
در هشتمین روز اعتصاب غذایی دانشجویان دانشکدۀ 
به  دولتی  مسووالن  کابل،  دانشگاه  اجتماعی  علوم 

خواست های آنان پاسخ مثبت دادند.
دادفر  رنگین  عالی،  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیداهلل 
اسپنتا مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی و نعمت 
اهلل شهرانی مشاور رییس جمهوری بعد از ظهر روز 
گذشته به محل اعتصاب دانشجویان رفتند و با آن ها 

صحبت کردند.
نعمت اهلل شهرانی در جمع اعتصاب کننده گان گفت: 
فردا)امروز(  و  شد  قبول  شما  خواسته های  »تمام 
عملی خواهد شد. در این تصمیم هیچ خالفی وجود 
ندارد. خواهش ما این است که همین دقیقه شاگردان 
)دانشجویان( چیزی نوش جان کنند و سر از فردا به 

درس های شان حاضر شوند.«
گفت  نیز  معترض  دانشجویان  از  یکی  نظری  جاوید 

که تمام خواست های دانشجویان پذیرفته شده است.
به  را  پیروزی  این  دانشجویان  اکنون  که  افزود  او 

یکدیگر تبریک می گویند.

آقای نظری گفت: »اکنون یک راه ساخته شد. اعتراض 
دانشجویی به عنوان یک قدرت و عامل در تغییر آینده 

افغانستان شناخته شد.«
هشت روز قبل ۷۰ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی 
برخورد  و  مدیریت  »تبعیض، ضعف  به  اعتراض  در 
نادرست« در این دانشکده، به اعتصاب غذای نامحدود 

دست زدند.
بعداً عده یی دیگری نیز به آن ها پیوستند و شمار آنها 
به ۸۱ نفر رسید. ...                           ادامه صفحه 6
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پس از بررسِی همۀ واقعیت ها تصمیم بگیرید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پاکستان پا را 
از گلیمـش درازتر مـی کند

عضو  کشورهای  وزیران  شورای  نشست  پایانی  بیانیۀ 
پیمان امنیت جمعی در بیشکک بر لزوم مقابله هماهنگ 
اوضاع  به  توجه  با  مخدر  مواد  قاچاق  و  تروریسم  با 
کل  برای  تهدیدی  که  افغانستان  بینی  پیش  غیرقابل 
منطقه است، تاکید کرد. ...                  ادامه صفحه 6

دوشنبه  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجۀ  امور  وزیران 
ماموریت نیروی اروپایی تشکیل و آموزش پولیس افغانستان را تا 

3۱ دسمبر 2۰۱4 تمدید کردند.
از  ناتو  نیروهای  خروج  برای  که  است  تاریخی   2۰۱4 دسمبر 

افغانستان پیش بینی شده است.
میلیون   ۱۰۸ بودجه یی  کرد،  تصریح  بیانیه یی  در  اروپا  اتحادیه 
یورویی برای این ماموریت از اول جون 2۰۱3تا پایان سال 2۰۱4 
نیروهای  ایجاد  ماموریت  این  از  هدف  است،  یافته  اختصاص 
پولیس دایم و موثر افغان تحت مدیریت دولت افغانستان است.

دفتر اتحادیۀ اروپا که مأموریت آموزش پولیس افغانستان را بر 
عهده دارد در کابل مستقر است و تحت ریاست کارل اکه روگ 
قرار دارد و حدود 35۰ عضو اروپایی...             ادامه صفحه 7

سازمان امنیت جمعی: 

اوضاع پیچیدۀ افغانستان 
تهدیدی برای امنیت 

منطقه است

وزيران خارجۀ اتحاديۀ اروپا:

به حمایت از توسعۀ 
افغانستان ادامه می  دهیم

دانشجویان معترض پیروز شدند

جلِو تحقیِر 
حافظان نظم 
و امنیت را 
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صفحه 6

صفحه 7

جنرال عبدالهادي خالد معاون پیشین وزارت داخله:

اجندای ملی می تواند آغازی برای گفتمان ملی باشد
دوستان زيادي براي بيرون رفت از بحران پس از 2014 طرح هايی 

ارايه كرده اند، اما در اين ميان طرح اجنداي ملي كه توسط احمد ولي 
مسعود ارايه شده و من آن را مطالعه كردم، طرح خوبي است و الزم 
است كه روي آن بحث صورت گيرد و مي تواند يك بستر خوبي براي 

ميثاق ملي باشد.
در طرح اجنداي ملي چگونه گي اوضاع فعلي به طور عام مشخص 

شده و پنج مرحله  براي تأمين امنيت، ثبات و دموكراسي به كلي مطرح 
شده است و شايد نويسنده عمداً نخواسته تا وارد جزييات شود



شبکه های  در  ویدیویی  کلیپ  یک  پخش 
از  پولیس  یک  لت وکوِب  بر  مبنی  اجتماعی 
درستیز  کریمی  لوی  شیرمحمد  پسر  سوی 
قوای مسلح، سروصداهای زیادی را برانگیخته 
است. این ویدیو نشان می دهد که این سرباز 
پولیس وظیفه داشته که هیچ موتری را اجازه 
ندهد بدون بازرسی از کمربند امنیتی بگذرد. 
از  کریمی   شیرمحمد  پسر  که  هنگامی   اما 
موترش  بازرسی  از  می گذرد،  امنیتی  کمربند 
توسط این سرباز پولیس ممانعت می کند. در 
پی همین حرکت، مشاجرۀ پولیس و پسر لوی 
او دست  نهایت،  باال می گیرد که در  درستیز 
به خشونت زده و با افراد همراهش، به جان 
پولیس می افتد و او را به بدترین شیوه، مورد 

ضرب و شتم قرار می دهد.
پولیس  یک  که  نیست  نخست  بار  این  البته 
بلندرتبۀ  افراد و وابسته گان مقامات  از سوی 
دولتی، مورد حمله قرار می گیرند. چندی قبل 
می داد  نشان  که  شد  منتشر  عکس  تعدادی 
نیز  پارلمان  وکالی  از  یکی  به  وابسته  افراد 
لت وکوب  را  پولیس  مأمور  یک  همین گونه 

می کردند.
معموالً در کشورهایی که حکومت ها ساختار 
مافیایی دارند، ناظماِن قانون و مجریان عدالت، 
عدالت  ضد  عناصر  و  قانون شکنان  به  خود 
تبدیل می شوند. در این نوع حکومت ها، اکثراً 
شیوه و ساختارهای سیاسی در متمرکز کردِن 
قدرت نقش دارند که همین تمرکز قدرت، به 
افراد و مجریاِن قانون اجازه می دهد تا به هر 

کاری که دل شان خواست، دست بزنند.
آقای  پسر  سوی  از  پولیس  لت وکوب 
نشان  این که  از  کریمی  جدای  شیرمحمد 
آن ها،  وابسته گان  و  قانون  مجریان  می دهد 
خود به ناقضاِن قانون مبدل شده اند، عمق این 
فاجعه را نیز باز می نمایاند. این که دامنۀ این 
نه  یافته که  به حدی گسترش  سوءاستفاده ها 
تنها مجری نماهای قانون، بل وابسته گان آنان 

نیز دست به قانون شکنی می زنند.
است  این  است،  تأسف بار  بسیار  که  چیزی 
که خود  آن  با  مسلح  قوای  درستیز  لوی  که 
به  را  امنیت  و  نظم  تامین  وظیفۀ  ظاهر،  در 
نداده  یاد  فرزندش  به  هنوز  اما  دارد،  دوش 
امنیِت  و  نظم  حافظان  با  چه گونه  که  است 
خون  ریختن  کند.  برخورد  دیارش  و  شهر 
یک پولیس، به معنای ریختن خون قانون و 

نظام است که فرزندان و وابسته گان مقامات، 
بی دریغ آن را می ریزند و این مجازاِت سختی 

را در پی دارد.
شبکه های  در  ویدیو  این  گستردۀ  بازتاب 
رفتار  این  که  می دهد  نشان  اجتماعی 
انارشیستِی یکی از فرزندان مقامات، بی پاسخ 
نمانده است؛ چنان که مردم نشر این ویدیو را 
با لعن و نفرین به آقای کریمی  و خانواده اش 
که  نشان می دهد  این خود  و  کرده اند  همراه 
می دانند  و  رسیده اند  سیاسی  بلوغ  به  مردم 
و  خود  وظیفه یِی  موقف  از  کسانی  چه  که 
این  و  می کنند  سوء  استفادۀ  خانواده اش 
سخت  مجازاتی ست  مثابۀ  به  خود  نفرین، 

عذاب دهنده. 
اما بهتر بود که این مجازات نه از سوی مردم 
سوی  از  بل که  نفرین،  و  لعن  حد  در  نه  و 
عملی  در حد یک جرم سنگین  و  حکومت 
می شد و بازتاب می یافت و حتا همین اکنون، 
وظیفۀ حکومت است که این قضیه را بررسی 

کند و مجرم را به سزای اعمالش برساند.
اما به نظر نمی رسد که حکومت جداً در پی 
که  گونه  همان  باشد،  خالف کاران  مجازاِت 
مقامات،  فساد  و  خالف کاری  پروندۀ  ده ها 

در محاکِم افغانستان بی سرنوشت افتاده است 
زمینۀ  یک سو،  از  که  دلیلی ست  خود  این  و 
مردم  میاِن  در  را  حکومت  از  بیشتر  نفرت 
ایجاد می کند و از سوی دیگر، مروج فرهنِگ 
بی عدالتی و بی قانونی ست که هر روز بیش تر 

از پیش فربه می گردد.
وظیفۀ پولیس، حفظ نظم و امنیت عامه است. 
اگر امروز پسر آقای کریمی نسبت  به وظیفۀ 

نمی کند، عجیب نخواهد  تمکین  پولیس  این 
اعضای  از  این حرکت  فرداروز عیِن  بود که 
بزند.  سر  حکومت  مقاماِت  دیگر  خانوادۀ 
این عدم تمکین، در واقع بیان گِر ضعف قوۀ 
مجریه است که آقای کرزی در رأِس آن قرار 
قانون،  برای  هنوز  که  می دهد  نشان  و  دارد 
آن اقتدارِ الزم تعریف نشده، و قدرت نه در 
و  مقامات  دستان  در  بلکه  قانون،  محوریت 

فرزنداِن آن ها اسیر است.
این که یک مأمور پولیس از سوی پسر یکی 
از مقاماِت کشور در انظارِ عمومی لت وکوب 
قانون و یک  به یک  تنها توهین  نه  می شود، 
مردم است، بلکه مساوی ست با شکسِت هیبت 
افغانستان.  پولیس  نیروهای  همۀ  صالبِت  و 
که  باشیم  داشته  توقع  نباید  دیگر  بنابراین، 
فرداروز اگر چهار تن تروریست برای برهم 
پولیس  امنیت وارد عمل شدند،  نظم و  زدِن 
آن ها  با  با جان ودل  مردم،  از  برای محافظت 
توهین شده،  پولیِس  این  چون  کند.  مبارزه 
تحقیرشده، پامال شده و در نهایت سرخورده، 

انگیزه یی برای رشادت و جان بازی ندارد.
مردم از آن دسته از مقاماِت دلسوز و متعهد 
را  رفتارها  گونه  این  جلِو  که  دارند  تقاضا 

بگیرند و پروندۀ این نوع قضایا را تا رساندِن 
مجازات  و  محاکمه  میز  به  خاطی  و  مجرم 
رویدادها،  گونه  این  نگذارند  و  کنند  تعقیب 
عادی و فراگیر شوند؛ زیرا فراگیر شدِن این 
و  مردم  میاِن  و شکاف  بی اعتمادی  به  رویه، 
حکومت، تا آستانۀ یک انفجار و انقالب دامن 

می زند.
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منوچهر

جلِو تحقیِر 
حافظان نظم و امنیت را بگیرید!

