
ناجیه نوری
تنش میان امریکا و حامدکرزی بر سر امضای پیمان امنیتی، 
سبب شده است تا پاکستانی ها از این خالء سیاسی به نفع 

خودشان استفاده کنند.
شماری از آگاهان با تأکید بر این مطلب می گویند، با آن که 
اما  ندارد،  استراتیژیک  اهمیت  امریکا  برای  دیگر  پاکستان 
موقعیت  تا  شده  باعث  کابل  حکومت  ناتوانایی  و  ضعف 
امریکایی ها  و  شود  تضعیف  کماکان  افغانستان  استراتیژیک 

به ناچار به پاکستان روی بیاورند.
به باور آنان، سیاست امریکا پس از 2014 در قبال افغانستان 
تغییر نخواهد کرد؛ زیرا دورۀ کاری حامد کرزی رو به اتمام 
است و به دلیل نیاز افغانستان به کمک های امریکا، حکومت 

آینده با واشنگتن پیمان امنیتی را امضاء خواهد کرد.
نخست  مشاور  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
وزیر پاکستان گفته است که پاکستان و امریکا در مورد آینده 
افغانستان بحث و گفت وگو کرده اند و به نتایجی هم دست 

یافته اند.
با  عزیز  می گوید، سرتاج  دانشگاه  استاد  راوش  داوود  دکتر 
که  کند  اعتراف  واقعیت  این  به  می خواهد  سخنان اش  این 

همان طور که پاکستان برای 
زیادی  اهمیت  از  امریکا 
افغانستان  است،  برخوردار 
ویژه یی  اهمیت  دارای  نیز 

برای این کشور است.
او افزود، با آن که پاکستانی ها 
در  کشورشان  می خواهند 
باشد،  داشته  قرار  اولویت 
پی  واقعیت  این  به  اما 
یکی  افغانستان  که  برده اند 
مهم  بسیار  کشورهای  از 
آسیایی است و برای امریکا 

دارای اهمیت ویژه است.
به گفتۀ وی، ولی زمانی که 

می آید،  وجود  به  تعلل  و  تأخیر  کشور  یک  سیاست  در 
بنابراین  می کنند؛  استفاده  سوی  آن  از  دیگر  کشورهای 
می توان گفت که تنش میان امریکا و حامد کرزی سبب شد 

تا پاکستانی ها از این خالء به نفع خودشان استفاده کنند.
دیپلوماسی  دستگاه  چون  کرد،  تاکید  دانشگاه  استاد  این 

دلیل یک  به همین  بسیار ضعیف است،  متاسفانه  افغانستان 
خالء سیاسی به وجود آمده و پاکستان هم فرصت را غنمیت 

شمرده و دست به کار شده است.
استا رواش اضافه کرد، ولی چون موقعیت افغانستان در آسیا 
بدیل ندارد؛...                                       ادامه صفحه 6
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چنان چه نتوانم فرد را قانع کنم که باید خودش باشد، از کار کردن با او صرف نظر 
مي کنم.
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هارون مجیدی
با  کرزی  رییس جمهور 
غربی اش  ضِد  موضع گیری های 
می خواهد که نفوذ سیاسی خویش را 
در میان گروه های تندرو تضمین کند. 
بیان این  با  برخی تحلیلگران سیاسی 
حاضر  شرایط  در  می گویند،  مطلب 
برای  به شدت  موضع گیری ها  چنین 

مردم افغانستان زیان بار خواهد بود.
هفتۀ  شنبۀ  روز  کرزی  رییس جمهور 
جاری در یک نشست خبری در کابل 
گفت: بازداشتگاه بگرام که از جانب 
»فابریکۀ  می شد،  رهبری  امریکایی ها 
پرورش  برای  مکانی  و  طالب سازی« 

طالبان بود.
او گفت که اگر امریکایی ها نمی خواهند در زمینۀ تأمین 
صلح در کشور همکاری کنند، بهتر است این کشور را 

ترک کنند.
مواجه  زیادی  واکنش های  با  کرزی  آقای  اظهارات  این 

شد.
اکرام اندیشمند پژوهش گر و آگاه مسایل سیاسی می گوید: 
»حامدکرزی در شرایِط بدی قرار گرفته است، دو ماه بعد 
باید چوکی ریاست جمهوری را به کِس دیگری واگذار 
شود؛ او می خواهد از امریکایی ها تضمین های اقتصادی 

و سیاسی  بگیرد.«
سال  دوازده  جریان  در  کرد،  تصریح  اندیشمند  آقای 
را  هنگفتی  سرمایه های  کرزی  آقای  خانوادۀ  گذشته 
به دست آورده اند....                        ادامه صفحه 6
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مقام های نظامی امریکا در افغانستان، مدارکی را در مورد سوابق ۳۷ زندانی 
افغانستان صادر شده، در  بگرام که اخیرا دستور آزادی آنها از سوی دولت 

اختیار برخی از رسانه ها قرار داده اند.
این مدارک نشان می دهد که این ۳۷ نفر در فعالیت های مسلحانه علیه دولت 

افغانستان و نیروهای ناتو دست داشته اند.
بر اساس مدارک نظامیان امریکا، سه نفر از آنها بالفعل در درگیری با نیروهای 

ناتو و هنگام حمله علیه نیروهای افغان و خارجی بازداشت شده اند.
یا کارگذاری ماین های دست ساز نقش  تولید و  نفر، در  این ۳۷  از  1۷ تن 

داشته اند.
نظامیان امریکایی می گویند آزمایش هایی که پس از بازداشت این افراد انجام 

شده نشان می دهد که در لباس...                                ادامه صفحه 6
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در ادامۀ جنگ سـرد ایاالت متحده و رییس  
صبح  افغانستان  حکومت  کرزی،  جمهور 
دیگر  زندانی   ۳۷ رهایی  دستور  دیروز، 
از  نقل  به  کرد.  صادر  بگرام  زندان  از  را 
گزارش های منتشر شده، این ۳۷ زندانی از 
بسیار خطرناک  که  زندانی یی اند   88 جمله 
این گزارش ها می رسانند  توصیف شده اند. 
که بیش از ۷0 درصد این زندانیان از جمله 
کسانی اند که در قتِل مستقیم نیروهای ملکی 
و نظامی  افغانستان و نیز کشتن شماری از 
نظامیان ناتو دست داشته اند که این ۳۷ تن 

نیز مشموِل آن ها می گردند.
حکومتی  مقامات  حال،  همین  در 
گزارش های موجود از این آمار و ارقام را، 
همین  که  می خوانند  نادرست  و  مغشوش 
مسأله باعث ادامۀ کار حکومت در راستای 

رهایی زندانیاِن طالب شده است.
کار  طالبان،  زندانیـان  رهایی  این همه،  با 
این سو،  به  سال  دو  از  نیست.  تازه یی 
مقاطع  در  و  است  شده  آغاز  حرکت  این 
شده  آزاد  طالبان  از  دسته  دسته  گوناگون، 
ناشده ،  تأیید  گزارش های  بنیـاد  بر  اند. 
زندان های  از  طالب  زندانی   ۷000 حدود 
افغانستان به بهانه های مختلف رها شده اند. 
با این همه، دالیل این سیاسِت آقای کرزی 
خیلی ناروشن نیست. رییس جمهور کرزی 
با  مصالحه  سیاست  گرفتِن  کار  روی  با 
طالبان، تقابِل با این گروه تروریستی را کنار 
گذاشت و عماًل در هم سویی با آنان برآمد. 
از سوی شماری  رفتار سیاسی  این  تحلیل 
از آگاهان، نوعی رفتار قومی  عنوان شد. به 
این معنا که آقای کرزی بنا بر گرایش های 
طالبان  با  هم سویی  پی  در  شوونیستی اش، 
هیچ  طالبان  جنایات  توجیه  ورنه،  برآمد؛ 
این  کنار  در  اما  نداشت.  دیگری  علت 
تحلیل، و پس از مخالفت های آشکار رییس 
جمهور با ایاالت متحده و نیز به راه افتادِن 
تحلیل  طالبان،  رهاسازی  از  دیگری  موج 
از  خیلی  که  است  نظر  مطرح  نیز  دیگری 

واقعیت به دور نمی نماید.
بنا بر حکم طبیعت، هر انسانی در روزهای 
می شود.  شتاب زده گی  دچار  کارش  پایان 

زنده گی  پایان  می تواند  کار  پایان  این 
باشد  مسوولیت  یک  پایان  می تواند  باشد، 
باشد.  برنامه  یک  پایان  می تواند  نیز  و 
توهِم  از  ناشی  آن هم،  شتاب زده گی  و 
در  فردی  ممکن  که  احتمالی یی  اشتباهاِت 
آن  به  زنده گی اش  دوراِن  یا  و  کاری  ایام 
گرفتار شده باشد. به یقین که رییس جمهور 
در چنین وضعیتی به سر می برد و به گماِن 
آن افتاده که نشود طالبان این همه ایام برحق 
شوونیستِی  تلقیناِت  که  بی تردید  اند.  بوده 
اطرافیانش در ایجاد چنین توهمی نیز بی اثر 

نبوده و نیست.
مسالۀ  روحی،  شرایط  این  کنار  در  اما 
برمی گردد  آن  که  است  مطرح  نیز  دیگری 
به پیش بینی های سیاسی آقای کرزی. تصور 
پایان  در  رییس جمهور کرزی  که  می شود 
پایگاه   ترمیم  در  سعی  حکومتش،  کار 
اجتماعی اش دارد؛ پایگاهـی که بیشتر ریشه 

در قوم و قبیله اش دارد و او سال هاست به 
دلیِل سیاست های متناقضش، از سوی قوم 

مورد طعن و نفرین قرار گرفته است. 
قبیله نشان می دهد که طرد  جامعه شناسی 
از سوی قوم و قبیله با چند حرکِت نمادین 
نمی تواند جبران شود. تجربه ثابت کرده که 
در جوامع عقب مانده، هرگاه که یک فرد از 
سوی قوم و قبیله مطرود واقع شده، دیگر 
مردم  میاِن  در  را  قبلی اش  موقِف  نتوانسته 
حاصل کند. از یاد نبریم تجربۀ امان اهلل خان 
را که وقتی مورد طعِن مردم واقع شد، حتا 

نتوانست باقی عمرش را در کشور خودش 
به سر رساند. بنابراین، پیش بینی و برنامه یی 
توهمی  گرفته،  نظر  در  کرزی  آقای  که  را 

 بیش نیست. 
به یقین که قوم و قبیلۀ جناب رییس جمهور 
مثل سایر اتباع این کشور، خواهاِن طالبان و 
تروریستان نیستند. قوم و قبیلۀ آقای کرزی 
و  از خشم  اقوام  دیگر  که  اندازه  همان  به 
خشونِت طالبان زیان مند شده اند نیز از این 
گروه ضرر دیده اند و در مواردی حتا بیشتر. 
سربازگیری  بستر  که  است  درست  این 
تروریسم، بیشتر مناطق جنوب بوده، اما از 
یاد نبریم که این تروریستان مناطق جنوب 
را بیشتر از جاهای دیگر متضرر ساخته اند. 
مطابِق  آقای کرزی  برنامه ریزی  این رو،  از 
حقایق نیست و جز برانگیختن نفرِت قوم و 

قبیله اش، نتیجه یی نخواهد داشت. 
راه  از  توانست  نخواهد  کرزی  آقای حامد 

رهاسازی قاتالن مردم، پایگاه اجتماعی اش 
احتمال  به  سازد.  مستحکم  مردم  میان  را 
قوی، این طرح و ایده، ماِل همان هایی ست 
که سال ها سمِت مشاوریِت آقای کرزی را 
داشته اند و بارها رییس جمهور را از این 
پلۀ ترازو به آن پلۀ ترازو پرت کرده اند و 
به  او را  به جای دادن مشوره های درست، 
کرزی  آقای  بی گمان،  اند.  کشانده  بی راهه 
پایان  از  پس  را  مشوره هایی  چنین  نتیجۀ 
دورۀ کاری اش، با گوشت و پوسِت خویش 

لمس خواهد کرد.
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است  گفته  پاکستان  نخست وزیر  بین الملِل  امور  مشاور 
که پاکستان و امریکا بر سِر افغانستان به توافقاتی دست 
یافته اند و هر دو طرف به دنباِل اعتمادسازی دربارۀ آیندۀ 
افغانستان هستند و در زمینه های زیادی نیز با هم دیدگاهِ 
از  پس  را  پاکستان  اهمیِت  امریکا  زیرا  دارند؛  مشترک 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان کاماًل درک می کند.
در همین حال، شاهد امین سفیر سابِق پاکستان در امریکا 
به خوبی  امریکایی  مقامات  که  است  گفته  رسانه ها  به 
می دانند که رابطه با پاکستان از اهمیِت بسیاری برخودار 
است و نباید کاری کنند که موقعیِت استراتژیِک اسالم آباد 
را از دست بدهند. به گفتۀ این دیپلمات پاکستانی، تنها 
بخشی از نیروهای امریکایی افغانستان را ترک می کنند؛ 
در  هم چنان  است  قرار  که  نیروها  این  از  بخشی  اما 
سرکوِب  دنباِل  به  هیچ وجه  به  بمانند،  باقی  افغانستان 

