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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اکرثیت ارزشی؛

روح آجـندای مـلی و گـفت وگوی 

بین االفغانی

 10 پالن  از  حامیت  که  می گوید  افغانستان  داخلۀ  وزارت 

سند  یک  به  برنامه  این  که  می شود  سبب  وزارت  این  سالۀ 

وزارت  این  مقام های  شود.  مبدل  کشور  پولیس  برای  ملی 

شده  تهیه  پولیس  آینده  سال   10 برای  پالن  این  که  می گویند 

را  افغانستان  حکومت  باید  آن  تطبیق  برای  جهانی  جامعۀ  و 

حامیت مالی کند.

سه  سیمینار  یک  در  دوشنبه  روز  که  پتنگ  مجتبی  جرنال 

روزه در کابل صحبت می کرد گفت...          ادامه صفحه 7

را  پاکستان  در  خود  مدارس  طالبان  است  گفته  دفاع  وزارت 

به  جنگ  برای  را  زیادی«  »بسیار  جنگجویان  و  کرده  مسدود 

مدارس  در  طالب  جنگجوی  هزاران  اند.  فرستاده  افغانستان 

دینی پاکستان آموزش می بینند.

ارسال  با  همزمان  طالبان  که  است  گفته  افغانستان  حکومت 

به  اند.  کرده  اقدام  نیز  روانی  جنگ  به  نفس،  تازه  جنگجویان 

در  »ناتو  که  اند  کرده  تبلیغ  طالبان  دفاع،  وزارت  مقام های  گفته 

ما   2014 از  پس  و  است  ختم  کارها  خورده،  شکست  افغانستان 

پیروز می شویم«.

یک  در  دوشنبه  روز  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر 

گفت:  کابل  در  آیساف  سخنگوی  با  خربی  مشرتک  کنفرانس 

می توانسته  که  را  مدارسی  متام  که  می دهد  نشان  ما  »اطالعات 

از لحاظ نیرو برای شان )طالبان( کمک...        ادامه صفحه 7

دهلی  به  را  خود  روزۀ  دو  سفر  کرزی  رییس جمهور 

مرزی  درگیری  دربارة  سفر  این  در  او  کرد.  آغاز  جدید 

به  هندوستان  نظامی  کمک  همچنان  و  پاکستان  با  اخیر 

افغانستان با مقام های هندی گفت وگو می کند.

افغانستان  سفیر  از  نقل  به  اندیا«  آف  »تایمز  روزنامه 

»تجهیزات  به  افغانستان  که  است  گفته  جدید  دهلی  در 

خربگزاری  دارد.  نیاز  جنگ«  برای  هند  سالح های  و 

خارجه  وزارت  مقام های  از  نیز  هندوستان  آی«  تی  »پی 

برآورده  آماده  هندوستان  که  است  کرده  نقل  کشور  این 

ساخنت چنین تقاضایی است.

در  هرچند  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی،  ایمل 

اما  نکرده،  نظر  ابراز  هندی  رسانه های  گزارش  این  مورد 

خود  امنیتی  نیروهای  تقویت  برای  ما  »بله،  است:  گفته 

خواستار کمک خواهیم شد«.

هرگونه  ویژه  به  و  هندوستان  به  کرزی  حامد  سفر  این 

پاکستان  رنجش  به  منجر  کشور،  دو  میان  نظامی  تعامل 

افغانستان  پاکستان  تحلیلگران،  گفته  به  شد.  خواهد 

که  است  مشکوک  و  می داند  خود  خلوت  حیاط  را 

بیشرت  نفوذ  تالش  در  اسرتاتژی  یک  براساس  هندوستان 

در افغانستان است تا اسالم آباد را...     ادامه صفحه 6

از  و  بغالن  والیتی  شورای  رییس  محسنی  رسول خان 

یک  در  گذشته  روز  مقاومت،  و  جهاد  ارشد  فرماندهان 

شهر  در  بغالن  والیتی  شورای  مقر  در  انتحاری  حملۀ 

پلخمری به شهادت رسید.

شهید  تن  ده  چهار  دست کم  انتحاری،  حملة  این  در 

شده و نزدیک به ده تن دیگر زخم برداشته اند.

هنگام  و  داشته  تن  به  پولیس  لباس  انتحارکننده،  فرد 

حمله  مورد  را  او  کارش  دفرت  به  به  محسنی  آقای  ورود 

قرار داده است.

اعضای  از  شامری  خونین،  رویداد  این  تلفات  در 

نیز  غیرنظامیان  و  او  محافظان  بغالن،  والیتی  شورای 

شامل هستند.

محل  از  که  گفته اند  بغالن  حوزه یی  شفاخانۀ  مسووالن 

رویداد چهارده جسد و هفت زخمی...  ادامه صفحه 6

وزیر داخله به جامعۀ جهانی:

از پالن ما حامیت کنید

وزارت دفاع: 

هزاران طالب به قصد پیروزی 

وارد افغانستان شده اند

کرزی وارد دهلی شد

پاکستان مانور سیاسی کرزی را تالفی 

خواهد کرد؟

کی حق به 
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شخصیتونه 

ووژل يش

در برگ ها

غایلۀ گوشته، 

يك سناريوي 

سيايس است!

صفحه 6

به سلسلة حمله های انتحاری بر چهره های مقاومت:

رسول محسنی در یک حملة انتحاری به شهادت رسید

اکرثیت ارزشی، عمالً گفتامِن جامعۀ مدرن است؛ 

جامعه یی که منی خواهد خود را بر اساِس اکرثیت ها 

و یا اقلیت های تباری تعریف کند. جهان معارص 

به گفتۀ ژان بودریار فیلسوف پسامدرن، جهاِن 

اکرثیت هاست. همه در این جهان اکرثیت اند. 

بودریار این اکرثیت ها را اکرثیت های خاموش 

می خواند. اکرثیت های جهان مدرن، اکرثیت های 

ارزشی اند. این اکرثیت ها منافع و نیازهای خود را 

بر اساس ارزش ها تبیین و تعریف می کنند 

جامعۀ امروز افغانستان نیز باید به این سمت 

حرکت کند. نخبه گان جامعه باید به این مسایل 

بیاندیشند و در یک گفت وگوی جمعی راه حل هایی 

برای معضالت سیاسی و اجتامعِی کشور جست وجو 

کنند 



مشکِل  به  رسیده گی  برای  مناینده گان  مجلس 

مجلس  اعضای  از  شامری  میان  آمده  به وجود 

کمیسیونی  ایجاد  پیشنهاد  کشور،  مالیۀ  وزیر  و 

و  مدنی  جامعۀ  از  مناینده گانی  از  متشکل 

است.  داده  را  کشور  قضایِی  و  عدلی  نهادهای 

اسناد  که  دارد  وظیفه  حقیقت یاب  کمیسیوِن  این 

ارزیابی  مورد  به درستی  را  طرف  دو  مدارِک  و 

اتهام های  و  ادعاها  صحت وسقِم  و  دهد  قرار 

موجود را بررسی کند. 

گذشته  هفتۀ  کشور،  مالیۀ  وزیر  زاخیل وال  عمر 

مجلس  استیضاحی  جلسۀ  در  حضور  با 

پرسش های  شامری  به  پاسخ  ضمن  مناینده گان، 

وزارت  در  کارکردش  به  نسبت  مجلس  اعضای 

مجلس  اعضای  از  تن  شش  نام  گرفنت  با  مالیه، 

و  سوءاستفاده جو  افراد  عنوان  به  مناینده گان 

پرده  خوراکی،  و  مخدر  مواد  قاچاق  در  دخیل 

خفا  در  روز  آن  تا  که  برداشت  مسایلی  روی  از 

سخن  آن ها  از  آن جا  و  این جا  رسبسته  گونۀ  به  و 

گفته می شد. 

سنگینی  اتهام های  که  مجلس  اعضای  از  تن  شش 

تدافعی  اقدام های  در  حاال  شده،  آن ها  متوجه 

نشان  بری ءالذمه  را  خود  که  می ورزند  تالش 

برخاسته  و  خصامنه  را،  مالیه  وزیر  اقدام  و  دهند 

از اهداف سیاسِی وی بخوانند. 

که  است  نخستین بار  این  اخیر  دهۀ  یک  در 

اعضای  از  شامری  بی پروا  این گونه  وزیری 

متهم  مخدر  مواد  قاچاِق  به  را  مناینده گان  مجلِس 

و  رسانه ها  در  مسأله  این  گاهی  از  هر  می کند، 

کنار  در  که  بوده  مطرح  کشور  سیاسِی  محافل 

مقننه  قوۀ  قضاییه،  و  مجریه  قوۀ  در  موجود  فساد 

نیز مربا از چنین اتهام هایی منی تواند باشد.

از  مجلس  اعضای  از  شامری  گرفنِت  پول  بحث 

قرار  استیضاح  مورد  که  وزیرانی  یا  و  نامزدوزیران 

به  همواره  که  بوده  اتهامی  ساده ترین  می گیرند، 

موضوع  این  است.  شده  وارد  مناینده گان  مجلِس 

آقای  اقدام  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  هم  را 

نظر  به  احتامل  از  دور  و  بعید  هم  زیاد  زاخیل وال 

نهادهای  سوی  از  اخیر  ماه های  در  او  منی رسد. 

کشور،  پارملان  جمله  از  و  دولتی  مختلف 

اتهام های  و  داشت  قرار  فشار  تحت  به شدت 

و  مقام  از  سوءاستفاده  بر  مبنی  گوناگونی 

متهم  را  او  حتا  می شد.  وارد  او  به  دولتی  امکاناِت 

ریاست جمهوری،   2009 انتخابات  در  که  کردند 

به  کشور  تاجران  برخی  که  را  پول هایی  از  بخشی 

پرداخته  کرزی  آقای  انتخاباتی  مبارزات  حساب 

واریز  خود  بانکِی  شخصی  حساب های  به  بودند، 

از  این که  برای  نیز  زاخیل وال  آقای  است.  کرده 

اعضای  جاِن  به  جوید،  تربا  اتهام ها  نوع  این 

حاکم  پوپولیستِی  جو  از  استفاده  با  و  افتاد  مجلس 

توانست  استیضاح،  هنگام  در  مجلس  فضای  بر 

خود  سمِت  به  را  پارملان  اعضای  اکرثیت  توجه 

وزارت  سمت  در  او  ابقای  به  منجر  که  کند  جلب 

مالیۀ کشور شد.

نتایجی  چنین  به  باید  شک  بدون  جنگ  این 

به  آن  ادامۀ  که  است  این  مهم  ولی  می رسید، 

مجلس  متهم شدۀ  اعضای  آیا  رسید.  خواهید  کجا 

و  کنند  اتهام  رفِع  خود  از  که  شد  خواهند  موفق 

کافی  مدارِک  و  اسناد  آن قدر  مالیه  وزیر  این که  یا 

شش تن  علیه  را  خود  ادعاهای  تا  دارد  اختیار  در 

از اعضای مجلس مناینده گان به اثبات برساند؟ 

به دو مسأله در این میان باید به خوبی توجه کرد. 

باور  منی توان  کامل  یقین  به  این که  نخست 

محکمه پسنِد  اسناد  زاخیل وال  آقای  که  کرد 

اختیار  در  مجلس  متهم شدۀ  اعضای  علیه  کافی 

یک  به  نیاز  خاص،  مقطع  یک  در  او  باشد.  داشته 

در  را  خود  بتواند  تا  داشت  احساسی  حرکِت 

از  دهد.  نشان  ُمحق  مجلس،  مناینده گان  با  جنگ 

که  معروف  رضب املثل  اساس  بر  دیگر،  جانب 

دیگِر  اعضای  از  شامری  دارد«  پر  خود  رِس  »دزد 

آقای  مبادا  که  شدند  اندر  هراس  این  به  مجلس 

و  باشد  داشته  اسنادی  نیز  آن ها  علیِه  زاخیل وال 

مجبور  او  بیشرت،  فشار  کردن  وارد  صورت  در 

شود که نام های بیشرتی  را بر زبان آورد. 

آگاهانه  گونۀ  به  را  افراد  این  زاخیل وال  آقای 

نیز  حرکتش  پیامدهای  از  و  بود  کرده  انتخاب 

گرفنِت  با  که  می دانست  او  بود.  آگاه  خوبی  به 

با  مجلس  داخِل  در  را  عده یی  افراد،  این  نام 

و  دولتی  نهادهای  برخی  می کند،  هم رأی  خود 

با  مبارزه  عالِی  کمیسیون  و  دادستانی  جمله  از 

برمی انگیزد  خود  از  حامیت  در  را  اداری  فساد 

از  را  رییس جمهوری  حامیت  همه،  از  مهم تر  و 

یک  بود،  پایان  به  رو  اخیر  ماه های  در  که  خودش 

باِر دیگر به دست می آورد. 

متهم شدۀ  اعضای  منی شود  گامن  این که  دوم 

کرده  پیدا  دست  اسنادی  چنان  به  نیز  مجلس 

»ناک  به اصطالح  را  مالیه  وزیر  بتوانند  که  باشند 

منایندۀ  شش  اختیار  در  که  اسنادی  سازند.  اوت« 

بررسی  و  تحقیق  سال ها  دارد،  قرار  متهم شده 

مشخص  را  صحت وسقم شان  بتوان  تا  می طلبد 

نتیجه  فعلی  جنگ  از  می توان  که  آن چه  پس  کرد. 

از  پس  یعنی  است.  آن  بودِن  مغلوبه  گرفت، 

بیرون  رسانه ها  رسخط  از  قضیه  اصِل  که  مدتی 

باقی  آن  از  اثری  کمرت  هم  خاطره ها  در  و  شود 

یک  به  تن  درمانده،  و  خسته  طرف  دو  هر  مباند، 

به  که  گونه یی  به  داد  خواهند  اجباری  مصالحۀ 

گفتۀ مردم »نه سیخ بسوزد و نه کباب«. 

سال های  ظرف  مصلحت جویانه  آشتی های  چنین 

و  داشته  وجود  مختلف  نهادهای  میان  گذشته 

مناسباِت  در  حاکم  سیاسِی  فرهنگ  به  تقریباً 

شک  بدون  است.  شده  تبدیل  کشور  در  قدرت 

دولتی،  دیگر  نهاد  هر  هامنند  کشور  مقننۀ  قوۀ 

نیز  نهاد  این  منی باشد.  کاستی  و  اشکال  از  خالی 

در  که  شده  بیرون  جامعه یی  مناسباِت  درون  از 

رویارویی های  و  جنگ  درگیِر  گذشته،  سال  سی 

قومی  برتری جویی های  و  سوءظن  نظامی، 

مناسباِت  از  فراتر  توقعی  است.  بوده  تباری  و 

واقع بینانه  غیر  توقعی  داشنت،  مقننه  قوۀ  از  موجود 

به شامر می رود. 

دولت  بخش های  متام  در  فساد،  با  توام  مناسبات 

قضاییه  یا  و  مجریه  قوۀ  به  تنها  و  دارد  رخنه 

آشوب زده  جامعۀ  واقعیِت  این  منی شود.  منحرص 

میان،  این  در  مهم  مسالۀ  اما  ماست.  بحرانِی  و 

بیرون رفت  برای  مناسب  راهکارهای  یافنِت 

دیگر،  معنای  به  است.  موجود  وضعیِت  از 

می توان  چه  گونه  که  است  این  اصلی  پرسِش 

و  قانون مداری  اصِل  و  داد  تغییر  را  مناسبات  این 

حاکمیِت قانون را در کشور برقرار کرد. 

2سال پنجم y شامرة یکهزار و شصت و سوم y سه شنبه 31 اردیبهشت/ثور y 1392 21 می 2013 www.mandegardaily.com

نثاراحمد فیضی غوریانی ـ مجلس مناینده گان

کی حق به جانب است 

وزیر مالیه یا اعضای متهم شدۀ 

مجلس؟

 

می دهد  نشان  امسال  بهار  در  انتحاری  حمالت  دیگر  فصل  آغاز 

طالبان  گروه های  داشت.  خواهیم  پیش رو  را  خونینی  فصل  که 

قندهار  کابل،  والیت های  گذشته  روز  سه  در  اسالمی  حزب  و 

متامی  چند  هر  اند.  داده  قرار  خود  حمالت  آماج  را  بغالن  و 

اما  داشتند،  پی  در  را  دردآوری  و  خونین  تلفات  حمله ها   این 

حزب  واسطۀ  به  حمالت  این  از  یکی  این که  دردآورتر  همه  از 

اسالمی حکمتیار سازمان دهی شده بود.