 

کابل  در  رأی دهنده گان،  ثبت نامِ  پروسۀ  سو  این  به  روز  چند  از 
مستقل  کمیسیون  است.  شده  آغاز  افغانستان  والیاِت  تمام  و 
و  نباشند  تقلب  فکِر  به  انتخابات خواست  نامزدان  از  انتخابات، 

مردم را به گرفتِن کارت های رأی دهی تشویق کنند.
هنگام  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس  معنوی،  فضل احمد 
بازگشایِی یک مرکز ثبت نام رای دهنده گان در کابل، به خبرنگاران 
گفت: »تأکید می کنم هیچ ممکن نخواهد بود که کسی از طریق 
غیرمشروع و از طریق تقلب، به سمتی گزیده شود. ما انتخابات 

ریاست جمهوری و شوراهای والیتی را پیش روی داریم«. 
ماه  تاریخ ۱۶  به  انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
حمل ۱3۹3 برگزار می شود. پروسۀ ثبت نامِ رای دهنده گان و توزیع 
کارت های رای دهی، از 5 جوزا آغاز و حدود ۱۰ ماه ادامه می یابد.
مردم می توانند از 4۱ مرکز و ۸2 محل ثبت نامِ رای دهنده گان در 

کابل و مراکز والیات، کارت رای دهی 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 ۱۸ساله شده اند، کارت رای شان مفقود شده 
و یا هم از مهاجرت بازگشته اند. افغان هایی که محل زنده گی شان 
باید  نیز  رفته اند  دیگر  والیِت  به  از یک والیت  و  داده  تغییر  را 

دوباره کارت بگیرند.
دارند  وجود  اساسی  مسالۀ  دو  تمهیدات،  این همه  وصِف  با  اما 
در  اشتراک  برای  نام نویسی  نشود،  پرداخته  آن ها  به  اگر  که 
انتخابات، به یک چالِش جدی برای کمیسیون انتخابات و نامزدان 
ریاست جمهوری و مردم افغانستان تبدیل خواهد شد و سرانجام، 
قانونی، کمرنگ خواهد  انتخابات شفاف و  برگزارِی یک  انتظار 

گردید. 
مسالۀ اول این است که چه گونه گی برگزارِی انتخابات های گذشته، 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  بلنِد  سطح  به خصوص 
گذشته و اعالن پیروزی آقای کرزی با یک روش کودتایی و غیر 
دموکراتیک از طریق کمیسیون انتخابات، اعتماد مردم را نسبت به 

انتخابات به شدت صدمه زده است.
 ما در طول چهار سال گذشته، بارها صادقانه و ُمصرانه در همین 
انتخابات  به  مردم  اعتماد  تا  شود  کاری  باید  که  گفتیم  ستون 
حتا  که  نشد،  موضوع  این  به  توجهی  تنها  نه  اما  گردد؛  اعاده 
باشند.  از کنار آن گذشته  با تمسخر  شاید مسووالن و حاکمان، 
اشتراک  سطح  که  دیدیم  پارلمانی  گذشتۀ  انتخابات  در  چنان که 
پایین  بسیار  ریاست جمهوری،  انتخابات  نسبت  رأی دهنده گان 
بود که این مسأله به عالوۀ جنجال هایی که بر آن انتخابات سایه 
این  »در  که  عامیانه  برداشِت  و  فکر  این  که  شد  سبب  افگند، 
ُملک، انتخابات منتخابات به کار نمی آید و هر کسی را که امریکا 

خواست، به قدرت می رساند« تقویت گردد.  
بنابراین نیاز داریم که باور عامۀ مردم را نسبت به امِر انتخابات 
که  بندیم  کار  به  را  آگاهی بخشی یی  روش های  و  کنیم  تصحیح 
بتواند مردم را به ثبت نام و شرکت در انتخابات تشویق کند. زیرا 
تا زمانی که مردم به این باور نرسند که اراده و راِی آن هاست که 
ریییس جمهورِ آینده را تعیین می کند، هیچ انگیزه و رغبتی برای 
بنابراین کمیسیون مستقل  باشند.  انتخابات نمی داشته  شرکت در 
انتخابات و رسانه ها، وظیفه و رسالت دارند که پیرامون نقِش موثِر 
مردم در انتخابات و آیندۀ کشور، دست به روشن گری بزنند. البته 
در این زمینه، نقش عمده  را رسانه ها بازی می کنند؛ زیرا آن ها به 
عنوان محرک های جامعه، می توانند انگیزۀ شرکت در انتخابات را 

در مردم خلق کنند.
در  می توان  چه گونه  است.  کشور  امنیتِی  وضعیت  دوم،  مسالۀ 
مناطقی که هنوز ناامنی و بدامنی وجود دارد، پروسۀ ثبت نام برای 

انتخابات و رای گیری را موفقانه به اجرا گذاشت؟
چنان که رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، اگر جلو تقلب در 
مناطِق ناامن گرفته نشود، صندوق های رای در کل باطل خواهند 
شد. او گفت: اگر کسی به شکل غیرقانونی رای به دست آورد و 
اگر کمیسیون نتواند در آن ساحاِت دوردست جلو چنین کسانی 
را بگیرد، به صورت جدی آن صندوق و یا رأی را باطل اعالن 
خواهد کرد. او تأکید کرد که کمیسیون فقط در ساحاتی می تواند 

پروسۀ ثبت نام و رای گیری را اجرا کند، که امنیت برقرار باشد.
بنابراین، اگر وضعیت امنیتی در همین شب  و روزی که ثبت نام 
آغاز شده، به گونۀ رضایت بخش رو به بهبود نگذارد، شکی نیست 
که بسیاری از مناطق به ویژه در جنوب و شرق کشور، از انتخابات 
دامنۀ  است  ممکن  و حتا  می گردند  محروم  آن  به شکل حقیقِی 
ناامنی کم کم به دیگر نقاط کشور نیز سرایت کند تا این گونه از 
انتخابات  یک  برگزاری  دست کم  یا  انتخابات  در  مردم  شرکت 

سالم، جلوگیری شود.
ناامنی  با  قاطعانه  امنیتی کشور است که  نهادهای  بر حکومت و 
و بدامنی مبارزه کرده و امنیِت پروسۀ انتخابات را تأمین کنند، و 
بازهم رسانه ها در این راستا می توانند نقِش ضمنی و موثر را ایفا 

نمایند.

ثبت نام آغاز شد؛ 
اعتمادسازی هم آغاز شود!

این که یک مأمور پولیس از سوی پسر یکی از مقاماِت کشور در انظاِر عمومی 
لت وکوب می شود، نه تنها توهین به یک قانون و یک مردم است، بلکه 
مساوی ست با شکسِت هیبت و صالبِت همۀ نیروهای پولیس افغانستان. بنابراین، 
دیگر نباید توقع داشته باشیم که فرداروز اگر چهار تن تروریست برای برهم 
زدِن نظم و امنیت وارد عمل شدند، پولیس برای محافظت از مردم، با جان ودل با 
آن ها مبارزه کند. چون این پولیِس توهین شده، تحقیرشده، پامال شده و در نهایت 
سرخورده، انگیزه یی برای رشادت و جان بازی ندارد
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تالش های بین المللی برای حل بحران سوریه جریان دارد و حتی 
برای  اما  شود،  می  بحث  نیز  شورشیان  به  سالح  ارسال  مورد  در 
اپوزیسیون سوریه مشکل به نظر می رسد که صفوف شان را تنظیم 

کنند.
مخالفان بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در دیدار شان در استانبول 
یک بار دیگر موفق به ادغام نیروهای لیبرال در صفوف شان نشدند. 
شورای ۶۰ عضوی ایتالف ملی سوریه طرح قایل شدن وزنه بیشتر 
به جناح لیبرال منسوب به میشل کیلو، سیاستمدار مخالف را رد کرد.
این  از حلقه های مخالفان حکومت سوریه شنیده می شود که در 
پیشنهاد  کرسی  پنج  کیلو صرف  میشل  طرفداران  اتحاد  به  نشست 
شده است. بعد از این گزارش ها، این گروه می خواهد به زودی 
در مورد پایان شرکت اش در این کنفرانس، تصمیم خواهد گرفت. 
ناظران عرب و غربی در قبال این رخداد ابراز ناامیدی و یاس کرده 

اند.
سوریه  حکومت  مخالف  نیروهای  درون  در  بحران  ترتیب  بدین 
که عمیقًا دچار اختالف است، فقط چند ساعت پیشتر از برگزاری 
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، شدت یافته است. 
شورشیان  صفوف  در  اسالمگرایان  افزایش  به  رو  نفوذ  از  نگرانی 
مخالف حکومت سوریه، ایاالت متحده امریکا و مخالفان حکومت 
خارجه  وزرای  کنفرانس  آستانه  در  که  است  برانگیخته  را  سوریه 
تالش  معتدل  نیروهای  بیشتر  هرچه  پذیرش  برای  اروپا،  اتحادیه 

نمایند.
  زنان بیشتر و جوانان بیشتر

مخالف  نیروهای  از  را  شان  حمایت  غربی  کشورهای  همچنان 
لیبرال در  نیروهای  زنان، جوان ها و  به شمولیت  حکومت سوریه 
ایتالف ملی سوریه منوط ساخته اند. زیرا قباًل اخوان المسلمین وزنه 

سنگینی را در این ایتالف ایجاد کرده است.
چنانکه وب سایت مخالفان به نام »زمان الوصل« گزارش داده است، 
لیستی که در  از  کیلو که مخالفت حکومت است،  بر میشل  عالوه 
انتخاب  نیز  پیشه  هنر  داشت، جمیل سلیمان  تن وجود  نام 2۱  آن 

شده است.
ایتالف ملی سوریه همچنان می خواهد رییس جدید انتخاب کند. 
اصوالً کنفرانس استانبول می بایست تا روز یک شنبه پایان یابد. قرار 
بر آن بود که اعضای ایتالف مخالفان حکومت سوریه در مذاکرات 
صلح با یک هیأت حکومت رییس جمهور بشار اسد شرکت کنند که 

احتماالً به تاریخ ۱2 جون در ژنیف شروع می شود.

عباس به اسراییل: 

از ما چه می خواهید؟!

محمود عباس با تأکید بر اینکه فلسطینی ها راه حل های 
نمی پذیرند،  را  موقت  مرزهای  با  کشوری  و  مرحله یی 
گفت که مردم فلسطین با دیدن اقدامات رژیم صهیونیستی 
به مرور زمان امید خود را به تشکیل دو کشور از دست 

می دهند.
عباس،  محمود  و  امریکا  امور خارجه  وزیر  کری،  جان 
پرز،  شیمون  و  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
رییس رژیم صهیونیستی در دیداری سه جانبه در حاشیه 
به  اردن  در  )داووس(  جهانی  اقتصاد  مجمع  نشست 

بررسی روند صلح پرداختند.
محمود عباس هشدار داد که نسل جدید جوانان فلسطین 
کم کم امید خود را به راهکار تشکیل دو کشور از دست 

می دهند.
و  مرحله یی  حل های  راه  فلسطینی ها  کرد:  تصریح  وی 

کشوری با مرزهای موقت را نخواهند پذیرفت.
بر لزوم و اهمیت آزادی اسرای  تاکید  با  محمود عباس 
راه  ما  گفت:  صهیونیستی  رژیم  زندان های  از  فلسطینی 
و  موقت  مرزهای  دارای  کشوری  و  مرحله یی  حل های 
را  سیاسی  عرصه  در  پیشبرد  بدون  اقتصادی  شکوفایی 

نمی پذیریم.
وی در ادامه گفت: اوضاع با ادامه شهرک سازی ها، تغییر 
اقدامات  و  بازداشت ها  زمین ها،  مصادره  قدس،  هویت 

دیگر قابل تحمل نیست.
ما  داشت:  عنوان  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
نژادپرستی علیه هیچ یک  کینه و  انزجار،  فرزندانمان  به 
از ادیان را آموزش نمی دهیم، بلکه در مقابل در راستای 

گسترش فرهنگ صلح تالش می کنیم.
»عادالنه،  راهکار  به  دستیابی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
ناامیدی فلسطینی ها  همیشگی و گسترده« اعالم کرد که 
به دلیل اقدامات رژیم صهیونیستی در حال افزایش بوده 
و باعث می شود که آن ها امید خود را به تحقق صلح و 

تشکیل دو کشور از دست بدهند.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین همچنین تاکید کرد 
که سرویس های امنیتی رام اهلل در کرانه باختری در سال 
به  را که  نظامی رژیم صهیونیستی  به ۹۶  نزدیک   2۰۱2
اشتباه وارد کرانه باختری شده بودند، در نهایت احترام به 

این رژیم بازگردانده است.
محمود عباس در جریان سخنرانی در اجالس اقتصادی 
نشان  خاطر  صهیونیست ها  به  خطاب  اردن  در  داووس 
اسرای  آزادی  خاطر  به  ما  می کنید  فکر  شما  آیا  کرد: 
را  شما  نظامیان  صهیونیستی  زندان های  از  فلسطینی 
می رباییم؟ این در فرهنگ ما نیست و هرگز چنین کاری 

نمی کنیم. ما به همسایه های خود احترام می گذاریم.
عباس در ادامه تشریح کرد: ما از ورود هر اسراییلی به 

سرزمین های فلسطینی استقبال می کنیم و به او خوش آمد 
می گوییم و او را صحیح و سالم به خانه اش بازمی گردانیم.
اسرائیل همکاری  با  پیش  از ۶ سال  ما  وی عنوان کرد: 
امنیتی داریم و تا به این لحظه مشکلی میان کرانه باختری 
و این رژیم رخ نداده است. ما خواستار واردات سالح به 

نیروهای امنیتی خود هستیم.
محمود عباس در ادامه گفت: »همسایگان اسراییلی ما از 
ما چه می خواهید؟ ما طرح صلح عربی را به شما ارایه 
را  این طرح  مفاد  به خوبی  از شما می خواهیم  و  دادیم 
بخوانید. آیا شما دنبال این نیستید که هر دو طرف کنار 

یکدیگر در کمال آرامش و امنیت زندگی کنیم؟
فلسطینی  اسیر  هزاران  هم اکنون  که  است  حالی  در  این 
بازداشت هستند  در زندان های رژیم صهیونیستی تحت 
و این رژیم هر چند وقت یکبار برخی از آن ها را آزاد 
در  نیت  به خاطر حسن  این  که  کرده و مدعی می شود 
قبال تشکیالت خودگردان و تقویت صلح و سازش در 

منطقه است.
در همین حال، شیمون پرز نیز بر لزوم از سرگیری هر چه 
فلسطینی ها  و  صهیونیستی  رژیم  میان  مذاکرات  سریعتر 
تا بر ما  نباید به موانع اجازه بدهیم  تاکید کرد و گفت: 

فائق آیند.
ارشد  مذاکره کننده  عریقات،  صائب  دیگر  سوی  از 
تشکیالت خودگردان فلسطین در سفرش به اردن اظهار 
کرد: کلید صلح در گرو آن است که باتالق اشغال گری 

اسرائیل خشک شود.
نتانیاهو،  بنیامین  تا  می خواهیم  پرز  از  گفت:  عریقات 
نخست وزیر اسرائیل را برای پذیرش راهکار تشکیل دو 

کشور در مرزهای ۱۹۶۷ قانع کند.
از تالش های جان  توان  تا حد  ما  کرد:  وی خاطرنشان 
هیچ  که  چرا  می کنیم،  حمایت  صلح  تحقق  برای  کری 
نمی برد  سود  آن  موفقیت  از  فلسطینی ها  اندازه  به  کس 
و هیچ کس نیز همانند طرف فلسطین از شکست صلح 

ضرر نمی بیند.
جامعه  تاریخ  طول  در  هیچ گاه  گفت:  ادامه  در  وی 
بین الملل همانند شرایط کنونی از ما حمایت نکرده است.
مذاکره کننده ارشد تشکیالت خودگردان فلسطین عنوان 
داشت: راه حل دستیابی به صلح این است که اسراییل به 
تعهدات خود همچون توقف شهرک سازی ها، تشکیل دو 

کشور در مرزهای سال ۱۹۶۷ و آزادی اسرا عمل کند.

