
عصر  حملۀ  در  که  است  کرده  اعالم  داخله  وزارت 
بین المللی  سازمان  دفتر  به  انتحاری  مهاجمان  جمعه 
غیر  دو  پولیس،  یک   )IOM( ملل  سازمان  مهاجرت 
نظامی و ۴ مهاجم انتحاری کشته و ۱۷ نفر دیگر نیز 

زخمی شدند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله روز شنبه به 
نظامی  غیر   ۱۰ شده گان  زخمی  که  گفت  خبرنگاران 
 )IOM( افغان و ۷ کارمند سازمان بین المللی مهاجرت

هستند.
او درباره هویت زخمی شده گان گفت که یک ایتالیایی 

و ۶ شهروند نپالی مجروحان خارجی هستند.
آقای صدیقی افزود که افغان های زخمی شده نیز یک 

کودک، یک زن و هشت مرد ساکن کابل هستند.
او درباره نحوۀ حمله به این مرکز توضیح داد که عصر 
شدۀ  بمب گذاری  موتر  مهاجمان  از  یکی  جمعه  روز 
به  که  دیگر  نفر  سه  و  کرد  منفجر  محل  در  را  خود 

بودند  مسلح  سنگین  و  سبک  اسلحه 
بین المللی  دفتر سازمان  وارد ساختمان 

مهاجرت شدند.
کننده گان  صدیقی درباره هویت حمله 
افتاده  پولیس  به دست  آنان  اجساد  که 
گفت که تا اکنون هویت آنان مشخص 
نشده و تحقیقات در این زمینه جریان 

دارد.
کشته شدن یک مهاجم انتحاری دیگر

سخنگوی وزارت داخله افزود که صبح روز شنبه نیز 
یک حمله کنندۀ انتحاری در حوزه هشتم پولیس کابل 
امنیتی به محل برسند، جلیقه  نیروهای  این  که  از  قبل 

انفجاری اش را منفجر کرد و فقط خودش کشته شد.
او افزود که مردم محل از حضور یک فرد مشکوک در 
این منطقه به پولیس خبر داده بودند، وقتی این فرد از 
ورود نیروهای پولیس مطلع می شود، سرآسیمه شده و 

جلیقه انفجاری اش منفجر می شود.

  ستایش از نیروهای امنیتی
رییس جمهور کرزی از شجاعت نیروهای امنیتی کشور 

در دفع حمالت تروریستی کابل، تمجید کرد.
ناکام  تروریستی  عمل  این  بیانیه یی،  در  کرزی  آقای 
دشمنان صلح، آرامش و ترقی...           ادامه صفحه 7
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مرد ُپر ُجرُبَزه و بااستعداد، وقتی با بحران روبه رو می شود، به تکیه گاه فکر نمی کند؛ بلکه 
روِش خود را تحمیل می کند، مسوولیتش را می پذیرد و نتیجۀ کار را ]پیروزی یا شکست[، از آِن 

چارلز دوگلخود می داند.
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

قانون تحصیالت عالی بار دیگر 
تصویب نشد

این کشور در  ماندن سربازان  باقی  از  رییس  جمهوری رومانیا 
افغانستان پس از سال 2۰۱۴ میالدی به منظور فعالیت در زمینه 

آموزش نیروهای افغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ترایان باسسکو، رییس جمهوری 
فوگ  اندرس  با  مشترک  مطبوعاتی  بیانیۀ  یک  در  رومانیا 
پایتخت رومانیا گفت،  بخارست،  ناتو در  دبیرکل  راسموسن، 
را  نیروهایش  کاهش  میالدی  جاری  سال  تابستان  از  رومانیا 
اما  می کند  آغاز  شده،  برنامه ریزی  که  همانطور  افغانستان  از 
تعدادی از سربازان این کشور برای همکاری در روند آموزش 
این  از سال 2۰۱۴ میالدی در  افغانستان پس  امنیتی  نیروهای 

کشور باقی می مانند.
دبیرکل ناتو با اشاره به پایان ماموریت...         ادامه صفحه 7

رییس جمهور رومانیا به راسموسن:

نیروهای ما پس از 2014 نیز 
در افغانستان می مانند

کرزی به دشمنان افغانستان:

به واسطۀ تروریســم تابع نمی شویم!

