد،  بازمی  وطنش  به  بازنده  حیث  به 
تواند سربلند باشد. تیم دورتموند دراین دوره لیگ 
قهرمانی اروپا به پیروزی های غیرمنتظره یی دست 
علیه حریفان مشهوری  ها  بود. دورتموندی  یافته 
ریال  و  سیتی  منچستر  آمستردام،  آژاکس  چون 
ناپذیر  شکست  تیم  صرف  شدند.  موفق  مادرید 
استدیوم  در  شنبه  روز  شام  این  در  مونیخ  بایرن 
تیم  نیز  جا  این  و حتی  بود  تر  قوی  لندن  ومبلی 

دورتموند، بازی بهتری ارایه نمود.

حکومت د سترو پروژو...
پاچا  ګل  غړی  بل  جرګې  وليس  د  همدارنګه 

مجيدي ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د هر هېواد 

لپاره سرتې او بنسټیزې پروژې حیايت ارزښت 

لري.

دی وايي، په داسې وضعیت کې چې افغانستان 

ته  کېدو  پيل  پروژو  داسې  د  ډېر  هرڅه  تر 

د  افغانستان  چې  مرغه  بده  له  خو  لري؛  اړتیا 

ګاونډیانو د ناوړه السوهنو ښکار شوي او ميل 

پروژې په ټپه والړې دي، ښه بېلګه یې د اوبو د 

بندونو نه جوړول دي.

د هغه په خربه، افغانستان ته په واردايت برېښنا 

افغانستان  داسې حال کې چې  په  بسنه شوې 

نړیوالې  له  پاکستان  او  لري  اوبه  پرېامنه  خپله 

ټولنې نه ژمنه اخیستې چې په افغانستان کې به 

بندونه  او  بنسټیزې پروژې  په برخه کې  اوبو  د 

نه جوړوي.

نړیوالو  د  افغانستان  زیاتوي،  مجيدي  ښاغلی 

له مخې حق لري  اقتصادي اصولو  او  قوانینو 

د خپلو  ډېره وي،  ګټه  یې چې  له هر چا رسه 

پروژو  سرتو  نورو  او  کانونو  بندونو،  برېښنا 

پر  یې  څوک  نباید  او  کړي  السلیک  تړونونه 

وړاندې غربګون وښيي.

د ده په خربه، افغانستان له هند رسه د حاجيګک 

کان تړون السلیک کړی چې د افغانستان لپاره 

ښه وړاندیزونه لري؛ خو دا په دې مانا نه دی 

ده  دا  خو  کوي  نه  تړون  رسه  پاکستان  له  چې 

هېوادونو  نورو  د  یا  او  کمپنۍ  پاکستاين  چې 

کمپنۍ په کې پاتې راغيل دي.

په  څوک  هر  اوس  که  اړه  دې  په  وايي،  هغه 

دول  ځانګړي  په  کوي  السوهنې  کې  هېواد 

پاکستان، السوهنې يې د نورو السوهنو په شان 

د هېواد او خلکو په ژوند او امنیت ډېرې بدې 

اغېزې کوي.

تاسف  په  وویل،  غړي  دغه  جرګې  وليس  د 

یو  چې  څنګه  لکه  حکومت  افغان  چې  رسه 

حکومت باید خپله بهرنۍ او کورنۍ سرتاتېژي 

پلې یې کړي، دغسې څه  او  پالیيس ولري  او 

نه لري.

وړاندې  پر  ګاونډیانو  د  راز  دغه  وايي،  دی 

باید حکومت یوه روښانه پالیيس ولري، افغان 

پالن  سرتاتېژیک  کلن  پنځه  باید  حکومت 

ونشو  يې  کې  دورو  دوو  تېرو  په  خو  ولري؛ 

کوالی دغه پالن جوړ کړي؛ نو له همدې امله 

ده چې راتلونکې لپاره هم کوم پالن او پروګرام 

نه لري.

دا  کې  حکومت  په  وايي،  مجيدي  ښاغيل 

ظرفیت نشته چې سرتې پروژې تر کار الندې 

ونیيس بلکې یوازې په یوشمېر وړو پروژو يې 

بسنه کړې ده.

حملة گروهی اخیر در کابل نگرانی هایی 
را در ارتباط به افزایش تحرکات مخالفین 
از  برخی  میان  در  شهر  این  در  مسلح 
اعضای مجلس سنا نیز ایجاد کرده است.