مخالفان حکومت سوریه 
همچنان پراکنده اند

راشد الغنوشی: 
سلفی های تونس، »خوارج 

زمانه« هستند

ناتو در ازبکستان 
دفتر نماینده گی باز می کند

نوازشریف نامزد پست 
نخست وزیری پاکستان شد

تحلیلگران  گفته  به  که  اقدامی  طی  ناتو 
قصد  ندارد  چندانی  ژئوپولتیک  اهمیت 
باز  دارد در شهر تاشکند دفتر نماینده گی 

کند. 
برخی رسانه های روس این خبر را گزارش 
دادند و آن را نشانه یی از این می دانند که 
ازبکستان در حال فاصله گرفتن از روسیه 
و  مشترک(  امنیت  پیمان  سازمان  )ترک 
همکاری  طریق  از  غرب  سمت  به  رفتن 
به  نظامی  انتقاالت  و  نقل  در  امریکا  با 

افغانستان و دریافت کمک های نظامی بیشتر از سوی واشنگتن است.
اما یکی از مقامات ناتو اظهار داشت که این اقدام تنها جا به جایی معمول مقامات مسوول 
بوده و در این مورد مقامات ناتو از شهر آستانه محل نماینده گی قبلی ناتو در منطقه به شهر 

تاشکند نقل مکان می کنند.
آسیای  در  ناتو  ائتالف  فعالیت های  همه  هماهنگی  به  است  قرار  نماینده گی  این  همچنین 
و  مذاکره   ، روابط  بیشتر  چه  هر  تقویت  ناتو  نمایندگی  دفتر  کار  دستور  بپردازد.  مرکزی 

همکاری سیاسی با کشورهای هم پیمان در منطقه است. 
پیش از این دفتر نماینده گی ناتو در شهر آستانه در قزاقستان قرار داشت.

در راستای فرایند نقل و انتقاالت منطقه یی و به دنبال توافق با دولت ازبکستان دفتر نماینده گی 
ناتو در آسیای مرکزی به زودی و در زمانی بین ماه جون تا جوالی 2۰۱3 در شهر تاشکند 

گشایش خواهد یافت.
از این محل قرار است افسر رابط ناتو به پوشش مسائل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان 
و ترکمنستان بپردازد. همچنین افسر رابط ناتو عالوه بر همکاری با دولت های کشورهای 
هم پیمان به منظور تقویت همکاری های بلندمدت دو جانبه از دیپلماسی عمومی ائتالف ناتو 

و همینطور هماهنگی با دیگر بازیگران در منطقه حمایت خواهد کرد.
از نظر تحلیلگران مساله گشایش دفتر ارتباطی ناتو در تاشکند نباید به عنوان اقدام صریح 

رهبران ازبکستان در افزایش همکاری امنیتی با امریکا و ناتو تلقی شود.
دفتر ناتو در تاشکند در قدم اول وظیفه هماهنگی همه فعالیت های متعلق به همه طرف های 
و  تجهیزات  و همچنین  افغانستان  از  نیروهای خارجی  تدریجی خروج  فرآیند  در  مرتبط 

ادوات نظامی از این کشور را خواهد داشت.

الغنوشی  راشد 
جنبش  رییس 
در  تونس  النهضه 
اظهاراتی با توصیف 
این  های  سلف 
»خوارج  به  کشور 
گفت:  زمانه«، 
زمین  هرکجای 
ها  جهادی  این  که 
زمانه  خوارج  که 

هستند، حضور داشته باشند، خونریزی و ویرانی فرود می آید.
الغنوشی در نشست کادرهای جنبش النهضه در منطقه »التضامن« واقع 
در غرب پاتخت تونس، با انتقاد شدید از جریان های جهادی سلفی 
این کشور، اظهار داشت: تاکنون هیچ دولتی وجود نداشته است که 
سلفی ها در آن به موفقیت دست یافته باشند. آیا سومالی و عراق و 

افغانستان دولت هایی با ثبات دارند.
وی افزود: فرق بین جنبش النهضه و جهادی ها این است که ما تند 
رو و افراطگرا نیستیم و خواهان منافع کشورمان هستیم در صورتی 

که سلفی های جهادی اینگونه نیستند.
رییس جنبش النهضه خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ یک از این سلفی 
هیچ  اجتماعی  علوم  و  قانون  علوم،  اقتصاد،  زمینه  در  تندور  های 

دانشمند و عالمی نداشته اند.
اینکه  به  نسبت  تونس  جهادی  سلف  رهبران  کردن  متهم  با  وی 
فتواهایشان را از افغانستان می آورند، گفت: قشر بزرگی از ملت  در 

اثر افراط گرایی های برخی گروههای سلفی از اسالم واهمه دارند.
سلفی  جریان  شمار  االوسط«،  »الشرق  روزنامه  گزارش  براساس 

جهادی تونس به حدود سه تا چهار هزار نفر می رسند.

حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه 
نواز، نواز شریف را برای احراز 

پست نخست وزیری نامزد کرد.
آن  از  پس  هفته  دو  امر  این 
لیگ  مسلم  حزب  که  شد  واقع 
 )PML-N( پاکستان شاخه نواز
اکثریت کرسی های پارلمان را در 

انتخابات عمومی کسب کرد.
داد،  گزارش  شینهوا  خبرگزاری 

بنا بر اعالم PML-N، تصویب نهایی نامزدی نواز شریف، سیاستمدار پاکستانی، 
طی یک نشست حزبی پیش از شروع جلسه مجمع ملی انجام خواهد شد.

شریف تاکنون دوبار نخست وزیر پاکستان بوده و نخستین پاکستانی یی است که 
می خواهد برای سومین بار زمان امور کشور را به دست بگیرد.

حزب نواز شریف ۱2۶ کرسی از 2۶۸ کرسی »انتخابی« را به خود اختصاص داده 
و با پیوستن مستقل ها به آن، این حزب توانسته ۱44 کرسی را در مجمع ملی یا 

پارلمان 342 عضوی پاکستان به خود اختصاص دهد.
حزب تحریک انصاف پاکستان )PTI( به رهبری عمران خان نیز اعالم کرده، 

جاوید هاشمی، یک رهبر ارشد را وارد میدان رقابت با نواز شریف می کند.
PTI  با کرسی هایی که از آن خود کرده در پارلمان جایگاه سوم را دارد و حزب 
حاکم در حال کناره گیری مردم پاکستان )PPP( از نظر کسب کرسی های پارلمان 
بعد از حزب مسلم لیگ نواز، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.  این 
در حالی است که حزب مردم پاکستان تصمیم ندارد کسی را برای احراز پست 

نخست وزیری نامزد کند.  
دارد  احتمال  که  بودند  کرده  اشاره  پیشتر  پاکستان  مردم  حزب  رهبران  بعضی 
اتخاذ  خصوص  این  در  نهایی  تصمیم  هیچ  اما  کنند،  حمایت  شریف  نواز  از 
نشده است. هیچ تاریخی برای نخستین جلسه مجمع ملی مشخص نشده است؛ 

مجلسی که نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد.
در همین حال، عارف نظامی، وزیر موقت اطالعات پاکستان گفت جلسه مجمع 

تا دوم جون تشکیل خواهد شد.
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بسیاری افراد از عرق کردِن بیش از حد شکایت دارند، اما گروهی هم بسیار کم عرق می کنند 
و یا اصاًل عرق نمی کنند؛ وضعیتی که حتا می تواند جان فرد را به خطر بیاندازد. زمانی که 
دمای هوا باال می رود، بدن سعی می کند از طریق تعریق خود را خنک نگه دارد، در غیر این 
صورت، دمای بدن باال می ماند و فرد را دچار مشکل می سازد. اگر هنگام ورزش های سنگین 

یا قرار گرفتن در هوای بسیار گرم عرق نمی کنید، حتماً با یک پزشک مشورت کنید. 
در حسرت یک قطره عرق!

عوامل مختلفی می توانند فرایند عرق کردن را تحت تأثیر قرار دهند و باعث کاهش یا افزایِش 
فعالیت  بیماری های روانی، ممکن است  مانند دواهای مخصوص  برخی دواها  آن شوند. 
غدد عرق را مختل کنند. ژنتیک نیز می تواند در کم بودن یا عدم تعریق تأثیرگذار باشد. 
hypohidrotic ectodermal dysplasia( برای مثال کودکان مبتال به بیماری ژنتیکی
HED(  بدون غدد عرق به دنیا می آیند و این موضوع آن ها را در خطر گرمازده گی و مرگ 
قرار می دهد. البته این بیماری بسیار نادر و تنها 3۷ مورد از آن در متون پزشکی گزارش شده 
است. این اختالل به صورت حمالت بدون توجیه افزایش دمای بدن، عدم تعریق و عدم 
درک درد مشخص می شود. سایر تظاهرات بالینی آن نیز شامل کم بودن حجم عضالت، 
عقب مانده گی ذهنی، شلی مفاصل، فقدان حس درد سطحی و عمقی و خودخوری به صورت 
آسیب به زبان و انگشتان است. از دیگر عواملی که باعث کمبود تعریق می شوند، می توان به 
اختالل »نوروپاتی اتونوم« اشاره کرد. این بیماری عملکرد دستگاه عصبی خودمختار را مختل 
می کند. وظیفۀ این دستگاه تعدیل ارگان های داخلی، غدد عرق و فشار خون است. آسیب به 

آن می تواند عملکرد غدد عرق را مختل سازد.
  وقتی مایعات بدن  تمام می شود!

عفونت های شدید و التهاب چرکی غدد عرق نیز ممکن است عملکرد این غدد را مختل 
سازند. عالوه بر این، سوخته گی های شدید )درجه سه( حاصل از آتش سوزی، مواد کیمیایی 
یا برق گرفته گی ممکن است به غدد عرق، ماهیچه ها و حتا استخوان نیز آسیب برسانند. از 
دیگر عوامل کمبود عرق، کم آبی است. اگر هنگام فعالیت در هوای گرم برای جبران آب از 
دست رفتۀ بدن تان مایعات کافی ننوشید، به راحتی دچار کم آبی خواهید شد. از دیگر دالیل 
کم آبی می توان به اسهال و استفراغ مداوم و مصرف داروهای ادرارآور اشاره کرد. اگر دچار 
تشنه گی، ضعف و گیجی شده اید، بدانید آن قدر مایعات بدن تان کم شده که دیگر چیزی برای 
عرق کردن باقی نمانده است. کم آبی شدید می تواند کشنده باشد به خصوص در مورد کودکان 
اتفاق می افتد که در هوای گرم فعالیت  نیز مانند کم آبی زمانی  افراد ُمسن. گرمازده گی  و 
می کنید و به ازای مایعات از دست رفتۀ بدن تان، مایعات کافی نمی نوشید. گرمازده گی بسیار 
خطرناک است؛ زیرا مکانیسم طبیعی عرق کردن را از کار می اندازد. مهم ترین عالمت آن نیز 

رسیدن دمای بدن به باالی 4۰ درجۀ سانتی گراد است.
  با ورزش های سنگین هم عرق نمی کنید؟

یکی از دالیل عمدۀ عدم تعریق در هنگام ورزش، ننوشیدن مایعات کافی در حین ورزش و 
قبل و بعد از آن است. اگر به اندازۀ کافی مایعات نمی نوشید یا زیاد از حد به توالت می روید، 
مایعات بدن تان کاهش یافته و کم تر عرق می کنید. اگر دمای بدن تان هنگام ورزش خیلی باال 
نمی رود، انتظار تعریق زیاد نداشته باشید. برای مثال بسیاری از افراد هنگام قدم زدن خیلی 
عرق نمی کنند. به هر حال اگر قبل، حین و بعد از ورزش، مایعات کافی می نوشید و به شدت 
ورزش می کنید و در عین حال عرق نمی کنید، ممکن است دچار اختالل خاصی باشید. برای 
مثال برخی بیماری های پوستی، غدد عرق را مسدود می کنند. هم چنین اختالالت عصبی 
مانند سندرم »گیلن باره« از دیگر دالیل عمدۀ عدم تعریق به حساب می آید. سندرم گیلن 
باره اختالل نادری است که در نتیجۀ حملۀ سیستم ایمنی بدن به اعصاب محیطی ایجاد و به 
دنبال آن، احساس ضعف در ماهیچه ها، بی حسی، گزگز و گاهی اوقات فلجی دیده می شود. 
اختالالت عصبی، اختالالت مادرزادی، سندرم های ژنتیک و ضربه خوردِن غدد عرق نیز از 

دالیل احتمالی عدم تعریق هستند.