مردم  گونه  اسالمی  این  حزب  که  بود  شده  دیده  کمرت  کنون،  تا 

که  بود  دلیل  همین  به  و  بدهد  قرار  خونین  حمالت  آماج  را 

گروه  عنوان  به  گروه  این  از  افتخار  با  کرزی  جمهور  رییس 

و  افراد  بار  چندین  که  گونه یی  به  می کرد.  یاد  مذاکره  به  مایل 

آمد  و  رفت  جمهوری  ریاست  ارگ  به  گروه  این  مناینده گان 

دیروز  حمله  دارد.  ادامه  دیدوبازدیدها  این  هم  کنون  تا  و  کردند 

با  را  والیت  این  والیتی  شورای  رییس  جان  که  بغالن  والیت  در 

در  که  فعالی  و  موثر  چهره های  که  داد  نشان  گرفت  دیگر  13تن 

برابر طالبان و پاکستان قرار دارند مورد هدف قرار می گیرند.

و  مواضع  هرگز  طالبان  گروه  که  داد  نشان  طالبان  اخیر  حملۀ 

حزب  گروه  این  کنار  در  و  منی دهند  تغییر  را  شان  های  نشانه 

اعامل  برابر  در  امتیاز  گرفنت  به  مند  باور  نیز  حکمتیار  آقای 

بیشرت خشونت و ریخنت خون بیگناهان است.

و  طالبان  با  گفت وگو  شعار  ادامۀ  که  است  این  سوال  حاال 

چنانکه  یافت؛  خواهد  ادامه  هم چنان  زمانی  چه  تا  حکمتیار 

گروهی  با  گفت وگوها  ادامۀ  که  است  گفته  کشور  سنای  مجلس 

به  دست  دیگر،  سوی  از  و  است  مذاکره  منادی  یک سو  از  که 

قتل مردم می زنند، نارواست. 

مذاکرات  این  پایان  و  خشم  با  سنا  مناینده گان  از  شامری  حتا 

که  اند  گفته  مناینده گان  این  اند.  گفته  سخن  حکمتیار  گروه  با 

به  متعلق  اکرثاً  که  اطرافش  مهره های  تاثیر  زیر  جمهور  رییس 

حزب حکمتیار اند، به این گفت وگوها ادامه می دهد.

افراد  از  شامری  به  تنها  مهره ها  این  که  کرد  نشان  خاطر  باید  اما 

این  منی شود.  خالصه  جمهور  رییس  آقای  دفرت  رییس  نظیر 

وارد  حتا  است.  کرده  نفوذ  کشور  این  ارگان های  همه  در  مهره 

بدنۀ جامعۀ مدنی در افغانستان نیز شده است.

برخی  که  می شود  دیده  وضاحت  به  روزها  این  که  چنان 

حکمتیار  آقای  کارنامۀ  به  پیوند  در  تصویری  رسانه های  از 

مذمت  به  آن  پهلوی  در  و  می دارند  تهیه  مفصلی  برنامه های 

جریان های جهادی و مقاومت گرای مردم افغانستان می پردازند.

نشان  کشور  رسانه های  در  سازی  برنامه  و  دید  طرز  این 

از  استفاده  با  افغانستان  مردم  دشمنان  و  جاسوسان  که  می دهد 

مردم  منافع  برابر  در  آمده،  وجود  به  که  بندی  نیم  دموکراسی 

مردم  مواضع  علیه  جا  آن  از  روز  هر  که  اند  ساخته  تریبون های 

حرف می زنند.

را  مردم  جهاد  می کنند،  توهین  مردم  واقعی  قهرمانان  به  آن ها 

مراحل  این  از  حتا  می کنند.  تکذیب  را  مردم  مقاومت  اند،  منکر 

تحریک  قومی را  احساسات  افگنی،  تفرقه  نوعی  با  و  رفته  پیش 

برائت  سمت  و  قوم  چرت  زیر  را  کاران  جنایت  و  خاینان  و  کرده 

فعالیت  ساحۀ  که  است  آن  منایانگر  خود  رفتار  این  می دهند. 

چه  آن  از  بیشرت  کار  جنایت  گروه های  عامل  و  بیگانه  جاسوسان 

است که ما تصور می کنیم.

اند  شده  تعبیه  خصوصی  عمومی و  ارگان های  در  نیروها  این 

حرکت  نوعی  آگاهانه،  را  باداران شان  خاینانۀ  رفتار  نوع  هر  و 

شاهد  ما  پسین  سال  چند  در  که  چنان  می دهند.  جلوه  ملی 

اسالمی  حزب  و  طالبان  جنگ  که  این  بر  مبنی  رسوصداهایی 

 یک جنگ ملی است را نیز شنیده ایم.

روز  سه  در  که  است  اسالمی  هامن  حزب  و  طالبان  ماهیت 

بیست  از  بیش  مرگ  موجب  طالبان  دادند،  نشان  را  خود  گذشته 

مرگ  اسالمی  موجب  حزب  و  بغالن  و  قندهار  حمالت  در  تن 

زخمی  در  صدتن  از  بیش  و  اند  شده  کابل  در  تن  ده  از  بیش 

این حمالت وحشیانه به جا مانده است.

بسنجد  و  ساخته  قاضی  را  خود  کاله  جمهور  رییس  اکنون 

است؟  الزم  مذاکره  و  گفت وگو  گروه هایی  چنین  با  آیا  که 

مذاکره  ورد  او  گوش  بیخ  همواره  که  جاسوسانی  سخن  آیا 

مردمی که  زخمی شدن  و  مرگ  یا  است  حق  می خوانند،  را 

تجاوز  برابر  در  گذشته  در  و  داده  رای  کرزی  آقای  به  روزگاری 

مستقیم پاکستان قرار داشتند.

دیگری  تعداد  چه  جان  خشونت ها  این  ادامۀ  که  نیست  معلوم 

می مناید  روشن  چه  آن  اما  گرفت؛  خواهد  را  ما  هم وطنان  از 

مردم  قاتالن  با  مذاکره  راه  از  هرگز  جمهور  رییس  که  است  این 

بر نگردد. 

حمله های انتحاری و 

گفت وگوهای صلح

مناسبات توام با فساد، در متام بخش های دولت رخنه دارد و تنها به قوۀ مجریه 

و یا قضاییه منحرص منی شود. این واقعیِت جامعۀ آشوب زده و بحرانِی ماست. اما 

مسالۀ مهم در این میان، یافنِت راهکارهای مناسب برای بیرون رفت از وضعیِت 

موجود است. به معنای دیگر، پرسِش اصلی این است که چه  گونه می توان این 

مناسبات را تغییر داد و اصِل قانون مداری و حاکمیِت قانون را در کشور برقرار کرد
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اوضاع  کرد،  اعالم  دوشنبه  روز  جنوبی  کوریای  خارجه  امور  وزیر 

کوریای  اخیر  موشکی  پرتاب های  از  پس  کوریا  شبه جزیره  امنیتی 

پیونگ یانگ  تحریک آمیز  هسته ای  تسلیحات  فعالیت های  و  شاملی 

همچنان حساس است.

شنبه  شاملی  کوریای  آنکه  از  پس  نووستی،  خربگزاری  گزارش  به 

رشقی«  »دریای  به  را  برد  کوتاه  موشک  چهار  جاری  هفته  یکشنبه  و 

جنوبی  کوریای  خارجه  امور  وزیر  سی«،  بیونگ  »یون  کرد،  پرتاب 

دیپلامتیک  ماموریت های  روسای  ساالنه  کنفرانس  در  را  اظهارنظر  این 

برون مرزی در سیول مطرح کرد. 

جنوبی  کوریای  خارجه  امور  وزیر  از  نقل  به  یونهاپ  خربگزاری 

کوریای  امتی  تهدیدهای  و  تحریک آمیز  اقدامات  دلیل  به  گفت: 

شاملی همچنان با وضعیت جدی و حساس روبرو هستیم.

از  بخشی  موشکی  پرتاب های  این  که  می کنند  گامن  تحلیلگران 

پرتاب های  انجام  به  اقدام  بارها  یانگ  پیونگ  بوده اند.  نظامی  رزمایش 

به  اخیر  آزمایش های  این  اما  است  کرده  موشک هایی  چنین  آزمایشی 

دنبال چند هفته آرامش در شبه جزیره کره رخ داده است.

در  شاملی  کوریای   »2 پودونگ  »تائه  دوربرد  موشک  پرتاب  دنبال  به 

تحریم های  که  فربوری  ماه  در  امتی اش  آزمایش  سومین  و  دسامرب  ماه 

شبه  در  جاری  سال  اوایل  از  تنش ها  داشت،  دنبال  به  را  ملل  سازمان 

جزیره کوریا افزایش یافته است.

در  نگرانی  ابراز  ضمن  گذشته  روز  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 

این  از  شاملی،  کره  برد  کوتاه  موشک های  اخیر  پرتاب های  خصوص 

امتی  برنامه  خصوص  در  جانبه  شش  مذاکرات  به  تا  خواست  کشور 

تحریک آمیزش بازگردد.

سفر رییس جمهور میامنار به واشنگنت و

دشـواری هـای اوباما

عنوان  به  واشنگنت  به  سین،  تین  دوشنبۀ  روز  سفر  با 

امریکا  به  که  میامنار  از  جمهوری  رییس  نخستین 

دو  میان  تا  شد  خواهد  مجبور  اوباما  باراک  می رود 

حیاط  در  جدید  هم پیامن  یک  با  روابط  تقویت  مساله 

حقوق  از  دفاع  برای  تالش  همچنین  و  چین  خلوت 

برش تعادلی را برقرار کند.

گروه های  از  برخی  رویرتز،  خربگزاری  گزارش  به 

امیدواری  اظهار  امریکایی  قانون گذاران  و  برشی  حقوق 

در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  که  می کنند 

 2011 سال  در  میامنار  و  امریکا  روابط  در  تحولی  ایجاد 

زودهنگام عمل نکرده باشد.

شده  انجام  اصالحات  می کنند  عنوان  امریکایی  مقامات 

جمهوری  رییس  سین،  تین  نظامی  نیمه  دولت  سوی  از 

صدها  و  سوچی  سانگ  آنگ  کردن  آزاد  نظیر  میامنار 

کردن  قانونی  و  سانسور  گذاشنت  کنار  سیاسی،  زندانی 

بوده  کننده  دگرگون  تجاری  اتحادیه های  و  اعرتاضات 

و شایسته حامیت از سوی اوباما هستند.

به  مهم  سفری  با  میالدی  گذشته  سال  نومرب  اوباما 

تایید  را  کشور  این  نامطلوب  وضعیت  پایان  میامنار 

به  نژادی  و  فرقه ای  خشونت های  این  وجود  با  کرد. 

واشنگنت  که  زمانی  از  راخین  غربی  ایالت  در  ویژه 

شده  بدتر  کرده،  میامنار  علیه  تحریم ها  کاهش  به  رشوع 

است.

اخیراً  که  رویرتز  خربگزاری  سوی  از  ویژه  گزارش  یک 

در  آپارتایدی  شبه  سیاست های  داد،  نشان  شد  منترش 

زاغه  در  مسلامن ها  اقلیت  کردن  تفکیک  نظیر  میامنار 

نشین ها پیاده می شود.

مسلامنان  میان  خشونت ها  در  میالدی  گذشته  سال 

کشته  تن   192 کم  دست  راخین  بودایی های  و  روهینجا 

این  آواره  هزار   140 طور  همین  و  قربانیان  اکرث  شدند. 

خشونت ها را مسلامنان تشکیل می دهند.

مناطق  در  ویژه  به  میامنار  دولت  برشی  حقوق  سابقه 

در  »کاچین«  و  »کارن«  »شان«،  اقوام  که  منابع  از  غنی 

آن ها ساکن هستند مدت هاست که ضعیف است.

واشنگنت  در  واقع  برمه«  برای  امریکا  »کمپین  گروه 

قوم  از  تن   1100 میالدی  گذشته  سال  در  کرده  اعالم 

عنوان  به  کاچین  قوم  از  نفر   250 الی   200 و  روهینجا 

پرسش  این  وضعیت  این  و  شده اند  اسیر  سیاسی  زندانی 

تغییر  در  واشنگنت  که  آورده  وجود  به  برخی  برای  را 

پیش  به  می تواند  کجا  تا  میامنار  قبال  در  خود  سیاست 

برود.

که  امریکا  منایندگان  مجلس  مناینده  فرانکز،  ترنت 

تحریم ها  آهسته تر  لغو  خواهان  که  است  کسانی  از  یکی 

میامناری ها  که  هنگامی  می گوید:  است،  میامنار  علیه 

حقیقتا  این  می کنند  استفاده  سوء  قومی  اقلیت های  از 

همکاری  برای  را  ما  توانایی  و  داده  کاهش  را  آنها  اعتبار 

با آنها تضعیف می کند.

تعمیق  منظور  به  سین  تین  معتقدند  اوباما  دولت  مقامات 

بر  غلبه  برای  بتواند  باید  خود  اصالحات  حفظ  و 

ملموس  امتیازات  میامنار  ارتش  رهربان  مخالفت های 

آن  از  پشتیبانی  منظور  به  نیز  واشنگنت  دهد.  منایش  را 

و  مقامات  با  تجاری  معامالت  بر  خود  محدودیت های 

تاجران میامناری را کاهش داده است.

امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  بساکی،  جین 

در  سیاسی  زندانی   23 شدن  آزاد  از  پس  جمعه  روز 

است  درست  این  گفت:  خربنگاران  به  خطاب  میامنار 

دارد  وجود  انجام  برای  بیشرتی  کارهای  همچنان  و 

و  بوده  چشم گیر  کردند  حاصل  آنها  که  پیرشفتی  اما 

اجرا  به  را  پروازانه  بلند  اصالحات  کار  دستور  یک  آنها 

بیشرت  اقدامات  می کنیم  تشویق  را  آنها  ما  و  درآورده اند 

انجام دهند.

که  کرده  اعالم  اخیراً  میامنار  تجاری  رهربان  از  یکی 

طرحی  دوشنبه  روز  طی  میامنار  و  امریکا  می رود  انتظار 

به  منجر  که  تجاری  و  رسمایه گذاری  توافق  یک  برای  را 

تجارت  رسمایه گذاری،  تقویت  برای  معمول  مذکرات 

و استانداردهای کار شود، اعالم کنند.

هند  میان  که  است  نفری  میلیون   60 کشور  یک  میامنار 

و چین محصور شده است.

یکی  طوالنی  مدت های  برای  میامنار  از  امریکا  جدایی 

متشکل  آن  آ.سه.  سازمان  با  امریکا  روابط  موانع  از 

این  است.  بوده  رشقی  جنوب  آسیای  کشور   10 از 

با  مقابله  برای  وزنه ای  عنوان  به  واشنگنت  به  کشورها 

اقدامات چین در سال های اخیر نگاه می کنند.

در  رشقی  جنوب  آسیای  امور  مشاور  بوور،  ارنست 

داشت:  اظهار  راهربدی  و  بین املللی  مطالعات  مرکز 

امریکا  کلی  سیاست  با  مطابق  میامنار  با  روابط  بهبود 

برای احیای روابط دو سوی اقیانوس آرام است.

چین،  که  است  اساسی  کشوری  میامنار  افزود:  وی 

و  می کند  متصل  هم  به  را  هند  و  رشقی  جنوب  آسیای 

توانست  نخواهیم  نشویم  نزدیک  کشور  این  به  اگر  ما 

بازی  باید  چین  با  تعامل  برای  که  را  شطرنجی  بازی 

سوء  به  نسبت  نگرانی ها  اما  دهیم.  انجام  درستی  به  کنیم 

پذیرش  در  را  امریکا  جلوی  برشی  حقوق  استفاده های 

متام و کامل تین سین گرفته است.

وزیر خارجة کوریای جنوبی:

اوضـاع شبه جـزیرۀ کوریا 

همچنان حساس است

نخست وزیر چین:

هند و چین باید مناقشة 
مرزی را کنار بگذارند

تعداد مسلامنان انگلیس در حال 

افزایش است

عمران خان، پیروز انتخابات 

مجدد کراچی
که  کسانی  تعداد  که  حالی  در 

می آورند،  اسالم  انگلیس  در 

رو  چشمگیری  صورت  به 

تعداد  است،  افزایش  به 

شدت  به  انگلیس  مسیحیان 

کاهش یافته است.

ایندیپندنت  انگلیسی  روزنامه 

حاکی  آمارها  نتایج  نوشت: 

هر  میان  از  که  است  آن  از 

انگلیسی  یک   25 زیر  تن   10

مسلامن وجود دارد.