طالبان نخواهند بود.
کرزی  حامد  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
با  امنیتی  سند  امضای  سِر  بر  افغانستان  رییس جمهور 
امریکا چانه زنی دارد و سخناِن سختی هم در برابر امریکا 
کرزی  حامد  که  نمی رسد  نظر  به  اگرچه  است.  گفته 
به راستی در برابر امریکایی ها قرار بگیرد، اما واضح است 
را  امریکا  و  کرده  استفاده  این کشمکش  از  پاکستان  که 
متقاعد ساخته که از عینِک پاکستان به افغانستان نگاه کند.
سر  بر  کرزی  آقای  مرافعۀ  و  دعوا  که  می رسد  نظر  به 
با  امریکایی ها  که  است  امنیتی، سبب شده  سند  امضای 
امیدوار  پاکستان  و  شوند  مذاکره  وارد  پاکستان  جانِب 
دوباره  را  افغانستان  سرنوشِت  زمام  می تواند  که  گردد 
به دست گیرد؛ همان چیزی که از خواسته های تغییرناپذیِر 
افغانستان  قبال  در  خارجی اش  سیاست  در  پاکستان 

پنداشته می شود.
این  با  بتواند  که  نامزدی  از  پاکستان  که  نیست  شکی 
افغانستان  روی  پیش  انتخابات  در  بیاید،  کنار  کشور 
حمایت می کند و از این طریق می خواهد کشورِ ما را زیر 
کنترل و سلطۀ خود درآورد؛ آرزویی که مردم افغانستان 
سال هاست برای نقش برآب ساختِن آن مبارزه می کنند و 
پاکستان نیز در چهار دهۀ اخیر همواره تالش کرده آن را 

از طریِق عوامِل افغانی خود محقق سازد.
و  کوتاه  راه های  پاکستان  که  می رسد  نظر  به  حاال  اما 
کم هزینه تری را برای دست یافتن به این مأمول پیدا کرده 
چیزی  ناسنجیده اش  سیاست های  با  نیز  کرزی  حامد  و 
امضا  زیرا  کند.  واگذار  پاکستان  به  را  کشور  که  نمانده 
برای  زیانی  هیچ  اگر  امریکایی ها  با  امنیتی  سند  نشدِن 
که  دارد  را  زیان  این  دست کم  باشد،  نداشته  افغانستان 
امریکایی ها را مجبور می سازد که پالیسی شان را در مورد 
به  پاکستان  زاویۀ  از  دیگر  بار  و  دهند  تغییر  افغانستان 
معامله  پاکستان  با  کشور  این  سِر  بر  و  ببینند  افغانستان 
کنند؛ همان چیزی که در گذشتۀ نه چندان دور افغانستان 
یُمن سیاست و  به  نیز  اکنون  تبدیل کرد و  به ویرانه  را 
به صوبۀ  را  ما  آقای کرزی می رود که سرزمیِن  ریاسِت 

پنجم پاکستان مبدل نماید.
امریکایی ها  به  افغانستان  مردمِ  پیشنهاد  اوصاف،  این  با 
افغانستان  با  روابط و همکاری شان  کلیِت  که  است  این 
را قربانِی ندانم کاری های آقای کرزی نسازند و در برابر 
مردم  و  نگیرند  تصمیم  شتاب زده  وی،  ناشیانۀ  اقداماِت 
افغانستان را به خاِک سیاه ننشانند. زیرا قرار است مردم 
افغانستان در انتخابات پیِش رو رییس جمهور جدیدشان 
را انتخاب کنند و این امیـدواری وجود دارد که دولت 
آینده، یک دولِت ملی بر بنیاد تصمیم گیری های مشترک 
انتظار  آن صورت  در  که  باشد  ملی  کالِن  مسایل  سر  بر 
می رود مشکالِت این چنینی در افغانستان به ساده گی حل 

شوند.
صبر  اندکی  می خواهیم  امریکایی  سیاست مداران  از   
پیشه کنند و ما را با تصمیماِت شتاب زدۀشان به پاکستان 

نفروشـند!

توافقیچهبهپاکستانوامریکا
برسِرافغانستانرسیدهاند؟

به یقین كه قوم و قبیلۀ جناب رییس جمهور مثل سایر اتباع این كشور، 
خواهاِن طالبان و تروریستان نیستند. قوم و قبیلۀ آقای كرزی به همان 
اندازه كه دیگر اقوام از خشم و خشونِت طالبان زیان مند شده اند نیز از 
این گروه ضرر دیده اند و در مواردی حتا بیشتر. این درست است كه بستر 
سربازگیری تروریسم، بیشتر مناطق جنوب بوده، اما از یاد نبریم كه این 
تروریستان مناطق جنوب را بیشتر از جاهای دیگر متضرر ساخته اند. از 
این رو، برنامه ریزی آقای كرزی مطابِق حقایق نیست و جز برانگیختن نفرِت 
قوم و قبیله اش، نتیجه یی نخواهد داشت
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عبد الفتاح السیسی پس از ارتقای درجه، برای نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی نظامیان مصر مکلف شد.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، این تصمیم در نشست 
روز دوشنبه فرماندهان ارشد نظامی مصر مطرح و به رای گذاشته 

شد که تمامی حاضران در نشست با آن موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، شورای عالی نیروهای مسلح مصر، ظهر امروز 
نیروهای مسلح  فرمانده کل  السیسی،  الفتاح  ارتشبد عبد  با حضور 
تشکیل جلسه داد و در این جلسه به السیسی اجازه داده شد نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری شود.
محسوب  مصر  نظامی  فرمانده  ترین  رتبه  عالی  اکنون  که  السیسی 
می شود، پس از نشست مذکور راهی کاخ ریاست جمهوری شد تا با 

رئیس جمهوری موقت درباره این تصمیم مذاکره کند.
مخالفت  عدم  و  مصر  انتخابات  عالی  کمیته  موافقت  صورت  در 
ریاست جمهوری، ژنرال السیسی می تواند در انتخابات پیش رو نامزد 
شود. احتمال اینکه دو نهاد مذکور با نامزدی السیسی مخالفت کنند 

بسیار ضعیف است.
اعالم  پیشتر  سوریه  احتمالی  نامزدهای  دیگر  اینکه  به  توجه  با 
انتخابات ریاست  السیسی در  بودند که در صورت مشارکت  کرده 
ارتشبد  احتمال زیاد،  به  نفع وی کنار خواهند کشید،  به  جمهوری 

السیسی، رئیس جمهوری آینده مصر خواهد بود.

مذاکراتژنو،2راهیطوالنیبهسویصلح
با گذشت دو سال و 10 ماه و سه هفته از آغاز اقدامات 
اعتراضی در سوریه که در مسیری تناوبی به سوی یک 
جنگ داخلی شدید و وحشیانه پیش رفته و منطقه و فرا 
دولت  است،  داده  قرار  تهدید  معرض  در  را  آن  سوی 
سوریه و مخالفان مذاکرات صلح خود را آغاز کرده اند با 

این امید که به پایان درگیری ها کمک کند.
این مذاکرات رو در رو پس از مطرح شدن اختالفات در 
دقیقه 90 که از ابتدا برای این مذاکرات مزاحمت ایجاد 
تعویق  به  ساعت   24 مدت  به  پنجشنبه  روز  بود،  کرده 
ابتدا اعالمیه ای  باید  افتاد. مخالفان گفتند، دولت سوریه 
را که در مذاکرات ژنو 1 منتشر شده و خواستار برکناری 
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از قدرت شده است،  
امور  وزیر  معلم،  ولید  مساله  این  دنبال  به  کند.  امضا 
خارجه سوریه نیز تهدید کرد که اگر »مذاکراتی جدی« 

برگزار نشود، به دمشق باز می گردد.
و  رفت  دیپلماسی  از  روز سخت  یک  از  پس  اما 
برگشتی، سازمان ملل که نقش میانجی گر برای این 
به عهده دارد،  گزارش داد که هر دو  مذاکرات را 
طرف آماده دیدارند و مذاکرات از روز شنبه آغاز 

شد.
اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و 
اتحادیه عرب برای بررسی مسائل سوریه می گوید: 
این  تا  کرده ایم  تالش  که  است  طوالنی  مدت  ما 
مذاکرات آغاز شود و هیچ کس فکر نمی کند که این 
یک روند بسیار آسان باشد. هیات های مخالفان و 
دولت سوریه که در اینجا حضور دارند می دانند که 
کشورشان در وضعیت بدی است و در خطر است. 
ما در حال حاضر موافقت کرده ایم که در یک اتاق 
با یکدیگر دیدار کنیم. مذاکراتی که با هر دو طرف 

داشتم بسیار دلگرم کننده و امیدبخش بود.
اگر چه این حقیقت که این مذاکرات مستقیم کمی 

یک  شد،  برنامه ریزی  نو  از  اولیه  مذاکرات  لغو  از  پس 
دلیل و گواه قابل مالحظه برای آنهایی است که برای یک 
توافق مذاکره شده تالش می کنند، اما اختالفات عمیق بر 
سر مسائل اساسی به ویژه در مورد سرنوشت بشار اسد 

همچنان باقی است.
این  در  که  کس  هر  می کند:  تاکید  االبراهیمی  اخضر 
مذاکرات حضور می یابد باید بدون تعیین پیش شرط و 
میالدی  اطالعیه رسمی ۳0 جون سال 2012  اساس  بر 
مساله،   این  مهم  نکته  اما  کند.  شرکت   1 ژنو  کنفرانس 

تشکیل یک دولت انتقالی »با توافق دو طرف« است.
مخالفان سوری و متحدان بین المللی آنها تاکید دارند که 
اسد و افراد بسیار نزدیک به وی نمی توانند در این مساله 
اعالم  بارها  نیز  سوریه  دولت  باشند.  داشته  نقشی  هیچ 
کرده هرگونه اقدام برای برکناری بشار اسد به منزله عبور 

از »خط قرمز« است و تایید نمی شود.

این  به  سوریه  دولت  که  می رسد  نظر  به  بعید  شدیدا 
درخواست ها برای دادن ضمانتی کتبی در راستای تبعیت 
و پیروی از مفاد ژنو 1 تن دهد؛ مساله ای که نمایندگان 
موضوعی  عنوان  به  آن  بر  سوری  مخالفان  سیاسی 
ضروری برای پیشرفت این مذاکرات تاکید دارند. اخضر 
االبراهیمی درباره این مسائل می گوید: به نظر می رسد که 
تعابیر مختلفی از برخی از این مسائل وجود دارد. فکر 
می کنم که هر دو طرف این مساله را به خوبی می دانند و 

آن را قبول دارند.
ادعا  تمهیدات،  این  از  حمایت  ضمن  سوری  مخالفان 
در  سوریه  دولت  که  می دهد  نشان  مساله  این  می کنند، 
حال حاضر مفاد ژنو 1 را تایید کرده است. انس عبده، 
از  ما  می گوید:  سوری  مخالفان  هیات  اعضای  از  یکی 
اینکه دولت سوریه ژنو 1 را  بیانیه اخضر االبراهیمی و 

پذیرفته بسیار خوشحال شدیم. به همین خاطر ما با هیات 
نمایندگان بشار اسد دیدار کردیم. نخستین دیدار ما یک 
جلسه بسیار کوتاه بود که تنها اخضر االبراهیمی در آن 
ما نشستی طوالنی تر  از ظهر  بعد  صحبت کرد و جلسه 

بود.
برخی با ناکامی برگزاری مذاکرات مستقیم در روز جمعه 
برخورد   2 ژنو  مذاکرات صلح  روند  عنوان شکست  به 
کردند. اما بیانیه های مختلف از سوی هر دو طرف ژست 
و قیافه بود. مشاوران دور از وطن حکومت سوریه اذعان 
می کنند که تهدید ولید معلم یک اقدام تاکتیکی با هدف 
وادار کردن مخالفان برای تمرکز بر وظایف پیش رو بوده 

است.
آلمانی  تبعه  یک  که  سوریه  دولت  مشاوران  از  یکی 
است، می گوید: انتخابات برگزار خواهد شد، ما احساس 
می کنیم که باید به مردم سوریه اجازه داده شود تا درباره 

سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند. چرا برای این مساله 
منتظر نمی مانید؟ شاید به طور صحیح صحبت های ولید 
معنایی که  به آن  اما سخنانش  معلم ترجمه نشده است 
این  که  نمی خواهد  سوریه  دولت  نیست.  شده،  منتشر 
که  هستند  نیز  دیگر  افراد  بخورد،  شکست  مذاکرات 

نمی خواهند مذاکرات ژنو 2 ناکام بماند.
به  نسبت  دمشق  هیات  به  روس ها  که  شده  گفته 
داده اند. مخالفان سوری  از مذاکرات هشدار  کناره گیری 
تا  قرار گرفته اند  از سوی حامیان غرب تحت فشار  نیز 
این روند را به مخاطره نیندازند. درست چند ساعت پس 
برهان  شده،  برنامه ریزی  رو  در  رو  مذاکرات  تحریم  از 
تا  از اعضای هیات مخالفان سوری گفت:  غلیون، یکی 
زمانی که خواسته های مردم سوریه تحقق نیابد ما از ژنو 

خارج نخواهیم شد.
نیز  سوری  مخالفان  سخنگوی  صافی،  لویی 
افزود: ما خواستار تعهدی از سوی دولت سوریه 
این هفته صبور  اما در  درخصوص ژنو 1 هستیم 

خواهیم بود.
نهایتا مخالفان تصمیم گرفتند تا با نمایندگان دولت 
که  کردند  اعالم  اما  بنشینند  اتاق  یک  در  سوریه 
ادامه  ثالث  شخص  حضور  با  تنها  را  مذاکرات 
خواهند داد. نمایندگان هر دو طرف در یک مسیر 
بودند، آنها یک لحظه یکدیگر را در محوطه محل 
برگزاری نشست دیدند اما هیچ صحبتی بین آنها 

برقرار نشد.
در  سوری  مخالفان  ائتالف  رئیس  جربا،  احمد 
متعارف  نکوهش  از  پس  مذاکرات  این  آستانه 
دولت سوریه بر راه طوالنی پیش رو برای رسیدن 
پایان  در  مساله  این  کرد.  تاکید  توافقنامه  یک  به 
در  گذشته  هفته  که  مقدماتی  بین المللی  کنفرانس 
مونترو برگزار شد، توسط ولید معلم بازگو شد. او 
در این روز شروع به رجزخوانی علیه مخالفان سوری، 
که  کرد  ترکیه  و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  غرب، 
ادعا شده همگی آنها در توطئه جنایی علیه دولت سوریه 

دست دارند.
سوریه  دولت  که  می کنند  تاکید  غربی  دیپلمات های 
برای واکنش نسبت به عصبانیت معلم مجبور به متعادل 
همچون  متحدانش  حتی  و  شده  خود  موضع  ساختن 
روسیه و چین و کشورهای با نفوذ که با دولت سوریه 
همدردی می کنند، خودشان را از این لفاظی دولت سوریه 

دور نگه داشته اند.
اما در مورد این مذاکرات که همواره در حال تغییر است، 
مشخص نیست که چه چیزی دچار تغییر و چه چیزی 
طراحی شده و پیش بینی این مساله بسیار دشوار است که 
پی ببریم چه کسی از مذاکرات ژنو 2 در روزهای پیش 

رو سود خواهد برد.