         عدنان اکتار
اعتقادی  اصول  فراماسونری،  خاستگاه 
الحادی است. این نکته یی است که می توان 
آن را از مفاهیم و عالیم پنهان فراماسونری 
آن  اصول  سبب،  همین  به  آورد.  به دست 
است.  تعارض  در  توحیدی  مذاهب  با 
»مایکل هاوارد«، مورخ امریکایی در نوشتۀ 
محرمانه یی مربوط به ماسون های عالی رتبه، 
فراماسونری  از  مسیحیت  انتقاد  دالیل  به 
پرداخته و می نویسد: چرا مسیحیت، منتقد 
در  پرسش  این  پاسخ  است؟  فراماسونری 
این  اگر  است.  نهفته  فراماسونری  »رموز« 
برای  گیرد،  قرار  عموم  دسترس  در  رموز 

کسانی که از فلسفۀ آن مطلع نیستند، قابل 
درک نخواهد بود. 

از  بسیاری  این که  احتمال  حقیقت  در 
اعضای لژها نیز معنای رموز را درک کنند، 
پایین است. در محفل درونی فراماسونری، 
در میان کسانی که به درجات باالی سازمان 
که  دارند  وجود  ماسون هایی  اند،  رسیده 
خود را وارثان سنت کهن و متعلق به دوران 
پیش از میالد می دانند که از اعصار پیشین 

به تواتر به آن ها منتقل شده است. 
خود  خاص  دانش  عالی رتبه،  ماسون های 
می دارند.  نگه  مخفی  اعضا  سایر  از  را 
»نکدت اجران«، استاد اعظم فراماسون، در 
بررسی دیدگاه های مختلف  این باره ضمن 
نسبت به فراماسونری، به مفهوم اصلی این 
بعضی  نموده و می نویسد:  اشاره  اصطالح 
ماسون ها گمان می کنند فراماسونری نوعی 
است  نیمه خیریه  ـ  نیمه مذهبی  سازمان 
اجتماعی  ارتباطات  می توانند  آن  در  که 
آن  اساس  بر  و  باشند  داشته  لّذت بخش 
می کنند  فکر  دیگر  عده یی  کنند.  رفتار 
هدف فراماسونری این است که انسان های 
گمان  عده یی  باز  کند.  تقویت  را  نیکوکار 
شهرت  کسب  محل  فراماسونری  می کنند 
است. به طور خالصه، کسانی که با نحوۀ 
آشنا  فراماسونری  زبان  نوشتن  و  خواندن 
این  به  را  تماثیل  و  نمادها  معنای  نیستند، 

شکل درک می کنند. 
عدۀ  آن  برای  آن،  اهداف  و  فراماسونری 
عمیقًا  اند  قادر  که  ماسون ها  از  اندکی 
است.  متفاوت  کاماًل  شوند،  وارد  آن  در 
شده،  فاش  دانش  یعنی  فراماسونری 
راه  واگذاردن  یعنی  دوباره؛  تولد  و  آغاز 

یک  به  ورود  و  کهنه  زنده گی  رسم  و 
 . اصیل تر...  و  باشکوه تر  جدید  زنده گی 
فراماسونری،  بنیادین  نمادگرایی  پس  در 
که  دارد  قرار  افشاگری ها  از  مجموعه یی 
روحانی  زنده گی  به  می کنند  کمک  ما  به 
هستی  رموز  به  و  یابیم  دست  عالی  و 
زنده گی  این  در  بنابراین  ببریم.  پی  خود 
روحانی، دست یابی به روشن گری ماسونی 
صورت  این  در  تنها  می شود.  امکان پذیر 
است که می توان به طبیعت و شرایط رشد 

و تکامل در آن پی برد. 
همان طور که از این عبارات به دست می آید، 
برخالف آن چه ماسون های پایین رتبه گمان 

می کنند و فراماسونری را سازمانی اجتماعی 
و مرتبط با امور خیریه می پندارند، حقیقت 
فراماسونری  یعنی  است؛  دیگری  گونۀ  به 
است.  مربوط  بشر  هستی  رموز  کشف  به 
به عبارت دیگر، چهرۀ صوری فراماسونری 
و  اجتماعی  سازمان  یک  مبّدل  لباس  در 
این  فلسفۀ  ساختن  پنهان  برای  و  خیریه 
حقیقت، هدف  در  می شود.  ظاهر  سازمان 
بر  فلسفۀ خاص خود  نظام مند  تحمیل  آن 

اعضا و هم چنین جامعه است.
 

  ماده انگاری در منابع ماسونی 
مبانی  در  ماده انگاری،  یا  ماتریالیسم 
فراماسونی دو پیامد را به دنبال داشته است: 
۱ـ باور به ماهیت مطلق ماده: ماسون های 
به  خویش،  نیاکان  هم چون  امروز 
و  آن  بودن  ماده و غیرمخلوق  جاودانه گی 
تصادف  برحسب  زنده  موجودات  این که 
اعتقاد  اند،  آمده  وجود  به  بی جان  مادۀ  از 
می توانیم  ماسونی  نوشته های  در  دارند. 
ماده گرا  فلسفی  بنیادهای  تفصیلی  دالیل 
کتاب  در  ایشینداغ«  »سالمی  بیابیم.   را 
فراماسونری«  از  »الهاماتی  عنوان  با  خود 
فراماسونری  ماتریالیستی  فلسفۀ  مورد  در 
ستاره گان،  اتمسفر،  فضا،  “کل  می نویسد: 
اتم  از  غیرزنده  و  زنده  موجودات  همۀ 
اتفاقِی  اجتماِع  جز  بشر  اند.  شده  ساخته 
الکتریسیته  جریان  موازنۀ  نیست.  اتم ها 
را  زنده  موجودات  بقای  اتم ها،  میان 
تضمین می کند. با از میان رفتن این توازن 
می میریم، به خاک بازمی گردیم و به اتم ها 
و  ماده  از  همه  ما  یعنی  می شویم؛  تبدیل 
انرژی  و  ماده  به  و  شده ایم  ساخته  انرژی 

بازمی گردیم. 
گیاهان از اتم های ما استفاده می کنند و همۀ 
از گیاهان  انسان ها  ما  از جمله  موجودات، 
ماهیت  یک  چیز  همه  می کنیم.  استفاده 
موجودات  سایر  از  ما  مغز  چون  اما  دارد، 
هوشیاری  صاحب  است،  یافته تر  تکامل 
روان شناسی  نتیجۀ  به  اگر  است.  شعور  و 
آزمایش  درمی یابیم  کنیم،  نظر  تجربی 
سه گانۀ احساسات، ذهن و قوۀ اراده؛ نتیجۀ 
و  مغز  غشایی  سلول های  متوازن  کارکرد 

هورمون هاست. 
...علم اثبات گرا پذیرفته است که هیچ چیز 
نابود  هیچ چیز  و  نیامده  به وجود  هیچ  از 

نیازی  گفت  می توان  نتیجه  در  نمی شود. 
قدرتی،  نوع  هیچ  به  نسبت  بشر  نیست 
جهان  کند.  تعهد  و  قدرشناسی  احساس 
مجموعۀ انرژی است که نه آغازی دارد و 
نه پایانی. در این مجموعه همه چیز متولد 
می شود، نمو می کند و می میرد، اما مجموعه 
تغییر  اشیا  تنها  نمی شود.  نابود  هیچ گاه 
می کنند و تبدیل می شوند. حقیقتًا چیزی به 
نام مرگ و زوال وجود ندارد؛ فقط تغییر و 
چنین  نمی توان  است.  حاکم  دایمی  تبدیل 
کمک  به  را  جهانی  راز  و  بزرگ  پرسش 
توضیحات  کرد.  تشریح  علمی  قوانین 
غیرعلمی نیز چیزی جز توصیفات خیالی، 
مبنای  بر  نیستند.  باطل  عقاید  و  تعصبات 
منطق و علم اثبات گرا، صرف نظر از جسم 

مادی، روحی وجود ندارد.” 
کتب  در  می توان  هم چنین  را  باال  نظریات 
متفکران ماده گرایی چون مارکس، اِنگلس، 
لنین، پولیتزر، ساگان و جی ماند جست وجو 
گفت  باید  ایشینداغ  ادعای  پاسخ  کرد.در 
همۀ این نظریات به کمک کشف های علمی 
صورت گرفته در نیمۀ دوم قرن بیستم باطل 
شدند. به عنوان نمونه »نظریۀ انفجار بزرگ« 
که در محافل علمی مورد بحث قرار گرفته 
نشان  پذیرفته شده،  اصل  عنوان یک  به  و 
می دهد جهان میلیون ها سال قبل از عدم به 
وجود آمد. براساس »قوانین ترمودینامیک«، 
و  ندارد  را  خود  سازمان دهی  توانایی  ماده 
برآیند یک  توازن موجود در عالم،  نظم و 
علم  است.  هوشمند  و  هوشیار  آفرینش 
نمونه های  دادن  نشان  با  زیست شناسی 
وجود  زنده،  موجودات  از  شگفت آور 
خالقی که همه را خلق نموده، اثبات می کند. 

اصول خرافی 
و ماتریالیستِی فراماسون ها

بخش نخست
بخش نخست

 اگر عرق نمی كنيد 
نشانة اين است كــه...



عبدالحسین خسروپناه
بخش نخست

اصلی ترین پرسش فلسفی هایدگر، پرسش از هستی 
یافت  موجودات  »هیچ«  به جای  این که چرا  و  بود 
می شوند؛ آن چه فلسفۀ غرب تا حدود زیادی از آن 
غفلت کرده بود، شاید اهتمام وی به مسالۀ هستی 
از  باستان  یونان  اندیشمندان  که  بود  نفوذی  اثر  بر 
زیرا  داشتند؛  او  بر  پارمنیدس  و  هراکلیتوس  جمله 
این دو شخصیت در مطرح کردِن پرسش از هستی 
آنتولوژی  و  وجودشناسی  فلسفۀ  بودند.  هم داستان 
در میان فیلسوفان اسالمی نیز رواج فراوانی داشت. 
آن ها هستی را عام ترین مفهوم و از سنخ معقوالت 
ثانیۀ فلسفی می شمردند، اما عام بودِن آن را از سنخ 
اجناس عالیه معرفی نمی کردند و به همین دلیل آن  را 
مفهومی تعریف ناپذیر می دانستند. هایدگر در فلسفۀ 
وجودشناختی خود درصدد بود هستی را توصیف 
کند، ولی دشواری خاصی را احساس می کرد و به 
دنبال آغازگاه فعالیت فلسفی بود تا این که پرسش از 
هستی انسان را مبدای شناسایی دانست؛ زیرا انسان 
نه تنها هست، بلکه از معنای هستی و بودن فهمی 
و  آزادی  و  گشوده گی  توانایی  انسان  و چون  دارد 
او  برای  او کیست  این پرسش که  دارد،  مسوولیت 

گریزناپذیر است.۱
تحلیل  برای  روشی  انتخاب  هایدگر،  دوم  مشکل 
بود که در پاسخ آن فقط راه »نشان دادن« را معرفی 
با برهان  از آن رو که وجود است  کرد؛ زیرا وجود 
ثابت نمی شود؛ پس فقط می توان آن  را نشان داد؛ در 
نتیجه تحلیل یک نوع پدیدارشناسی است. هایدگر 
از این رو که باید به طرف عین اشیا رفت و هرگونه 
پیش داوری و افتراض های پیشین را به دور انداخت، 
از هوسرل پیروی کرد، اما این مطلب را که هرگونه 
حکم دربارۀ هست بودن را باید معلق کرد و فقط 
بدیهی  را  التفات هایش  و  نیّات  یا  محض  فاعل 
که  بود  باور  آن  بر  زیرا وی  نمی پذیرفت؛  دانست، 
تا انسان در صدد فکر کردن دربارۀ وجود برنیامده 
باشد، فلسفه یی تحقق نمی یابد. وجود در اصطالح 
البته  می رود؛  کار  به  انسان  برای  منحصراً  هایدگر 
پرسش اصلی فلسفۀ او این نبود که انسان چیست؛ 
از این رو پاسخ های متعارفی هم چون حیوان ناطق، 
بلکه  نمی پذیرفت،  را  متفکر  فاعل  و  عاقل،  حیوان 
است.  انسان کی  که  بود  این  انسان  از  پرسش وی 
او سرانجام پاسخ داد، ذات انسان در هست بودنش 
است. وی هنگامی که دربارۀ انسان سخن می گفت، 
یعنی   ،)Dasein( »دازاین«  آلمانی  تعبیر  عمومًا 
این طریق  به  و  کار می برد  به  را  آن جا«،  ـ  »هستی 

می کوشید بر تناهِی او تأکید کند.
»دازاین«  به  وجود  تعبیر  کردن  محدود  در  هایدگر 
کوه ها،  اتم ها،  واقعیت هایی هم چون  منکر  لحظه یی 
موجودات  بقیۀ  و  سنگ ها  ستاره ها،  درخت ها، 
نشد. این ها از نظر او کاماًل واقعیت دارند، اما قیام 
آن ها  به  که  ندارند  را  از هستی  نوع  آن  و  ظهوری 
رخصت برون جستن یا ایستادن را بدهد یا این که به 