مسیحی ها  تعداد  نوشت:  انگلیس  ملی  آمارهای  دفرت  گزارش  نتایج  به  اشاره  با  مذکور  روزنامه 

تعداد  قبل  سال   10 که  حالی  در  است  یافته  کاهش  درصد   59  /  3 میزان  به   2011 سال  در 

نبوده  انگلیس  زادگاه شان  که  نیز  مسیحی  میلیون   1  /  2 آنکه  حال  بود،  درصد   71  /  7 به  آن ها 

در این کشور اقامت دارند که به تعداد مسیحیان انگلیس اضافه شده است.

پایبند  آیینی  و  دین  هیچ  به  انگلیس  در  که  کسانی  تعداد  که  می دهد  نشان  همچنین  آمارها 

 25 به  افراد  این  تعداد  اکنون  اما  منی گذاشته  فراتر  پا  درصد   14  /  8 از  گذشته  در  نیستند، 

درصد افزایش یافته است.

تعداد  که  آن  جمله  از  باشد،  چیز  چند  می تواند  مسایل  این  علت  نوشت:  ایندیپندنت  روزنامه 

است،  یافته  کاهش  مسلامنان  سن  میانگین  مقابل  در  و  است  یافته  افزایش  مسیحی  میانساالن 

مسلامنانی که نیمی از آن ها کمرت از 25 سال سن دارند.

ولز  و  انگلیس  به  مهاجرت  میانگین  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  مسایل  این  دالیل  از 

حدود  که  می دهد  نشان   2011 سال  در  آمارها  که  چرا  است  یافته  افزایش  گذشته  دهه  طی 

مهاجرت  انگلیس  و  ولز  به  است،  نبوده  انگلیس  زادگاه شان  که  جدید  مسلامن  هزار   600

کرده اند.

نشان  ولز  و  انگلیس  مسیحیان  تعداد  در  شدید  کاهش  چنین  این  که  داد  گزارش  ایندیپندنت 

می دهد که جایگاه مسیحیت طی 10 سال دچار نزول شده و افت کرده است.

در  سکوالر  ملی  جمعیت  اجرایی  مدیر  وود،  بورتیوس  کیت  از  نقل  به  مذکور  روزنامه 

جذاب  دیگر  مسیحیت  که  باشند  باور  این  بر  است  ممکن  بسا  چه  جوانان  نوشت:  انگلیس 

نیست، چرا که این دین از امور حیاتی آنها به دور است.

گذشته  روز  است  کرده  سفر  هند  به  که  چین  وزیر  نخست  کچیانگ  لی 

مناقشه  کردن  برطرف  برای  را  موثری  مکانیسمهای  باید  کشور  دو  گفت 

صلح  به  کشورش  که  کرد  تاکید  چین  نخست وزیر  بگیرند.  نظر  در  مرزی 

و آرامش پایبند است.

دو  ویژه  مناینده گان  داد  وعده  هم  هند  وزیر  نخست  سینگ  مامنوهان 

خواهند  دیدار  هم  با  مرزی  اختالف  فصل  و  حل  برای  زودی  به  کشور 

کرد.

نخست  به  رسیدن  از  بعد  وی  سفر  اولین  هند  به  کچیانگ  آقای  سفر 

را  سفر  این  از  هدف  شد  دهلی  وارد  یکشنبه  روز  که  او  است.  وزیری 

»افزایش اعتامد و همکاری متقابل« عنوان کرده است:

نخواهد  محقق  هند  و  چین  اسرتاتژیک  همکاری  بدون  جهانی  »صلح 

اولین  هند  اینکه  گفت  نو  دهلی  به  ورود  هنگام  در  کچیانگ  آقای  شد.« 

که  است  اهمیتی  نشان دهنده  بوده  وزیر  نخست  تصدی  از  بعد  او  مقصد 

پکن برای روابط با هند قائل است.

سینگ  مامنومهان  رسمی  غیر  گفت وگویی  در  دیشب  که  حالیست  در  این 

در  اخیراً  آنچه  مثل  تنشهایی  گفت  کچیانگ  آقای  به  هند  وزیر  نخست 

مرز دو کشور اتفاق افتاد می تواند بر روابط دو کشور تاثیر منفی بگذارد.

میالدی   ۵۰ دهه  از  هند  نقطه  شاملی ترین  لداخ،  منطقه  رس  بر  هند  و  چین 

مرز  از  از  نیروهایش  که  کرد  متهم  را  چین  هند  پیش  ماه  دارند.  اختالف 

بالفعل )دو فاکتو( دو کشور عبور کرده اند.

مایل  نخست وزیر  دو  هر  دهلی،  در  بی بی سی  خربنگاران  از  یکی  گفته  به 

این  از  شوند،  کشور  دو  گرم  روابط  بر  مرزی  مسایل  تاثیر  از  مانع  هستند 

رو به نظر می رسد گفت وگوها بیشرت در مورد تجارت باشد.

توافق  کشور  دو  و  است  هند  تجاری  رشکای  بزرگرتین  از  یکی  چین 

سال  در  دالر  میلیارد   ۱۰۰ به  را  دوجانبه  تجارت   ۲۰۱۵ سال  تا  تا  اند  کرده 

رییس  موخرجی  پراناب  با  کچیانگ  آقای  روزه  سه  سفر  این  در  برسانند. 

در  اپوزیسیون  رهرب  و  کنگره  حزب  رییس  گاندی  سونیا  و  هند  جمهور 

مجلس سفالی هند دیدار کند.

شود  آملان  و  سوییس  پاکستان،  رهسپار  آنکه  از  پیش  چین  وزیر  نخست 

هند  اقتصادی  پایتخت  مببئی،  در  و  دانشجویان  برای  برای  نو  دهلی  در 

برای رهربان تجاری سخرنانی خواهد کرد.

نشان  رسمی  غیر  نتایج 

تحریک  حزب  می دهد، 

پیروز  پاکستان  انصاف 

حوزه  مجدد  انتخابات 

انتخاباتی کراچی شد.

خربگزاری  گزارش  به 

رهرب  خان،  عمران  رویرتز، 

انصاف  تحریک  حزب 

حزب   )PTI( پاکستان 

جنبش متحد قومی را مسوول ترور زهرا شهید حسین دانست.

خواستار  اتهام  این  رد  با  دارد  برعهده  را  کراچی  شهر  بر  کامل  نظارت  که  حزب  این 

انرصاف خان شدند.

حزب  رهرب  رشیف،  نواز  نصیب  آراء   قاطع  اکرثیت  با  پیروزی   می   11 عمومی  انتخابات 

انتخاباتی  رقابت های  کرد.  وی  نواز  شاخه  پاکستان  لیگ  مسلم  حزب  و  دولت  مخالف 

انصاف  »تحریک  حزب  و  آورد  هیجان  به  را  پاکستانی ها  از  بسیاری  خان  عمران 

پاکستان« )PTI( را یک حزب در حاشیه به سومین حزب بزرگ پاکستان تبدیل کرد.

در  ملی  مجمع  کرسی   19 از  کرسی   18 گذشته  هفته  انتخابات  غیررسمی  نتایج  بنابر 

اختیار  در  ملی  مجمع  در  کرسی  یک   PTI اکنون  هم  کرد.   MQM نصیب  را  کراچی 

دارد.

به  رو  بیامرستان  در  انتخاباتی  رقابت های  جریان  در  باالبر  از  سقوط  از  پس  که  خان 

را  قومی  متحد  حزب  رهرب  حسین،  الطاف  من  نوشت:  خود  توئیرت  در  است  بهبود 

تحریک  رهربان  و  کارگران  علنا  وی  زیرا  می دانم  حسین  شهید  زهرا  قتل  مسوول 

انصاف را تهدید کرده بود.

انگلیس  در  تبعید  از  و  دور  راه  از  را  حزبش  و  است  پاکستان  در  قتل  به  متهم  حسین 

رهربی می کند.

تحریکی  پاکستانی ها  از  بسیاری  زغم  به  که  داد  انجام  سخرنانی  اخیر  روزهای  در  وی 

برای حمله به رقبای سیاسی بوده است.

خود  نوع  به  و  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   18 پاکستان  هسته یی  کشور  اصلی  بندر  کراچی 

پاکستان  طالبان  حمالت  سیاسی،  کشتارهای  از  ترکیبی  روز،  هر  در  قتل  چندین  شاهد 

و گروه های فرقه ای شبه نظامی و جنایات خیابانی است.
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ممم ممم

  دشمن شامره یِک شام
فکر می کنید چه کسی یا چیزی دشمن شامره یک شام است؟ 

اگر  است.  مانده  به جا  کودکی  از  شام  ترس های  بیش تر  است.  ترس  دشمن،  آن 

می آید،  پیش  زنده گی تان  در  که  موقعیت هایی  با  شدن  رویارو  و  برخورد  از  می بینید 

دیگر  افراد  به  نسبت  شام  بودِن  ترسوتر  آن  دلیل  می کنید،  اجتناب  و  می هراسید 

دارید.  خود  هیجانات  بر  کم تری  کنرتل  شام  که  است  این  دلیلش  تنها  بلکه  نیست؛ 

آسیب دیده  روانی  چه  و  جسامنی  چه  را  خود  می کند،  غلبه  شام  بر  ترس  وقتی 

سبب  می کند،  عمل  تصویر  این  اساس  بر  که  ناخودآگاه تان  ضمیر  و  می کنید  تصور 

مسلط  شام  بر  ترس  این  بگذارید  که  هربار  افتد.  اتفاق  ترس  مورد  سوژۀ  می شود 

تصویر  این،  بر  عالوه  گیرد.  اختیارتان  در  تا  داده اید  اجازه  آن  به  بیش تر  شود، 

تصویرهای  تا  می یابد  اجازه  تان  ناخودآگاه  ضمیر  و  می شود  قوی تر  شام  در  ترس 

ناخوشایند را در زنده گی خارجِی شام به حقیقت تبدیل کند. 

  نخستین گام 
این  اگر  است.  آن  با  شدن  رویارو  خود،  ضمیر  از  ترس  راندن  برای  گام  نخستین 

اما  می گیرد.  به دست  را  اختیار  شام  هوشیار  ذهن  کنید،  بررسی  دقت  با  را  ترس 

احساس های  بتوانید  که  دارد  امکان  به ندرت  باشد،  مسلط  شام  بر  ترس  که  هنگامی 

که  بیاندیشید  است.  قوی  بسیار  هیجانی  واکنش  زیرا  بگیرید؛  اختیار  در  را  هیجانی 

کنید  ایجاد  خود  از  ذهنی  تصویری  آن گاه  می دادید.  نشان  واکنش  چه گونه  بایستی 

شام  هوشیار  ذهن  که  می کنید  را  کاری  هامن  و  آمده اید  فایق  ترس ها  بر  آن  در  که 

دستور می دهد. 

  نیروی حیات بخش
تواناکننده  حیات بخش،  قطعی،  است  نیرویی  بلکه  نیست؛  کلمه  یک  تنها  ایامن 

وا  عمل  و  جنبش  به  را  افراد  و  می کند  جذب  را  رشایط  که  پویا  قدرتی  دارای  و 

می دارد. عمل کننده گان جهان همه با ایامن به حرکت درآمده اند. 

  ایامن رسچشمۀ موفقیت است 
منی خورید.  شکست  هرگز  کند،  کار  شام  برای  دو  هر  نفس  به  اعتامد  و  ایامن  اگر 

همۀ  اند.  معجزه  شبیه  که  کرد  کارهایی  می توان  ایامن  نیروی  گرفنت  کار  به  با 

عملی  توانایی  و  خویش  اندیشه های  هستند.  ایامن  حاصل  فقط  بزرگ  اخرتاعات 

هنگامی  تا  شام  سازندۀ  نیروی  که  نکنید  فراموش  و  کنید  باور  را  اندیشه ها  آن  کردن 

که به آن ایامن نداشته باشید، عمل منی کند. 

  رسیدن به خواسته های درونی 
اطراف  فضای  و  می برید  به رس  الکرتونیکی  و  ماشینی  صوت  و  تصویر  دورۀ  در  شام 

احاطه  را  ما  نیز  فکر  امواج  آن،  بر  عالوه  تلوزیونی.  و  رادیویی  امواج  از  است  پر  شام 

به  نسبت  خواب،  در  چه  و  بیداری  در  چه  مواقع  متام  در  شام  ذهن  است.  کرده 

نشان  واکنش  ناخودآگاه  و  خودآگاه  طور  به  می دهد،  رخ  اطراف تان  در  که  چیزهایی 

مقاومتی  هیچ  ناخودآگاه  ذهن  پس  می گذارد.  تأثیر  شام  بر  خود  به  خود  و  می دهد 

خود  ذهن  در  را  آن ها  می توانید  خویش،  اندیشه های  تکرار  با  و  منی دهد  نشان 

تصویر  آن چه  تقویت  برای  می توانید  که  دارد  وجود  موثر  روش  دو  سازید.  پایدار 

مشخص  ذهن  در  را  خود  هدف های  و  دهید  قرار  استفاده  مورد  را  آن ها  می کنید، 

و روشن کنید: 

و  بنویسید  کوچک  کارت های  روی  را  خود  هدف  گویا،  و  روشن  کلامتی  با   )۱

آن ها را همیشه در دسرتس داشته باشید تا بتوانید به آسانی به آن ها مراجعه کنید. 

         غالم محمد محمدی

بر  مبني  رسوصداهايي   ،1392 ثور  ماه  اوايل  از 

مرزداران  سوي  از  مرزي  نظامي  تأسيسات  ايجاد 

است؛  شده  داده  رسانه ها  خورد  به  پاكستاين 

ارگ  رياست جمهوري  از  گلوله  نخستني  چنان كه 

آن  خربي  منابع  و  شد  شليك  پاكستان  سوي  به 

را دنبال کردند.

با   1392 ثور   14 شنبه  روز  رييس جمهور  جناب 

»مردم  فرمودند:  مصاحبه يي  طي  مضاعف  قوتی 

رسميت  به  را  ديورند  خط  هرگز  افغانستان 

فرموده  نيز  گذشته  در  باری  او  مني شناسند«. 

اين  افغانستان  در  كنون  تا  زمام داري  »هيچ  بودند: 

هم  بعد  به  اين  از  و  نشناخته  رسميت  به  را  مرز 

عرص   4 يس،  يب  يب  راديوي  شناخت«.  نخواهد 

 16/2/1392

حضورش  رييس جمهور  آقاي  مشاورين  آیا 

مناطِق  واگذاري  با  رابطه  در  كه  نكرده اند  عرض 

از  قبل  رسمي  سند  و  معاهده   5 ديورند،  ماوراي 

از  بعد  معترب  رسمِي  سند  و  معاهده  پنج  و  ديورند 

سند   11 جمعاً  كه  ـ  آن  تأييد  در  و  ديورند  معاهدۀ 

تاريخي و حقوقي مي شود ـ وجود دارد.

مويس زي  جانان  آقاي  را  كرزي  آقاي  سخنان 

طوطي وار  نيز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي 

چندين بار  كه  حالی  در  منودند.  تكرار  آن  فرداي 

به  را  مناطق  اين  افغانستان،  گذشتۀ  زمام داران 

پنجاب  مقتدر  حاكم  رنجيت سنگ  و  انگلیس 

انگليس ها  از  را  پادشاهي  آن،  بدل  در  و  فروخته 

تعهدات،  نوع  همین  به خاطر  يا  و  گرفته اند  هديه 

حفظ  خود  خانوادۀ  در  دوام دار  را  قدرت 

سدوزايي،  شاه شجاع  جمله  آن  از  کرده اند. 

يعقوب خان،  باركزيي،  امريدوست محمدخان 

خان،  زمان الله  خان،  حبيب الله  عبدالرحمن خان، 

نادرخان، ظاهرخان و ... تا امروز.

استثناي  )به  جهان  كشورهاي  متام  باور  به 

متام  و  دارد(  معضله  پاكستان  با  خود  كه  هندوستان 

خود  مراحل  ديورند  مرز  بني امليل،  سازمان هاي 

كرده  طي  سيايس  جغرافيای  دانِش  لحاظ  از  ـ  را 

سال  دو  طي  عبدالرحمن خان  حكومت  زمان  در  و 

شخصيت هاي  از  تن   5 وسيلۀ  به   )1892 ـ   1894(

خان  غالم حيدر  يك:  هر  آن وقت  دولتي  بزرگ 

رسدار  ننگرهار،  امنيۀ  فرمانده  و  وايل  چرخي 

خان  گل محمد  رسدار  پكتيا،  وايل  خان  شريين دل 

رسدار  و  نورزايي  عمرخان  محمد  ارگون،  حاكم 

كمشرنان  با  همكاري  در  طرزي،  خان  حبيب الله 

 40 )ص  است.  گرديد  عالمت گذاري  انگليس 

اداري  تقسيامت  و  تاريخي  رسحدات  كتاب 

ص  عارض،  جيالين  غالم  پوهاند  اثر  افغانستان، 

تاريخ،  مسري  در  افغانستان  اول  جلد   ،694 و   693

جغرفياي   64 تا   62 صص  و  غبار  مرحوم  اثر 

امني(  حميدالله  پروفيسور  اثر  جهان،  سيايس 

ملل  زمان  منشورات  حقوقي،  لحاظ  از  هم چنان 

ناميده  جهاين  جامعۀ  اسايس  قانون  كه  متحد 

قوت  باالترين  از  كه  دارد  اصل هايي  مي شود، 

حقوقي برخوردار هستند، مانند:

1ـ اصل ثبات مرزهاي بني املليل

2ـ اصل حق تعيني رسنوشت به دست خويش

3ـ اصل مساملت آميز حل مناقشات بني املليل

 4ـ اصل ممنوعيِت انكار پس از اقرار

زمام داراِن  مواضِع  هيچ كدام  كه  ديگر  اصل  ده ها  و 

تأييد  را  افغانستان  ناسيوناليستِي  محافِل  و  قبيله یي 

ثابت  موجود،  بین املللی  مرزهای  یعنی   مني كند. 