نظامیان مصری به السیسی:

خود را نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری کن

تأکید روسیه بر تعطیلی زندان 
گوانتانامو

دولت پاکستان:
 مشرف باید به دلیل اقدامات گذشته اش 

مجازات شود

پسر جمال عبدالناصر خطاب به اسد:
 همچون پدرم با صالبت باش!

پاکستان  دولت  بلندپایه  وزیر  یک 
گفت: پرویز مشرف به دلیل کارهایی 
که انجام داده اکنون به دردسر افتاده و 
باید با تبعات قانونی کارهایش روبرو 

شود.
پرویز  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  رسانی  اطالع  وزیر  رشید، 
رییس  مشرف،  پرویز  کرد:  اظهار 
جمهوری سابق این کشور از آمادگی 
توانایی  اما  است  برخوردار  جسمانی 
داده  دست  از  را  خود  گیری  تصمیم 

است.
در  مراسمی  در  از حضور  رشید پس 

شهر الهور گفت: بیمارستان اکنون برای پرویز 
مشرف تبدیل به یک بن بست شده است. اگر 
پایش را از آن بیرون بگذارد، با دادگاه مواجه 
دکترها  بماند  بیمارستان  در  اگر  و  خواهد شد 
او را جراحی خواهند کرد. مشرف از اینکه در 
بر  و  کرده  امتناع  پاکستان عمل جراحی  شود، 
طبق گزارشی که روز شنبه تسلیم دادگاه ویژه 
کرده  تقاضا  وی  شد،  مشرف  پرویز  محاکمه 

برای درمان به خارج از پاکستان برود.
این وزیر پاکستانی در خصوص احتمال تبعید 
امکانی  هیچ  قوانین  در  گفت:  مشرف  دوباره 
برای آنکه یک متهم بتواند بدون آن که محاکمه 
شود کشور را ترک کند، وجود ندارد و قانون 

محاکمه  ویژه  دادگاه  است.  برابر  همه  برای 
پرویز مشرف ادامه رسیدگی به پرونده وی را 

به 29 جنوری موکول کرده است.
پرویز مشرف به دلیل لغو قانون اساسی و اعالم 
وضعیت اضطراری در پاکستان در نوامبر 200۷ 

با اتهام خیانت به کشور مواجه است.
گمانه زنی های گسترده ای وجود دارد مبنی بر 
اینکه پرویز مشرف به بهانه بیماری پاکستان را 

ترک خواهد کرد.
دنبال  به  ژانویه  دوم  تاریخ  در  مشرف  پرویز 
مشکالت قلبی به بیمارستان ارتش پاکستان در 

راولپندی منتقل شد.

زندان  کرد،  اعالم  بشر  حقوق  امور  در  روسیه  ویژه  نماینده 
گوانتانامو باید هر چه سریعتر بسته شود.

دولگوف،  کنستانتین  تودی،  راشا  خبری  شبکه  گزارش  به 
نماینده ویژه روسیه در امور حقوق بشر گفت: پس از دیدار 
از زندان گوانتانامو و بررسی موقعیت متقاعد شده ایم که اگر 
می شود.  تعطیل  سریعتر  چه  هر  زندان  این  بخواهد،  آمریکا 
همواره  حال  در  چه  و  گذشته  در  چه  زندان  این  در  اوضاع 

ناقض  حقوق بشر بوده است.
اعالم  همچنین  بشر  امور حقوق  در  روسیه  ویژه  نماینده  این 
کرد: اوضاع حقوق بشر در اتحادیه اروپا تغییری نکرده و بهبود 
نیافته است. ما همچنان به دنبال همکاری جدی و تبادل عقاید 
سازنده و مذاکرات با شرکای اروپایی خود در زمینه حقوق بشر 
هستیم. ما می خواهیم که هر دو طرف بر مبنای مسائل مشترک 
به گفتگو و مذاکره بنشینند که این اقدام به ما اجازه می دهد تا 

اوضاع را بر اساس اقدامات سازنده پیش ببریم.
دولگوف همچنین در خصوص تحوالت اوکراین گفت: مسکو 
داده  اوکراین هشدار  ناسیونالیستی در  افزایش روح  به  نسبت 
است و نگران افزایش این اقدامات از سوی گروه های راست 

افراطی در این کشور است.
دادن  سر  بر  مبنی  گزارش هایی  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 
دولت  علیه  اعتراض ها  از  برخی  در  ضدیهودی  شعارهای 

کی یف منتشر شده است.
کرد،  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت  دفتر  این  بر  عالوه 
گیرد  نباید صورت  اوکراین  در  افراطی  روش های  از  استفاده 
و این اقدامات باید از جانب دیده بان های حقوق بشر محکوم 

شود.
نماینده ویژه روسیه در امور حقوق بشر به این مساله اشاره کرد 
که استفاده از نیروی خشن زمانی که مردم به دنبال آزادی های 
بنیادی هستند کامال غیرقابل قبول است. دموکراسی را می توان 

تنها از طریق راه های تکاملی و صلح آمیز به دست  آورد.

»انسان های  از  تا  خواست  اسد  بشار  از  عبدالناصر  جمال  پسر 
خیانتکار« هراسی نداشته باشد و همچون پدر وی با صالبت با 

دشمنان مقابله کند.
به نوشته روزنامه مصری الیوم، عبدالحکیم عبدالناصر، پسر جمال 
عبدالناصر، رییسجمهور پیشین مصر در صفحه شخصی خود در 
برادرم  به  کرد: خطاب  اظهار  فیس بوک  اجتماعی  ارتباط  پایگاه 
از خیانتکاران که  بشار اسد، رییسجمهوری سوریه می گویم که 
بیمی نداشته باش.  به آمریکا، شیطان بزرگ گرم است  پشتشان 
تو در حال حاضر نماینده ملت و ارتش عربی متحد هستی. تو 
همان پرچمی را برافراشتی که جمال عبدالناصر از 55 سال قبل 

آن را برافراشته بود.
تا  خواست  سوریه  رییسجمهوری  از  عبدالناصر  عبدالحکیم 
»صالبت عبدالناصر« در سال 1956 و هنگامی که با انگلیس و 

فرانسه مقابله کرد را به کار برد.
با وجود شکست 196۷، جمال عبد  وی خاطرنشان کرد: حتی 
اسرائیل  علیه  بودن جنگ  عادالنه  و  ملت عربی خود  به  الناصر 

ایمان داشت.
پسر رییس جمهور اسبق مصر در پایان به سوریه و ملت آن درود 
فرستاده و اعالم کرد: خواری و عار نصیب »خدمت گزاران ناتو و 

»تاجران خیانتکار دین است.

                                                                                                                         کیم سنگوپتا - روزنامه ایندیپندنت



نویسنده: اولین پیلر
برگردان: محسن داوری

اثر  چهار  این  بررسِی  به  مقاله  این 
الیویه  از  دیوانه وار”  “تنهایی  می پردازد: 
بونیو؛  دانیل  از  نمادین”  “بحران  ری؛ 
یلوز؛  اوا  از  سرمایه داری”  “احساسات 

“خودیاری” از میکی مک گی. 
تصمیم  پیش  سال  سی  حدود  از  چرا 
گرفته شد که کودکان در کالسکه به پدر و 
مادرهای شان پشت کنند؟ چرا »شفافیت« 
تلقی  رهایی بخش  تقریبًا  صفتی  مثابۀ  به 
لقب  سابقًا  که  فردی  به  چرا  می شود؟ 
امروز  داشت،  را  کارگزینی«  »رییس 
می شود؟ چرا  گفته  انسانی«  »منابع  مدیر 
مستقیم  پخش  تلویزیونی  برنامه های 
حد  این  تا  مردم،  خصوصی  زنده گی 
مربوط  کتاب های  چرا  دارند؟  طرف دار 
بیشترین  فردی،  شخصیت  شکوفایی  به 

خریدار را دارند؟ 
که  دیگری  پرسش های  و  سواالت  این 
پژوهشِی  کتاب  چهار  این  آغاز  نقطۀ 
دارای  می باشند،  مقاله  این  بررسی  مورد 
تعجب بر انگیز  تقریبًا  موضوعی ِ  وسعت 
هستند. همۀ آن ها به یک پرسش اساسی 
از  باید  ارزیابی یی  چه  می شوند:  منتهی 
تحول دموکراسی های مان داشته باشیم و 

چه گونه باید عمل کنیم؟
گسترش  مثل  جزییاتی  در  موشکافی  با 
و  مالقات  برای  انترنتی  پایگاه های 
سوی  به  نوجوانان  کشش  گفت وگو، 
مارک ها، عادی شدِن پدیدۀ از این سو به 
آن سو پریدن بی وقفهـ  یا به عبارتی، اعمال 
واقع  در  فردی  پیِش  از  بیش  فردگرایی 
اهداف  »من«،  معاصر  مفهوم  بین  رابطۀ 
اقتصاد  دموکراسی های  و  آزادی هایش  و 
لیبرالی است که بررسی می شود. این کار 
البته با بر هم زدِن برخی عادت های فکری 
و ایجاد بعضی پرسش ها همراه است: این 
چهار اثر که تنها مختص کارشناسان علوم 
اجتماعی نمی باشند، گفت وگوی مجدد با 
روسو و کانت، آرندت، فوکو یا هابرماس 
را میسر می سازند و در عین حال، زنده 

و اخالل گر اند.
نظرات الیویه ری، ریاضی دان، پژوهش گر 
و استاد مدرسۀ پلی تکنیک فرانسه، حول 

فرزندان  دور می زند:  مرکزی  یک سواِل 
جامعۀ  یک  »برای«  و  »در«  چه گونه  را 
نظر  به  کنیم؟  تربیت  دموکراتیک  واقعًا 
امور  در  کنونی  مسلط  تیوری های  او، 
»فرهنگ  بر  و  دانسته ها  تقدم  بر  تربیتی، 
تکیه  ارتباط«  و  خویش  بیان  اصالت 
احترام  برای  نظریات،  این  مطابق  دارند. 
دموکراتیک به فرد، آهنگ رشد و محاسن 
فردی اش، باید به او امکان داد تا به قول 
که  میراث هایی  از  مستقل  بوردیو،  پییر 
و  است  عزیز  بسیار  »میراث داران«  برای 
فارغ از بندهای دست و پاگیر! بتواند به 
آن چه  بپردازد.  خویش  شخصیت  تأیید 
ری در این مفاهیم تربیتی مشاهده می کند 
آن  تأیید  در  نیز  بی شماری  مثال های  که 
وجود دارد این است که در پس تمایل به 
خیال پردازانه  گرایشی  کودک،  به  احترام 
دارد  وجود  ساخته«  »خود  فرد  به سوی 

که آزادی یی کاماًل پوشالی را می ستاید.
همۀ بحث ها درست بر سر همین تعریف 
از آزادی در می گیرد؛ آیا آزادی به معنای 
هستیم  »خود«  که  آن طور  زیستن،  آزاد 
است؟ و برای آن که بتوانیم »خود« باشیم، 
آیا نباید بدانیم که مفهوم »فرد« که امروز تا 
این حد عزیز دانسته می شود، چه معنایی 
دارد؟ ری در راستای یک جریان فکری 
حقوق دان  لوژاندر،  پییر  کارهای  به  که 