آقای کرزی!
 به چه چیِز 
آینده باید 
دل خوش 

کرد؟
2

3

5

4

نگاهی گذرا
به فلسفۀ 

چین و هندِ 
باستان

نسبت میان 
دین و اخالق

در برگ ها

کوریای 
شمالی:

برای احیای 
مذاکرات اتمی 

آماده ایم

صفحه 6

صفحه 7

استاد اشراق حسینی:

»اجندای ملی« طرحی متفاوت است

دست مجلس به دامن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
در تفسیری که کمیسیون 
مستقل نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی در مورد مادۀ 
شانزدهم قانون اساسی 
به مجلس نماینده گان 

فرستاده، واضح شده است 
که استفاده از واژه های 
دانشگاه، دانشکده و… 

مشکل قانونی ندارد.
این توضیح، در تفسیر فقرۀ 
پنجم مادۀ شانزدهم قانون 
اساسی کشور صورت گرفته 

است

در رساله یی که آقای مسعود تدوین کرده، به برخی از مسایل مهم تماس 
گرفته شده است؛ مسایلی که در تاریخ افغانستان به عنوان تابو تلقی 

می شدند؛ یعنی یک نگاه واقع گرایانه به قضیۀ قدرت در این طرح دیده 
می شود. در این طرح به راه های گذار از توسعه نیافته  گی به توسعه یافته گی 

سیاسی اجتماعی پرداخته شده است. یعنی این که قدرت تا اکنون به 
اشکال مختلف انحصاری بوده و در یک مرکزیت می چرخیده است. روی 

مسألۀ دولت سازی و ملت سازی با توجه به واقعیت های جامعۀ افغانستان و 
معیارهایی که در عصر ما شکل می گیرند، در اجندای ملی پرداخته شده است



وضعیت  مورد  در  بین الملل  عفو  تازۀ  گزارش 
و  بشر  حقوق  نقض  جدِی  موارد  از  افغانستان، 
تضییِع حقوق شهروندان افغانستان از سوی نهادهای 
در  خشونت طلب  گروه های  و  حکومت  به  وابسته 
و  آمار  گزارش،  این  در  می دهد.  خبر  گذشته  سال 
ولی  تکان دهنده،  نگوییم  اگر  که  شده  ارایه  ارقامی 
تنها  شود.  خوانده  نگران کننده  می تواند  شدت  به 
در  غیرنظامی  سه هزار  به  نزدیک  گذشته،  سال  در 
خشونت ها و درگیری های مسلحانه، جان باخته اند و 
نزدیک به پنج هزار تن مجروح شده اند. این گزارش 
با روزنامه نگاران و خشونت  بدرفتاری  از  هم چنین 
در برابر زنان در سطح جامعه و نهادهای حکومتی 
ارایه  ارقام  و  آمار  کشور،  در  عرفی  ساختارهای  و 

می کند. 
منتشر  حساسی  زمان  در  بین الملل  عفو  گزارش 
شخص  و  افغانستان  دولت  که  زمانی  می شود؛ 
برابر  بیشتری در  نفِس  به  اعتماد  با  رییس جمهوری 
شهرونداِن کشور ظاهر می شوند و از بهبود شرایط 
سخن  خود  عدالت خواهانۀ  سیاست های  یمِن  به 
می گویند. آقای کرزی حاال چنان دچار توهم شده 
زماِن  هر  از  بیشتر  کشور  اوضاع  می کند  فکر  که 
به  نسبت  مردم  و  رفته  بهبودی  سمت  به  دیگری 
شرایط زنده گی و مراقبت های قانونی، رضایِت بسیار 

به دست آورده اند.
با مقام های دولتی  آمار  ارقام و  نه  اما متأسفانه که   
یار اند و نه شرایط کشور نشان از بهتر شدن دارد. 
خالِف آن با گذشت هر روز می توان شاهد وخامت 
بی اعتمادی  و  بود  کشور  امنیتی  و  سیاسی  اوضاع 
آیندۀ  به  نسبت  را  بلندپایه  های  مقام  حتا  و  مردم 
افغانستان، در رفتار و سخناِن آن ها حس کرد. موج 
کشورهای  حتا  که  گرفته  باال  چنان  کشور  از  فرار 
غربی و همسایۀ افغانستان را هم نگران کرده است. 
خطرناک  راه های  از  کشور  شهروند  صدها  روزانه 
به اصطالح مناطِق  یا  خود را به کشورهای غربی و 
امن می رسانند. دلیل فرارها نیز کاماًل مشخص است؛ 
بی باوری نسبت به سال 2۰۱۴ و نبود کار و اشتغال 