ماده  هفت  دیورند  معاهد ۀ  هستند.  همیشه  برای  و 

ذكر  آن  در  معياد  یا  “یک صدسال”  کلمۀ  که  دارد 

پیش  انکار  »ممنوعیت  اصل  مطابق  و  نيست. 

صحه  امری  بر  نهادی  يا  دولتی  وقتی  اقرار«،  از 

را  انكار  حق  كرد،  امضا  و  مهر  یعني  گذشت، 

ندارد.

که  می دانند  افغانستان  ناسیونالیست  زمام داران 

پایۀ  پاکستان،  موجود  قلمرو  باالی  ادعای شان 

و  قضاوت  برای  سبب  این  از  ندارد،  حقوقی 

حقوقِی  شعبات  به  را  موضوع  میانجی گری، 

چون  منی کنند.  محول  متحد  ملل  سازمان 

هم  و  پاکستان  حکومت  ظاملانۀ  مداخلۀ  هم 

و  سياسی  دو  هر  افغانستان،  زمام داران  ادعای 

ماجراجویانه است.

برای  این که:  بر  مبنی  دارد  وجود  اطالعاتی  حتا 

افراد  برای  موارد،  هم چو  در  تظاهرات  راه اندازی 

نهادهای  بعضی  سوی  از  معلوم الحال  نهادهای  و 

حکومتي پول پرداخت می شود.

 ،16/2/1392 تاريخ  به  احدزاده  عزيزالدين  آقاي 

پاكستان  سفارت  سيايس  مأمور  افريدي  شاه نظر 

وزارت  شديد  احتجاج  و  خواسته  را  كابل  در 

خارجۀ افغانستان را به وي ابالغ كرده است.

كه  گفته اند  حكومتي  منابع  قول  از  خربي  منابع 

خاك  داخل  به  كيلومرت   40 پاكستان  نظاميان 

گوشته،  در  بار  دومني  براي  و  آمده  جلو  افغانستان 

گرفته  كار  ثقيل  سالح  از  طرف  دو  مرزداراِن  مياِن 

شده است.

يك طرف  از  كه  است  اين  تعجب  و  تأسف  جاي 

با  را  پاكستاين  نريوهاي  آمدِن  جلو  منبعي  هيچ 

به  اظهارات  اين  يعني  نكرده اند،  تأييد  ارقام  اين 

و  است؛  بوده  مردم  احساسات  تحريك  منظور 

آن  قبايل  مردم  ناسيوناليستي،  منابع  ديگر  ازسوي 

طرِف ديورند را » افغان« مي خوانند. 

تبعۀ  ويل  قباييل  پشتوِن  افريدي،  شاه نظر  آقاي 

کشور  آن  اعتامد  مورد  سیاسی  کارمند  و  پاکستان 

“افغان”  افریدی ها  اگر  پس  می باشد.  افغانستان  در 

را  خود  هموطِن  یعنی  موصوف  چرا  هستند، 

اگر  دیگر،  سوی  از  و  خواسته اید؟  احتجاج  به 

بی طرف،  خربی  منابع  که  شده  ایجاد  دروازه هاي 

می خوانند،   دیورند  مرزِی  صفر  نقطۀ  در  را  آن 

مرز  است؛  املللی  بین  مرزهای  قوانین  خالف 

فرعی  مجرای  چند  و  سپین بولدک  خیرب  دروازۀ 

دارند  قرار  دیورند  مرزی  صفر  نقطۀ  در  نیز  دیگر 

میان  شده  پذیرفته  مرز  که  است  سال   120 مدت  و 

مقام های  باالترین  و  می شوند،  شناخته  کشور  دو 

گذرنامه های شان  بنادر،  همین  در  افغانستان  دولتی 

را مهر دخولی و خروجی می زنند.

در  که  پارملانی  محرتم  هيأت  گزارِش  طبق 

این  كرده اند،  ديدن  گوشته  مرز  از  اخري  روزهاي 

انکشاف  و  شده  ایجاد  قبل  سال  ده  از  تأسیسات 

بلند  حکومت  صداِی  امروز  چرا  پس  یافته اند. 

می شود؟

منایندۀ  اللی  حمیدزی  آقای  گفتۀ  به  هم چنین 

ساخِت   1382 سال  از  مجلس،  در  قندهار  مردم 

کرزی  آقای  و  داشته  جریان  تأسیسات  این 

که  ـ  سال  همین  در  افغانستان  ريیس جمهور 

در  ناتو  نیروهای  کل  فرمانده  مک کریستال 

ـ  بوده  دفاع  وزیر  وردک  رحیم  آقای  و  افغانستان، 

در  باید  كه  کرده ،  امضا  رابطه  همین  در  را  سندی 

این مورد توضیح بدهد.

آقای  است.  نشده  ثابت  نیز  کنون  تا  ادعا  همین 

دفاعی  امور  کميسیون  ريیس  هامیون  هامیون 

آن  به  هیأتی  راس  در  که  مناینده گان  مجلس 

اساس  بر  که:  است  گفته  بود،  کرده  سفر  منطقه  

صفر  نقطۀ  در  گوشته  تأسیسات  امریکایی ها  نقشۀ 

خاک  داخل  ]یعنی  است.  شده  ساخته  مرزی 

افغانستان نیست.[

در  افغان  مرزبانان  هیأت،  این  گزارش  اساس  بر 

کجا  در  دیورند  خط  که  منی دانند  نقشه  سه  میان 

است.

مجلس  در  بدخشان  منایندۀ  پدرام  آقای 

است:  گفته  بوده،  هیأت  این  عضو  که  مناینده گان 

فروخته  پاکستان  به  قبالً  منطقه  این  از  »بخشی 

برای  و  شده  توزیع  هم  شناس نامه  حتا  و  شده 

پرداخته  پول  پاکستان  حکومِت  سوی  از  مردم 

که  گفت  ما  به  ننگرهار  والیتی  شورای  می شود. 

می کنند.«  حکومت  پاکستانی ها  مناطق،  این  در 

روزنامۀ ماندگار، چهارشنبه 18 ثور 1392

رسمی  سند  يك  به  مطلب،  این  اثبات  برای 

قبایل  و  رسحدات  وزارت  می کنیم:  مراجعه 

عنوانی  خورشیدی   1384 سال  جوزای  ماه  در 

عمومی  ریاست  ریاست جمهوری،  مشاوریت 

طی  خارجه   وزارت  و  داخله  وزارت  ملی،  امنیت 

»تقریباً  است:  نگاشته  چنین  رسمی  مکتوب  یک 

در  نیرنگ  با  نیرو های  پاکستانی  قبل  یک سال  از 

خط  تروریسم،  ضد  بین املللی  قوای  با  همکاری 

قبلی  هدف های  به  را  خود  و  عبور  را  دیورند 

رسانده اند. 

حکومت  حال  مباند؛  خود  جای  در  دیورند  خط 

رشقِی  ساحل  اقوام  بزرگاِن  می خواهد  پاکستان 

اسامر،  نازی،  بریکوت،  قبیل  از  قندهار  رودخانۀ 

مناطق  و  کرن  خاص  مروره،   رسکانو،  وانگام، 

مربوط  لعل پور  و  گوشته  یعقوبی،  اسرتاتژیک 

کابل  دریای  کرانه های  بر  که  را  ننگرهار  والیت 

سازد،  متامیل  خود  طرفدارِی  به  اند،  واقع  کرنها  ـ 

دادِن  به واسطۀ  و  مناید  برقرار  رابطه  مردم  این  با 

تحت  را  آنان  معاش،  و  مواجب  و  مادی  امتیازات 

جاِن  به  مختلف  بهانه های  به  و  آورده  خود  تأثیر 

ما بیاندازد.

قرار  می کنند  زنده گی  مناطق  این  در  که  اقوامی 

امْتان خيل،  گجر،  مومند،  ساالرزی،  اند:  ذیل 

باجوری،  صافی، شینواری و... .

در  جداً  را  موضوع  این  باید  افغانستان  حکومت 

الزم،  امتیازات  و  جرگه  طریق  از  و  بگیرد  نظر 

غفلت  زمینه  این  در  هرگاه  مناید.  برقرار  رابطه 

درست  رودخانۀ  هلمند  کرنها،   رودخانۀ  از  شود، 

خواهد شد...

اسرتاتژیک  کوه  در  پاکستان  این که  همه  از  مهم تر 

است،  کرده  جابه جا  را  خود  پوسته های  »ایله جای«، 

دارد.  حاکمیت  کرن  و  جالل آباد  باالی  نقطه  این  که 

از  کوه ها  این  متام  شود،  مالحظه  دقت  به  اگر 

شده  اشغال  پاکستانی  قوت های  و  ملیشه ها  جانب 

ص  دیورند،  مرز  تاریخی  )کتاب  بررسی  است.« 

144 و 145، از همین قلم(

بسیار  فساد  غرق  در  نظام  برای  گوشته  دروازۀ  اگر 

این  منِت  به  قبل  هشت  سال  چرا  است،  باارزش 

»افغان«  جریدۀ  جوزای   19 شامرۀ  در  که  مکتوب 

نرش شد، توجه نکرد.

جیره خواِر  و  قبیله یی ِ  سازمان هایی  و  نهاد ها  افراد، 

ایران،  استخباراتِی  شبکه های  از  ارگ  که  به  وابسته 

کشورهای  و  پاکستان  هم  شاید  و  امریکا  انگلیس، 

رسبازان  خون  قیمت  به  حاال  و  می گیرند  پول   دیگر 

بسیج  برای  می کوبند،  جنگ  طبل  بر  کشور،  مظلوِم 

را  هم بسته گِی  ملی  کاروان  و  می کشند  نعره  ملی 

برای شان  احساس  اندکی  اگر  می کنند؛  راه انداری 

خود  بادارهای  ارگ  نشیِن  از  باید  باشد،  مانده  باقی 

بپرسند که مسوول بی توجهِی ده ساله کیست؟

غایلۀ گوشته، يك سناريوي 

سيايس است!
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                    بخش نخست

  محمدحسین

  چکیده: 
 )Hermeneuin( هرمینویین  یونانی  فعل  از  هرمنوتیک 

 )Hermeneia( هرمینا  اسم  و  »تفسیرکردن«  معنای  به 

کلمة  با  این ها  همة  و  است  یافته  اشتقاق  »تفسیر«،  یعنی 

هرمس،  یونان  اساطیر  در  دارند.  پیوند   )Hermes(

است  اطلس،  دخرت  مایا  و  خدایان  خدای  زئوس  فرزند 

برخوردار  خارق العاده  توانایی  و  زیرکی  و  ذکاوت  از  که 

چشم  به  رُم  و  یونان  اسطوره های  اکرث  در  وی  نام  است. 

خدایان  میان  در  زئوس  پدرش  پیغام آور  او  می خورد. 

میزان  تجارت،  ادبیات،  سخنوری،  خدای  را  او  است. 

بنابرین،  می گفتند.  کیمیاگری  علم  پدر  و  اندازه گیری  و 

قدسی  پیام های  خدایان«  »رسول  عنوان  به  »هرمس« 

خدایان،  زبان  از  و  کرده  بیان  بلند  صدای  با  را  آن ها 

پس  است.  کرده  ترجمه  آدمیان  برای  را  پیام ها  این 

رمزگشایی  برای  خود،  اولیة  ریشه های  در  هرمنوتیک 

این  بعدها  است.  می شده  گرفته  كار  به  قدسی  مفاهیم 

قرار  استفاده  مورد  نیز  ادبی  متون  تفسیر  برای  دانش 

معنای  میالد،  از  قبل  پنجم  قرن  آتنی های  مثاًل  گرفت. 

منی فهمیدند،  را  هومر  »اودیسه«ي  و  »ایلیاد«  کلامت 

ناگزیر عده يی به تفسیر نوشته های هومر می پرداختند. 

مفاهیم  بیان  ضمن  تا  است  صدد  در  مقاله  این 

این  به  و  مناید.  تبیین  را  آن  پوست اندازی  هرمنوتیک، 

دورة  دو  در  حداقل  هرمنوتیک  که  یابد  دست  نتیجه 

مرحلة  سه  در  جدید  دورة  در  نیز  و  جدید  و  قدیم 

هرمنوتیک   ،)۱۸۳۴( شالیرماخر  کالسیک  هرمنوتیک 

هرمنوتیک   ،)۱۹۰۰( گادامر  و   )۱۹۷۶( هایدگر  جدید 

پوست   )Erich Hirsch( هیرش  اریک  نيوکالسیک 

انداخته است. 

هرمنوتیک  هرمینویین،  هرمنوتیک،  کلیدی:  واژه گان 

کالسیک.

  مقدمه 
فهم  قواعد  که  می شود  اطالق  دانشی  به  هرمنوتیک 

منوتیک  هر  یعنی  دارد.  بر  در  را  متون  تاِم  و  کامل 

آن  به  عمل  و  دانسنت  با  که  است  قواعدی  به  علم 

معلوم  سخن  گویندة  یا  کتاب  مؤلف  واقعی  مراد  قواعد، 

از  یکی  تأویل،  علم  عنوان  به  هرمنوتیک  پس  می شود. 

در  که  است  حارض  عرص  انسان  خردورزی  قلمروهای 

جایگاه  از  انسانی  علوم  و  ادبیات  هرن،  فلسفه،  بسرت 

آغاز  در  علم  این  که  چند  هر  است.  برخوردار  رفیعی 

ویژه  به  برشی،  نیازهای  از  خاصی  حوزة  به  پیدایش 

چالش های  تنوع  اثر  در  اما  داشته،  التفات  متون  تفسیر 

و  توسعه  دانش،  این  انسانی،  علوم  عرصة  در  نظری 

به  است.  داشته  علمی  حوزه های  سایر  در  الزم  کاربری 

استفاده  مورد  نیز  آدمی  رفتار  تفسیر  در  اخیراً  که  نحوی 

قرار گرفته است. 

  مفهوم شناسی هرمنوتیک 
کلیدی ترین  الفاظ،  معانی  و  مفاهیم  صحیح  شناسایی 

و  »بهرتین  فرانس،  آناتول  قول  به  است.  محققان  کار 

بیهوده  صدای  یک  فقط  جهان،  در  واژه ها  زیباترین 

است، اگر شام نتوانید آن را درک کنید. 

منوده  سعی  که   »www.wordinfo.info« سایت 

داده  ارايه  مخترصی  تعاریف  اصطالحات  برای 

به روز  تاریخ  کند)آخرین  بیان  را  آن  ریشه های  و 

هرمنوتیک  تعریف  در   ،)۲۰۱۲ سپتمرب،   ۵ رسانی، 

)hermeneutic( می گوید: 

تفسیر  به  نیاز  آن چه  برای  است  صفت  یک  هرمنوتیک، 

دارد. مثاًل می تواند صفت الهیات باشد، در این جمله: 

مقدس  کتاب  عبارات  تفسیر  هرمنوتیکی  »الهیات 

است«. سپس جلوة »اسمی« این واژه را بیان می کند: 

هرمنوتیک، یک اسم است و دو تعریف دارد: 

علم  معنا،  این  در  که  ادبی:  تفسیر  علم  یا  هرن   .۱

با  رابطه  در  الهیات  از  شاخه يی  عنوان  به  را  هرمنوتیک 

را  هرمنوتیک  هرن  و  دانست.  باید  مقدس  متون  تفسیر 

می کند  کمک  که  دانست  منت  و  نوشته  هر  توضیح  هرن 

را  آن  سپس  شوند.  موفق  قطعه  یک  درک  در  مردم  تا 

کار  به  رش  به  کلی  فهم  دایرة  در  انضباط  و  نظم  برای 

در  تفسیر  مطالعة  معنای  به  كه  شد  فلسفه  وارد  و  بردند 

مفهوم کلی تر است. 