فرد  که  می کند  تأکید  است،  نزدیک 
نمی تواند بدون پذیرش وابسته گی هایش، 
به استقالل واقعی دست یابد: وابسته گی 
امکان  او  به  که  جامعه یی  به  دیگران،  به 
کند؛  کسب  را  خود  استقالل  تا  می دهد 
به تاریخ و ارواح سرگردان خویش. باور 
تیوری های  مبنای  مرجعی«،  ـ  »خود  به 
تربیتی کنونی و به طور وسیع تر، سیستم 
ارزش های رایج، به معنای نفی شجره نامۀ 
خانواده گی، دانش و نهادهاست. نفی این 
خویش  محدودیت های  نفی  رابطه ها، 
تعریف  برای  که  محدودیت هایی  است؛ 

میدان رشد و نمو فرد، حیاتی اند.
می کند  پیدا  معنا  زمانی  تنها  آزادی  اما 
درک  و  آشکار  محدودیت هایش  که 
و  دموکراسی  پایۀ  فردی،  آزادی  شوند: 
است  آن  مستلزم  آن،  بقای  پیش شرط 
کسی  فرزند  و  میرا  را  خود  شهروند  که 
دیگران،  میان  از  یکی  بداند؛  می میرد  که 
قواعد  و  کند  رد  را  قوی ترها  قانون 
منطقی  این  بپذیرد.  را  جمعی  زنده گی 
تنها  او  که  می شود  آن  از  مانع  که  است 
بتواند  تا  بر اساس غرایزش حرکت کند 
هم نوعان  دیگر  میان  در  انسانی  مثابۀ  به 
و  بسازد  را  مشترکی  تاریخ  خویش، 
زند.  رقم  نیز  را  زنده گی خویش  داستان 
که  می فهماند  او  به  در ضمن  منطق  این 
»منی«  بلکه  نیست،  نیز یک شئ  دیگری 
جملۀ  قول  به  او.  خود  مثل  است  دیگر 
دل انگیز رمی براگ، نوع بشر انسانیت را 
مدیوِن این منطق است که او را قادر به 

داشتن حقوق می کند.
هر فردی آزاد به دنیا می آید... آزاد، آری، 
اما برای رها کردن خویش از غرایزی که 
وی را به بند کشیده اند. مفهوم فرد »تنها« 
خویش  وجود  اعماق  از  می بایست  که 
پایه های منطق خود را بیرون کشد و قرار 
صادر  اجازه  خود  برای  خود  تنها  است 
کند، گرایش بر این دارد که فرد را »دولتی 
کوچک« تعریف کند که هر کس در آن 
قانوِن خود را دارد. ممنوعیت ها، اجبارها 
و محدودیت ها در این چارچوب بی معنی 
بده بستان  ساده  »نتیجۀ  تنها  و  می شوند 
در  و  سویی  از  فردی  مطالبات  بین 
خواست های جامعه از سوی دیگر« گشته 

و یا بدتر از آن، به خشونت می انجامند.
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قــدم های تان را محکم 
بردارید!

سالمت قلب به اندازۀ برداشتن یک قدم، ساده و آسان است. در حقیقت، پیاده روی یکی 
از بهترین روش های کاهش وزن، گردش خون، و سوزاندن کالری است.

پیاده روی متعادل، بشاش کننده است و فشار خون را پایین می آورد، احتمال ابتال به بیماری 
نیست.  این ها  فقط  البته،  می آورد.  پایین  نیز  را  کلسترول  سطح  و  داده،  کاهش  را  شکر 
هرچه بیشتر پیاده روی کنید و به خودتان بیشتر فشار بیاورید، سودهای بیشتری نصیب تان 

می شود.
معرفی  شما  به  را  قدم های تان  به  بخشیدن  قدرت  برای  روش   ۷ پیاده روی  متخصصان 

می کند، پس به بدن تان انرژی دهید و سالمتی تان را تضمین کنید.
 

 سریع راه بروید!
 ۳.5 حدود  یا  دقیقه   15 در  مایل  یک  متخصصین،  گفتۀ  طبق  بروید.  راه  تُند  ابتدا  در 
مایل)حدود یک و سه پنجم کیلومتر( در ساعت راه بروید. میانگین پیاده روی افراد سالم 
یک مایل در 20 دقیقه است. اما برای این که تناسب اندام داشته باشید، می توانید با سرعت 

راه بروید.
هر دو هفته یک بار یک دقیقه به پیاده روی تان اضافه کنید و از این که خودتان را تحت فشار 
قرار می دهید نترسید. متخصصین معتقد است که بدن ما برای کسب قدرت و توان ساخته 
شده است. ما بیش از اندازه بدن مان را استراحت داده ایم. اکنون وقت آن است که ترس را 

کنار بگذاریم و قدرت و تواِن خود را بسنجیم.
زمانی که پیاده روی تان تندتر می شود، کالری بیشتری می سوزانید. این یکی از سالم ترین 
کارهایی است که می توانید انجام دهید، خواه اضافه وزن داشته باشید خواه نداشته باشید.

 
 سرتان را باال بگیرید!

ماهیچه های سرینی، ران، و پشت تان را به سمت باال بکشید. پیاده روی در محیط اطراف 
است.  سازگارتر  محیط  آن  با  شما  بدن  زیرا  است،  ساده  مسیر  یک  از  بهتر  منزل تان 
متخصصین پیشنهاد می کند که حتمًا با خودتان ساعت داشته باشید و زمان را بگیرید. اگر 
برای 15 دقیقه رفتید و 15 دقیقه هم برگشتید، به احتمال زیاد دو مایل پیاده روی کرده اید.

کفش مناسب بپوشید!
بیشتر افراد کفش های راحت برای پیاده روی می پوشند، اما باید کفش مخصوص پیاده روی 
بپوشید تا به راحتی قدم بردارید. متخصصین می گوید، کفش مناسب و خوب به برداشتن 
قدم های محکم کمک می کند. اگر کفش تان به پای تان ُگشاد باشد، کفش در پای تان حرکت 

می کند و باعث می شود که زود خسته شوید.
 

  با خودتان وزنه حمل کنید!
اما وزنه یی سبک که بیشتر از سه پوند در هر دست تان نباشد. اگر وزنۀ سبک با خودتان 
حمل کنید، ماهیچه های قسمت باالی بدن تان را بهتر تنظیم می کنید. کنترل کردِن وزنه ها 
در حین پیاده روی باعث می شود که ماهیچه های تان سفت شود زیرا که وزنه ها بدن تان را 

موزون می کند.
دو  وزنه های  با  که  می کنند  پیشنهاد  متخصصین  می کنید،  ورزش  مداوم  صورت  به  اگر 
پوندی شروع کنید. وزنه ها نباید خیلی سنگین باشند که شما را از داشتن ظاهری ایده آل 

محروم کند.
 

 قدم های تان را بلند بردارید!
الزم نیست که حتمًا تند راه بروید، بلکه می توانید قدم های تان را بلند بردارید و بیشتر روی 
ماهیچه های سرینی و عضالت پشِت ران تان تمرکز کنید تا قدم های تان را محکم تر کند. 
این گونه، قدم های تان تند و شبیه دویدن می شود و کالری بیشتری را هم می سوزانید. در 
مورد زیاده روی در این کار نگران نباشید. پیاده روی به این شکل عضالت ران ها را نیز 

تندتر حرکت می دهد.
  

پیاده روی تان را متنوع کنید!
به این معنی که دویدن را هم به برنامۀ پیاده روی تان اضافه کنید. وقتی بدن تان سریع حرکت 
بیشتر قسمت های بدن تان حرکت می کند، و قلب ها و ریه های تان مقدار زیادی  می کند، 

کالری مصرف می کند.
متخصصین می گوید: زمانی که تندتر راه می روید، کالری بیشتری می سوزانید. و اما فایدۀ 

دیگر پیاده روی این است که به واسطۀ آن بر خسته گی غلبه می کنید.
 

 در خانه پیاده روی کنید!
بله! در خانه. یک گام شمار استفاده کنید و قدم بزنید. متخصصین حرکات ورزشی را هم 
با پیاده روی توصیه می کنند. دور تا دور خانه را دور بزنید و همۀ ماهیچه های بدن تان را 

تکان دهید.
 

منبع: برترین ها

بخش نخسـت

هر فردی آزاد به دنیا می آید... 
آزاد، آری، اما برای رها كردن 

خویش از غرایزی كه وی را به بند 
كشیده اند. مفهوم فرد »تنها« كه 
می بایست از اعماق وجود خویش 

پایه های منطق خود را بیرون كشد 
و قرار است تنها خود برای خود 
اجازه صادر كند، گرایش بر این 
دارد كه فرد را »دولتی كوچک« 

تعریف كند كه هر كس در آن قانوِن 
خود را دارد. ممنوعیت ها، اجبارها 

و محدودیت ها در این چارچوب 
بی معنی می شوند و تنها »نتیجۀ 

ساده بده بستان بین مطالبات فردی 
از سویی و در خواست های جامعه از 
سوی دیگر« گشته و یا بدتر از آن، 

به خشونت می انجامند

انسان اسیِر فردگرایی



چه طور  که  می شود  مطرح  برایم  پرسش  این  همیشه 
می تواند  زنده گی ،  در  مشکل  این همه  با  فیلسوفی 
مطرح ترین اندیشمند جهان باشد. کسی که برای حضور 
به ساده گی  کتاب هایش  داشت،  مشکل  علمی  مراکز  در 
بودند و در  او را رها کرده  چاپ نمی شدند، دوستانش 
داشته  زنان  با  درستی  ارتباط  نتوانست  هیچ وقت  نهایت 

باشد، چه گونه به نماد فلسفۀ جهان بدل شده است.
کشتارهای  اصلی  دلیل  روزگاری،  در  حتا  که  کسی 
بی پایان در جنگ دوم جهانی شناخته شد و گفتند هیتلر، 
از تیوری »ابرانسان«ِ او بهره گرفته تا نسل کشی کند، این 
روزها فارغ از همۀ غبارهای تاریخ، یکه و تنها ایستاده 
و محال است کسی از فلسفه بگوید و نامش را به زبان 
و  می دانند  مدرنیسیم  پیشروان  از  را  او  برخی  نیاورد. 
اولین  از  یکی  دست کم  یا  نخستین  او  می گویند  برخی 

کسانی است که سخن از پست مدرنیسم می گوید.
برخی او را محل آشتِی ادبیات و فلسفه می دانند و البته 
با  می کنند.  تلقی  بی انسجام  را  شیدایش  ذهن  منتقدانی، 
این همه، آن چه اهمیت دارد این است که ما اشتباه های 

بسیاری دربارۀ نیچه کرده ایم و می کنیم.
 

بروِت نیچه یی
از همان  نیچه،  ما در مورد  اشتباهات  بدانیم  برای آن که 
ظاهرش شروع می شود، بد نیست کمی در مورد بروت 
جنجال آفرینش حرف بزنیم. اکنون که به بروت های نیچه 
نگاه می کنیم، واقعًا عجیب و غریب اند اما آیا همیشه این 

بروت ها عجیب بوده اند؟
این روزها برخالف سال های گذشته، مردان کمتر بروت 
می گذارند و هر چه دارند را از ته می تراشند. اما روزگاری 
بروت شان  به  حواس شان  خیلی  مردها  دور،  چندان  نه 
بلکه  بگذارند،  بروت  می کردند  تنها سعی  نه  آن ها  بود. 

حواس شان بود که مدل خاصی هم به آن بدهند.
درست به همین دلیل است که بروت های نیچه، در زمان 
کافی  فقط  نبود.  غریب  و  عجیب  چیزی  زنده گی اش، 
است نگاهی به مردان آن روزگار بیندازیم. حتا بسیاری 
از مشاهیر هم بروت های عجیب و غریب داشتند. مثاًل 
در آن سال ها، مدلی از بروت مد بود که بعدها به عنوان 

»بروت ویکتوریایی« از آن یاد می شود.
نیچه از همان وقتی که توانست بروت داشته باشد تا آخر 
عمرش، تقریبًا همیشه بروت می گذاشت، اما این بروت  
گاهی کم پشت و مرتب بودند و بعضی وقت ها پرپشت 
بوده،  ثابت  همیشه  که  چیزی  وجود  این  با  پریشان.  و 
ریش های از ته تراشیدۀ نیچه بود. اولین عکسی که نیچه 
را با بروت به ما نشان می دهد، به زمان دانشجویی او در 

رشتۀ الهیات مربوط می شود.
اما  بروتی کم پشت داشت،  این عکس  نیچۀ 20ساله در 
یک سال بعد که مصادف بود با تمایل نیچه به فلسفه و 
ترک رشتۀ الهیات، ما نیچه را با چهره یی مصمم و رو به 
آینده و بروتی کم پشت، مرتب و شانه زده می بینیم. نیچه 
در زمان 10 سال استادی دانشگاه بروت های پُرپشت تری 

داشت، اما اوج بلندی بروتش زمانی است که در عشق 
به »لوسالومه«، ناکام ماند. البته گفته می شود نیچه یک بار 
با تعجب های بسیاری  این کارش  اما  بروتش را تراشید 
همراه شد. دوستی به او گفت که شبیه دلقک ها شده و 
دوست دیگری شک داشت که او نیچه باشد. این شد که 
او، در خیابان، هر مردی را که بروت داشت با وسواس 
خاصی نگاه می کرد. پس اولین اشتباه ما در مورد نیچه که 

به بروتش برمی گردد، اصاًل و ابدا درست نیست.
تنفر از زنان

این  نکن.«  فراموش  را  تازیانه  می روی؟  زنان  سراغ  »به 
او در  نیچه است.  از مشهورترین جمالت  عبارت یکی 
کتاب »فراسوی نیک و بد« که با ترجمۀ داریوش آشوری 
به فارسی ترجمه شده، در بخش گزین گویه هایش، این 
عبارت را آورده است. هر گاه این جمله را می خوانیم، 
بی تردید به زن ستیز بودن نیچه شک می کنیم. اما آیا نیچه 

مردی گریزان از زنان بود؟
نگاهی کوتاه به زنده گی نیچه نشان می دهد که او هرچند 

در ارتباط با زنان ناموفق بود، اما زن ستیز نبوده است.
دنیا  به  آلمان  در  نام روکن  به  فریدریش در دهکده یی   
آمد. پدرش کشیش بود و او را در کودکی از دست داد، 
الیزابت  و خواهرش  مادر  با  زنانه  محیطی  در  نتیجه  در 
بزرگ شد. می گویند یکی از دالیل مشکالت بعدی نیچه 
همین نکته بود، چرا که او شناختی قابل توجه از رفتار 
زنان داشت و این نکته سبب ترس زن ها از نیچه می شد. 