در داخل کشور. 
شماری از افراد تحصیل کرده به این دلیل افغانستان 
را ترک می کنند که فکر می کنند با خروج نیروهای 

گونۀ  به  کشور  امنیتی  وضعیت  افغانستان،  از  ناتو 
با  و  رفت  خواهد  وخامت  سمت  به  مهارناپذیری 
نتیجه  این  به   ،۷۰ و   ۶۰ دهه های  تجربۀ  به  توجه 
کار  از  کار  که  این  از  قبل  است  بهتر  که  رسیده اند 
دهند.  نجات  را  خود  خانواده های  و  خود  بگذرد، 
پناهنده  همسایه  کشورهای  به  که  هم  گروه هایی 
خراِب  روزگار  و  بیکاری  از  عمدتًا  می شوند، 
به  کار  یافتن  امید  به  و  شاکی اند  خود  اقتصادِی 
است  حالی  در  این همه  می برند.  پناه  کشورها  این 
وارد  دالر  میلیاردها  دهه،  یک  از  بیشتر  ظرف  که 
افغانستان شد تا در وضعیت زنده گی مردم، تغییراِت 
مثبتی را رونما کند. اما مثل این که دولت آقای کرزی 
بی برنامه گی  و  ندانم کاری  هم  یا  و  قصد  روی  از 

شرایط فعلی را به وجود آورد. 
شمالی  والیات  از  گزارش هایی  اخیر،  روزهای  در 

مناطق  این  می دهد  نشان  که  آمده  دست  به  کشور 
فرارهای  و  مهاجرت ها  از  موجی  با  امن،  نسبتًا 
وضعیِت  تقصیر  هستند.  روبه رو  کشور  از  گسترده 
فعلی به دوش کیست؟ چه کسانی نسبت به وضعیِت 

وخیِم کشور باید پاسخ گو باشند؟ 
بدون شک همان هایی که بیش از یک دهه سیاست 
افغانستان را به گروگان گرفتند و تمام فرصت های 
با  کشور  از  را  اقتصادی  و  سیاسی  توسعۀ  و  رشد 
وجود کمک های بی شایبۀ جامعۀ جهانی، از آن دریغ 
داشتند، آن هم به بهای این که بتوانند جیب های خود 

و نزدیکاِن خود را از دالرهای کمک شده پُر بسازند. 
را  دزدی  مجوز  رسمی،  گونۀ  به  کرزی  آقای  البته 
برای اطرافیانش صادر کرده است، فقط به این شرط 
که پول های دزدی را به خارج کشور انتقال ندهند و 

از آن ها در داخل استفاده کنند. 
به سال  او در حالی نسبت  اطرافیاِن  آقای کرزی و 
2۰۱۴ اطمینان می دهند که حتا خودشان نیز نسبت 
به اتفاق های احتمالِی این سال واهمه دارند. فرار از 
کشور تنها به مردم عادی خالصه نمی شود؛ بسیاری 
از کارمندان ارشد و نیمه ارشد دولتی حتا از نهادهایی 
چون امنیت ملی و شورای امنیت، وقتی به خارج از 
به  دیگر  رفته اند،  بازدید  یا  و  تحصیل  برای  کشور 
کشور برنگشته اند. بسیاری از نزدیکان آقای کرزی 
افغانستان  سفارت خانه های  در  که  تالش اند  در 
مقام های  از  بسیاری  کنند.  کار دست وپا  برای خود 
بلندپایه، عطای چوکی را به لقای آن بخشیده اند و 
به وطن  دیگر  غربی،  به کشورهای  از رسیدن  پس 
بازنگشته اند. آیا با وجود این مسایل می توان از مردم 
عادِی کشور که هر روز با صدها مشکل اقتصادی و 
اجتماعی روبه رو هستند، انتظار داشت که نسبت به 
آینده نگران نباشند و به گفتۀ آقای کرزی، بروند و 