امکان های هستی دست یازند.2
او تفاوت هستی انسان با سایر واقعیت ها را در سه 

موضوع دانسته است:
۱ـ دازاین هیچ گاه در هستی اش کامل نیست. اجزای 
است؛  شده  فراهم  امکان ها  از  انسان  وجود  مقوم 
پیش  با  او  و  نیست  ثابت  انسان  ماهیت  این رو  از 
رفتن خود را می سازد، ولی ماهیت سایر موجودات 

ثابت اند؛
ولی  نمی شود،  دیگری  جانشین  دازاین  یک  2ـ 

مشابهت و مماثلت در اشیای دیگر متصور است؛
البته  کند؛  انتخاب  را  خودش  می تواند  دازاین  ـ   3
وجود انسان دو حالت بنیادی دارد: ۱. وجود اصیل یا 
خودی )Authentic( که در آن، دازاین امکان های 
هستی خودش را به تملک درآورده است؛ 2. وجود 
در  که   )Inauthentic( غیر خودی  یا  اصیل  غیر 
آن این امکان ها رها یا سرکوب شده اند. مسلمًا هر 
دازاین متفرد در بخش عمدۀ زنده گی اش به صورت 

غیر اصیل وجود دارد.3 
جهان،  ـ  در  ـ  هستی  و  جهان،  در  همواره  دازاین 
یا در جهان بودن، مقوم دازاین است و خود اصیل 
به  و  می شود  سرکوب  روزی  هر  جهان  در  اغلب 
 Das( »دازمن«  هایدگر  تعبیر  به  و  نامشخص  فرد 

از  جهان  می شود.  بدل  منتشر،  فرد  یعنی   ،)man
اثر  بر  که  است  وسیعی  ابزاری  نظام  هایدگر  نظر 
ارتباط های عملی اهتمام پیدا می کند. هر ابزاری فقط 
در چهارچوب زمینه یی از وظایف دارای معناست و 

این وظایف به تمامی به هم وابسته اند.
هایدگر بر این اعتقاد بود که در جهان بودن دازاین به 
دو طریق اساسی کشف می شود؛ ۱. از راه انفعاالت؛ 
2. از راه فهم. او انکشاف حاصل از حاالت انفعالی 
واقع بوده گی  را   ... و  مالل  شادی،  ترس،  مانند 
همواره  دازاین  یعنی  کرد؛  توصیف   )Facticity(

خودش را در موقعیتی می یابد که در آن جا »بودن« 
گذشتۀ  انتخاب های  مولود  بودن ها  از  بعضی  دارد. 
نیز  دیگری  انتخاب های  گرچه  است،  دازاین  خود 
وجود دارد که جامعه، تاریخ، توارث یا عوامل برای 

او تعیین می کنند.
فهم نیز یک وصف وجودی است، هر فهمی احوال 
فهم  نیز  حالی  هر  همین طور  و  دارد  را  خودش 
خودش را دارد. فهم امکان های دازاین را منکشف 

می کند.4
دازاین  امکان های  که  را  گوناگونی  طرق  هایدگر 
دازاین  سقوط  شوند،  منحرف  بدان ها  است  ممکن 
نامیده است که عبارت اند از عافیت طلبی، غربت یا 
بیگانه گی و منتشر شدن یا تفرقه. عافیت طلبی دازاین 
را از مسوولیت دور می کند؛ غربت او را از خودی 
اصیل و اجتماع اصیل منحرف می نماید و تفرقه فاقد 
تعلق  اصیل  به خودی  که  است  انسجام و وحدتی 

دارد.
دو  از  را  وجودی  تحلیل  آلمانی  فیلسوف  این 
و  کلی  نگاه  نخست  راه  است؛  دانسته  ممکن  راه 
مجموعه یی به دازاین است و راه دوم، تحقیق دربارۀ 
دازاین اصیل. او برای رسیدن به این دو راه به دو 
پدیدار مرگ و وجدان توجه کرده و گفته است: مرگ 
مالحظه یی است که به ما این توانایی را می دهد که 
نیز  و وجدان  کنیم  درک  بودنش  کل  در  را  دازاین 

امکان اصیل دازاین را منکشف می سازد.5
و  اختیار  تعالی  نگرانی،  با  را  بودن  هست  هایدگر 
زمان مندی مترادف دانسته است؛ زیرا انسان یک باره 
آن چه می تواند نیست و موجود پرتاب شده در وجود 
است که در مقابل خود ردیفی از امکانات می بیند و 
خود را در این امکان ها پرتاب می کند و همین عین 
این که  نه  اوست  عین وجود  نگرانی  است.  نگرانی 

تنها احساس قلبی باشد.

تعالی و عروج  قیام ظهوری داشتن  بودن و  هست 
نیز است؛ تعالی یعنی گذشت و تجاوز. متعالی آن 
کسی است که این گذشت و تجاوز را تحقق بخشد. 
هایدگر تعالی را به بودن در دنیا تعریف کرده است. 
تعریف  موجوداتی  مجموع  او،  اندیشۀ  در  نیز  دنیا 
شده است که انسان با آن ها می تواند ارتباط و نسبت 
است که جهانی  انسان  فقط  این رو  از  باشد؛  داشته 
دارد، حیوان دنیا ندارد و فقط محیطی دارد. اختیار نام 
دیگر تعالی است، اما نه به معنای تصمیم یا انتخاب 
یا صرافت طبع، بلکه اختیار عبارت از این است که 

انسان خود را به سوی مقدورات و ممکنات خود 
را متضایفًا  دنیا و من  اختیار،  نتیجه  می افکند و در 
تولید می کند و باالخره هست بودن و قیام ظهوری 
داشتن، همان زمان مند شدن است. زمان مندی نیز از 
مخصوص  زمان مندی  است.  متمایز  خارجی  زمان 
هستی انسان، یعنی یک نحوۀ انسانی وجود و بودن 
فرایند زمان مند کردن است و زمانی  او یک  است. 
نیست که آدمی هست نبوده باشد و این به معنای 
ازلیت و ابدیت آدمی نیست، بلکه این است که زمان 
این که  برای  پایان می یابد؛  انسان آغاز می شود و  با 
آن عین هست بودن انسان است؛ پس هست بودن 
در آن واحد هم من و هم دنیا و هم زمان را بنیاد 

می نهد.۶
هایدگر به تاریخ توجه فراوانی می کرد، ولی تاریخ 
را به گذشته مربوط نمی دانست، بلکه حقیقت تاریخ 
را به آینده مرتبط می کرد. از نظر وی مطالعۀ تاریخ 
به مطالعۀ انسان می انجامد و امکان های وجود او را 

بر ما کشف می کند. ۷
به نظر هایدگر، انسان یک موجود پرتاب شده است؛ 
و  در یک خانواده  می آورد،  رو  دنیا  به  وقتی  یعنی 
اجتماعی،  فرهنگی،  سطح  یک  با  مشخصی  محیط 
هر  این رو  از  می یابد؛  تحقق  خاصی  زبانی  دینی، 
شخصی در یک بستر فرهنگی و زمینۀ فهم خاصی 
استدالل  به  فهم  تحلیل  در  وی  می کند.  زنده گی 
اکنون  بشری  موجودات  گفت  و  زد  دست  مهمی 
او  آن چه  طریق  از  که  می یابند  جهانی  در  را  خود 
است؛  گشته  فهم پذیر  می نامید،  فهم«  »پیش ساخت 
پیش  ما  که  مفاهیمی  و  انتظارات  مفروضات،  یعنی 
از هر نوع تجربه و تفکری به دست می آوریم، افق 
می دهند؛  تشکیل  را  فهمیدن  خاص  فعل  هرگونه 
پس هر تفسیری قباًل از طریق مجموعه مفروضات 
و پیش فرض هایی شکل می گیرد. هایدگر به همین 
فهم  تفسیری،  هرگونه  از  قبل  می کرد  توصیه  دلیل 
هستی  جهان  در  خودمان  موقعیت  آن  از  پیش  و 
بدون  معرفت  هایدگر  دیدگاه  از  کنیم.  بررسی  را 
پیش فرض وجود ندارد؛ پیش فرض هرگونه فهمی، 
نوعی آشنایی و تسلط قبلی با نوعی پیش فهم از کل 
پیشین،  تصورات  و  برداشت ها  که  آن جا  از  است. 
همیشه دانش ما را مشروط می کند، سرکوب تمامی 

عوامل ذهنی تعیین کنندۀ فهم ناممکن است. ۸ 

مهم ترین اندیشه های هایدگر
  1ـ ایمان هایدگر

به  معتقد  مؤمنان ساده دل و  از  مادر هایدگر  پدر و 
از  اندیشۀ خود  در  او  اما  بودند؛  کاتولیک  کلیسای 
خدا بحث نمی کرد و معتقد بود که هنوز زمان سخن 
گفتن از خدا فرا نرسیده است، ولی هیچ گاه کسی 
را از ایمان و اعتقاد دینی پرهیز نمی داد. ماکس مولر 
پسرش  و  نزدیکش،  دوست   )Max Muller(
کلیسا  و  دین  به  عمر  پایان  تا  که  داده اند  گواهی 
نباید  که  شد  متوجه  زود  خیلی  اما  بود،  عالقه مند 
به کلیسا برود. او هرگز  افراد متعصب  همراه سایر 
ایمان داشت و  نبوده است و به خدای یکتا  ملحد 
در دورۀ پیری هرگز از اصالت و ریشۀ مذهبی اش 
زادگاهش،  در  را  او  که  کرد  وصیت  و  نشد  دور 
اساس  بر  بسپارند و مراسمش  به خاک  مسکیرش، 

آیین کاتولیکی برگزار گردد.

  2ـ ادبیات هایدگر
دشوار  زبان  هایدگر،  منحصربه فرد  ویژه گی های  از 
ارتباط  او  دیدگاه های  و  اندیشه  با  البته  که  اوست 
دارد. آثار این فیلسوف آلمانی نیز پر است از واژه های 
ابتکاری و جعل شده به وسیلۀ خود او؛ به گونه یی  که 
امکان تبدیل آن ها به معادل های مناسب در زبان های 
غیرآلمانی یا واژه های دیگر در زبان آلمانی نیست؛ 
برای مثال کلمۀ دازاین، که به انسان گفته می شود، 
دو بخش دارد: »دا« )Da( به معنای آن جا و )زاین( 
»Sein«، یعنی وجود که در کنار هم معنای »وجود 
آن جا« را می دهند. این واژه به دلیل ارتباط و نسبت 

انسان و وجود به کار رفته است.
  3ـ وجود و زبان

زبان  و  وجود  تفکر،  بین  وثیق  نسبتی  به  هایدگر 
به زبان می آید. زبان،  تفکر  معتقد است؛ وجود در 
دارد  زبان سکنا  خانۀ  در  انسان  است،  خانۀ وجود 
کلمات اند،  خالق  که  آنان  و  می کنند  فکر  که  آنان 

نگهبانان این خانه اند. ۹ 
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به نظر هایدگر، انسان یک موجود پرتاب شده است؛ یعنی وقتی به دنیا رو می آورد، در 
یک خانواده و محیط مشخصی با یک سطح فرهنگی، اجتماعی، دینی، زبانی خاصی تحقق 
می یابد؛ از این رو هر شخصی در یک بستر فرهنگی و زمینۀ فهم خاصی زنده گی می کند. 
وى در تحلیل فهم به استدالل مهمی دست زد و گفت موجودات بشرى اکنون خود را در 
جهانی می یابند که از طریق آن چه او »پیش ساخت فهم« می نامید، فهم پذیر گشته است؛ 
یعنی مفروضات، انتظارات و مفاهیمی که ما پیش از هر نوع تجربه و تفکرى به دست 
می آوریم، افق هرگونه فعل خاص فهمیدن را تشکیل می دهند؛ پس هر تفسیرى قباًل از 

طریق مجموعه مفروضات و پیش فرض هایی شکل می گیرد



به  اعتراض  در  مدنی  نهادهای  نماینده گان  و  زن  حقوق  فعاالن 
تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان، در کابل دست به 
تظاهرات زدند. تظاهرکننده گان خواستار عدالت و پایان خشونت 

علیه زنان شدند. 
تظاهر کننده گان شعارهای »عدالت حق ماست«، »زنان نباید قربانی 
شوند«، »خشونت بس است«، و »زنان را نکشید« را سر می دادند. 