هرمنوتیک  معنا  این  در  تفسیر:  روش های  و  تيوری ها   .۲

مطالعة  و  توسعه  سبب  روش ها،  و  تيوری ها  عنوان  به 

نظریه های تفسیر و فهم متون شد. 

کسانی  برای  است  اسمی   hermeneutist ضمناً   .۳

را  مقدس  کتاب  تفسیر  یا  و  ادبی  متون  تفسیر  که 

برعهده دارد. 

هرمنوتیک  که  شود  اشاره  باید  بیشرت  توضیح  جهت 

شده  گرفته  »هرمینیوس«  یا  »هرمینا«  یونانی  واژة  از 

هرمس  است.  گردیده  اخذ  »هرمس«  نام  از  هرمینا  و 

و  رصیح  پیامش  که  بوده  خدایان  پیام آور  و  رسول 

نداشته  شادی بخش  پیام های  همیشه  و  نبوده  روشن 

توسط  را  شوم  خربهای  گاهی،  خدایان  چون  است؛ 

ریشة  لحاظ،  این  از  می کردند.  ابالغ  مردم  به  هرمس 

نهفته  »هرمینویین«  یونانی  فعل  در  هرمنوتیک  کلمه 

و  می شود  ترجمه  کردن«  »تأویل  به  عموماً  و  است 

شده  ترجمه  »تاویل«  به  نیز  »هرمینیا«  آن  الهی  صورت 

هرمنوتیک  تورج،  هاشمی،  میرجلیل،  )اکرمی،  است. 

دریچه يی به سوی شناخت، شامره ۱۰( 

خدایان  خدای  زئوس  فرزند  هرمس،  یونان  اساطیر  در 

و  زیرکی  و  ذکاوت  از  که  است  اطلس،  دخرت  مایا  و 

اکرث  در  وی  نام  است.  برخوردار  خارق العاده  توانایی 

پیغام آور  او  می خورد.  چشم  به  رُم  و  یونان  اسطوره های 

خدای  را  او  است.  خدایان  میان  در  زئوس  پدرش 

پدر  و  اندازه گیری  و  میزان  تجارت،  ادبیات،  سخنوری، 

»هرمینیوس«  و  »هرمینویین«  می گفتند.  کیمیاگری  علم 

صورت های  به  قدیم  از  مانده  برجای  متون  اغلب  در 

از  افالطون  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مختلف 

زبان سقراط می گوید: 

هم  او  آفریده.  را  گفتار  و  زبان  که  است  خدایی  »هرمس 

مخرتع  خدای  هرمس  است.  پیام آور  هم  و  تأویل کننده 

بودن،  مفرس  و  پیام آور  بر  عالوه  می تواند  کالم،  و  زبان 

قادرند  که  هامن قدر  کلامت  زیرا  باشد؛  هم  حیله گر 

کنند،  داللت  آن ها  بر  و  سازند  آشکار  را  اشیا  و  امور 

مخدوش  و  پنهان  را  آن ها  اند  قادر  نیز  اندازه  هامن  به 

هرمنوتیک،  مفهوم  در  تأملی  رسول؛  )موسوی،  سازند. 

ص ۴۱(« 

ارزشمند  آن قدر  را  هرمینیا  و  هرمینویین  ارسطو 

عنوان  با  »ارغنون«  در  را  بزرگی  رسالة  که  مي دانست 

فارسی:  به  و  فی العباره  عربی:  )به  ارمینیاس  باری  رساله 

این  ارسطو،  بر  عالوه  داد.  اختصاص  تفسیر(  دربارة 

مشاهده  هم  دیگر  یونانی  فیلسوفان  آثار  در  کلمه 

می شود. 

آن چه  تبدیل  وظیفة  با  پرمعنایی  طرز  به  هرمس  نام 

هوش  و  فکر  که  صورتی  به  است،  برش  فهم  ورای 

اشکال  و  یافته،  پیوند  باشد،  قادر  آن  درک  به  انسان 

یا  چیزی  درآوردن  فهم  به  متضمن  کلمه،  این  مختلف 

هایدگر،  مارتین  می مناید.  نامفهوم  که  است  موقعیتی 

منزلۀ  به  »فلسفه  و  می انگارد  »تأویل«  فی نفسه  را  فلسفه 

بدین  می داند.  مرتبط  هرمس  با  را  هرمنوتیک«  علم 

هرمنوتیک  »علم  جدید  کلامت  منشاي  و  اصل  ترتیب، 

شناخته  ریشه های  نخستین  تا  که  هرمنوتیکی«  و 

»به  متضمن  می رود،  عقب  یونانی  زبان  در  شدةشان 

عمل  این  که  جهت  آن  از  به ویژه  است  درآوردن«  فهم 

در  متام عیار  واسطة  زبان  و  است  زبان  کاربرد  مستلزم 

این عمل است. )اکرمی، میرجلیل، هاشمی، پیشین( 

مفهوم  این  و  است  تأویل  نظریة  یا  علم  هرمنوتیک،  پس 

شد.  آغاز  مقدس  متون  تأویل  از  روش،  یک  عنوان  به 

حکم  این  رس  بر  اصالح طلبی  جنبش  مجادالت  از  پس 

صالحیت  که  است  کلیسا  تنها  )که  کاتولیک  کلیسای 

و  شدید  مخالفت  با  دارد(  را  مقدس  کتاب  تأویل 

کلی  پیکرة  حکم،  این  ابطال  بر  پروتستان ها  پافشاری 

و  مباحث  آن  تنظیم  و  گرفت.  شکل  هرمنوتیک  نظریة 

در  منت،  تأویل  برای  روش شناسی  یک  به  آن ها  تبدیل 

خود  به  را  فلسفی  نظریة  شکل  نوزدهم،  قرن  اواخر 

گرفت. 

  کالبدشکافی »هرمینویین« 
کار  به  زیر،  وجه  سه  در  هرمینویین،  لفظ  اصلی  کالبد 

می رود: 

»گفنت«  و  بلند،  صدای  با  کلامت  و  واژه ها  کردِن  بیان   .۱

آن ها 

۲. توضیح دادن، و تفسیر کردن و تبیین بیشرت 

۳. ترجمه کردن. 

چیز  سه  به  هرمنوتیک  لفظ  که  گرفت  نتیجه  می توان 

توضیح  شفاهی،  بازگویی  و  گفنت  یعنی  متفاوت  نسبتاً 

دارد.  اشاره  دیگر  زبانی  از  ترجمه  و  فهم  قابل  تبیین 

در  زئوس،  فرستادة  و  خدایان  رسول  هرمس  کار  مبنای 

هر سه مورد جلوه گر است. 

  جمع بندی تعریف هرمنوتیک 
ارايه  آن  از  متنوعی  تعریف های  هرمنوتیک،  برای 

نشانگر  و  معرّف  خود،  نوبة  به  هریک  که  است  شده 

شاخة  این  وظایف  و  اهداف  باب  در  خاص  دیدگاهی 

گذرا  به طور  تعاریف  برخی  به  اکنون  است.  معرفتی 

اشاره می کنیم: 

علوم   )۱۷۱۰ ـ   ۱۷۵۹( کالدنیوس  مارتین  جان  ۱ـ 

 )Auslegekunst( تفسیر  هرن  بر  مبتنی  را  انسانی 

قلمداد  هرن  این  دیگر  نام  را  هرمنوتیک  و  می دانست 

ابهاماتی  نوشتاری،  و  گفتاری  عبارات  فهم  در  می کرد. 

مشکل  دچار  را  آن ها  کامِل  فهم  که  می دهد  رخ 

تاّم  و  کامل  فهم  به  دست یابی  هرن  هرمنوتیک،  می کند. 

مشتمل  هرن  این  است.  نوشتاری  و  گفتاری  عبارات 

به  شبیه  چیزی  یعنی  است.  قواعد  از  مجموعه يی  بر 

می باشد.  منت  ابهامات  رفع  در  مفرس  مددکار  که  منطق، 

)واعظی، احمد، فصلنامة ذهن، ۱۳۷۹ شامره ۳( 

سال های  سخرنانی های  در  ُولف  آگوست  فردریک  ۲ـ 

می کند:  تعریف  چنین  را  هرمنوتیک   ،۱۸۰۷ تا   ۱۷۸۵

نشانه ها  معنای  آن  کمک  به  که  قواعدی  به  »علم 

اندیشه های  درک  علم،  این  از  هدف  می شود.«  درک 

درست  گوینده،  یا  مؤلف  شخص  نوشتاری  و  گفتاری 

تلقی  این  می باشد.  است،  می اندیشیده  او  آن چه  مطابق 

تنها  نه  را  فهم  عمل  هرمنوتیک،  کارکرد  و  تفسیر  از 

تاریخی  دانش  نیازمند  بلکه  منت،  زبان  درک  نیازمند 

زنده گی  شناخت  تاریخی،  دانش  از  مراد  می داند.  نیز 

او  رسزمین  جغرافیایی  و  تاریخی  رشایط  و  مؤلف 

مؤلف  هرآن چه  که  است  کسی  ایده آل  مفرّس  می باشد. 

می دانسته است، او نیز بداند. )پیشین( 

 )۱۷۶۸  ۱۸۳۴( ماخر  شالیر  دانیل  ارنست  فردریش  ۳ـ 

او  می نگریست.  فهمیدن«  »هرن  مثابه  به  هرمنوتیک  به 

و  داد  قرار  توجه  مورد  را  سوءفهم  و  بدفهمی  مسألة 

معرض  در  پيوسته  منت،  تفسیر  که  بود  باور  اين  بر 

هرمنوتیک  این رو  از  دارد.  قرار  سوءفهم  به  ابتالء  خطر 

باید  روش آموز،  و  متدیک  قواعدی  مجموعه  عنوان  به 

وجود  بدون  درآید.  استخدام  به  خطر  این  رفع  برای 

نخواهد  وجود  فهم  حصول  برای  راهی  هرنی،  چنین 

داشت. )پیشین( 

که  است  آن  اول  تعریف  با  تعریف  این  تفاوت 

مواضعی  در  تنها  را  هرمنوتیک  به  نیاز  کالدنیوس 

می مناید؛  رخ  منت  فهم  راه  در  ابهامی  که  می دانست 

منت  از  فهمی  هر  در  و  دامياً  را  مفرّس  ماخر  شالیر  اما 

مورد  هرمنوتیک  زیرا  می داند؛  هرمنوتیک  به  نیازمند 

دانشی  بلکه  است،  نشده  تعبیه  ابهام  رفع  برای  او  نظِر 

سوءفهم،  امکان  و  می شود  سوءفهم  مانع  که  است 

دیگر،  تعبیر  به  دارد.  وجود  همواره  که  است  احتاملی 

تفسیر  و  فهم  بودِن  صحیح  بر  اصل  کالدنیوس،  نظر  در 

را  خود  طبیعی  و  عادی  روال  منت،  فهم  جریان  و  است 

هرمنوتیک  و  آید  پیش  مشکلی  و  ابهام  آن که  مگر  دارد 

رفع  برای   )Auxiliary Science( کمکی  دانشی 

در  آن که  حال  می آید.  حساب  به  پیچیده گی  و  ابهام 

آن که  مگر  است  سوءفهم  بر  اصل  ماخر،  شالیر  تلقی 

پس  شود.  پرهیز  بدفهمی  از  هرمنوتیک  قواعد  کمک  به 

بر  مشتمل  هرنی  عنوان  به  هرمنوتیک  به  دو  هر  گرچه 

این  محتوای  اما  می نگریستند،  قواعد  از  مجموعه يی 

متفاوت  یکدیگر  با  آن ها  تنظیم  از  غرض  و  قواعد 

است. 

را  هرمنوتیک   )۱۸۳۳ ـ   ۱۹۱۱( دیلتای  ویلهلم  ۴ـ 

علوم  روش شناسی  اراية  عهده دار  که  می داند  دانشی 

او،  هرمنوتیکی  تالش  اصلی  هدف  است.  انسانی 

کردِن  هم طراز  و  انسانی  علوم  ارزش  و  اعتبار  ارتقاي 

اطمينان آور  رّس  وی،  نظر  از  بود.  تجربی  علوم  با  آن 

روشنی  و  وضوح  در  تجربی،  علوم  قضایای  بودِن 

انسانی  علوم  این که  برای  و  است  نهفته  آن  روش شناسی 

متدولوژی  که  است  الزم  باشند،   )Science( علم  هم 

استوار  و  مشرتک  بنیان های  و  اصول  و  شود  تنقیح  آن 

انسانی  علوم  قضایای  و  تصدیقات  متام  پایه های  که  آن 

است، روشن و آشکار گردد. )پیشین( 

بابرن  نام  به  آملانی  معارص  نویسنده گان  از  یکی  ۵ـ 

در  که  استعالیی«  »هرمنوتیک  مقالة  در   )Bubner(

فهم«  »دکرتین  به  را  هرمنوتیک  نگاشت،   ۱۹۷۵ سال 

تعریف کرد. 

هایدگر  مارتین  فلسفِی  هرمنوتیک  با  تعریف  این 

هدف  زیرا  دارد؛  کاملی  تناسب  گادامر،  هانس  و 

است.  فهم  ماهیت  توصیف  فلسفی،  هرمنوتیک  از 

گذشته  هرمنوتیک های  برخالف  فلسفی  هرمنوتیک 

را  خود  نه  و  می شود  منحرص  منت  فهم  مقولة  به  نه 

می کند.  محدود  انسانی  علوم  فهم  چهارچوب  در 

صدد  در  و  دارد  نظر  فهم  مطلِق  به  فلسفی  هرمنوتیک 

آن  حصوِل  وجودی  رشایط  تبیین  و  فهم  واقعة  تحلیل 

است. 
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مفهوم شناسی هرمنوتیک 

و پوست اندازیِ آن
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فردریش ارنست دانیل شالیر ماخر )۱۸۳۴ ۱۷۶۸( به هرمنوتیک به مثابه »هرن فهمیدن« می نگریست. او مسألة بدفهمی و سوءفهم را 

مورد توجه قرار داد و بر اين باور بود که تفسیر منت، پيوسته در معرض خطر ابتالء به سوءفهم قرار دارد. از این رو هرمنوتیک به 

عنوان مجموعه قواعدی متدیک و روش آموز، باید برای رفع این خطر به استخدام درآید. بدون وجود چنین هرنی، راهی برای حصول 

فهم وجود نخواهد داشت



پاکستان مانور سیاسی...
هندوستان  و  پاکستان  باشد.  داشته  محارصه  در  طرف  دو  از   

باهم  بار  سه   1947 سال  در  بریتانیا  از  شان  استقالل  از  پس 

جنگیده اند.

مشارکت  توافقنامه   2011 سال  در  هندوستان  و  افغانستان 

توسط  افغان  نیروهای  آموزش  که  کردند  امضا  اسرتاتژیک 

از  پیش  فیضی  ایمیل  شود.  می  شامل  نیز  را  هندوستان 

افغانستان  جمهور  رییس  که  گفت  کرزی  حامد  سفر  رشوع 

»هر  افزود:  فیضی  هاست.  همکاری  این  توسعه  خواستار 

هندوستان  باشند،  داشته  نیاز  افغان  امنیتی  نیروهای  که  چیزی 

به ما کمک خواهد کرد«.

می گوید  کابل  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  صافی،  ودیر 

دهلی  به  کرزی  حامد  سفر  این  زمان  که  می رسد  نظر  به 

پاکستان  و  افغانستان  میان  اخیر  مرزی  خورد  و  زد  با  جدید 

پولیس  یک  که  مرزی  درگیری های  این  در  است.  مرتبط 

مقرص  را  دیگر  یک  طرف  دو  هر  شد؛  کشته  افغانستان  مرزی 

دانسته اند.

تخریب  به  را  پاکستانی  مقام های  افغانستان  حکومت  همچنان 

هم  مساله  این  که  می کنند  متهم  طالبان  با  صلح  تالش  های 

است.  شده  همسایه  کشور  دو  مناسبات  خرابی  به  منجر 

مذاکره  میز  به  طالبان  رهربان  کشاندن  در  پاکستان  همکاری 

رهربان  بسیاری  که  است  این  به  باور  شود.  می  شمرده  حیاتی 

طالبان در خفا در پاکستان به رس می برند.

حکومت  انگیزه  مورد  در  سو  این  به  مدت ها  از  کرزی  حامد 

است.  بوده  مشکوک  افغانستان  در  پاکستان  نظامیان  و 

می کرد  حامیت   2001 سال  از  پیش  طالبان  رژیم  از  پاکستان 

پیگیری  در  پاکستان  نیز  ناتو  و  امریکا  نظامی  هجوم  از  بعد  و 

شورشیان طالبان بی میل یا ناتوان بوده است.