افغانستان  امنیتی  نهادهای  از  آنها 
را  بیشتری  های  تالش  که  می خواهند 
به هدف دفع و طرد پالن های مخالفین 

مسلح به خرچ بدهند.
عمومی  جلسه  در  سناتوران  از  تعدادی 
این  گفته اند،  سنا  مجلس  یکشنبه  روز 
مهاجمین  که  شود  روشن  باید  مساله 
یک  وارد  توانند  می  چگونه  مسلح 
منطقه کابل شوند و حمالت انتحاری و 

مسلحانه را انجام بدهند.
سنا  مجلس  عضو  یک  روشن  بلقیس 
می رسند،  چگونه  مردمان  این  گفت: 
موترهایی  سیاه،  شیشه  موترهای  در 
و  اند  مخصوص  پلیت  نمبر  دارای  که 
می کنم  فکر  هستند  زره  که  موترهایی 
انتقال داده می شوند، این توانایی نیست 
که در موترهای عادی انتقال شوند و در 
جاهای مهمی بروند که بدون کارت در 
کسی  که  نمی دهد  اجازه  سرک ها  این 

داخل شود. «
سنا  مجلس  دیگر  عضو  حساس  داوود 
گفت: این مواد به قلب شهر کابل چگونه 
چگونه  و  می آورد  کی  می شود،  آورده 
جا  این  مشکل  اصل  در  می شود  وارد 

که  استند  دولت  در  اشخاصی  که  است 
این مواد را می آورد تا افغان ها به خون 

بکشانند. «
در عین حال، بعضی از اعضای مجلس 
سنا از شجاعت نیروهای امنیتی در زمینه 
نیز  مسلح  مهاجمین  آوردن  در  پا  از 

ستایش کردند.
آی،  دفتر  بر  گذشته  جمعة  روز  طالبان 
او، ام یا سازمان بین المللی مهاجرت در 

کابل حمله کردند.
نخست  که  می گویند  امنیتی  مقام های 
حمله  به  دست  مهاجمین  از  یکی 
آنها به  از  انتحاری زده و سپس سه تن 

تیر اندازی پرداختند.
به  حمله  این  در  مقام ها،  این  گفته  به 
و  نظامی  غیر  دو  کننده  4 حمله  شمول 
دیگر  تن   1۷ و  شده  کشته  پولیس  یک 
به شمول یک تبعه ایتالیا و شش محافظ 

نیپالی زخمی شدند.
مسوولیت این رویداد را طالبان مسلح به 

عهده گرفتند.
این حمله گروهی در شهر کابل پس از 
هفته  دو  که حدود  می گیرد  آن صورت 
پیش باشنده گان این شهر نیز شاهد یک 
نیز  منطقه شاه شهید  در  انتحاری  حمله 

بودند.
گفتند  اخیراً  امنیتی  مقام های  از  شماری 
که در سال جاری ۸5 در صد حمالت 
متمرکز  کابل  شهر  در  مسلح  مخالفین 

خواهد بود.
سر  از  به  نسبت  کابل  در  نیز  عام  مردم 
در  مسلحانه  و  انتحاری  حمالت  گیری 
های  ارگان  از  و  اند  نگران  شهر  این 
تامین  هدف  به  که  خواهند  می  امنیتی 
روی  را  الزم  اقدامات  پایتخت  امنیت 

دست بگیرند.
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په داسې حال کې چې افغان ولسمرش حامد کرزي د ميل او سرتو 

ټینګار کړی، د وليس جرګې یوشمېر  او ساتلو  په پيل کولو  پروژو 

غړي وايي، چې ولسمرش دغه خربې تر ډېره د ټاکنیز کمپاین لپاره 

کوي.

هغوی وايي، حکومت د سرتو پروژو د پيل کولو لپاره تر اوسه کوم 

پالن او سرتاتېژي نه لري.

ته وویل،  ماندګار ورځپاڼې  د وليس جرګې غړی حمیدالله توخي 

چې د یوه هېواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره د بنسټیزو پروژو پيل کول 

تر هر څه اړین دي.

هغه وايي، دا چې  افغانستان له اقتصادي پلوه خورا کمزوری او ځپل 

شوی دی نو د سرتو پروژو پيل کېدلو ته ډېره اړتیا لري.

د ښاغيل توخي په وینا، افغانستان پرېامنه سیندونه لري؛ خو تر اوسه 

د برېښنا له کمښت رسه مخ دی او برېښنا کوالی يش په افغانستان 

کې صنعتي فابریکي په کار واچوي.