آن ها گفتند که حق انسانی زنان نباید به مساله سیاسی تبدیل شود و 
از آن به عنوان حربه یی برای شهرت و مقام استفاده گردد. اشتراک 
کننده گان این تظاهرات گفتند که قانون منع خشونت، مانع ازدواج با 

دختران زیر سن می شود و این قانون باید تصویب شود.
را  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  هفته گذشته  افغانستان  پارلمان 
تصویب نکرد و آن را برای تعدیل به کمیسیون های پارلمانی راجع 
نمود. شماری از نماینده گان مجلس گفتند که حداقل شش ماده این 
قانون مغایر شریعت و اسالم است. برخی از نماینده گان این قانون 

را »لکۀ ننگ« خواندند.
قانون  که  گفت  تظاهرات،  این  سازماندهنده گان  از  ثاقب،  دیانا 
منع خشونت باید بدون تعدیل تصویب شود: »این گردهمایی در 
حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است. تقاضای 
آن هایی که این جا جمع شده اند، این است که این قانون را بدون 

هیچ تغییری تصویب کنند«.
  نگرانی از افزایش خشونت ها علیه زنان

و  مدنی  خواست های  به  که  صورتی  در  گفتند  تظاهرکننده گان 
مسالمت آمیز آن ها پاسخ مثبت داده نشود، دست به اعتراض های 

گسترده تر خواهند زد. 
لت و کوب زنان، ازدواج با دختران نابالغ و چند همسری از مسایل 

مورد اختالف در قانون منع خشونت علیه زنان می باشند.
شریعت  با  ماده ها  این  می گویند  پارلمان  نماینده گان  از  شماری 
سازگار نیستند. ولی خانم ثاقب گفت همین موارد در قانون مدنی 
گنجانده شده و تطبیق می شود: »هیچ کدام این ماده ها مخالف قانون 
اساسی و دین اسالم نیست. من فکر می  کنم این ماده ها خیلی ها را 

دچار سوءتفاهم کرده است«. 
مورد  ماده های  در  تعدیل  از  پس  است  قرار  منع خشونت  قانون 
اختالف آن بار دیگر به رای گیری گذاشته شود. فعاالن حقوق زن 
نگرانند که مبادا این قانون نتواند به خشونت های روزافزون در 

افغانستان پایان دهد.
براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱3۹۱ 
حدود 3۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان رسما از سوی این نهاد ثبت 

شده است.
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پاکستان پا را 
از گلیمـش درازتر مـی کند

دانشجویان معترض...
برکناری  اجتماعی،  علوم  دانشکده  رییس  برکناری 
علمی  کادر  در  تغییر  دانشکده،  این  استادان  از  یکی 
دانشکده و منع رفتارهای تبعیض آمیز با دانشجویان بر 
مبنای قوم، از مهم ترین خواست های این دانشجویان 

بود.
کاربران  از  بسیاری  استقبال  با  اعتصاب  این  پایان 

شبکه های اجتماعی رو به رو شد.
اعتصاب دانشجویان در کابل در روزهای گذشته نیز 
از سوی هنرمندان، نویسنده گان، شاعران، شماری از 
نهادهای مدنی و گروه های مختلف مردمی حمایت 

شده بود.
در  نیز  بامیان  و  هرات  در  دانشجویان  از  شماری 
اجتماعی  دانشکده علوم  دانشجویان  این  از  حمایت 

کابل، دست به اعتصاب غذا زده بودند.

  تظاهرات بر ضد اعتصاب
همچنین روز گذشته شماری از دانشجویان دانشکده 
این  به  اعتراض  در  کابل  دانشگاه  اجتماعی  علوم 

اعتصاب تظاهرات کردند.
آن ها از دانشگاه کابل تا مقر پارلمان راهپیمایی کردند 
هیچ وجه  به  »ما  نوشتند:  خود  پایانی  قطعنامۀ   در  و 
و  اجتماعی  علوم  دانشکده  رییس  برکناری  خواهان 
استاد مربوط نیستیم و از حق رییس دانشکده، استادان 

و تمام دانشجویان دفاع می کنیم.«
»ما  افزوده اند:  همچنین  قطعنامه  نویسندگان 
دانشجویان از جریان تدریس، رفتار مناسب، برخورد 
اخالقی، شفافیت در امتحان راضی هستیم و هر گونه 
اعتراض مغرضانه و غیرمسووالنه را به شدت محکوم 

می کنیم.«
این دانشجویان می گویند آنها خواستار بررسی قانونی 

اتهاماتی هستند که از سوی دانشجویانی که اعتصاب 
غذا کرده اند علیه رییس دانشکده و یکی از استادن 

علوم اجتماعی مطرح شده است.

راه پیمایان می گویند اتهامات مطرح شده علیه استادان 
و هیات اداری این دانشکده، باید از سوی دادستانی 

کل بررسی شود.
دانشجویانی که روز دوشنبه اقدام به تظاهرات کردند، 
پیش  معترض  دانشجویان  اعتصاب  محل  نزدیک  تا 
»عدالت  که  دادند  شعار  آن ها  با  مخالفت  در  رفتند 

عدالت«.
دانشجویان،  از  خود  قعطنامۀ  در  تظاهرکننده گان 
جلو  که  خواسته اند  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای 
استفاده  سوء  مورد  »تا  بگیرند  را  خود  احساسات 

دیگران قرار نگیرند«.

          احمد عمران

هرچند هنوز حکومت جدید پاکستان عماًل به کار 
آغاز نکرده و وارد عرصۀ سیاسِت این کشور نشده، 
افغانستان  با  خوب  مناسبات  عدم  نشانه های  ولی 
کشور  این  دولت مرداِن  دیدگاه های  در  می توان  را 
عباس  جلیل  به تازه گی  کرد.  حس  حاال  همین  از 
بدون  پاکستان،  خارجۀ  وزارت  معین  جیالنی 
درنظرداشت همۀ اصول روابط بین الملل و اخالق 
در  توازن  زدن  برهم  به  را  افغانستان  همسایه گی، 
منطقه متهم کرده و در مورد روابط کشورما با هند، 

حرف های بی موردی را مطرح کرده است.
از  هند،  به  سفری  طی  کرزی  رییس جمهور  اخیراً 
این کشور خواست که در عرصۀ نظامی، افغانستان 
نیازهای  از  فهرستی  کرزی  آقای  کند.  کمک  را 
ارایه  هند  جانِب  به  را  افغانستان  ارتش  تسلیحاتی 

کرد.
 البته این بار نخست نیست که پاکستانی ها در امور 
به گونۀ صریح و آشکار دخالت  ما  داخلی کشور 
پاکستان  گذشته،  سال  ده  همین  ظرف  می کنند. 
واکنش  بارها  هند  با  افغانستان  روابط  به  نسبت 
نشان داده و حتا به گونۀ شرم آوری از دولت مردان 
کشور خواسته است که کنسول گری های هند را در 
تنها  نه  این تقاضا  ببندند.  افغانستان  والیات مرزِی 
با اصول روابط بین الملل منافات دارد، بل که عماًل 
مداخله در امور داخلی یک کشورِ دیگر محسوب 

می شود. 
چرا هیچ گاهی افغانستان نسبت به روابط پاکستان 
با کشورهای دیگر واکنش نشان نداده است؟ چرا 
این کشور حتا می خواهد روابط خارجِی افغانستان 
باید دوست  با کی ها  را مدیریت کند و بگوید که 
فردا  کشور  این  شاید  دشمن؟  کی ها  با  و  باشیم 
بگوید که ما دوست نداریم افغانستان روابط نزدیک 
با کشورهای غربی داشته باشد و بهتر است روابط 
و  کشور  این  به  طالبان،  زمان  به ساِن  خارجی اش، 

چند کشور حوزۀ خلیج فارس محدود گردد.
 از جانب دیگر، وقتی پاکستانی ها نسبت به روابط 
افغانستان با کشورهای دیگر این همه حساسیت نشان 
می دهند، چرا در مورد پایگاه های دهشت افکنان و 
تروریست ها که در خاِک این کشور موقعیت دارند 

انداخته اند، هیچ  امنیت کل منطقه را به مخاطره  و 
حرف وسخنی نمی گویند؟

می کشد  خط ونشان  ما  برای  حالی  در  پاکستان 
اصلی ترین  خود  که  می کند  تعیین  تکلیف  و 
آیا  است.  القاعده  و  بین المللی  تروریسم  حامی 
آن  در  تروریستان  امن  پناهگاه های  موجودیت  در 
سوی خط دیورند، مردم افغانستان روی آرامش را 
خواهند دید؟ همین چند روز پیش، شهروندان کابل 
از مخوف ترین حمالت  بار دیگر شاهد یکی  یک 
این  پُرجمعیِت  محله های  از  یکی  در  بشری  ضد 
باور کارمندان سازمان  به  بودند. حمله یی که  شهر 
ملل، یکی از شاخه های این سازمان را هدف قرار 
داد. گزارش ها در مورد این حملۀ مرگبار حاکی از 
این است که این حمله در خاک پاکستان طراحی 
و برنامه ریزی شده بوده است. چرا دولت پاکستان 
نسبت به قتل افغانستانی ها که به وسیلۀ استخبارات 
و نهادهای نظامی این کشور صورت می گیرد، هیچ 

واکنشی نشان نمی دهد؟ 
پاکستان همین حاال بیشتر از چهل کیلومتر مرزهای 
است  داده  گسترش  افغانستان  خاک  در  را  خود 
ولی  شد،  باعث  نیز  را  مرزی  تنش های  برخی  که 
این  در  یا  گونۀ شرم آوری  به  کشور  این  مقام های 
خصوص سکوت اختیار کردند و یا ارتش و پولیس 
افغانستان را به آتش باری بر پاسگاه های این کشور 
از سوی  هیچ صورت  به  که  موردی  کردند.  متهم 

منابع مستقل و بی طرف تأیید نشده است. 
پاکستان در مورد روابط افغانستان با دیگر کشورها 
نگران است، ولی خودش در مورد سیاست هایی که 
است،  کرده  تنش  و  التهاب  دست خوش  را  منطقه 
هیچ نگرانی یی ندارد. البته در این میان، دولت مردان 
افغانستان نیز کمتر از همتایان پاکستانی خود، تقصیر 
ندارند. سیاست ضعف و تضرِع آقای کرزی سبب 
کند.  درازتر  گلیمش  از  را  پایش  پاکستان  که  شد 
به  که  دارند  وجود  نظام  ساختار  در  افرادی  هنوز 
گونۀ مستقیم حامی منافع پاکستان اند. هنوز افرادی 
در رده های قدرت در افغانستان قرار دارند که عماًل 
پاکستان  استخباراتی  شبکه های  و  آی.اس.آی  به 
پیوندهای نزدیِک فکری و ایدیولوژیک دارند. هنوز 
افرادی در درون نظام فعالیت می کنند که اطالعات 
سری افغانستان را در اختیار مقام های پاکستانی قرار 

و  شناخته شده  چنان  افراد  این  از  برخی  می دهند. 
آن ها  نام  گرفتِن  به  نیازی  اصاًل  که  معلوم الحال اند 
این  در  افغانستان  اطالعاتی  سازمان های  نیست. 
دارند،  اختیار  در  کافی  اسناد  و  شواهد  خصوص 
ولی متأسفانه این افراد از حمایت بی دریِغ شخص 

رییس جمهوری برخوردارند. 
هنوز  می گفت،  ریاست جمهوری  ارگ  در  دوستی 
نمی رسد که گزارش  پایان  به  ارگ  جلسات سرِی 
استخباراِت  رییس  میز  روی  آن  جریاِن  مفصل 
پاکستان قرار می گیرد. این سخن اگر درست و دقیق 
باشد که زیاد هم دور از انتظار نمی نماید، باید گفت 

که افغانستان با فاجعۀ بزرگی روبه رو است. 
که  نیست  کافی  پاکستان،  با  مشکالت  حل  برای 
معین وزارت خارجۀ افغانستان واکنش لفظی نشان 
این  با  رو  در  رو  جنِگ  آغاز  معنای  به  این  دهد. 
کشور هم نیست، هرچند که پاکستانی ها از ده سال 
مدیریت  افغانستان  در  را  نیابتی  جنِگ  این سو  به  
دستگاه  به ویژه  و  کشور  دولت مردان  می کنند. 
اسناد  تهیۀ  با  را  مسایل  این  باید  آن ها،  دیپلماسی 
دنبال  بین المللی  مجاری  از  مستند،  گزارش های  و 

کنند. 
مناسباِت  وارد  معقول  صورتی  به  باید  پاکستان 
افغانستان  ویژه  به  و  خود  همسایه های  با  سازنده 
شود. نمی توان از سیاست ضعف، نتیجه یی غیر از 
چیزی که وجود دارد را گرفت. این سیاست، ناکامِی 
خود را ظرف بیشتر از یک دهۀ اخیر ثابت کرده و 
حاال زماِن برخوردهای حساب شده تر و جدی تر فرا 
رسیده است. از طرف دیگر، دولت مردان افغانستان 
باید حداقل این اندازه شعور سیاسی را داشته باشند 
از  نظامی  کمک  تقاضای  گونه  هر  که  بفهمند  که 
هند، می تواند برای پاکستان حساسیت زا و برای ما 
زیان بار تمام شود. هرچند که این کشور حق ندارد 
است  واضح  ولی  کند،  مداخله  خصوص  این  در 
که هند با توجه به امکانات نظامِی خود نمی تواند 
به اصلی ترین نیازهای نظامِی افغانستان پاسخ دهد. 
آقای کرزی از سِر لج با امریکا، می خواهد پای هند 
گونۀ  به  که  حالی  در  کند،  وارد  معادله  این  در  را 
اصولی، افغانستان باید نیازهای تسلیحاتِی خود را از 
شرکای ناتوی خود به دست آورد، اما به این شرط 

که درایتی در کار باشد و مدیریتی.
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اوضاع پیچیدۀ افغانستان...
پایانی  بیانیۀ  در  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای  خارجه  امور  وزرای  شورای  نشست 
عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که روز دوشنبه در 
بیشکک )پایتخت قرقیزستان( برگزار شد، تاکید شده 
افغانستان  در  بینی  پیش  غیرقابل  وضعیت  که  است 
آسیای  منطقه  کل  در  ثبات  و  امنیت  برای  تهدیدی 

مرکزی است.
ادامۀ حضور  با  رابطه  در  است:  آمده  بیانیه  این  در 

و  تروریسم  رشد  و  افغانستان  در  مخرب  نیروهای 
کشورهای عضو  کشور،  این  در  مخدر  مواد  قاچاق 
در  را  هماهنگی  اقدامات  جمعی  امنیت  پیمان 
با این تهدیدات  چارچوب این سازمان برای مقابله 
بین الملل در جهت  از تالش های جامعه  و حمایت 

افزایش امنیت افغانستان اتخاذ کرده اند. 
خود  آماده گی  همچنین  پیمان  این  عضو  کشورهای 
و  استقالل  راستای  در  جانبه  همه  همکاری  برای 
افغانستان و  ارضی و حفظ وضعیت خنثی  تمامیت 
تبدیل این کشور به کشور آزاد، دموکراتیک و فارغ 

اعالم  مخدر  مواد  و  ترورویسم  شوم  پدیده های  از 
می کنند.