هرگونه  که  می دهد  هشدار  صافی  ودیر  حال،  همین  در 

تنش های  بر  افغانستان،  با  هندوستان  نظامی  همکاری  افزایش 

میان کابل و اسالم آباد می افزاید. 

افغانستان  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  دیگر  فاروقی،  حمیدالله 

برای  هندوستان  توسط  سالح  تامین  گزارش  که  می کند  فکر 

نهایت  در  جدید  دهلی  و  است  مخاطره  قبول  افغانستان، 

شوروی  دوره  افزارهای  جنگ  پیرشفت  در  را  افغانستان 

سابق کمک خواهد کرد.

ثبات  به  هندوستان  با  نظامی  تعامل  گونه  »هر  افزود:  فاروقی 

نیاز  پاکستان  و  هند  میان  افغانستان  که  توازنی  و  منطقه یی 

است.  سیاسی  بازی  یک  فقط  این  کرد.  نخواهد  کمک  دارد، 

من فکر  منی کنم که معامله نظامی صورت بگیرد«.

های  زیرساخت  در  دالر  میلیارد  دو  از  بیش  هندوستان 

پروژه  و  ها  شفاخانه  ها،  شاهراه  ایجاد  شمول  به  افغانستان 

های برق محلی رسمایه گذاری کرده است.
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اکرثیت ارزشی؛

روح آجـندای مـلی و گـفت وگوی 

بین االفغانی
          احمد عمران

دارد؛  نشیب  و  فراز  از  رسشار  تاریخی  افغانستان، 
با  گاه  و  شده  نوشته  خون  با  گاه  که  تاریخی 
رنِج  دچار  همواره  رسزمین  این  مردِم  سلطه گری. 
یک  در  قدرت  مناسباِت  از  ناشی  اجتامعِی  و  سیاسی 
از  عمدتاً  که  جامعه یی  بوده اند؛  پیشامدرن  جامعۀ 
گروگان  به  مختلف  بهانه های  به  قدرت مندان  سوی 

گرفته شده است. 
بتوان  کشور  اخیِر  صدسال  تاریِخ  طول  در  شاید 
آزادی خواهانۀ  مبارزات  و  جهاد  آغاز  که  گفت 
نقطۀ  یگانه  اشغال،  از  رهایی  برای  افغانستان  مردم 
در  است.  بوده  جامعه  آحاِد  برای  ملی  بیدارِی  عطِف 
به  توجه  بدون  افغانستان  مردم  تاریخ،  از  برهه  این 
کناِر  در  ملی  همگرایِی  یک  در  تباری،  و  قومی  مسایل 

یک دیگر برای حفظ ارزش های واحد قرار گرفتند. 
معضِل  همواره  اجتامعی،  و  سیاسی  انقطاب 
ابرقدرت ها  توجِه  مورد  که  بوده  ما  کشوِر  تاریخِی 
است.  داشته  قرار  جدید  و  کهن  امپراتوری های  و 
دشمنان  توطیۀ  به  منوط  را  جامعه  معضالِت  کل  اما 
عین  در  منی مناید.  درست  چندان  نیز  دانسنت 
مردم  دیرزمانی  از  که  کرد  فراموش  نباید  که  حال 
در  را  خود  احساساِت  و  عواطف  چوِب  افغانستان 
را  صدساله  تاریخ  کل  اگر  خورده اند.  بیگانه گان  برابر 
کنیم،  نگاه  گذشته  دهۀ  یک  همین  به  و  بگذاریم  کنار 
در  هم چنان  ما،  تاریخِی  معضل  که  می شویم  متوجه 
ما  مردِم  از  تازه  شکلی  به  روز  هر  و  ماست  برابِر 
پوِد  و  تار  در  گونه یی  به  واگرایی  می گیرد.  قربانی 
صداها  می توان  به سختی  که  است  کرده  رخنه  جامعه 
سپرد.  گوش  آن ها  به  و  کرد  تشخیص  هم  از  را 
می انگارند  حق به جانب  را  خود  میدان  این  در  همه 
روا  ستم  حق شان  در  دیگران  که  اند  نظر  این  به  و 
هیچ گونه  شک  بدون  وضعیتی،  چنین  در  داشته اند. 

گفت وگویی منی تواند شکل بگیرد.
مکامله  و  گفت وگو  دارد؛  گفت وگو  به  نیاز  افغانستان 
می کند.  تعبیر  آن  از  باختین  میخاییل  که  نوعی  آن  از 
بلکه  منی شود؛  برقرار  مطلق  دوی  میان  هرگز  مکامله 
است.  »دیگری«  شناخنِت  رسمیت  به  فِن  مکامله 
رسارسی  مکاملۀ  یک  می خواهد  نیز  ملی«  »آجندای 
دموکراتیک  گونۀ  به  افغانستانی  جامعۀ  آحاد  میان  را 
مبدِع  تعبیر  به  یا  و  مکامله  و  گفت وگو  دهد.  سامان 
بین االفغانی«،  »گفت وگوی  کشور  در  ملی«  »آجندای 
دیدگاه ها  همۀ  شناخنِت  رسمیت  به  و  بیان  فن 
آن هاست.  جامعیِت  عدم  و  جامعیت  علی رغم 
میان  از  سپس  و  داد  گوش  سخن ها  به  باید  نخست 
که  کریم  قرآن  از  تعبیری  برگزید؛  را  بهرتین  آن ها 

گفت وگوی  هر  محوِر  اصلی ترین  عنوان  به  می تواند 
بین االفغانی مطرح شود. 

حل  برای  کشور،  یک صدسالۀ  حداقل  تاریِخ  طول  در 
بیرونی  نسخه های  اجتامعی،  و  سیاسی  معضالت 
از  پس  که  را  آن چه  حتا  است.  بوده  توجه  مورد 
ادامۀ  به نوعی  می توان  گرفت،  شکل  بن  کنفرانس 
می کند  تالش  که  روندی  خواند؛  گذشته  رونِد  هامن 
مشکالت  به  خود،  سامان دهنده گان  منافع  منظر  از 
کشورهای  دهد.  پاسخ  افغانستان  مثل  کشوری 
بوده اند،  سهیم  افغانستان  قضایای  در  که  مختلفی 
تبیین  در  سعی  خود،  افغانستان شناسی  به  توجه  با 
مورد  که  نسخه یی  کمرت  و  کرده اند  جامعه  مشکالِت 
است.  کرده  تراوش  جامعه  دروِن  از  باشد،  توجه 
مشکالِت  حل  به  تنها  نه  نیز  دیگران  برساخته های 
دراماتیک  گونۀ  به  را  رشایط  بل  نکرده،  کمک  جامعه 
کشانده  مذهبی  و  قومی  رویارویی های  سمت  به 
مشکالِت  که  رسیده  فرا  آن  زماِن  حاال  اما  است. 
اجتامعی  و  تاریخی  وضعیت  به  توجه  با  را  افغانستان 
کرد  ارایه  آن  برای  نسخه یی  و  کرد  بررسی  نو  از  آن، 

که دقیقاً مطابق با درِد آن باشد. 
را  ما  به سختی  آن،  از  پیش  و  هفتاد  دهۀ  تجربۀ 
بن بسِت  با  افغانستان  نیز  دوره ها  آن  در  می آزارد. 
هر  دلیل  همین  به  بود.  شده  روبه رو  دیالوگ 
یار  خود،  ظن  از  می تواند  که  می کرد  فکر  کسی 
که  شد  سبب  موضوع  این  شود.  جامعه  مشکالِت 
همه  نگیرد.  شکل  ملی  سطح  در  گفت وگویی  هیچ 
به  و  می کردند  تکرار  را  خود  حرف های  پستوها  در 
هم  با  هرن  گفت وگو،  آن که  حال  داشتند.  باور  آن ها 

اندیشیدن است. 
به طور  دکالرک  رییس جمهور  جنوبی،  افریقای  در 
بود  زندان  در  هنوز  که  ماندیال  نلسون  با  خصوصی 
کرد.  مالقات   )1990 دهۀ  اوایل  و   1980 دهۀ  )اواخر 
بل که  نکردند،  مذاکره  مسایل  دربارۀ  رصفاً  آن ها 
گفت وگو  کشورشان  برای  جدید  کاماًل  بافتی  دربارۀ 
تغییرات  برای  را  صحنه  گفت وگوها  این  کردند. 

ناگهانی آتی، مهیا کرد.
جایزۀ  برندۀ  و  اولسرت  سیاست مدار  هیوم،  جان   
پشت  گفت وگوهای  رصف  را  زیادی  سال های  نوبل، 
جناح  فین«  »شین  پیشین  رهرب  آدمز  جری  با  پرده 
تحوالت  کرد.  ایرلند  جمهوری خواه  ارتِش  سیاسی 
هیوم،  گفتۀ  به  بنا  شد،  حاصل  اخیراً  که  صلح آمیزی 
است  آدامز  با  خصوصی  گفت وگوی  سال ها  نتیجۀ 
هر  پذیرفت.  صورت  رسمی  ترشیفات  از  دور  به  که 
که  مسأله یی  ترین  حیاتی  که  دارند  نظر  اتفاق  دو 
که  است  نکته  این  آموخنِت  روبه روست،  آن  با  ایرلند 
این باره  در  تفصیل  به  آن ها  و  کنند،  قطع  را  خشونت 

است  بیست وپنج سال  می گوید:  هیوم  کردند.  صحبت 
نتوانستند  دولت  پنج  می کنیم.  مبارزه  خشونت  با  که 
و  نظامی  نیروی  بیست هزار  سازند.  متوقف  را  آن 
نشدند.  آن  کردِن  متوقف  به  موفق  پولیس،  پانزده هزار 
است  رسیده  آن  زماِن  که  افتادم  فکر  این  به  بنابراین، 

راه دیگری را امتحان کنم: راه »گفت وگو«. 
جدید،  عرص  منازعات  از  بسیاری  حل  در  گفت وگو 
افغانستان  برای  تردید  بدون  و  شده  واقع  کارساز 
بحِث  دارد.  قرار  کار  دستوِر  در  هنوز  آن  کارآیِی  نیز 
و  ملی  »آجندای  طرح  دروِن  از  که  ارزشی«  »اکرثیت 
مسعود  ولی  احمد  وسیلۀ  به  بین االفغانی«  گفت وگوی 
یک  به  کیفی  پاسخی  دقیقاً  شده،  تدوین  و  تیوریزه 
مشکالت  و  مسایل  حل  شود.  تلقی  می تواند  ملی  نیاز 
وحدت  شعارهای  و  قومی  توازن  طرح های  با  جامعه 
خود  کارآیِی  نتوانسته  گذشته،  دهۀ  چندین  در  ملی 
دهد.  نشان  کشور  فرهنگِی  و  سیاسی  صحنۀ  در  را 
سیاسِی  فضای  با  ارزشی،  اکرثیت  طرح  مطمیناً  اما 
سازگاری  رِس  بیشرت  قدرت،  مناسباِت  و  امروز  جهاِن 

و نزدیکی دارد. 
هرگونه  و  است  تباری  و  فراقومی  جهاِن  مدرن،  جهان 
به  می تواند  پدیده،  دو  این  دوِر  به  محوریت  ایجاد 
اصلی  پرسش  بیانجامد.  کشورها  در  مرگ  و  فاجعه 
الرتناتیِف  عنوان  به  ارزشی  اکرثیت  که  این جاست 
تشکیل  مولفه های  چه  از  نژادی،  و  قومی  طرح های 
می تواند  قدرت  مناسبات  در  جایگاهی  چه  و  شده 

داشته باشد.
است؛  مدرن  جامعۀ  گفتامِن  عماًل  ارزشی،  اکرثیت   
اکرثیت ها  اساِس  بر  را  خود  منی خواهد  که  جامعه یی 
معارص  جهان  کند.  تعریف  تباری  اقلیت های  یا  و 
جهاِن  پسامدرن،  فیلسوف  بودریار  ژان  گفتۀ  به 
اکرثیت اند.  جهان  این  در  همه  اکرثیت هاست. 
خاموش  اکرثیت های  را  اکرثیت ها  این  بودریار 
اکرثیت های  مدرن،  جهان  اکرثیت های  می خواند. 
بر  را  خود  نیازهای  و  منافع  اکرثیت ها  این  ارزشی اند. 

اساس ارزش ها تبیین و تعریف می کنند. 
حرکت  سمت  این  به  باید  نیز  افغانستان  امروز  جامعۀ 
بیاندیشند  مسایل  این  به  باید  جامعه  نخبه گان  کند. 
برای  راه حل هایی  جمعی  گفت وگوی  یک  در  و 
جست وجو  کشور  اجتامعِی  و  سیاسی  معضالت 

کنند. 
افغانستان،  سیاسی  فرهنگ  در  ارزشی  اکرثیت  طرح 
و  گفت وگو  به  نیاز  که  می شود  پنداشته  نو  طرحی 
کرد  اذعان  می توان  یقین  به  اما  دارد؛  کالبدشکافی 
می توان  کشور  مشکالِت  برای  راه حلی  اگر  که 
طرحی  چنین  دِل  از  راه حل  آن  باید  کرد،  جست وجو 

بیرون شود و الغیر.
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رسول محسنی در یک...

 به شفاخانه انتقال داده شده است. 

و  غیرنظامی  هفت  پولیس،  شش  آن ها،  گفتۀ  به 

در  بغالن  والیتی  شورای  رییس  محسنی،  رسول خان 

میان کشته شده گان قرار دارند. 

وخیم  بغالن  خونین  زخمی های  از  برخی  صحی  وضع 

گزارش شده است.

عهده  بر  را  مبب گذاری  این  مسوولیت  طالبان  گروه 

گرفته است.

است  والیتی  شورای  رییس  چهارمین  محسنی  رسول   

که کشته می شود.

  رسول خان کی  بود؟
مشهور  اندرآبی  خان  رسول  به  که  محسنی  رسول خان 

مقاومت  دوران  رسشناس  چهره های  از  یکی  بود، 

برضد طالبان به حساب می رفت. 

کنار  در  طالبان  برضد  مقاومت  سال های  در  او 

مقام  محسنی)یک  مصطفی  جرنال   - برادرانش 

)عضو  محسنی  عظیم  محمد  و  داخله(  وزارت  در 

ویژه یی  نقش  جوان،  فرمانده  یک  عنوان  به  مجلس(- 

داشت.

طابان،  برضد  مقاومت  پیروزی  از  پس  محسنی  رسول  

سالح هایش  و  شد  مدنی   - سیاسی  فعالیت های  وارد 

را به دولت تسلیم کرد.

بغالن  والیتی  شورای  رییس  حیث  به  دوره  دو  او 

انتخاب شد.

بغالن  والیت  در  مردمی  کالن  پایگاه  از  رسول خان 

پروسه های  در  توجهی  قابل  نقش  و  بود  برخوردار 

بغالن  والیت  ویژه  به  و  کشور  شامل  سیاسی  کالن 

داشت.

رسانه ها  با  گفت وگوهایش  در  همواره  محسنی  آقای 

انتقاد  شدت  به  بغالن  والیت  به  حکومت  بی توجهی  از 

می کرد.

بود:  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت  وگو  در  باری  او 

دو  در  بغالن  والیت  در  کرزی  حامد  این که  دلیلی  به 

بود،  نیاورده  رأی  ریاست  جمهوری  انتخابات  دورۀ 

صورت  بغالن  توسعۀ  و  بازسازی  به  توجهی  هیچ 

منی گیرد.

  نبود رسول خان در بغالن
به  کشور  شامل  در  والیت هایی  از  بغالن  والیت 

گلبدین  اسالمی  حزب  و  طالبان  که  می رود  حساب 

حکمتیار در بخش های از آن نفوذ دارند. 

بغالن  ولسوالی های  از  شامری  نیز  اخیر  سال های  در 

را  زیادی  ناامنی های  مرکزی  بغالن  شهرستان  جمله  از 

شاهد بوده است.

بغالن  والیت  در  رسول خان  که  گویند  می  آگاهان 

و  می شد  محسوب  طالبانی  ضد  اصلی  مهره های  از 

موانع  از  یکی  عنوان  به  را  او  مسلح  مخالف  گروه های 

عمدۀ شان در بغالن حساب می آوردند.

والیت  محسنی  آقای  نبود  در  می  رسد  نظر  به  حاال 

دولت  مسلح  مخالفان  نفوذ  شاهد  دیگر  بار  بغالن 

خواهد بود.

فرمانده  یک  حیث  به  را  خان  رسول  بغالن  مردم  زیرا 

یک  طالبان  او  نبود  در  و  می شناختند  نرتس،  و  جسور 

مانع عمده را در مقابل خود دیگر منی بینند.