دوری  نیچه  از  لوسالومه  که  دالیلی  از  یکی  می گویند 
اغواگری  روس  زن  همان  او  بود.  نکته  همین  می کرد، 
است که جامعۀ روشن فکری آلمان و البته نیچه را کشف 
کرده بود. لو آندره سالومه، دختر باهوش و خوش طینت 
یک افسر ارتش روسیه بود که به دردناک ترین عشق نیچه 
تبدیل شد. نیچه دربارۀ او گفته است: »من در مقابل چنین 

روحی قالب تهی خواهم کرد«.
می گویند لوسالومه خود را در برابر نیچه بی دفاع می دید 
و  می خواند  را  درونش  همۀ  فیلسوف  می کرد  حس  و 
می داند. روایت می کنند او سال های بعد گفته بود که از 

نگاه های خیرۀ فیلسوف می ترسیده.
از سوی دیگر، تربیت خاص یک خانوادۀ مسیحی که در 
آن محبت کردن و بیان آشکار عواطف، تقریبًا غیرممکن 
است، باعث شد که نیچه از همان روزهای کودکی نتواند 
آغوش  که  فرزندی  کند.  بیان  به خوبی  را  احساساتش 
گرم مادرانه را تجربه نکرده باشد و »دوستت دارم« او را 
نشنیده باشد، به طور قطع در بزرگ سالی با مشکل روبه رو 

خواهد شد. نیچه هم از این قاعده مجزا نبود.
شده،  ثبت  تاریخ  در  که  نیچه  عشقی  دیگر  شکست 
همسر  بعدها  که  داشت  زنی  به  او  که  است  عالقه یی 
ریچارد واگنر شد. همین زن بود که بعدها رابطۀ دوستانۀ 
واگنر و نیچه را نابود و به دشمنی تبدیل کرد؛ اما شاید 
برای تان جالب باشد که نیچه، کوزیما واگنر را یکی از 
انسان هایی می دانست که به »ابرانسان« ذهنی اش شباهت 

داشت.
در نتیجه می توان گفت هرچند نیچه ارتباط خوبی با زنان 
نداشت، اما به طور کلی از آن ها متنفر هم نبود. مثاًل در 
برخی از تفسیرها آمده است که منظور نیچه از »به سراغ 
زنان می روی؟ تازیانه را فراموش نکن!« این بوده که فرد 
در مقابل زنان، عقالنیت از کف ندهد یا بداند که زنان 
قدرت را دوست می دارند. مثاًل مارکز می گوید: »قدرت 
زنان  او.«  قدرت  زن،  جذابیت  و  اوست  جذابیِت  مرد، 

مردان قوی را بیشتر دوست می دارند.
 

ارادۀ معطوف به قدرت
مشهورش  تیوری  یاد  می شنویم،  را  نیچه  اسم  گاه  هر 
»ارادۀ معطوف به قدرت« می افتیم، اما آیا نخستین کسی 
»ارادۀ  برده است؟ اصاًل  به کار  را  این عبارت  است که 

معطوف به قدرت« دقیقًا چیست؟
نیچه نخستین  باید خدمت شما عرض کنم که  ابتدا  در 
کرده  استفاده  مفهوم  و  عبارت  این  از  که  نیست  کسی 
است. او نخستین بار زمانی که 20 سال داشت، عبارت 
او یک  را شنید.  و تصور«  پنداره  اراده،  مثابۀ  به  »جهان 
نهایت  در  تا  پرداخت  شدید  کتاب خوانی  به  را  هفته 
بگوید که شوپنهاوری شده است، اما برای آن که به طور 
کامل این مفهوم را بفهمد، کمی دیگر به زمان و تجربه 

احتیاج داشت.
او در سن 2۳ سالگی، به خدمت نظام در جنگ فرانسه 

و پروس فرا خوانده شد و در سربازخانه به عنوان یک 
برای  که  بود  این جا  »در  می شد:  شناخته  ماهر  سوارکار 
نخستین بار فهمیدم، ارادۀ زنده گی برتر و نیرومندتر در 
ارادۀ  در  بلکه  نیست،  زنده گی  برای  نبرد  ناچیز  مفهوم 

جنگ، ارادۀ قدرت و ارادۀ مافوق قدرت است!«
نیچه هم چون بسیاری از فالسفه می کوشید تا دستگاهی 
اصل،  این  مضمون  باشد.  داشته  خودش  برای  فلسفی 
مرزهای  فراسوی  به  قدرت«  »مرکز  یا  »خود«  گسترش 
وجودی خویش است و به این وسیله برتری پیدا کردن 
نسبت به دیگران. جی. پی استرن در وصف آن می نویسد: 
»عنصر  از  غیر  است  عاملی  قدرت،  به  معطوف  »ارادۀ 
باهوش ترین  و  »ضعیف ترین  یعنی  انسان،  که  حیات« 

موجودات«، بدان وسیله بر دنیا سیادت پیدا می کند.«
 

نیهلیسم و نیچه
هرگز  اما  باشد،  بوده  منزوی  فردی  نیچه  است  ممکن 
نمی توان او را پوچ گرا دانست. نیچه، گاه به قدرت رأی 
تغییر می دهد؛  را  فلسفه  بود که قدرت،  می داد و معتقد 
اما همه گان می دانیم که مهم ترین تیوری او را که از آن با 
عنوان »ابرانسان« یاد می کنند، بر پایۀ امید و خوش بینی بنا 
شده است. نیچه معتقد بود که روزگاری ابرانسانی ظهور 
خواهد کرد که دنیا را به سمت خوبی ها خواهد برد. البته 
ما  که  نیست  چیزهایی  دقیقًا  نیچه،  نظر  مد  خوبی های 

آن ها را به عنوان خوب پذیرفته ایم.

 حتا او مسایل مهم زنده گی را در پرتو همین خاستگاه 
مشهور  کتاب  در  نیچه  مثاًل  می کند.  تفسیر  »ابرانسان« 
خود »چنین گفت زرتشت«، ازدواج و فرزنددار شدن را 
تنها در صورتی جایز می داند که پدر و مادر به پرورش 
بیندیشند. آیا می توان چنین کسی را پوچ گرا  »ابرانسان« 

دانست؟
 

دیوانه گی یا تجاهل عارف
گذاشت  سر  پشت  را  بیماری  گوناگون  دوره های  نیچه 
تا در سال 1888 به بدترین روزهایش برسد. او در بهار 
سر  بیماری هایش  با  تا  رفت  ایتالیا  تورین  به  سال  این 
کند. بعد به سویس رفت و در این روزها، بیشتر از آن که 
استراحت کند، به نوشتن و خواندن مشغول بود. او سه 
کتاب »قضیۀ واگنر«، »شامگاه بتان« و »دجال« را در همین 

روزها به پایان برد.
نیچه در تمام این لحظات تا زمانی که در سوم جنوری 
به سمت اسب شالق خورده دوید و گفت:  سال 1889 
را نوش  را می پرستم« و شالق  »من اسب شالق خورده 
می گویند  می کرد.  بحث  و  می نوشت  کتاب  کرد،  جان 
شواهدی از بروز بیماری جنون در نیچه مشاهده می شده 
اما وقتی عمیق تر نگاه می کنیم، خودخواهی های او را به 

دیوانه گی تشبیه کرده اند.
سال  اکتوبر   18 در  که  مفصل  نامه یی  در  نیچه  مثاًل 
را  خودش  می نویسد،  اُریک  فرانس  دوستش  به   1889

حق شناس ترین آدم روی زمین و سرشار از حال وهوای 
آماده  بزرگ«  خرمن  »برداشت  برای  که  می داند  پاییزی 
کریسمس  عید  روز  در  درست  بعد،  ماه  چند  یا  است. 
برای  مصلوب  و  دیونیزوس  امضای  با  نامه هایی   1889
خودخواهی  می توانیم  آیا  اما  می فرستد.  دوستانش 

فیلسوف را، نشان دیوانه گی اش بدانیم؟
بعد از ماجرای میدان تورین و اسب شالق خورده، و البته 
نامه های نیچه، فرانس، استاد الهیات دانشگاه بازل و رفیق 
روان پزشکی  و  ژاکوب  با  مشورت  از  پس  نیچه،  شفیق 
آشنا به نام پرفسور ویل، بدون معطلی به تورین می روند. 
وقتی او به تورین رسید، وضع رقت بار نیچه او را تحت 
تأثیر قرار داد. او گاهی می رقصید و گاهی گریه می کرد. 
این  پیانو می زد و گاهی در گوشه یی کز می کرد.  گاهی 
شد که او را به بیمارستان بردند تا 10 سال پایانی عمرش 

را در دیوانه خانه بگذراند.
به  نیچه،  جنون  که  معتقدند  روان کاوان  از  بسیاری   
هیچ وجه درست نیست و او خودش را به دیوانه گی زده 
تا بتواند زنده گی آرامی را بگذراند. حتا دست نوشته های 
شده اند.  نوشته  چنین  به عمد  انگار  هم  نیچه  کج ومعوِج 

انگار او مدام در حال تظاهر بوده است.
 

منبع: مجلۀ چلچراغ 
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گفت هرچند نیچه ارتباط خوبی با زنان نداشت، اما به طور كلی از آن ها متنفر هم نبود. مثاًل در برخی از تفسیرها آمده است كه منظور 
نیچه از »به سراغ زنان می روی؟ تازیانه را فراموش نکن!« این بوده كه فرد در مقابل زنان، عقالنیت از كف ندهد یا بداند كه زنان 
قدرت را دوست می دارند. مثاًل ماركز می گوید: »قدرت مرد، جذابیِت اوست و جذابیت زن، قدرت او.« زنان مردان قوی را بیشتر 

دوست می دارند



تروریستانخطرناک...
می کند که دست های شان به خون مردم افغانستان آلوده اند«.

در  امریکا  »نیروهای  است:  نوشته  اعالمیه یی  در  ناتو  همدن، 
حکومت  مستقیم  نظر  تحت  نهاد  که  دریافته اند  افغانستان 
 ۳۷ که  داده  دستور  دادرس  عبدالشکور  رهبری  به  افغانستان 
تن از 88 فرد خطرناک و مورد مناقشه آزاد شوند. آنها تهدید 
واقعی برای امنیت هستند و علیه آنها مدارک نیرومندی برای 

پیگرد و تحقیقات بیشتر وجود دارد.«
بازداشتی ها  فراقانونی  »آزادی  نوشته:  و  ناتو  مطبوعاتی  دفتر 
بزرگی  گام  افغانستان،  در  قانون  توسعه حاکمیت  راستای  در 
بازداشتی ها  پرونده  بررسی  کمیسیون  است.  عقب گرد  برای 
بدون مراجعه به نهاد تحقیقاتی یا نظام قضایی افغانستان این 
بازداشتی ها را آزاد می کند، با وجود این حقیقت که امریکا در 

مورد پرونده این 88 نفر مناقشه کرده است.«

به گفته ناتو، 40 درصد از این 88 تن در حمالت مستقیمی 
شرکت داشته اند که منجر به کشته و زخمی شدن 5۷ شهروند 
در  دیگر  درصد   ۳0 و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  افغان 
حمالت مستقیم به نظامیان آمریکایی دست داشته اند که منجر 

به زخمی و کشته شدن 60 سرباز آمریکایی شده است.
ناتو در اعالمیه خود افزوده: »ایاالت متحده اطالعات و مدارک 
زیادی را در مورد هر یک از این 88 نفر بازداشتی فراهم کرده 
است. پرونده های مورد مناقشه حاوی مدارک نیرومندی مبنی 
بر نقض قانون افغانستان و تحقیقاتی است که ایجاب بررسی 

دادستانی یا اداره امنیت ملی افغانستان را می کند.«
که  معتقدند  شمالی  آتالنتیک  پیمان  امر  تحت  نیروهای 
بگرام  بازداشتگاه  بازداشتی های  پرونده های  بررسی  کمیسیون 
»زندانیان خطرناکی« را آزاد می کند که به قول این پیمان، »خون 

افغانها در دستان« آنها است.
براساس ادعای ناتو، از جمله این ۳۷ تنی که قرار است آزاد 
شوند، 1۷ تن آنها در ساخت بمب های دست ساز دست داشته، 
سه تن دیگر در حمالتی شرکت داشته که منجر به کشته و 
زخمی شدن 11 سرباز افغان شده، چهار فرد دیگر از حمالتی 
به  منجر  که  داشته اند  شرکت  مستقیمًا  یا  داشته  آگاهی  دیگر 