خروج  سازمان،  این  عضو  کشورهای  عقیده  به 
نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2۰۱4 باید 
برنامه مشخص  و  امنیت  قطعنامه شورای  اساس  بر 
کشور  این  امنیت  به  رسیدن  آسیب  عدم  جهت  در 

صورت بگیرد.
کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
بالروس، ارمنستان، عضو پیمان امنیت جمعی هستند.

تظاهرات به حمایت از 
قانون منع خشونت 

علیه زنان

پنج میلیون دالر جوایز 
به مبتکرین تکنالوژیکی

اعالم کرد  نوآوری"  "نور  برنامۀ  افتتاح  از  بعد  وزارت مخابرات 
که برای کسانی که راه حل های ابتکاری را در استفاده از موبایل 
و کمپیوتر ارایه نمایند، پنج میلیون دالر جوایز متعدد اختصاص 

یافته است.
انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز 
گذشته  در مراسم افتتاح برنامۀ ډېوې؛ یا "نور نوآوری" گفت که 
این برنامه به گونه یی است که هر اداره نیازمندی های خود را در 
قسمت استفاده از موبایل و کمپیوتر به وزارت مخابرات اعالم می 
کنند و  پس از آن هر فرد و شرکت افغان می تواند در این رقابت 
آزاد شرکت کند و به بهترین ابتکار و ایده از دو هزار تا هشتاد 

هزار دالر جایزه داده می شود.
وی افزود که این برنامه به هزینۀ مجموعی پنج میلیون دالر دارای 
دوصد جایزه می باشد و تا ماه جوزای سال ۱3۹5 تکمیل می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که جوانان افغان نیز مانند کسانی که شبکه 
بتوانند  اند،  ساخته  را  اسکایپ  و  بوک  فیس  مانند  انترنتی  های 

ابتکارات جدید را ارایه کنند.
وزیر مخابرات یکی از اهداف مهم این برنامه را رشد استفاده از 

تکنالوژی موبایل در کشور عنوان کرد.
سنگین افزود که این برنامه توسط بانک جهانی تمویل می شود.
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گفت وگوکننده: ناجیه نوري 

به  حاضر  این که  از  تشكر  جنرال!  آقای 
ماندگار  روزنامه  با  ویژه  گفت وگوي 
شدید، در نخست وضعیت سیاسي کنونی 

افغانستان را چگونه ارزیابي مي کنید؟
برگیرندۀ  در  بیشتر  کشور  کلي  وضعیت 
افغان ها،  به  امنیتي  مسوولیت هاي  انتقال  
انتخابات 2۰۱4، وضعیت نا به سامان حاکم 
در جامعه، جنگ، شورش گري و چگونه گي 

انتقال سیاسي قدرت است.
مداخله های  و خصوصًا  همسایه ها  مداخلۀ 
نا مشروع همسایه شرقي در امور کشوري 
خاک  به  کشور  این  پراگني هاي  راکت  و 
افغانستان، فقر عمومي و بیکاري از مسایل 
است  افغانستان  کلي  برگیرندۀ وضعیت  در 
که دست به دست هم داده و بحران عمیق 
وجود  به  را  اجتماعي  و  اقتصادي  سیاسي، 

آورده است.
را   2014 سال  از  پس  افغانستان  شما 

چگونه مي بینید؟
مسوولیت هاي  گرفتن  عهده  به  چگونه گي 
انتخابات  یک  برگزاري  چگونه گي  امنیتي، 
انتقال  چگونه گي  شفاف،  و  سراسري 
سیاسي از رهبري فعلي به رهبري منتخب، 
چگونه گي ایجاد روابط با جامعۀ جهاني و 
باالخره این که چگونه  گی ادامۀ همکاري هاي 
جامعه جهاني را توسط حکومت داري خوب 
می توانیم تداوم ببخشیم. اگر به اهدافی که 
بر شمردم برسیم، سال 2۰۱4 و پس از آن 
بود؛  موفقیت خواهد  از  پر  افغانستان  براي 
از  کافي  و  الزم  آماده گي  حاال  تا  چون  اما 
شخصیت های  و  احزاب  و  دولت  سوي 
مطرح کشور دیده نمي شود، بنابراین بد بیني 
افغان ها نسبت به سال 2۰۱4 و پس از آن از 
بنابراین،  افزایش است.  به  اکنون رو  همین 
افغانستان پس از 2۰۱4، بسته گي به افغان ها 
از  برای خروج  راه  حلی  نوع  که چه  دارد 

بحران می سنجند.
شما از نقش خود افغان ها در سال های پس 
نقش  میان،  این  در  گفتید؛  از 2۰۱4 سخن 
تحول  در  را  احزاب  و  سیاسي  نخبه گان 
افغانستان پس از 2۰۱4 براي بهبود وضعیت 

چگونه می بینید؟
و  است  حاکم  فردگرایي  که  جوامعی  در 
است،  نشده  نهادینه  آن  در  حزبي  فرهنگ 
بازي  نقش  که  هستند  شخصیت ها  تنها 
مي کنند و متأسفانه جامعۀ افغانستان از جملۀ 
زیر  بیشتر  ما  مردم  و  است  چنین جوامعي 
بار حلقاتي رفته اند که تفرقه را به نفع خود 
منتظر  با آن هم جامعه هنوز  مي بینند؛ ولي 
راهنمایي  است که شخصیت هاي شان چه 
در  شخصیت ها  که  معنا  این  به  مي کنند، 

افغانستان تعیین کننده هستند.
به باور من شخصیت هایی که در نامالیمت ها 
در کنار ملت بودند، مي توانند نقش مهم را  
در حل بحران، بهبود وضعیت و سوق دادن 
جامعه به سمت ثبات بازي کنند و اگر این 
یک  به  و  شوند  متحد  هم  با  شخصیت ها 
بسیار  نقش  مي توانند  برسند،  ملي  اجماع 
خوبي در کند ساختن بحران پس از 2۰۱4 

بازي کنند.
چرا احزاب و نخبه گان و فعاالن سیاسي 
فاقد یك طرح و برنامه براي بیرون رفت 

از بحران سال 2014 هستند؟
ما دو نوع شخصیت  و احزاب داریم: یکي 
و  گرفته  شکل  سرد  جنگ  در  که  احزابي 
و  شخصیت ها  دوم  و  یافتند  شخصیت 
وجود  به  دموکراسي  دهۀ  در  که  احزابي 
شخصیت ها  و  احزاب  این  البته  و  آمدند 
نیز به دو دسته تقسیم مي شوند: یک دستۀ 
آنان وابسته به بیگانه گان هستند و دسته دوم 

مردمي هستند.
شکل  شخصیت هاي  احزاب  نمي خواهیم 
گرفته در زمان جنگ سرد را متهم کرده و 
از  شماري  اما  هستند،  بد  آن ها  که  بگویم 
و  هستند  مشکالتی  دچار  این شخصیت ها 
وفق  را  خود  امروزي  شرایط  با  نمي توانند 
داده و متحول شوند و تابع یک اجنداي ملي 
باید متحد شوند و یک اجنداي  اما  شوند، 

ملي را به وجود بیاورند.
نمي خواهد  تنها  نه  دولت  دیگر،  سوي  از 
نیروي  عنوان  به  بل  کند،  رشد  احزاب 
بازدارنده مانع گسترش احزاب شده است؛ 
بنابراین تمام این مسایل دست به دست هم 
برنامۀ  تا احزاب و نخبه گان فاقد یک  داده 

ملي و فراگیر باشند.

وجود  اجندایی  یا  طرح  حاضر  حال  در 
را  سیاسي  فعاالن  و  نخبه گان  تا  دارد 
گردهم آورده و تا فرا رسیدن سال 2014 

به یك توافق ملي برساند؟
اکثریت فعاالن و نخبه گان سیاسي در تالش 
اند تا طرحي را به وجود بیاورند تا همه به 
نظر من چنین طرحي  به  اما  برسند؛  توافق 
گیرندۀ مسایل کالن  دربر  باید  به طور کل 
ملي باشد، نه جزییات. زیرا اگر به جزییات 
گروهي  و  سمتي  سلیقه هاي  شود  پرداخته 
باال خواهد گرفت؛ بنابراین باید در برگیرندۀ 
امنیت،  خوب،  دولت داري  ملي،  مصلحت 

اقتصاد و ایجاد روابط حسنه با دنیا باشد.
از بحران  بیرون رفت  دوستان زیادي براي 
پس از 2۰۱4 طرح هایی ارایه کرده اند، اما 
توسط  که  ملي  اجنداي  طرح  میان  این  در 
را  آن  من  و  شده  ارایه  مسعود  ولي  احمد 
مطالعه کردم، طرح خوبي است و الزم است 
که روي آن بحث صورت گیرد و مي تواند 

یک بستر خوبي براي میثاق ملي باشد.
اوضاع  چگونه گي  ملي  اجنداي  طرح  در 
فعلي به طور عام مشخص شده و پنج مرحله  
به  دموکراسي  و  ثبات  امنیت،  تأمین  براي 
کلي مطرح شده است و شاید نویسنده عمداً 
نخواسته تا وارد جزییات شود؛ جزییات را 
است.  دانسته  سیاست  حق دست اندرکاران 
این طرح درِ  بنابراین مي توان گفت که در 

گفت وگو باز گذاشته است.
گفته  بن  کنفرانس  مورد  در  طرح  این  در 
زمینه  ملي و  ایجاد حاکمیت  آغاز  شده که 
براي نیل به آیندۀ خوب بوده است؛ اما به 
نماینده گي  افغانستان  از کل  بن  عقیده من، 
نمي کرد و در این کنفرانس، جبهۀ مقاومت 
ملي افغانستان اکثریت کرسي ها را به خود 
متوازن  نا  خود  این  و  بود  داده  اختصاص 

بودن حاکمیت در آینده را به میان آورد.
براي  مي تواند  چقدر  ملي  اجنداي  طرح 
موثر   2014 سال  بحران  از  رفت  بیرون 

باشد؟
طرحی  دارند،  ادعا  که  دوستانی  میان  در 
برای نجات افغانستان دارند، طرح اجنداي 
مسعود،  ولي  احمد  توسط  شده  ارایه  ملي 
براي  حاال  تا  که  است  طرحی  جامع ترین 
دفع بحران در دسترس ما قرار گرفته است؛ 
اما ما نمي توانیم در مورد نوشته هایی که تا 
کنون وجود ندارد، قضاوت و داوري کنیم.

که  کامل  طرح  حاضر  حال  در  بنابراین   
شده  پرداخته  ملي  مسایل  به  بیشتر  آن  در 
ملي  گفتمان  براي  خوب  آغاز  مي تواند  و 
باشد، طرح اجنداي ملي احمد ولي مسعود 

است.
در پایان اگر حرف خاصي دارید، بفرماید.
پیشنهاد  یک  فکر  صاحبان  و  نخبه گان  به 
دارم و آن این که از محدویت هایی که جنگ 
سرد و بیگانه گان بر ما وضع کرده اند، بیرون 
بیایند و با گذشتن از مسایل قومي، زباني، 
یک  به  رسیدن  براي  گروهي،  و  سمتي 

افغانستان با ثبات به منافع ملي بیاندیشند.

جنرال عبدالهادي خالد معاون پیشین وزارت داخله:

اجندای ملی می تواند آغازی برای 
گفتمان ملی باشد

به حمایت از توسعۀ...
 دارد. شماری از اعضای باتجربه پولیس و 
نیروهای محلی هم عضو این نیرو هستند.

این نیرو که سال 2۰۰۷ آغاز به کار کرد 
به سبب فقدان ماموریتی روشن که به آن 
مجموعه  در  را  خود  جایگاه  دهد  امکان 
عملیات گسترده بین المللی ناتو یا سازمان 
با شروع  بازیابد  افغانستان  در  متحد  ملل 

دشواری روبرو شده بود.
برای اصالح این وضع اتحادیه اروپا سپس 
تالش کرد مسوولیت ها را مشخص کند: 
ناتو مسوولیت آموزش حدود ۱3۰ هزار 
گرفت  برعهده  را  پولیس  عادی  نیروی 
و  پولیس  فرماندهان  آموزش  وظیفه  و 

واگذار  »یوپل«  به  وزارتخانه ها  مقامات 
شد.

اروپایی ها در چارچوب این ماموریت در 
سال 2۰۱۰ یک دانشکده پولیس را افتتاح 
افسر را  از 45۰۰  بیش  تاکنون  کردند که 

تربیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، 
دادند  اطمینان  دوشنبه  اروپایی  وزیران 
توسعه  از  حمایت  به  اروپا  اتحادیه 
از جمله در  آینده  افغانستان در سال های 

زمینه حاکمیت قانون ادامه خواهد داد.
حمالت  هدف  غالباً  پولیس  نیروهای 
علت  همین  به  می گیرند  قرار  طالبان 
ادامۀ  خواستار  افغان  مقامات  از  شماری 

کار یوپل پس از سال 2۰۱4 شده اند.