سلسلۀ  در  خان  رسول  ترور  که  می گویند  آگاهان 

حمالت زنجیره یی صورت گرفته است. 

از  شامری  پسین،  سال های  زنجیره یی  حمالت  در 

و  جهاد  چهره های  برجسته ترین  و  معروف ترین 

مقاومت مردم افغانستان کشته شده اند.

جرنال  داوود،  داوود  جرنال  ربانی،  برهان الدین  استاد 

احمد  کاظمی،  مصطفی  سید  سیدخیلی،  عبدالرحامن 

انجنیر  نوری،  شاه جهان  جرنال  سمنگانی،  خان 

جرنال  زرین،  ملک  مجاهد،  محمد  خان  عمر،  محمد 

طی  زنجیره یی  ترورهای  سلسلۀ  در  و...  مطلب بیگ 

استخبارات  و  دولت  مسلح  مخالفان  سوی  از  حمالتی 

پاکستان کشته شده اند.

قانون محو خشونت...
اجندا  شامل  را  خشونت  منع  قانون  که  گفتیم  اداری  هیأت   

زدید،  شالق  افغان  زن  مثل  کردید؛  اجندا  داخل  را  قانون  نسازید، 

که  این  تا  بسازید  زندانی  که  می خواهید  حاال  و  کردید  متهم اش 

لطفاً  بدهید،  تغییر  می دهد  تشکیل  را  قانون  روح  که  را  ماده هایی 

قانون  این  تان  جلسات  در  بار  هر  که  نیست  رضور  بعد  به  این  از 

پارچه  را  قانون  این  کشمکش ها  در  و  بیندازید  گروه  دو  بین  را 

پارچه مناید برای زن افغان.«

از  پس  ش  1388هـ  سال  در  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 

از  و  نافذ  تقنینی  فرمان  منحیث  کرزی  رییس جمهور  امضای 

صورت  اجراآت  قانون  این  اساس  به  طرف  این  به  سال  سه 

می گیرد.

تصویب  و  بحث  جهت  گذشته  شنبه  روز  به  قانون  این  زمانی که 

با  گردید،  اجندا  شامل  مناینده گان  مجلس  عمومی  اجالس  به 

عکس العمل شدید برخی وکال مواجه شد.

خالف  قانون  این  ماده های  از  برخی  که  اند  گفته  وکال  از  شامری 

رشیعت اسالمی بوده و خواستار آوردن تغییرات در آن شدند.

مناینده گان  مجلس  عضو  یک  رحامنی  عبدالرحمن  حال،  این  در 

قانون  این  عقب  در  که  کرد  ادعا  قانون  این  مخالفین  از  تن  یک  و 

برخی از خارجی ها دست دارند.

روز  هامن  صاحب  رییس  است،  سیاسی  پروژه  این   « گفت:  او 

خارجی ها  بود؛  آمده  خارجی ها  موتر  دو  شدم  پائین  من  که  شنبه 

اجندا  در  نه  را  قانون  این  خشونت؛  منع  قانون  به  دارد  کار  چه 

وقتی  داریم.  کاری  این  به  نه  و  بکنید  بحث  باالیش  نه  و  بیاورید 

قانون  از  هدف  اند  کرده  نوشته  شان  خود  قانون  مقدمه  در  که 

حقوق  وقتی  پس  است،  رشعی  حقوق  حامیت  خشونت  منع 

رشعی گفتید، حواله اش کن به قرآن عظیم الشان.«

کمسیون  یک  به  حارض  حال  در  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون 

روی  مناینده گان  مجلس  رییس  گفته  به  که  گردیده  راجع  خاص 

متام مسایل اختالفی آن بحث می گردد.

شده،  امضا  کرزی  رییس جمهور  سوی  از  قانون  این  چند  هر 

سوی  از  که  منی کند  پیدا  را  دایمی  قانون  حیثیت  زمانی  تا  اما 

مجلس مناینده گان تصویب نشود.

اجراآت  قانون  این  اساس  به  طرف  این  به  سال  سه  از  چند  هر 

در  خشونت  هم  هنوز  که  شود  می  گفته  اما  گیرد،  می  صورت 

برابر زنان کاهش نیافته است.



سال پنجم y شامرة یکهزار و شصت و سوم y سه شنبه 31 اردیبهشت/ثور y 1392 21 می 72013 www.mandegardaily.com

نشست فوق العادة اتحادیة عرب 

دربارة سوریه

وزارت  دفاع  ميل  د  چې  کې  حال  داسې  په 

افغانستان  د  سږکال  طالبان  ویيل،  چارواکیو 

راستانه  نامه  په  جګړې  ګټونکې  د  ته  جګړې 

د  مدرسې  یوشمېر  یې  کې  پاکستان  په  او  شوي 

کې  افغانستان  په  به  سږکال  چې  تړيل  لپاره  دې 

او  سقوط  حکومت  کابل  د  الرې  له  جګړې  د 

یوشمېر  جوړوي،  حکومت  خپل  یې  به  ځای  پر 

هېواد  په  به  کال  سږ  چې  وايي،  شنناندي  پوځي 

کې جګړه خورا سخته وي.

وسله  او  ځواکونه  افغان  او  نړیوال  وايي،  هغوی 

یې  جګړه  روانه  چې  کوي،  فکر  ټول  مخالفان  وال 

به  لوری  هر  او  ده  ټاکوونکې  برخلیک  لپاره  بریا  د 

د خپلې بریا لپاره جګړه وکړي.

ګېالين  اسحاق  سید  غړی  جرګې  وليس  د 

څو  وړاندې  دې  له  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

پيغامونه  دا  افغانان  رسه  راتلو  په  اوړي  د  ځله 

په  څو  کوي،  برید  لپاره  دې  د  طالبان  چې  اوري، 

کابل کې خپل حکومت جوړ کړي.

دا  ځواکونه  بهرين  او  افغان  کوي  فکر  وايي،  هغه 

وکړي؛  مخنیوی  سقوط  د  کابل  د  چې  لري  وړتیا 

کال  روان  په  به  ولسوالۍ  او  سیمې  یوشمېر  خو 

کې د وسله والو الس ته ولوېږي.

دی  له  کې  والیاتو  پاتو  لرې  یوشمېر  خربه،  په  ده  د 

په  چې  شته  ستونزې  کوي،  استازیتوب  چې  یې 

ته  وزارتونو  چارو  کورنیو  او  دفاع  ميل  یې  وار  وار 

په دې اړه خرب ورکړی.

په  هیچا  یې  اوسه  تر  وايي،  ګېالين  ښاغلی 

ورځ  بله  ښايي  او  ګرولی  دی  نه  غوږ  غوښتنو 

د  چې  يش،  رامنځته  پېښې  غوندې  ګوشتې  د 

خلکو غصه به را وپاوري.

حکومت  په  زیاتوي،  غړی  دغه  جرګې  وليس  د 

به  امله  له  غورۍ  بې  او  غېړۍ  نا  شته  د  کې 

ډېر  ووځي،  واکه  له  حکومت  د  سیمې  ډېرې 

په  پېښې  د  بغالن  د  او  يش  ووژل  به  شخصیتونه 

څېر خونړۍ پېښې به ډېرې تکرار يش.

ته  مسالې  دې  چې  دی،  من  هیله  نوموړی 

ترې  افغانان  څو  يش،  وموندل  الره  سمه  یوه 

خالصون پیدا کړي.

ولې  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  هغه 

غوره  بې  کې  شېبو  حساسو  دغسې  په  حکومت 

ځکه  پوهېدای  دې  په  کاش  وویل،  کېږي  پاتې 

يش  خالصولی  خوله  وکیالنو  پر  یوازې  هغوی 

نه  غږ  خلکو  د  خپله  دوی  چې  کې  حال  داسې  په 

اوري او د وکیالنو اندېښنې نه اوري.

پکتیکا  د  چې  کېږي،  میاشتې  دوه  خربه،  په  ده  د 

راغيل،  مرشان  قومي  یوشمېر  نه  سیمې  کټواز  له 

چې  کې  رشایطو  ستونزمو  او  سختو  په  کابل  د 

شپې  کې  کابل  په  لري  ستونزې  اقتصادي  یو  هر 

دی  نه  شوی  چمتو  هیڅوک  اوسه  تر  خو  تېروي؛ 

چې له دوی رسه وګوري او ستونزې یې واوري.

عتیق  جرنال  شننونکی  چارو  پوځي  د  همدارنګه 

کله  هر  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امرخېل  الله 

چې جګړه پیل کېږي د ناکامۍ لپاره نه پیلېږي.

لپاره  ګټې  او  بریالیتوب  د  تل  جګړه  وايي،  هغه 

جګړه  په  چې  وپوهېږي  څوک  که  پالنېږي، 

چې  دا  خو  پيلوي؛  نه  جګړه  کېږي  ناکامه  کې 

خربه  بېله  هغه  نه  که  رسېږي  څوک  ته  بریالیتوب 

ده.

بریالیتوب  د  پایه  تر  کوونکي  جګړه  زیاتوي،  دی 

لپاره  همدې  د  هم  طالبانو  او  کوي  جګړه  لپاره 

اوس دغه اعالن کړی دی.

حکومت،  د  به  کال  سږنی  وايي،  امرخېل  ښاغلی 

د  لپاره  مخالفانو  والو  وسله  او  ځواکونو  بهرنیو 

د  به  لوری  هر  او  وي  کال  سخت  ټولو  تر  جګړې 

جګړې کولو زیاتې هڅې وکړي.

چې  کوي  فکر  لوری  هر  ځکه  خربه،  په  ده  د 

دی  مهم  ډېر  لپاره  بریا  د  جګړې  د  ورته  کال  سږنی 

یې  کال  دغه  باید  چې  انګېري  داسې  لوری  هر  او 

د بریالیتوب کال وي.

هم  طالبان  وویل،  شننونکي  دغه  چارو  پوځي  د 

پوځيان  بهرين  ډېری  افغانستانه  له  چې  لپاره  دې  د 

افغانانو،  څو  وکړي،  جګړه  سخته  غواړي  وځي 

دوی  چې  وښيي،  ته  پلویانو  خپلو  او  نړیوالو 

جوړوي،  حکومت  به  کې  کابل  په  او  ګټي  جګړه 

چې د همدې لپاره ورته څرګندونې هم کوي.

او  شعار   یو  اوسه  تر  دا  کړه،  زیاته  امرخېل  ښاغلی 

یې  به  عمل  خو  ده؛  برخه  یوه  جګړې  تبلیغايت  د 

په  طالبان  وال  وسله  چې  يش،  ډاګه  په  مهال  هغه 

والیت  یو  لکه  وکړي،  فعالیت  سرت  یو  کې  جګړه 

په  هم  یا  کړي،  حکومت  موقت  هلته  او  ونييس 

جبهه کې یو سرت فعالیت وکړي.

دوام  جګړې  هغه  یوازې  اوسه  تر  وايي،  نوموړی 

او  چاودنې  هم  یا  ږدي،  ماین  چېرته  چې  لري، 

ګټل  جګړې  د  دا  چې  کوي،  بریدونه  ځامنرګي 

نه دي.

شوين  مهال  هغه  ګټل  جګړې  د  باور،  په  هغه  د 

السه  تر  کچه  پراخه  په  سیمه  یوه  طالبان  چې  دي 

ځایه  هغه  له  او  کړي  پاکه  یې  لپاره  ځان  د  او  کړي 

رسه  سقوط  له  حکومت  څو  وکړي؛  پیل  جګړه  په 

مخ کړي.

په  به  طالبان  وویل،  امرخېل  الله  عتیق  ښاغيل 

زیامنن  اقتصاد  يش،  کوالی  رسه  فعالیتونو  دغو 

کړي؛  خپره  باوري  بې  او  رامنځته  تلفات  کړي، 

په  واګې  چارو  د  او  چپه  حکومت  چې  دا  خو 

يي  جبهه  لپاره  هغه  د  واخيل،  کې  الس  خپل 

جګړه او د یوې سیمې کامالً نیول په کار دي، 

او  مرکز  په  تعرض  نه  سیمې  شوې  نیول  له  چې 

نه  اوس  کار  دغه  چې  دي،  نیول  مرکز  د  بالخره 

دی شوی.

په  سږکال  طالبان  چېرې  که  وینا،  په  نوموړي  د 

یوشمېر  په  خو  وخوري  هم  ماتې  کې  جګړه  روانه 

ولري؛  دوام  بریدونه  چریکي  یې  به  کې  سیمو 

دی  حقیقت  شوی  منل  یو  کې  نړۍ  په  دا  ځکه 

تر  جګړې  چریکې  کې  ډګر  هر  په  جګړې  د  چې 

اوږده وخته دوام لري.

وویل،  اشارې  په  ته  جګړې  کورنۍ  هېواد  د  هغه 

پخواين  کې  سیمو  یوشمېر  په  هم  اوس  ال  چې 

يش  مات  هم  طالبان  که  نو  لري،  شتون  وال  وسله 

دوام  وخته  ډېره  تر  یې  به  ګروپونه  واړه  یوشمېر 

وکړي.

افغان  زیاتوي،  شنناند  دغه  چارو  پوځي  د 

يش  جوګه  دې  د  څو  شته  وخت  ال  ته  ځواکونو 

ډول  بشپړ  په  مخه  بریدونو  د  والو  وسله  د  چې 

وسله  د  چې  يش،  فعال  دومره  هم  یا  او  ونیيس 

او  کړي  خنثی  کې  نطفه  په  بریدونه  مخالفانو  والو 

مهال  هغه  کړ،  پیدا  ظرفیت  دغه  چې  یې  کله  هر 

په افغانستان کې امنیت راتلی يش.

ویل  نيش  توګه  دقیقه  په  وايي،  امرخېل  ښاغلی 

وسله  د  سږکال  به  ځواکونه  افغان  چې  کېدای 

یا  او  ولري  وړتیا  څومره  مخنيوي  د  بریدونو  د  والو 

به کوم لوری بریالی کېږي.

عتیق الله امرخېل:

سږکال به جګړه د برخلیک ټاکوونکې بریا لپاره وي
ګېالين:

سږکال به ډېر شخصیتونه ووژل يش

از پالن ما...
موجودیت  دلیل  به  گذشته  سال   10 در  که   
اکتفا  کافی،  رسباز  داشنت  به  بیشرت  آنان  جنگ 
سال   10 پالن  در  که  گفت  وی  اما  اند.  کره 
کشفی،  ارگان های  تقویت  چون  مسایل  آینده 
مسلح  افراد  سالح  خلع  اصالحات،  و  ریفورم 

و چندین موارد دیگر شامل اند.
جامعه  از  »ما  گفت:  پتنگ  مجتبی  آقای 
ساله   10 دیدگاه  از  که  می خواهیم  بین املللی 
را  آن  امکانات  و  کند  حامیت  داخله  وزارت 
قرار  برابر  نا  جنگ  یک  در  ما  اینکه  از  کند.  فراهم 
سطح  و  تهدیدات  اساس  به  بودجه  ایم.  گرفته 
تجهیزات،  نظر  نقطه  از  یافته  سازمان  جرایم 
بودجه  لوجستیک،  استحکامات،  تسهیالت، 
مدرنیزه شدن  و  جرایم  وقایع  علیه  استخباراتی 
در  خصوصاً  پیرشفته  تکنالوژی های  با  پولیس 
جرایم  و  یافته  سازمان  جرایم  تحقیق  قسمت 

الکرتونیکی در نظر گرفته شود. «
خواست  همچنان  جهانی  جامعه  از  پتنگ  آقای 
فراهم  و  هوایی  و  زمینی  تجهیزات  بخش  در  تا 
کمک  هم  را  وزارت  این  مالی  امکانات  آوری 
سال  در  تنها  که  می گوید  داخله  وزارت  کنند. 
نیروهای  از  تن   395 شمسی  هجری  جاری 
استخبارات  حامیت  به  که  جنگ  در  پولیس 
دیگر  تن   592 و  کشته  دارد،  جریان  منطقه 

شان زخمی شده اند.
اکنون  هم  داخله،  وزارت  معلومات  اساس  به 
کنار  و  گوشه  در  پولیس  هزار   157 از  بیش 

کشور مرصوف فعالیت اند. 
فرمانده  دانفور  جوزف  جرنال  حال،  همین  در 
می گوید  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  عمومی 
افغان  پولیس  با  شان  همکاری  به  آنها  که 

متعهد هستند.
توانایی  افغان  نیروهای  دانفور،  جرنال  باور  به 
خود  کشور  امنیت  مسوولیت  مستقالنۀ  گرفنت 
خارجی،  نیروهای  شدن  بیرون  از  پس  را 