کشته و زخمی شدند 42 سرباز ائتالف شده است.
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ملیآجندایکنفرانس
امروزبرگــزارمیشــود

اسالمآبادبهنیابتاز...
بنابراین پاکستان به هیچ وجه نمی تواند جایگاه افغانستان را احراز 
کند؛ اما تا جایی که ممکن است تالش می کند تا وضعیت را به 

نفع خودش تغییر دهد. 
در همین حال، فضل الرحمان اوریا آگاه سیاسی می گوید، هرچند 
پاکستان دیگر برای امریکا اهمیت استراتیژیک ندارد، اما ضعف 
استراتیژیک  موقعیت  تا  شده  باعث  کابل  حکومت  ناتوانایی  و 
افغانستان کماکان تضعیف شود و امریکایی ها به ناچار به پاکستان 

روی بیاورند.
وی همچنان افزود، پاکستانی های هم در تالش اند تا از این خالء 
سیاسی استفاده کرده و روابط استراتیژیک خود را با امریکا دوباره 

احیا و بازسازی کند.
در  کرزی  حامد  ناتوانی  و  ضعف  سیاسی،  آگاه  این  گفتۀ  به 
مدیریت سیاسی کشور و نبود حاکمیت قانون و سیاست خارجی 
و داخلی تصویب شده از سوی پارلمان، این شانس را به پاکستان 

داده تا این کشور روابط خود را با امریکا ترمیم کند.
بسیار  استراتیژیک  موقعیت  دارای  افغانستان  چون  اما  افزود،  او 
و  کرزی  حامد  کارکردهای  امریکا  دیگر  طرف  از  و  است  مهم 
حکومت او را در جمع خواست و نظر مردم افغانستان محاسبه 
از  پس  امریکا  سیاست  در  افغانستان  جایگاه  بنابراین  نمی کند؛ 

2014 کاهش نخواهد یافت.
اوریا تاکید کرد، مسالۀ مهم دیگر این که بالفاصله پس از برگزاری 
امریکا  و  افغانستان  میان  دولت جدید مشکل  ایجاد  و  انتخابات 

حل خواهد شد و پاکستان به حاشیه راند خواهد شد.
چون  می گوید،  سیاسی  آگاه  مرادی  صاحب نظر  حال،  این  در   
چانه زنی ها میان امریکا و حکومت افغانستان بر سر امضای پیمان 
امریکایی ها  که  است  ممکن  بنابراین  نرسیده،  نتیجه  به  امنیتی 
این  و  کنند  پی گیری  را  مساله  این  پاکستان  طریق  از  بخواهند 

کشیده گی را حل نمایند.
او همچنان گفت، مسالۀ مهم دیگر این که پاکستان در عین حال که 
در نظام سیاسی افغانستان و در میان مخالفین مسلح دولت دارای 
نفوذ بسیار گسترده است، رفاقت بسیاری دیرینه یی با امریکا دارد؛ 
صورت  کشور  دو  این  بین  که  مذاکرات  دارد  احتمال  بنابراین 

گرفته، به نتایج رسیده باشند.
در  امریکایی ها  که  باشد  قرار  اگر  ولی  افزود،  سیاسی  آگاه  این 
منطقه باقی بمانند، سیاست آنان پس از 2014 در قبال افغانستان 
تغییر نخواهد کرد، زیرا از یک سو کشیده گی یی که میان امریکا و 
حامد کرزی به وجود آمده زیاد مهم نیست، چرا که دورۀ کاری 
حامد کرزی رو به اتمام است و از طرف دیگر چون افغانستان به 
حضور قوت  های خارجی نیازمند است؛ بنابراین دولت آینده باید 

با تفاهم و همگرایی با امریکا به پیش برود. 
سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان گفته که به تازه گی در 

مورد اهمیت پاکستان پی برده است.
به گفتۀ عزیز، واشنگتن و اسالم  آباد به دنبال اعتمادسازی درباره 
آینده افغانستان هستند و در زمینه های زیادی نیز با هم به توافق 

رسیده اند.

 8 امروز  ملی،  آجندای  روزۀ  یک  کنفرانس 
دلو،  در کابل - هوتل انترکانتیننتال- برگزار 

میشود.
ایجاد دولت وحدت  به هدف  این کنفرانس 

ملی در برایند انتخابات، برگزار میشود.
مسعود  احمدولی  ملی  آجندای  اصلی  طراِح 
طرح  این  بدین سو،  ماه  هژده  از  اما  است؛ 
توسط شماری از نخبهگان کشور مورد تدقیق 
به  را  بسیاری  قرار گرفته و توجه  بررسی  و 

خود جلب کرده است.
به  نزدیک  بزرگ آجندای ملی،  کنفرانس  در 
یک هزارتن از نخبهگان، اندیشه ورزان، فعاالن 
سیاسی - مدنی و شخصیت های تاثیرگذار از 

سراسر کشور دعوت شده اند. 
نامزدان ریاستجمهوری نیز از اشتراککنندهگان 

اصلی این کنفرانس هستند.
ملی،  شورای  نماینده گان  کابینه،  اعضای 
رییسان ارگان های عدلی و قضایی و رییسان 
شوراهای والیتی نیز در این نشست حضور 

مییابند.
 نهادهای خارجی و سفرا نیز به این نشست 

دعوت شده اند. 
این کنفرانس در پی آن است نامزدی که در 
انتخابات پیروز می شود، باید به تشکیل دولت 

وحدت ملی در افغانستان اقدام کنند.
این  در  که  ملی  وحدت  دولت  ساختار  در 
نام  به  نهاد  یک  می شود،  مطرح  کنفرانس 
قانون  مفاد  از  تأسی  به  ریاستجمهوری،  نهاد 

اساسی، در کنار رییس جمهور در نظر گرفته شده 
است. بربنیاد این طرح، در این نهاد باید نخبهگان 

و دانشمندان اقوام گماشته شوند. 
این نهاد به هدف نقش آفرینی در تصمیم گیری های 
رییس جمهور ساخته می شود؛ اولویت ها را تعیین 
می کند؛ در مورد مسایل کالن ملی رییس جمهور 
را یاری می رساند و او را در جهت حمایت از 

منافع ملی همکاری می کند.
وجود چنین نهادی در کنار رییس جمهور سبب 
از  و  شده  مشترک  تصمیم گیری ها  که  می شود 
اصل  و  گیرد  صورت  جلوگیری  رأی  استبداد 

نهادینه شدن دموکراسی تضمین گردد.
عناصر مؤثر دیگری هم در طرح دولت وحدت 

ملی و آجندای ملی نهفته است.
گفتنی است که روز جمعۀ هفتۀ گذشته، نشست 
مقدماتی کنفرانس آجندای ملی با حضور برخی 
نامزدان انتخابات ریاستجمهوری و نمایندهگان 
آنها و حدود صدتن از نخبه گان کشور به دور از 

حضور رسانهها برگزار شده بود. 
در آن نشست روی مسودۀ یک تفاهم نامه میان 
کنفرانس  بود.  شده  نظر  تبادل  و  بحث  نامزدان 
آجندای ملی در پی آن است که نخست چالش ها 
و مشکالت کشور را شناسایی نموده در جهت 
کنفرانس  کند.  اقدام  قدرت  موضع  از  آن  رفع 
آجندای ملی دارای یک شورای رهبری است که 

این شورا وضایف مشخصی دارد.
پیگیر  و  دایمی  گونۀ  به  ملی  آجندای  کنفرانس 

روی برنامه های مهمی کار خواهد کرد.
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کرزیدرتالشکسب...
و در کنارِ آن آقای کرزی می خواهد در میان قبیلۀ خود 

هم بعد از دورۀ حکومتش نفوذ سیاسی داشته باشد.
بر  فشار  واردکردن  با  کرزی  کرد،  تأکید  اندیشمند 
واشنگتن در تالش است تا امریکا را متقاعد سازد که 

خواست های شخصی او را قبول کنند. 
اندیشمند سیاست بازی های آقای کرزی را بسیار  آقای 
خطرناک خوانده گفت: افغانستان در شرایط کنونی صد 
درصد به کمک  کشورهای خارجی در تمامی بخش ها 

نیاز دارد.
او هم چنان افزود، با این موقف گیری آقای کرزی، مردم 
افغانستان تعهداتی را که از سوی جامعۀ جهانی به دست 

آورده بودند، از دست خواهند داد.
این آگاه سیاسی همچنان افزود که کرزی با ابرازنظرهای 
جهانی  جامعۀ  به  را  افغانستان  مردم  عجیب وغریبش 
می کند.  معرفی  حرمت ناشناس  و  ناسپاس  مردمی 
در  افغانستان  مردم  تا  می شود  سبب  برخورد  این گونه 
دنیای دیگر به حیث انسان های بدوی معرفی  شوند که 

هیچ گونه پیشرفتی را در خود هضم کرده نمی توانند.
او هم چنان افزود، امریکا و جامعۀ جهانی بعد از این، 
وقت و پول خود را در افغانستان ضایع نخواهند کرد؛ 
مردم کشور  به  که می رسد  تنها صدمه یی  میان  این  در 

خواهد بود. 
در  افغاستان  گفت،  و  کرد  تصریح  اندیشمند  اکرام 
شرایط امروزی در هیچ بخشی متکی به خودش نیست 
و نیازمند است تا دنیای دیگر مردم این کشور را یاری 
رسانند و حکومت افغانستان نیاز دارد تا با همه کشورها 

روابط خوب داشته باشد. 
ایتالف ملی  این حال، فاضل سانچارکی سخنگوی  در 
سیاست  پیش گیری  با  حامدکرزی  می گوید،  افغانستان 
این  ضد غربی و شعار دادن های ملی گرایانه، در صدد 
از  و  کند  پاک  را  لکه دار گذشتۀ خود  تصویر  تا  است 

خود یک چهرۀ ملی ترسیم کند.
آقای سانچارکی معتقد است، رییس جمهور با این نوع 
برخورد در صدد است تا در پایان دورۀ کارش در میان 
داشته  جایگاهی  نیز  شورشی  و  هراس افگن  نیروهای 

باشد و با این شیوه آیندۀ خود را به شکلی تأمین کند.
شرایط  در  افغانستان  این که  بیان  با  سانچارکی  فاضل 
حساسی قرار دارد گفت: »امروز افغانستان در شرایطی 
است که باید با تمام دنیا یک نوع تعامل و سیاستی را در 
پیش بگیرد تا از امکانات آن ها به سود انکشاف، توسعه 
آن ها  با  که  این  نه  ببرد،  استفاده  کشور  در  پیشرفت  و 
دشمنی کند و منافع ملی افغانستان را به چالش بکشد.« 
این  تداوم  افزود،  هم چنان  سانچارکی  آقای 
موضع گیری های رییس جمهور به ضد منافع کالن ملی 

و روند پیشرفت در کشور است.  
آقای سانچارکی معتقد است، حامد کرزی منافع شخصی 

خود را نسبت به منافع کالن ملی ترجیح داده است.
مجلس  در  مردم  نمایندۀ  بهزاد  احمد  حال،  عین  در 
رییس جمهور  اخیر  سخنان  به  واکنش  در  نماینده گان 
قبیله ساالر  نظام  در  نوشته است،  فیسبوکش  در صفحۀ 
تصمیم  همه  برای  که  است  نفر  یک  فقط  افغانستان 

می گیرد.
آقای بهزاد معتقد است، رییس جمهور به منظور جلب 
توجه پایگاه قومی اش، بر طبل رهاسازی طالبان از بند 

هم چنان می کوبد.
تا  گفت:  خبری اش  کنفرانس  در  کرزی  رییس جمهور 
زمانی که امریکا زمینه مصالحه با گروه طالبان را فراهم 
موافقتنامۀ  امضای  به  حاضر  صورت  هیچ  به  نکرده، 

امنیتی نیست.
او »صداقت« امریکا را در مورد زمینه سازی برای صلح 
زیر سوال برد و گفت: »روند صلح افغانستان به دست 
آمریکا و پاکستان است. سهم پاکستان را فراموش نکنید. 
اگر گروه طالبان از پاکستان کار می کنند، پس پاکستان 
در آن دخیل است. اگر طالبان در داخل افغانستان هستند 
و از همین جا کار می کنند، این امر یک موضوع داخلی 
ما است. پس در آن صورت امریکا حق عملیات نظامی 

ندارد. ما می دانیم و طالبان.«

امریکاسوابق۳7زندانی...
و بدن 22 نفر از آنها آثاری از باقی مانده انفجار ها دیده 

شده.
تن،   ۳۷ این  »از   : که  شده  گفته  امریکایی ها  مدارک  در 
دو نفر شان به صورت مستقیم در کشتن و زخمی کردن 
نیروهای امنیتی افغانستان نقش داشتند، یک نفر دیگر هم 
که  بازداشت شده  افغان،  امنیتی  نیروهای  به  هنگام حمله 

زخمی شده بود.«
بر اساس این مدارک، هنگام بازداشت این افراد، نظامیان 
وسایل  و  بایومتریک  سنج،  دروغ  »دستگاه  از  امریکایی 
تشخیص آثار جرمی بقایای حمالت و انفجارها کار گرفته 

اند«.
فرمانده  نفر   ۳۷ از  یکی  که  می دهد  نشان  مدارک  این 
آوری  فراهم  و  حمالت  در  بوده،  طالبان  گروه  مشکوک 
کمک به فرماندهان طالبان به عنوان سازمان ده کار کرده و 

از عملیات شبکه القاعده حمایت کرده است.
دستگاه دروغ سنج نشان داده که این فرمانده محلی طالبان، 
در پاسخ به این سوال که رابطه مستقیم با اعضای القاعده 
داشته یا نه و یا این که از عملیات شبکه القاعده حمایت 

کرده یا نکرده؛ دروغ گفته است.
این ۳۷ نفر از جمله 88 زندانی است که امریکا از دولت 

افغانستان خواسته بود، آنها را آزاد نکند.
در همین حال، ایمل فیضی سخنگوی حکومت افغانستان 
این  میان  از  که  است  گفته  کابل  در  خبری  نشست  در 
اند  ثابت شده  که »خطرناک«  را  نفر  تنها 16  زندانی،   88

نگه میدارند و بقیه آزاد خواهند شد.
آقای فیضی گفته است: تصمیم در مورد پرونده های این 
زندانیان در یک جلسه عدلی و قضایی دولت اتخاذ شده نه 

توسط کمیسیون بررسی پرونده های زندانیان.
نظامیان امریکایی می گویند که نوزده نفر از این بازداشتی ها، 
ینروهای  به  بگرام  زندان  مسئولیت  انتقال  از  پس  کلیک 

افغان بازداشت شده اند.
تعدادی از بازداشتی ها هم به جرم خود اعتراف کرده اند.