برای »فرزندان شان جشن عروسی« برپا کنند. 
در کشوری که هر روز اختطاف و انتحار خواب از 
چشم شهرونداِن آن می رباید و همه به نحوی گوش 
مترقبه اند،  غیر  و  رسیده  راه  از  حادثه یی  زنِگ  به 
داشت.  را  انتظار شادی  و جشن  چه گونه می توان 
نسبت  والدین علی سینای هشت ساله می توانند  آیا 
جشن  و  باشند  امیدوار  خود  زنده گِی  وضعیت  به 
امنیت  برپا کنند. در کشوری که کودِک آن  خوشی 
ندارد، زِن آن مورد خشونت قرار می گیرد و بازرگاِن 
آن طعمۀ آدم ربایاِن طماع می شود و شهروندانش از 
چه  می برند،  رنج  شغلی  مصونیت  عدم  و  بیکاری 
چیزی می تواند مایۀ امید و سرور باشد؟ چه چیزی 
باید انسان های این سرزمیِن سوخته را نسبت به فردا 

امیدوار سازد؟ 
مورد  مهم ترین  عنوان  به  انتخابات  بحث  وقتی 
آن قدر  می گیرد،  قرار  مردم  برابر  در  امیدواری 
کشور  مقام های  سوی  از  مأیوس کننده  حرف های 
تحویِل آن ها داده می شود که از این رویداد مهم در 
خشونت  می گردند.  ناامید  نیز  خود  سیاسِی  حیات 
علیه روزنامه نگاران بیداد می کند، ولی مراجع دولتی 
حاضر نیستند که پاسخ گوی وضعیِت به وجود آمده 
حقوق  مورد  در  نافذه  قوانین  وجود  با  چرا  باشند. 
شهروندی، هنوز با موارد جدی نقض حقوق بشر در 
از سوی گروه های  نه  کشور رو به رو هستیم، آن هم 
خشونت طلب و جنایت کار، بلکه از سوی نهادهای 

تنفیذ قانون و اجراکنندۀ عدالت. 
حکومت دم از مصالحه با گروه های خشونت طلب 
فاجعه  روز  هر  گروه ها  این  که  حالی  در  می زند، 

گلبدین  اسالمی  حزب  پیش  هفتۀ  می آفرینند. 
در  و  گرفت  را  نظامی  غیر  ده ها  جاِن  حکمتیار، 
به  با حمله  کابل  روز جمعه، گروه طالبان در شهر 
ساختمان های دولتی در یکی از مراکز پُر رفت وآمد 
پایتخت، باعث کشته و زخمی شدِن ده ها شهروند 
کابلی شد. آقای کرزی این گروه ها را برادر می خواند 
و حداقل در ماه یکی دو بار میزباِن هیأت های این 
گروه های جنایتکار است، ولی هرگز نسبت به جاِن 
کشته  گروه ها  این  در حمالِت  که  غیرنظامی یی  آن 

می شود، احساس مسوولیت نمی کند. 

2سال پنجم y شمارة یکهزار و شصت و ششم y یکشنبه 5 خرداد/جوزا y 1392 26 می 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

آقای کرزی!
 به چه چیِز آینده باید دل خوش کرد؟

 

شاهد  را  انتحاری  یک حملۀ  روز  هر  گذشته، دست کم  هفتۀ 
انتحاریان وارد کابل شدند  اما روز جمعه گروهی از  بوده ایم؛ 
با  هم  و سرانجام  ما جنگیدند  امنیتِی  نیروهای  با  و ساعت ها 
کشته شدِن انتحاریان و تلفاتی که در نتیجۀ نبرد چندین ساعته 
به نیروهای امنیتی و مردم بی دفاِع ما وارد شد، این غایله خاتمه 

یافت.
عنوان  به  فقط  این گونه حمالت،   از  طالبان  که  نیست   شکی 
موارد،  برخی  در  چنان که  می کنند؛  استفاده  تبلیغاتی  نبردهای 

این گونه حمالت بسیار به نفِع آنان تمام شده است.
پیش از این حملۀ گروهِی انتحاریان به کابل، رسول خان محسنی 
در یک حملۀ انتحاری در والیت بغالن کشته شد و این گونه در 
از مخالفاِن  ادامۀ ترورهای زنجیره یی و هدف مند، یکی دیگر 