دارند.
گاهی  من  از  مردم   « گفت:  دانفور  جرنال 
رسیده  کجا  به  تان  کمپاین  که  می پرسند 

شان  سواالت  به  را  پاسخ  سه  این  من  است؟ 
را  آن  توانایی  افغان  نیروهای  آیا  می کنم.  ارایه 
زمان  این  در  را  رهربی  مسوولیت  که  دارند 
دوش  به   2013 سال  جون  ماه  در  حساس 
نیروهای  آیا  بلی.  است،  من  پاسخ  بگیرند؟ 
امنیت  که  دارند  را  آن  توانایی  افغان  امنیتی 
بلی  است،  من  پاسخ  کنند؟  تامین  را  انتخابات 
انتقال  پروسۀ  که  بود  خواهیم  قادر  ما  آیا  و 
به   2014 سال  دسمرب  در  را  امنیتی  مسویت 

طور کابل عملی کنیم؟ پاسخ من است، بلی. «
فعالیت های  که  می گوید  همچنان  دانفورد  آقای 
 2013 سال  جون  ماه  از  پس  افغانستان  در  آنها 
این  با  شان  تعهدات  اما  کرد،  خواهد  تغییر 
حال،  عین  در  می ماند.  باقی  برجا  پا  کشور 
ارتش  مشرتک  ستاد  رییس  کریمی  محمد  شیر 
نیروهای  موفقیت  راه  یگانه  که  می گوید 
پالن  یک  داشنت  کشور،  اردوی  و  پولیس 

مشرتک می باشد.
برای  را  سمینار  چنین  برگزاری  کریمی  آقای 

نیروهای پولیس موثر می داند:
راه  یگانه  هامهنگی  پولیس  و  اردو  برای   «
موفق  خود  امروز  دشمن  برابر  در  که  است 
معین  سطح  در  تنها  هامهنگی  این  شوند. 
این  نیست.  محدود  صاحب  کریمی  و  امنیتی 
اردو  قول  قوماندانان  سطح  در  تنها  هامهنگی 
تا  هامهنگی  این  نیست.  زون ها  روسای  و 
جزوتام  کوچکرتین  و  تولی  تا  حتا  قدم  آخرین 

پولیس در یک منطقه باید انکشاف بکند. «
برگزاری  برای  که  می گوید  کریمی  آقای 
مانده  باقی  محدودی  زمان  آینده،  انتخابات 
ایجاد  انتخابات،  این  بهرت  انجام  برای  و  است 
و  اردو  نیروهای  میان  مشرتک  هامهنگی 
است  قرار  می باشد.  رضوری  بسیار  پولیس، 
هجری   1393 سال  حمل  ماه  شانزدهم  در 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  شمسی 

شوراهای والیتی افغانستان برگزار شوند.
اردوی  اکنون  هم  کریمی،  آقای  گفته  به 
مراکز  کمبود  چون  مشکالت  با  کشور  ملی 
نظامی  وسایل  و  تشکیالت  هامهنگی، 

پیرشفته، روبرو اند. 

بحران  خصوص  در  گفت وگو  و  بحث  هدف  با 

پنج  روز  عرب  اتحادیه  وزارتی  کمیته  سوریه، 

این  مقر  در  را  العاده یی  فوق  نشست  شنبه 

اتحادیه برگزار می کند.

عرب  اتحادیه  دبیرکل  معاون  حلی،  بن  احمد 

شنبه  پنج  است  قرار  اتحادیه  این  که  کرد  اعالم 

سوریه  اوضاع  خصوص  در  را  نشستی  آینده 

وزیران  عرب،  اتحادیه  اعالم  بر  بنا  کند.  برگزار 

خصوص  در  اتحادیه  این  وزارتی  کمیته  خارجه 

روسیه  اخیر  طرح  و  سوریه  تحوالت  آخرین 

بین املللی  نشست  برگزاری  برای  وامریکا 

به  بنا  نشست  این  می کنند.  گفت وگو  سوریه، 

درخواست قطر برگزار می شود.

چارچوب  در  مذکور  نشست  حلی،  بن  گفته  به 

برگزاری  برای  بین املللی  تالش های  ادامه 

کنفرانس بین املللی ژنو 2 در ماه جون است.

کمیته  یک  عرب  اتحادیه  وزارتی  کمیته 

چند  خارجه  وزرای  عضویت  با  تخصصی 

رهربی  که  است  اتحادیه  این  کلیدی  کشور 

کمیته  این  وظیفه  و  دارد  عهده  به  قطر  را  آن 

و  سوریه  پرونده  درباره  مذاکرات  هدایت  نیز 

عربی  کشورهای  سطح  در  پرونده  این  پیگیری 

و جامعه جهانی است. 

عرب  اتحادیه  وزارتی  کمیته  فوری  نشست 

دوستان  اصطالح  به  کنفرانس  از  پس  روز  یک 

سوریه در اردن برگزار می شود.

میزبان  جاری  هفته  چهارشنبه  روز  اردن 

مخالفان  حامیان  از  کوچکی  گروه  کنفرانس 

مشارکت  به  کشور   11 آن  در  که  است  سوری 

دارند.

جوانان و تضمیِن...
اين كه  و  است  بحث  يك  سياست زده گي   

را  افغانستان  بيامرِي  مي توان  چه گونه 

مهمی  بحث  كرد،  درمان  و  داد  تشخيص 

ديگر. 

سيايِس  رسنوشت  با  ما  رسنوشِت  متأسفانه، 

بتوانيم  اين كه  امكان  و  خورده  گره  كشور 

نظر  به  بعيد  بسیار  باشيم،  دور  سياست  از 

بگويم  مي خواهم  پيشنهاد،  عنوان  به  مي رسد. 

باطل  دوِر  از  که  رسیده  فرا  آن  وقِت  كه 

و  كشيده  بريون  را  خود  افغانستان،  تاريخِي 

تفاهِم  يك  به  و  كرده  ايجاد  ميل  گفتامن  يك 

يك جا  هم  با  ارزش ها  محوِر  در  و  برسيم  ميل 

دهیم  تشکیل  را  ارزيش  اكرثيِت  یک  و  شويم 

عبور  قومي  اقليت هاي  و  اكرثيت  از  دیگر  و 

مردم  براي  تنها  نه  مسأله  اين  زیرا  کنیم؛ 

بسی  باعث  بلکه  نشد،  متام  مفيد  افغانستان 

است  این  پرسش  اما  گردید.  نابه سامانی ها 

و  برسيم  مأمول  این  به  مي توانيم  چه طور  که 

در  چه گونه  يعني  بسازيم؛  را  ارزيش  اكرثيت 

را  خود  هستیم،  همسو  تقريباً  كه  محورهايی 

منسجم کرده به تفاهم دست یابيم. 

اين  تاريخ،  از  حساس  برهۀ  اين  در  بنابرين 

تفاهم  طريِق  از  که  است  جوانان  شام  وظيفۀ 

ارزش های  محوِر  در  و  ميل  تفكر  محوِر  در 

افغانستان،  مردم  آحاد  ميان  در  مشرتک، 

نقشی  سياست،  در  و  كنيد  ايجاد  ميل  بيداري 

فعال و پویا به عهده گیرید.

شوید  موفق  شام  اگر  كه  بگويم  بايد  پايان  در 

کنید  افغانستان  سياسِت  حوزۀ  وارد  را  حقانيت 

مشرتک،  ارزش های  و  خواست ها  به  اتکا  با  و 

آن  ساخته،  غنامند  را  کشور  سیاسِی  فضای 

شويد،  رهنمون  امید  از  رسشار  آینده یی  به  را 

را  افغانستان  در  نوپا  دموكرايس  كه  يقيناً 

كه  شود  فراموش  نبايد  اما  کرده اید.  تضمین 

فعاالنه،  مشاركِت  و  تعهد  خصوص،  اين  در 

سياسِت  يك  بتوانيم  همه  تا  است  مربم  نياِز 

مردم  رسنوشِت  وارد  را  عقالين  و  ارزيش 

افغانستان بسازيم.

اسکوالری: 

بارسا باعث پیرشفت 
نیامر خواهد شد

بهرتین  را  بارسلونا  برازیل  ملی  تیم  رسمربی 

گزینه برای مهاجم جوان برازیل می داند.

به  نیامر  رفنت  درباره  زیادی  زمزمه های  حالی  در 

تیم  رسمربی  می رسد،  گوش  به  اروپایی  تیم های 

بارسلونا  به  باید  نیامر  است،  معتقد  برازیل  ملی 

شد.  خواهد  نیامر  پیرشفت  باعث  "بارسا  برود: 

و  کند  پیرشفت  می تواند  مسی  کنار  در  نیامر 

کیفیت بازی خود را نشان دهد."

"نیامر  افزود:  نیامر  از  متجید  با  اسکوالری 

درباره  راسل  ساندرو  با  است.  بزرگی  بازیکن 

یک  برازیل  ملی  تیم  در  او  کردم.  صحبت  او 

الگوست."

جام  در  دیگر  ماه  یک  از  کمرت  نیامر 

میدان  به  سلسائو  ترکیب  در  کنفدراسیون ها 

می رود.

هزاران طالب به قصد...
شان  نیروهای  از  و  اند  کرده  تعطیل  کند،   

استفاده  انتحاری  و  انفجاری  حمالت  برای 

می کنند«.

ساز  رسنوشت  افغانستان  برای  جاری  سال 

نیروهای  امسال  تابستان  در  است  قرار  است. 

متام  امنیت  تامین  مسوولیت  افغان  امنیتی 

نیروهای  و  گیرند  عهده  به  را  کشور  این  نقاط 

خارجی به خروج شان آغاز کرده اند.

افغان،  امنیتی  مقام های  اظهارات  براساس 

افغانستان  خارجی  نیروی  هزار  ده ها  تاکنون 

امنیتی  خالی  هیچ گونه  ولی  اند،  کرده  ترک  را 

به وجود نیامده است.

امید  به  طالبان  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 

افغانستان  وارد  شان  مدارس  از   2014 سال 

 2014 تاپایان  که  شان،  خود  فکر  »به  اند:  شده 

رفت  خواهند  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

تغییراتی  تا  توانست  خواهند  )طالبان(  آن ها  و 

را به افغانستان بیاورند«.

  آماده گی افغانستان
اطمینان  مردم  به  دفاع  وزارت  مقام های  اما 

در  تغییری  هیچ  منی توانند  طالبان  که  دادند 

آقای  کنند.  آورد  افغانستان  امنیتی  وضعیت 

مهم  مرکز  دو  وردوج  و  کرن  گفت  عظیمی 

برابرعملیات  در  ولی  بودند،  طالبان  تجمع 

»من  کنند:  مقاومت  نتوانستند  افغان  نیروهای 

دشمنان  و  افغانستان  مردم  برای  می خواهم 

هیچ  به  که  بگویم  رصاحت  به  افغانستان  مردم 

افغانستان  در  تغییر  باعث  تهدیدشان  وجه 

نخواهد شد«.

طالبان  که  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 

ندارند،  را  افغان  نیروهای  با  رویایی  توانایی 

افغانستان  رشقی  والیات  در  تنها  طالبان 

انجام  تهاجمی  حمالت  بعضاً  می توانند 

مواجه  شکست  با  نیز  حمالت  این  ولی  دهند، 

می شوند.
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گران قدر،  اساتيد  محفل،  بزرگان  همۀ  خدمِت  سالم  با 

عزيز،  محصلني  دنيا،  عايل  تحصيالت  موسسۀ  مسوولنِي 

خواهران و برادراِن گرامي و متام جوانان افغانستان.

نيز  دوستان تان  و  استادان  بل  شام،  والديِن  تنها  نه  امروز   

در  احساس  اين  و  مي كنند  افتخار  احساِس  شام  به  نسبت 

می کنند  تالش  جان ودل  با  كه  كساين  شام،  استادان   چهره هاي 

به وضوح  بسازند،  مردم  به  خدمت  آمادۀ  را  كشور  جواِن  نسل 

ديده مي شود.

و  مي شوید  ُپرماجرا  زنده گِي  يك  وارد  اين،  از  پس  شام 

حال،  عني  در  اما  می گیرد؛  قرار  شام  اختياِر  در  نيز  فرصت ها 

ماجراهايی نيز انتظاِر شام را مي كشد.

متام  هم  درس  پس  كرديد،  متام  را  تحصيل  كه  نكنيد  فكر 

تا  که  است  پروسه  يك  تحصيالت  كه  بدانيد  بايد  بل  شده؛ 

از  ييك  سخِن  مي خواهم  بنابراين  می یابد.  ادامه  عمر  آخِر 

را  دنيا  »افراد  مي گويد:  كه  كنم  نقل  شام  به  را  دنيا  بزرگاِن 

شام  عادِت  شام  رفتار  مي سازد،  را  شام  رفتاِر  دنيا  مي سازند، 

و  مي كند  تنظيم  را  ارزش ها  شام  عادِت  و  مي دهد  شكل  را 

باالخره ارزش ها هستند كه رسنوشِت شام را رقم مي زند.«

مطرح  بزرگان  سوي  از  مختلفی  نظرياِت  محفل،  اين  در  امروز 

عني  در  اما  مي كنم؛  حاميت  نظريات  اين  متامِي  از  من  و  شد 

حال مي خواهم تبرصۀ كوچيك نيز داشته باشم.

نخست  قدم  در  شده ايد،  کشور  به  خدمت  آمادۀ  شام  كه  امروز 

بيامري  که  ببینید  و  كنيد  شناسايي  را  افغانستان  مشكالِت  بايد 

نريومند،  و  جوان  داكرتانی  عنوان  به  تا  چیست  رسزمین تان 

بتوانيد آن را درمان كنيد.

همین  يقيناً  كه  باشد  جامعه  بهبوِد  و  اصالح  ما  نيِت  و  قصد  اگر 

از  سنتي ست؛  جامعۀ  يك  افغانستان  که  بدانیـم  باید  است، 

اما  كنيم.  خدمت  مردم  به  مردم،  باورهاي  طريق  از  باید  این رو 

تا  شوند  آماده  بايد  نيز  جوانان  و  جوان  محصلني  حال،  عني  در 

گفتامن  يك  مدرن،  ادبيات  جديد،  سيايِس  فرهنگ  يك  بتوانند 

و  خود  مياِن  نخست،  قدم  در  را  بني االفغاين  ديالوگ  و  ميل 

سپس در ميان ملِت افغانستان ايجاد کنند.

سياست زده  جوان،  محصلني  نبايد  كه  مي شود  گفته  آن كه  با 

شوند و من هم با اين گفته موافقم؛ اما...        ادامه صفحه 7

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

نیروهای  خروج  زمان   ۲۰۱۴  /  ۱۳۹۳ سال  شدن  نزدیک  و  افغانستان  در  جاری  اوضاع  نظرداشت  در  با 

بنا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور،  از  بین املللی 

میان  تفاهم  و  نزدیکی  ایجاد  به  هدف  پيگريش،  تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر 

نخبگان كشور در محور يک اجنداي ملی، تدويِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.

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

نشست،  این  در  خویش  سهم گیرِی  و  اشرتاک  از  كه  داریم  تقاضا  ارادمتندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفرت مرکزی بنیاد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.

                    دفرت مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شامره های متاس:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

جوانان و تضمیِن دموکراسی نوپا در افغانستان
)منت سخرنانی احمد ولی مسعود در محفل فراغِت دانشجویان دانشگاه دنیا(

قانون محو خشونت 

علیه زنان 
و دوپارچه گی مجلس

قانون  باالی  مناینده گان  مجلس  اعضای 

گروپ  دو  به  زنان  علیه  خشونت  منع 

روی  کدام  هر  و  شده  تقسیم  جداگانه 

موضع گیری های خودشان تاکید می کنند.

مجلس  دوشنبۀ  روز  عمومی  نشست  در 

خشونت  منع  قانون  روی  مناینده گان 

داغ  بحث های  دیگر  بار  یک  زنان  علیه 

صورت گرفت.

تعداد  یک  که  کردند  ادعا  وکال  از  برخی 

منع  قانون  با  مجلس  این  اعضای  از 

عقده مندانه  گونۀ  به  زنان  علیه  خشونت 

برخورد می کنند.

مناینده گان  مجلس  عضو  یک  نادری  زهرا 

در  مردان  نفوذ  جرگه  این  در  می گوید، 

برابر  در  و  بوده  بیشرت  زنان  به  مقایسه 

شده  گرفته  کار  مرد ساالری  از  قانون  این 

است.

قانون  با  جرگه  این  گفت:  نادری  خانم 

و  کرده  جفا  زنان  علیه  خشونت  منع 

که  مناید  تعدیل  را  ماده هایی  می خواهد 

روح اصلی قانون را تشکیل می دهد.
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