در این مدارک به صورت مفصل هویت، میزان سهمگیری 
و نقش آنها در فعالیت های هراس افگنانه، زمان و مکان 
دالیل  و  شورشی  های  گروه  به  وابستگی  بازداشت، 
دستور  افغانستان  دولت  که  نفری   ۳۷ تمامی  بازداشت 

رهایی آن ها را صادر کرده، درج است.
افراد  این  که  اند  کرده  تاکید  پیوسته  امریکایی  نیروهای 
افغانستان  در  امنیت  برای  که  اند  خطرناکی«  »زندانیان 

خطرناک اند.
کرزی  جمهور  رییس  از  افغانستان  دولت  مقام های  اما 
پرونده  بررسی  کمیته  عضو  دادرس  عبدالشکور  تا  گرفته 
اند،  شده  بازداشت  خارجی ها  توسط  که  زندانیانی  های 
این زندانیان را  بتواند جرم  اند که مدارک کافی که  گفته 
ثابت کند وجود ندارد و به همین دلیل دستور آزادی آنها 

صادر شده است.



در گذشته ها، افراد و اشخاص به خاطر پُر کردِن 
کیسه های خود، داوطلِب کار در والیِت سمنگان 
بودند؛ امروز هم به همان منظور، افراد ناسالم و 

فاسد به آن والیت ارسال می گردند.
و  دموکراسی  سروصداِی  شدِن  بلند  با 
سمنگان،  مردم  افغانستان،  در  مردم ساالری 
ناآگاهانه و اشتباهًا، زبان به دندان  گرفتند و رنج 
و درد های فراوان شان را تحمل  کردند. اما اکنون 
این مردم نیز خود را انسان دانسته، صدای حق و 
عدالت خواهی و تأمین حداقل حقوق شهروندِی 

خود را بلند کرده اند. 
به تظاهرات  ماه پیش دست  سمنگانی ها حدود دو 
زدند. آن ها از دولت خواستند که در تعیین مسووالِن 
والیتی توجه الزم را داشته باشند و از باال تا پایین 
و  ناتوان  استفاده جو،  مفسد،  افراد  ادارات  همۀ  به 

رانده شده از دیگر والیات را ارسال نفرمایند.

خواسِت مردم سمنگان:
1-  در اداراِت سمنگان رشوه و فساد بیداد می کند، 

برای رفِع آن اقدام کنیـد.
2- افراد دل سوز و خدمت گزار مردم را بفرستید تا 

با این والیت همکاری صورت بگیرد. 
ملِت  جزِو  آن  مردم  افغانستان،  جزِو  سمنگان    -۳
این کشور و همه مسلمان اند. فرزندان دیگر والیات 
در ادارات افغانستان در داخل و خارج وظیفه انجام 
نفر مسوول در یک  از سمنگان یک  می دهند، ولی 
ندارد. چنین گمان نشود که  افغانستان وجود  ادارۀ 
این  در  شایسته  شخصیت های  یا  و  نداریم  آدم  ما 
والیت وجود ندارد. این والیت همه چیز دارد، ولی 
داخلی و  ارتباط، واسطه، پشتیبان عامی و غم خوارِ 
خارجی ندارد. توجه نمایید؛ والیانی که طی این 12 
سال به این والیت آمده اند، کسانی بودند که یا تازه 
اداره را آموخته بودند، یا ولسوال های ناموفق بودند 
باید  از دیگر والیت ها که  رانده شده  افراد  یا هم  و 
به یگانه والیِت بی ادعا و بی صاحِب سمنگان ارسال 

می شدند.
5- به وضعیت اجتماعی اقتصادِی مردم اندکی توجه 
شود و پروژه  های منفعت آوری در این والیت پیاده 
گردد تا مردم سمنگان از مزدوری تمامِ کشور نجات 

یابند.
از شما بزرگان می خواهیم در هر چوک که صبح گاهان 
نیروهای کار برای مزدوری جمع می شوند، بروید. 
نو،  کارتۀ  سنگی،  کوتۀ  میوند،  جادۀ  چوک  به 
قندهار،  غزنی،  لوگر،  والیت  به  ارغنده؛  خیرخانه، 
هرات و به هر جایی که مزدورکاران جمع شده اند 
بروید و بپرسید »از کجا هستی؟« اگر از ده نفر همۀ 
آن ها و یا دست کم 8 نفر آن ها از سمنگان نبود، دیگر 
حاِل این مردم را نپرسید!... چرا مردم یک والیت در 
جست وجوی نان در سراسر افغانستان آواره باشند و 
هر روز جنازۀ یکی شان از اتاق های نمناک کابل و یا 

یک والیِت دیگر پیدا شود. در طول 12 سال تحول 
و تغییر در کشور فقط دو رییس محکمه بود که در 
که  قاضیانی  بودند  اما  نمی خورد،  رشوت  سمنگان 
دروازه را می بستند و از جیب مردم پول را به زور 
با  سمنگان  حالی ست  در  وضعیت  این  می گرفتند. 
پیداوار گندم و میوۀ خشک و معادن زغال سنگ و 
گِچ خود سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد؛ اما از 
این عاید اقتصادی هم  جز خبر ویران شدن راه های 
ثمری  هیچ  دره صوف،  و  دواب  و  رویی  ولسوالی 

نصیب سمنگان نشده است.
6ـ مردم سمنگان می خواهند مسووالن ادارات که از 
کابل به سمنگان ارسال می شوند، فقط به فکر چپاول 

نباشند و کاری هم برای این والیت انجام دهند. 
مظاهره  به  ناگزیر  مردم  مشکل،  این همه  وجود  با 
شدند و روزها و شب ها در خیابان خوابیدند. هیأتی 
از کابل آمد و وعده هایی داد. اما بعدها فهمیده شد 
که هیأت مذکور، چند مأمور ادارۀ امور بوده و دولت 
اصاًل به خواست مردم سمنگان ارزشی ننهاده است. 
و  کردند  اعتراض  و  آمدند  خیابان  به  بازهم  مردم 
خواست های خود را مطرح کردند. این بار نیروهای 
نفر  سه  یا  دو  آتش گشودند.  آن ها  روی  به  دولت 
شهید و 9 تن زخمی گردیدند که تصاویر ویدیویی 
آمد.  کابل  از  دیگر  هیأت  یک  است.  موجود  آن 
هیأت پارلمان آمد و گزارشی واقعی تر ارایه کرد، اما 
نماینده گان دولتی و مسووالن دولت به گونۀ همیشه 
بازهم خواستند مردم و حتا خوِن شهدای آن ها را 
به مفت نخرند. در نهایت، نه تنها به خواست مردم 

رسیده گی نشد، که حتا خو ن شان نیز پایمال گردید.

اما دولت در مقابل چه کرد؟
کسی  اگر  تا  فرستاد  سمنگان  به  ضربتی  قوای  ـ 

حرکتی کرد، سرکوب شود.
خود  وظیفۀ  به  هم چنان  که  داد  هدایت  والی  به  ـ 

ادامه دهد.
ـ هیچ کس را تبدیل نکرد.

ـ هیچ هیأتی برای تحقیق و دریافِت این که خواسِت 
این مردم چیست و فرزندان شان به دست کی کشته 

شده، تعیین ننمود.

استدالل دولت چیست؟
از  که  هستند  هم  »کسانی  می کند  استدالل  دولت 
اما  می کنند«.  حمایت  ادارات  مسووالِن  یا  و  والی 
افراد  یا  این  حرکت را برگزیده ها و  باید گفت که 
دولت با تحریکات قوی به راه انداخته اند. ما پیشنهاد 
می کنیم بروید از علما و افرادی که پول نگرفته اند، 
صادقانه و برای خدا بپرسید که آیا واقعًا مسووالن 
بخواهید  آن ها  از  یا خیر.  و  ما سد شده اند  والیت 
یک نفر مسوول اداره را در سمنگان معرفی نمایند 
که صادقانه کار می کند. اگر چنین کاری را کردند، 
دیگر آب را از آب تکان ندهید. باالخره آن ها هم 
مسلمان اند و وجدان دارند، و از کردۀ مفسد و ظالم 

کسی حمایت نمی کند.
شنیده ایم از مفسدان به  این خاطر حمایت می شود 
که گمان شده مظاهره علیه آن ها را والی بلخ به راه 

انداخته است. می دانیم که این ادعا را مفسدین 
ما  کرده اند.  بیان  خود  اعمال  توجیه  برای 
می پرسیم: کدام والی، رییس و یا حتا مدیر را در 
سمنگان والی بلخ تعیین کرده و یا به خواست 
بازهم تصمیم گیرنده شما  او تعیین شده است؟ 
روان  را  خود  دل خواه  نفوذی  بازهم  هستید، 

می کنید، نه از والی بلخ را.
جان  از  کار  همه  وقتی  این که:  دیگر  سخن 

شماست، والی بلخ در این جا چه سودی دارد؟
تحقیق  بیاید  است  دولت  اگر  این،  از  گذشته 
نماید. اگر تحریک باشد، افشا گردد. اما معلوم است 
که این گونه نیست. پس چرا به این بهانه یک والیت 

را سرکوب می کنید؟
بازهم مردم سمنگان به دولت مراجعه کرده اند و از 
دولت خواهاِن دادخواهی هستند، نه از والی بلخ. و 
این دادخواهِی یک مردم عاجز و بیچاره است. نشود 

نا امیدی آن ها غضب خداوند را فرو آورد.
بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن

 اجابت از در حق بهر استقبال می آید!
جناب محترم رییس جمهور و معاونان بزرگوار!

درست است که در انتخابات گذشته، مخالفاِن شما 
رأی باال را گرفتند؛ اما این هم اشتباه دیگِر مردم بود 
که فکر کردند دموکراسی است و بعداً به علت رأی 

و فکرشان محکوم و مجازات نمی شوند.
بازهم  گرفتند،  شما  مخالفان  را  اکثریت  رأی  اگر 
50 و یا 60هزار باشندۀ این والیت برای شما رأی 
دادند. به خاطر این مردم عقده گشایی نکنید. گذشته 
از آن، تمام قوانین انسانی و اسالمی حکم می کند که 
مسووالن باید عادل و باگذشت باشند. پیامبر اسالم 
بر  هم  شما  می بخشید،  یهود  بر  و  قریش  کفار  بر 
مسلماناِن خطاکار که فریِب دموکراسی را خورده اند، 
در  و  شده اند  تنبیه  کافی ست،  همین قدر  ببخشید. 

آینده اشتباه نمی کنند.
برای یک بار هم که شده، دردِ این مردم را بشنوید. 
این فرد و آن فرد را نخواهید و در پرتو دسایس و 
توطیه ها تصمیم نگیرید. شما در هر عمل و حرف و 

حرکت خود، نزد خدا مسوول هستید.
هدایت فرمایید وزارت خانه های شما، نیم نگاهی هم 
به این والیت و مردمِ صادق و بی پناه که جز خدا 

حامی و پشتیبانی ندارند، بیندازند.
شما هم با انتخاب چند فرد مسلمان و صادق و پاک، 

به وجیبۀ ملی و اسالمی تان عمل کنید.
صادق ترین،  سمنگان  مردم  که  کنید  باور  و  بدانید 
استند.  رعیِت شما  مسلمان ترین و خوش قلب ترین 
و  ترفند  روزگارِ  این  در  که  است  خاطر  همین  از 
هیچ  به  و  دارند  قرار  نقطه  حاشیه ترین  در  توطیه، 
مقام و منزلتی نرسیده اند. همین کافی ست تا برهانی 
باشد برای شما که این مردم از تزویر و حیله به دور 
اند. آن ها را بشناسید، آن وقت دردهای آن ها را باور 

خواهید کرد!