نیروهای ما برای...
پتریوس  دیوید  جنرال  اخالقی   
را  این سمت  به  جلوی رسیدن وی 

گرفت.
از  آلن  نهایت جان  در  این  با وجود 
تبرئه شد. جنرال جان  اتهام  هرگونه 
آلن در پاسخ به این که آیا برای غرب 
بسیار ضروری است که در افغانستان 
بماند، گفت: تردیدی در این موضوع 
وجود ندارد. جامعه بین الملل متعهد 
باقی خواهد ماند. نیروهای ما پس از 
نیروهای  آموزش  به  نیز   2۰۱4 سال 

افغان ادامه خواهند داد.

ولې باید د سولې عالي شورا 

لغوه شي!
عايل  سولې  د  چې  ویيل،  غړو  جرګې  مرشانو  د 

شورا  دې  د  وایي،  هغوی  يش.  لغوه  دې  شورا 

هېڅ  کې  برخه  په  سولې  د  راهیسې  جوړېدو  له 

پرمختګ نه دی راغلی او له لګښتونو پرته بله السته 

راوړنه نه لري.

سناتورانو دغه راز ویل، چې د سولې عايل شورا له 

ډېرو لګښتونو او دوه کلن فعالیت رسه رسه په هېواد 

کې جګړو او نا امنۍ زور اخیستی دی. 

نه دی چې د سولې پر عايل شورا  دا لومړی ځل 

خو  تورنېږي؛  کفایتۍ  بې  په  او  کېږي  نیوکې 

وروستۍ اندېښنې وروسته له هغې زور اخيل، چې 

وسله  د  کې  والیتونو  یوشمېر  او  کابل  پالزمېنه  په 

والو فعالیتونو او خونړیو بریدونو زور واخیست.

دروند  ټولو  تر  کې  بریدونو  وروستیو  په  طالبانو  د 

هغه یې په کابل کې د عامه ساتنې به معینیت او د 

کډوالو د نړۍ والې ادارې په یوه دفرت برید و چې 

یوشمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.

که څه هم چې د سولې عايل شورا ادعا لري، چې 

د سولې په برخه کې یې هلې ځلې کړي او السته 

ښکاره  په  چې  دی  دا  حقیقت  خو  لري؛  راوړنې 

افغانان د سولې راوستو او د سولې په برخه کې د 

پرمختګ نښې نه ویني.

افغان حکومت او د سولې عايل شورا په وار وار په 

طالبانو د سولې غږ کړی؛ خو له مقابل لوري یې په 

خونړیو بریدونو او وژنو ځواب تر السه کړی دی.

ځینې سیايس شننونکي وايي، چې په هېواد کې د 

په دې  ناکامېدلو اصيل المل  سولې د عايل شورا 

راټولېدل دي چې نيش  کسانو  داسې  د  کې  شورا 

کوالی د سولې لپاره هڅې وکړي.

د سولې د عايل شورا په مرسته تر اوسه هېڅ طالب 

چارواکی چې په طالبانو کې له نفوذ نه برخورداره 

کېدو  ځای  یو  په  رسه  پروسې  له  سولې  د  او  وي 

رسه یې د وسله والو طالبانو په لیکو کې کمزوري 

یوځای  دی  نه  رسه  پروسې  له  سولې  د  رايش، 

شوی.

که څه هم چې د سولې عايل شورا د کابو دوه سوو 

ته  غړو  او  لري  کې  واک  په  بودیجه  ډالرو  میلونو 

یې په زرګونو ډالره معاش ورکول کېږي، حتی دغه 

پاکستان کې هم یوشمېر طالبانو  او  په کوټه  شورا 

ډالره معاشونه  ته زرګونه  او د اسالمي حزب غړو 

سولې  د  کې  هېواد  په  یې  اوسه  تر  خو  ورکوي؛ 

کړې.  برابره  ده  نه  هم  زمینه  اترو  خربو  واقعي  د 

توانېدلې  ده  نه  اوسه د سولې عايل شورا  تر  حتی 

درک  طالبانو  د  وګوري،  رسه  مرشانو  طالبانو  له 

ولګوي او وررسه خربه رشیکه کړي.

طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت او د سولې 

له عايل شورا رسه د خربو اترو لپاره زړه نه دی ښه 

کړی او هغه یې بې واکه بليل دي.

د سولې شورا همدې کمزورۍ ته په کتو، چې په 

دوو کلونو کې یې حتی د طالبانو ادرسونه پیدا نه 

د سولې خربو  او  یې وررسه ونشوې  کړل، خربې 

د  کسان  یوشمېر  کړه؛  نه  برابره  زمینه  یې  ته  اترو 

بهیر  روان  په  سولې  د  او  شورا  عايل  په  سولې 

شکمن دي.

وایي،  غړي  جرګې  وليس  د  او  پوهان  چارو  د 

نورو  یوشمېر  ځای  پر  سولې  د  شورا  دغه  چې 

ځانګړو اهدافو لپاره جوړه شوې ده. هغو ی وايي، 

ولسمرش ښايي له دې شورا نه د ټاکنیز کمپاین لپاره 

کار واخيل او په راتلونکیو ټاکنو کې د خپل نوماند 

په خوښه ترې استفاده وکړي. دغه راز یوشمېر په 

خپلو  ټیم  واکمن  چې  لپاره  دې  د  دي،  باور  دې 

پیدا  رسچینه  ورکونې  معاش  د  ته  کسانو  یوشمېر 

کړي او ځینې ال دا هم وايي، چې ولسمرش د دې 

یوشمېر  او  قوماندان  جهادي  پخواين  چې  لپاره 

شخصیتونه ترې زړه بدي نيش او په مقابل کې یې 

ونه درېږي؛ نو په دې شورا یې مرصوف ساتيل او 

معاشونه ورکوي.

افغان حکومت او د سولې عايل شورا نه یوازې دا 

روښانه سرتاتېژي  او  یې الزمه  لپاره  د سولې  چې 

پیدا نشو  یې  ادرسونه  د طالبانو  جوړه کړای شوه، 

کړای او له هغوی رسه یې مخامخ خربې ونشوې؛ 

بلکې ټوله تکیه یې پر پاکستان واچوله. د افغانستان 

د سولې کيل یې د پاکستان په الس کې وګڼله او 

پورته  ګټه  اعظمي  څخه  تریبیون  دې  له  پاکستان 

کړه.

په ټوله کې په تېرو دوو کلونو کې د سولې د عايل 

او  ول  کې  حالت  خنثی  یوه  په  فعالیتونه  شورا 

سناتوران حق لري، چې د دې شورا د لغوه کېدو 

غږ پورته کړي، هغه دول چې له دې وړاندې په وار 

وار وليس، چې سیايس ګوندونو او خلکو د دې 

شورا د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.

نه  هیله  راوستو  سولې  د  شورا  دې  له  خلک  نور 

استازو  دخلکو  او  وکیالنو  د  باید  حکومت  لري. 

ټاکنو  د  چېرې  که  ووايي.  ځواب  ته  وړاندیز  دې 

موخه  کولو  پیدا  معاشونو  ته  خلکو  یا  او  کمپاین 

ولټوي؛  نورې الرې چارې  نو حکومت دې  وي، 

ده  کار  په  نو  راوستل هدف وي؛  د سولې  که  خو 

په نورو هغو اغېزمنو الرو چارو غور وکړي، چې 

راوستل  سولې  تلپاتې  او  رښتینې  د  کې  هېواد  په 

تضمینوي.

د سولې لپاره دې له سیايس ګوندونو، ميل شورا، 

او  سال  د  رسه  کسانو  ناپېیلو  او  خپلواکه  سیايس 

مشورو له الرې دې یوه روښانه او ګټوره پالیيس او 

سرتاتېژي جوړه کړي، چې په پيل کېدو کې به یې 

ټول افغانان تر خپله وسه ونډه واخيل.

راوستو  د سولې  رښتیا هم  که حکومت  ډول  دغه 

ته  پاکستان تکیه کولو  پر  په کار ده چې  هوډ لري 

پای ورکړي او خپلې ټولې هغه تېروتنې بېرته جربان 

کړي، چې په تېرو څو کلونو کې یې په هېواد کې د 

سولې راوستل ځنډويل دي.

له  افغانانو  ګناه  بې  د  باید  هم  طالبان  وال  وسله 

خپلې  او  غوره  الره  سولې  د  واخيل،  الس  وژنې 

ټولې غوښتنې، وړاندیزونه او رشطونه د خربو اترو 

له الرې بیان کړي.

تر هغې چې سوله د ولس له مالتړه برخمنه نه وي، 

په هېواد کې د سولې راوستل ناشوين دي.
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مقام های والیت قندهار می گویند که شمار زیادی از طالبان 
از مدرسه های شان در مناطق پاکستانی رخصت شده و برای 
جنگ به افغانستان آمده اند. مقام ها نگران امنیت مناطقی اند 

که نیروهای خارجی از آن جاها بیرون شده اند.
قندهار  والیت  پنجوایی  ولسوال  زی،  اسحاق  محمد  فضل 

مقایسه  در  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  دوشنبه  روز 
و  است  کم  امنیتی  نیروهای  شمار  ولسوالی  این  وسعت  با 

نمی توانند که به طور کامل از همه قریه ها حفاظت کنند.
او افزود: »در ولسوالی پنجوایی طالبانی که از مدارس رخصت 
شده اند آمده اند و زنده گی مردم را با مشکالت مواجه ساخته 
اند. این طالبان هنگامی آمده اند که نیروهای آیساف از مناطق 
»موشان« و »تلوکان« برآمده اند. و تا اندازه یی دشوار است که 
با چهار و نیم صد پولیس ملی، سه و نیم صد پولیس محلی و 
دو کندک اردوی ملی، این ولسوالی کالن را نگهداری نمود«.

مسلح  طالب  پنجاه  از  بیشتر  اواخر  این  در  او،  گفته  به  بنا 
پاکستانی در جریان عملیات و جنگ های رویاروی دستگیر 
شده اند، که عالوه بر پشتو و دری به زبان انگلیسی هم با 

روانی صحبت کرده می توانند.
علیه  قندهار  و سپیروان  زنگاوات  مناطق  مردم  پیش  چندی 
پا خاستند  به  طالبان  علیه  که  مردمی  کردند.  طالبان خیزش 
دیگر  و  اند  کشیده  رنج  بسیار  آنها  دست  از  که  می گویند 
به هیچ کس اجازه نمی دهند که به نام طالبان در این منطقه 
برضد نیروهای مشترک فعالیت کنند و به آنها آسیب برسانند.
عبدالقیوم، یکی از قیام کننده گان این منطقه می گوید که در 
و  کار  و  کِشت  زدوخورد،  و  جنگ  دست  از  سال  ده  این 
زراعت و باغ های صد ساله شان از بین رفته اند. بنا به گفته او 
بر اثر ماین هایی که توسط این افراد جاسازی شده اند، مردم 

بی گناه روستایی کشته و زخمی می گردند.
ولسوال پنجوایی این گفته را تایید می کند که طالبان از ماین ها 
زیاد استفاده می کنند، اما می افزاید که صدها ماین جاسازی 
شده درکنار جاده ها توسط منسوبان این ولسوالی و نیروهای 

بین المللی در سال گذشته از بین برده شده اند.
ولسوال متذکره عالوه می کند که به کمک مردم این ولسوالی 
که  را  مکتب  ده  از  بیش  تا  نقاط  برخی  در  است  توانسته 
مسدود گردیده بودند، دوباره باز کند و تربیت پولیس محلی 

را برای تامین امنیت منطقه نیز شروع کرده است.
است  قندهار  والیت  مهم  ولسوالی های  از  یکی  پنجوایی 
که 25 کیلومتر از شهر قندهار فاصله دارد. بسیاری رهبران 
طالبان و اعضای شورای کویته از باشنده گان همین ولسوالی 

می باشند.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱3۹3 / 2۰۱4 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 همۀ 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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هشدار مقام های محلی قندهار:

طالبان مدارس پاکستان امنیت قندهار 
را خراب می سازند

جنرال آلن:
نیروهای ما برای 

مدت طوالنی بمانند
مصاحبه یی  در  آلن  جان  جنرال 
نسبت به روند جنگ افغانستان اظهار 
خوشبینی کرد، اما گفت که الزم است 
برای  امریکایی  نیروهای  از  برخی 

مدتی طوالنی در این کشور بمانند.
به گزارش شبکۀ ای بی سی، جنرال 
نیروهای  سابق  فرمانده  آلن،  جان 
در  کرد:  اظهار  افغانستان  در  ایتالف 
طالبان در حال جنگیدن  حال حاضر 
برای نجات جان خود است. ما شاهد 
ملی  امنیتی  نیروهای  موفقیت های 
دریافته   طالبان  بوده ایم.  افغانستان 
است که ما قرار نیست جایی برویم. 
حد  تا  ما  نیروهای  تعداد  نهایت  در 
می کند  پیدا  کاهش  نسبتًا چشمگیری 
اما برای مدتی طوالنی حضور نظامی 
پیدا  ادامه  افغانستان  در  المللی  بین 

خواهد کرد.
عنوان  به  آلن  جان  جنرال  اگرچه 
ناتو  نظامی  نیروهای  فرماندهی 
شدن  گرفتار  اما  بود،  شده  منصوب 
وی در رسوایی...       ادامه صفحه 7