د  پروژو  سرتو  د  حکومت  چې  مرغه  بده  له  زیاتوي،  نوموړی 

تررساوي لپاره خورا سرت چانسونه له السه ورکړل او په تېرو یوولسو 

کلونو کې یې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو رسه رسه د سرتو پروژو په 

برخه کې هېڅ ګام پورته نه کړ.

د وليس جرګې دغه غړي وویل، دا چې ولسمرش کرزی اوس چې د 

حکومت یې ایله یو کال پاتې دی، د دغسې پروژو د پيل کېدو خربه 

کوي دا یې تر ډېره د ټاکنیز کمپاین یوه برخه ده چې غواړي خلکو 

ته وښيي، چې د سرتو پروژو په فکر کې دی او د خپلې خوښې وړ 

نوماند ته کمپاین وکړي.

ښاغلی توخی وايي، د ولسمرش کرزي د حکومت خورا کمه موده 

پاتې ده او نيش کوالی په دې موده کې دغسې پروژې پلې او یا هم 

پيل کړي؛ خو بیا هم که له کمپاین پرته په واقعي ډول د دې پروژو 

د پيل کېدو خیال ولري دا نېک اقدام دی او هېواد ورته سخته اړتیا 

لري، چې باید ډېره ګټه ترې پورته يش.

د هغه په وینا، د سرتو پروژو پيل کېدل د ټول هېواد او ټول ولس 

غوښتنه ده.

دی زیاتوي، ولسمرش او حکومت یې په تېرو یوولسو کلونو کې تر 

ډېره خپل ټیم او ملګرو ته متوجه و او سرتو پروژو ته یې شا کړې وه 

له همدې امله ونه توانېده چې په دې اوږده موده کې د دې پروژو په 

پيل کېدو الس پورې کړي.

او  ایران  تېرو لسو کلونو کې ولسمرش د  په  حمیدالله توخی وایي، 

دغه  اوس  خو  کړې  نه  مهار  اوبه  خپلې  امله  له  خپګان  د  پاکستان 

او  لږې  یې  د حکومت شپې  پوهېږي  څرګندونې ځکه کوي، چې 

لنډې دي. ...                              پاتې 7 مخ

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همة 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

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
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د ولسي جرګې غړي:

حکومت د سترو پروژو د پلي کېدو لپاره ښه 
فرصتونه ضایع کړل

وزارت داخله: 
بیش از پنجاه 

عضو گروه طالبان 
کشته شدند

در پی عملیات بیست و چهار ساعت 
و  پنجاه  افغانستان  پولیس  گذشته 
هفت عضو گروه طالبان کشته شدند.

روز  داخله  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
کرد:  اعالم  بیانیة  انتشار  با  گذشته 
این عملیات در والیت های ننگرهار، 
قندهار،  بدخشان،  قندوز،  کاپیسا، 
لوگر، غزنی و پکتیا اجرا شد. در این 
عملیات همچنین بیست و شش عضو 

گروه طالبان زخمی شدند و هفت
عضو این گروه نیز بازداشت شده اند.

روز  دفاع  وزارت  دیگر،  سوی  از 
کرد:  اعالم  بیانیة  انتشار  با  گذشته 
نیروهای ارتش ملی در یک ماه اخیر 
بیش از دو هزار و صد عملیات نظامی 
اجرا کردند که بر اثر آن بیش از پانصد 
مخالف مسلح کشته و ششصد نفر از 

آن ها نیز بازداشت شدند.
وزارت دفاع افغانستان افزود: در این 
جان  هم  افغان  سرباز  یکصد  مدت 

خود را از دست دادند.

اعالنفاتحه
محمد  گذشته  هفتۀ  افغانستان،  مردم  دشمنان 
و  بغالن  والیتی  شورای  رییس  محسنی  رسول 
یکی از فرماندهان مطرح مقاومت در بغالن را که 
اخیر  از چهره های درخشان مردمی در یک دهۀ 
بود، در حالی همراه با دوازده تن دیگر به شهادت 
شکایات  به  رسیده گی  مشغول  او  که  رساندند 

مردم مظلوم و محروم والیتش بود.
اناهلل و انا الیه راجعون

مراسم  که  می شود  رسانیده  عموم  اطالع  به 
ساعت  از  دوشنبه  امروز  محسنی،  شهید  فاتحۀ 
یک و سی دقیقۀ پس از چاشت تا ساعت سه و 
سی دقیقه، در مسجد عیدگاه شهر کابل برگزار 

می شود.