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و هفتم y سه شنبه 8 دلو/بهمن y 1392 26 ربیع االول y 1435 28 جنوری 72014 www.mandegardaily.com

فریادبیپاســِخمردمسمنگان
نامۀ سرگشادۀ جمعی از اهالی سمنگان به رییس جمهور

نامـــــــــۀ وارده

دولت  یووايل  ميل  د  ډېر  وخته  هر  بل  له  افغانستان 

تېرو  د  چې  مانا  دې  په  لري.  اړتیا  ته  کېدو  رامنځته 

نور  افغانستان  چې  وښوده  تجربو  ترخو  کلونو  دولسو 

د ميل یووايل د دولت له شتون پرته نيش کوالی خپلې 

ستونزې حل کړي.

د ښاغيل ولسمرش کرزي د دولس کلنې دورې تجربو 

وښوده چې افغانستان د ميل یووايل د دولت ډېر اړمن 

بل  په  یا  يش.  تعریف  روښانه  باید  یووالی  ميل  دی. 

قومونو  په  او  استازو  له  قومونو  د  یووالی  ميل  عبارت 

د وېشيل دولت رامنځته کېدو ته نه وايي. لکه په تېرو 

ښاغيل  د  چې  کې  کلونو  دولسو 

کرزي په اداره کې د څوکیو وېش د 

ميل یووايل په نوم دوام درلود. 

د ښاغيل کرزي په اداره کې د ميل 

د  معیار  هم  یا  او  سټرکچر  یووايل 

لومړي  تاجیک  ولسمرش،  پښتون 

مرستیال  دویم  هزاره  او  مرستیال 

په  فرمول  دا  همداسې  ول.  ټاکل 

پلی  کې  نهادونو  او  ادارو  ټولو 

یوه  د  به  مرش  ادارې  د  که  کېده. 

مرستیاالن  چې  وه  حتمي  و،  قوم 

او ورپسې چارواکي به یې له نورو 

قومونو ټاکل کېدل.

بله رسچینه د ولسمرش کرزي  د دې ترڅنګ د ستونزو 

پرېکړې  تکانه  تک  هغه  د  او  انحصار  واک  د  لوري  له 

وې. په تېرو دولسو کلونو کې ولسمرش په خپل رس له 

سال مشورې پرته ټولې پرېکړې په خپله کړي دي. حتی 

اړه  په  ناستو کې چې د ځینو پرېکړه  او  په هغو غونډو 

به د سال لپاره جوړېدې هم د یوه فکر، یوه لیدلوري او 

د ولسمرش خاص کسانو برخه اخیسته او نور ته په کې 

په هېواد کې فساد،  نه وه. دغو مسایلو  اجازه  د ګډون 

چې  پرانیسته،  الره  ته  ناغېړۍ  او  کارۍ  بې 

په پایله کې یې افغانستان د یوه داسې دولت 

درلودونکی شو، چې حکومتويل یې له صفر 

توکیو  يي  نشه  غصب،  فساد،  په  خو  ښکته؛ 

او نا امنۍ کې یې لومړي مقامونه خپل کړل.

یووالی  ميل  نه  کې  کلونو  دولسو  تېرو  په 

رامنځته شو، نه سامله حکومتوايل، نه عدالت پلی شو 

او نه امن راغی. بلکې افغانانو په دې کلونو کې خورا 

پیدا کولو وسیله  پیسو  د  ولیدل. حکومت  زیانونه  سرت 

وګرځېده، له هېواده د پانګې د ایستلو، د ناقانونه کړنو او 

فساد وسیله. د هېوادوالو او په هېواد کې د شته قومونو 

ترمنځ نفاق ته ملن ووهل شوه، په حکومت کې په لوړه 

کچه له طالبانو مالتړ وشو، حتی تر دې چې ولسمرش 

کرزي وویل، چې د طالبانو له منځه وړل يې په کاري 

پروګرامونو کې شامل نه ول. هېواد دا زیان هم ولیده، 

د  رسه  رسه  مرستو  پرېامنه  له  ټولنې  والې  نړۍ  د  چې 

بیارغونې چارې په کې په بنسټیز او اسايس ډول تررسه 

امنیتي ځواکونو  بیارغونې،  د  افغانستان رسه  له  نشوې، 

د جوړونې او رغونې، د بنسټیزو پروژول د جوړولو او 

په   پيسې  لپاره مرسته شوې  پياوړتیا  د  ښې حکومتوالۍ 

خپلو ځایونو ونه لګېدې، شخيص جېبونو ته الړې او یا 

له هېواده و ایستل شوې. د بیارغونې کومې چارې چې 

تررسه شوې د لنډ وخت په تېرېدو رسه د خراب کیفیت 

له امله ونړېدې او په پای کې افغان ملت له دولته لوی 

واټن واخیست.

دغو ټولو ستونزو او ننګونو په ته کتو رسه د ستونزو د 

حل او ميل یووايل د دولت رامنځته کېدو لپاره د ) ميل 

اجنډا ( په نوم یوه جامع طرحه وړاندې شوه. دې طرحې 

په هېواد کې د ميل یووايل د دولت د رامنځته کېدو لپاره 

غوره وړاندیزونه وکړل او دا یې روښانه کړه چې څنګه 

په هېوادو کې د ميل یووايل دولت رامنځته کېدای يش.

که دا طرحه پلې يش او ټول د هېواد سیايس ځواکونه 

یې په پيل کېدو کې ونډه واخيل، لرې نه ده چې اوسنیو 

د ميل  مانا چې  په دې  کېږدي.  ټکی  پای  د  ته  ستونزو 

اجنډا طرحه وړاندیز کوي، چې د ميل یووايل د دولت 

رامنځته کېدو لپاره په کار ده چې د ولسمرشۍ د نهاد تر 

نامه الندې، د هېواد د مېشتو قومونو له نخبه ګانو جوړه 

یوه اداره رامنځته يش، څو له ولسمرش رسه په پرېکړو او 

چارو کې مرسته وکړي.

د دې کار یوه موخه ده چې ټولو قومونو ته په پرېکړه کولو 

کې د ونډې حق ورکول دی. یانې دغه اداره به د ستونزو 

او چارو یو لېست جوړوي، ولسمرش ته به لومړیتوبونه 

غوره کوي، په پرېکړو کې به سال ورکوي، چې په پایله 

لکه  راختمېږي،  ستونزې  کې  هېواد  په  هم  یې  به  کې 

د  د ځمکو  امنۍ،  نا  قاچاق،  د  توکیو  يي  نشه  فساد،  د 

غصب او نورو ناقانونه کړنو مخنیوی به کېږي او هم به 

د هېواد د پرمختګ لپاره اسايس پروژې په لومړیتوبونو 

کې نیول کېږي.

ټول افغان ملت به د نظام مالتړی وي، د دولت او ملت 

اوسنۍ ستونزې  به  توګه  په دې  نه وي.  به واټن  ترمنځ 

یووايل دولت رامنځته  یې د ميل  به  پر ځای  او  ختمې 

شوی وي.

دمليیوواليدولتنندارتون!
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از  آزادی ۳۷ تن  افغانستان خبر داده است که دستور  حکومت 
متحده  ایاالت  است.  کرده  صادر  را  بگرام  مانده  باقی  زندانیان 
امریکا با انتقاد از این تصمیم، گفته است که آزادی »این شورشیان 

خطرناک« تهدیدی را متوجه افغانستان می کند.
افغانستان روز دوشنبه )۷ دلو/ 2۷ جنوری( گفت در  حکومت 
نظر دارد که بخش نخست زندانیان باقی مانده در زندان بگرام را 
در جریان دو هفته آزاد کند. حکومت افغانستان قباًل اعالم کرده 
بود که ۷2 زندانی بگرام به دلیل نبود شواهد کافی آزاد می شوند. 
یک مقام افغان روز دوشنبه گفت که در ابتدا ۳۷ تن از این افراد 

آزاد می شوند.
محکوم  را  زندانیان  این  آزادی  امریکا  متحده  ایاالت  نظامیان 
کرده و گفته است که این زندانیان »شورشیان خطرناکی« اند که 

»دست های شان به خون مردم افغانستان آلوده اند«.
آزادی این زندانیان ممکن است بر تیره گی روابط کابل و واشنگتن 
بیافزاید که قباًل در مورد جنجال بر سر امضای موافقتنامه دوجانبه 
امنیتی پرتنش شده است. این توافقنامه امنیتی به ایاالت متحده 
امریکا اجازه می دهد سربازان را بعد از سال 2014 در افغانستان 

نگهدارد. عبدالشکور دادرس از هیآت حکومت افغانستان برای 
بررسی دوسیه زندانیان بگرام، گفت که ۳۷ تن از این زندانیان 
نیروهای  توسط  قباًل  که  بگرام  زندان  می شوند.  آزاد  زودی  به 
حکومت  کنترول  زیر  گذشته  سال  در  می شد،  اداره  امریکایی 

افغانستان درآمد.
انتقال کنترول این زندان به افغان ها، هیاتی  حامد کرزی بعد از 
را تعیین کرد تا دوسیه های زندانیان را بررسی کند. کرزی روز 
شنبه این هفته گفت که بگرام زیر اداره امریکایی ها »یک فابریکه 

طالب سازی بود«.
آنها  »دوسیه های  گفت:  پرس  فرانس  خبرگزاری  به  دادرس 
بازبینی شده، تکمیل شده و ما دستور آزادی آنها را صادر کرده 
ایم«. رییس هیات بررسی دوسیه های زندانیان بگرام افزود: »آنها 
بعد از پایان طرزالعمل های مورد نیاز امنیتی و تخنیکی، از زندان 
ازاد خواهند شد. این کار به فکر من، بین یک تا دو هفته وقت 

می گیرد«.
دادرس افزود که بررسی دوسیه های زندانیان باقی مانده نیز ادامه 
رییس جمهور  از سوی  زندانیان  بررسی دوسیه های  هیات  دارد. 
اند که  امریکایی گفته  مقام های  اما  تعیین شده است،  افغانستان 
این زندانیان نباید به دستور یک هیات حکومتی آزاد شوند، بلکه 

دوسیه های شان در نهادهای قضایی مورد بررسی قرار بگیرند.

طالبان،  شورشیان  قوت گیری  از  ها  نگرانی  افزایش  وجود  با 
برخی  سر  بر  افغانستان  و  امریکا  متحده  ایاالت  مناسبات 
موضوعات به شمول خودداری کرزی از امضای یک موافقتنامه 

دوجانبه امنیتی با امریکا، متشنج شده است.
اعالمیه  یک  نشر  با  افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت  نظامیان 
خبری گفت: »هیات بررسی دوسیه های زندانیان بگرام شورشیان 
خطرناکی را دوباره آزاد...                            ادامه صفحه 6

هشدار امریکا از آزادی زندانیان:

تروریستانخطرناکراآزادنکنید
گزارشیکبهپیونددرنکاتی
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نایب الدین اكرامی امینی

یکی از شماره های روزنامه ماندگار به دسترسم قرار گرفت و چشمم به عنوان »واضح 
است کی ها از طالبان حمایت می کند« خورد که برگرفته از سخنان احمدذکی زاهد رییس 
شواری والیتی پروان بود. این اظهارات در واکنش   به وضعیت امنیتی ولسوالی سیاه گرد 

والیت پروان صورت گرفته بود.
به  پیوند  در  را  نکته  چند  می خواهم  می باشم  محل  اصلی  باشندۀ  بنده  که  این  دلیل  به 

اظهارات آقای زکی ذکر کنم:
درۀ   سه  است:  شده  آورده  چنین  والیتی  شورای  رییس   گفته های  از  بخشی  در  یک- 
ولسوالی شینواری مانند کفشان، نمک آب و پل هیر- قول هیر-، و برخی مناطق ولسوالی 
سیاه گرد از جمله وازغر، قمچاق، فندقستان، خیشکی و برخی مناطق دیگر، کاماًل در اختیار 

طالبان قرار دارد.
فندستان  و  فندقستان  سردرۀ  دوبخش   از  فندقستان  دره  که  است  این  مکث  قابل  نکتۀ 
تشکیل شده است که منطقه سردره فندقستان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در دیگر 

بخش های فندقستان نیروهای امنیتی کشور با همکاری مردم محل حاکم می باشد.
مردم فندقستان با اشتیاق کامل به خاطر پاسداری از ارزش های ملی و کشوری خویش 
علیه تروریستان و طالبان در حال رزمیدن استند و به حمایت حاکمیت مشروع سیاسی به 

پا ایستاده اند.
به خاطر روشنی و شناخت واژۀ فندقستان شایان ذکر می دانم که فندقستان به گواه تاریخ، 
یکی از مناطق باستانی ولسوالی سیاه گرد والیت پروان است که پیشینه تاریخی آن به 5- 6 
تپه مخروطی شکل وجود  فندقستان یک  بر می گردد. در وسط  از میالد  قبل  هزار سال 
دارد که از آن مجسمه ها با مسکوکات، بودای دوره کوشانیان به دست آمده و در آن جا نیز 
مهمان  خانه و یا کاروان سرای اشرافان و حاکمان آن وقت بوده که از آن جهت فندقستان 

باستان نام گذاری شده است.
تصحیح: در گزارش روزنامۀ ماندگار از قول هیر که در ولسوالی شینواری والیت پروان 

موقعیت دارد، به نام پل هیر یاد شده بود که در آن طالبان حاکمیت دارند.