سرسخِت طالبان و پاکستان از میان برداشته شد.
با این همه، هنوز این پرسش در این ده سال پاسخ نیافته است 
حمالت هدف مند  انجامِ  به  آی.اس.آی چه گونه  یا  طالبان  که 
تبلیغاتی شان موفق می شوند و چه گونه ممکن است  یا هم  و 
که  نقطه یی  هر  به  ممانعتی  بی هیچ  بتوانند  انتحاری  گروه های 
بخواهند نفوذ کنند و ساعت ها نیروهای امنیتی را سرگرم ساخته 

و مردم افغانستان و جهان را متوجهِ خود بسازند؟
اگرچه موفق شدِن این گونه حمله ها در والیت ها و روستاهای 
به  امنیتی  نیروهای  برای  را  توجیهی  و  منطق  می تواند  کشور، 
همراه داشته باشد؛ اما موفقیِت گروه های انتحاری در کابل، هیچ 

منطق و توجیهی را برنمی تابد.
باید گفت که مهار شدِن حمله های این انتحاریان، آن هم با کشته 
انتحاریان،  پایان کار  نیست. زیرا  شدن آن ها، دستاورد بزرگی 
آغاز کار آن هاست؛ یعنی کشته شدن و کشتِن دیگران با خود، 
هدف اصلِی این گروه هاست؛ اما دستاورد و جای افتخار این 
است که نیروهای امنیتی کشور، این حمله ها را در نطفه و قبل 

از اجرا ناکام سازند.
اما بازهم نمی  توان شهامِت آن سربازان و افسران دلیری که به 
به  با  و  می شوند  معرکه  وارد  انتحاریان  درآوردِن  پا  از  هدِف 
خطر انداختِن جان های شیرین شان مانع خراب کارِی بیشتر آنان 

می گردند را نادیده گرفت و از فداکاری شان تقدیر نکرد.
در ده سال گذشته، حمله های مشابِه زیادی در کابل صورت گرفته 
است؛ اما کمتر اتفاق افتاده که نیروهای امنیتی و کشفی کشور، 
گروه و یا سازمانی را به جرم همکاری با گروه های انتحاری 
سازمان دهنده گاِن  دستگیرِی  آن که  باشند. حال  کرده  بازداشت 

این رویدادها، به مراتب مهم تر از کشتِن انتحاریان می باشد.
ما بارها و پس از هر حملۀ این چنینی که در کابل صورت گرفته 
انتحاریان  این  با  »کی ها  پرسیده ایم که  است، در همین ستون 
همکاری می کنند تا این گونه به سالمت و به دور از چشم های 
بار  نقاط شهر می رسانند؟« و هر  به مهم ترین  امنیتی، خود را 
هم برداشت و تحلیِل ما از این نوع رویدادها چنین بوده است: 
افراد و گروه هایی در داخل نهادهای امنیتی کشور وجود دارند 
برای  تالشی  هیچ  اما  می کنند؛  همکاری  جریان ها  این  با  که 
تصفیۀ نهادهای امنیتی کشور از وجود چنین عناصری، صورت 

نمی گیرد. 
همکاری از درون نهادهای امنیتی با گروه های مخرب، دو عامل 

و علت بیش ندارد.
در  کوچکی  گروه های  و  افراد  است  که  این  نخست  علِت 
نهادهای امنیتی، به دلیل داشتِن ایدیالوژی سیاسی مشترک و یا 
هم وابسته گی به سازمان استخباراتی پاکستان، ضلِع موثری را 
در موفق شدِن حمله های انتحارِی گروهی در کابل و والیت ها 

تشکیل داده اند. 
علِت دوم فسادی ست که در پیکر ارگان های امنیتی کشور رخنه 
کرده است. وجود یک افسر و سربازِ فاسد در ارگان های پولیس 
یا امنیت ملی که در انتظار دریافِت چند افغانی رشوت در بدِل 
موفقیِت  برای  دیگری  عامِل  می تواند  است،  مجرم  کردن  رها 
حمالت انتحاریان باشد. زیرا افراد فاسد فقط به این می اندیشند 
که چه گونه پول به دست بیاورند و این که چه کسی و در کجا و 

چه گونه به قتل می رسد، برای شان اهمیتی ندارد. 
شاید این گونه افراد هم در سطوح پاییِن نهادهای امنیتی و هم 
اداره های کشفی و  نهادها به خصوص در  این  بلنِد  در سطوح 
استخباراتی وجود داشته باشند. از این رو، فعال شدِن بخش  های 
استخباراتی وزارت داخله و منسجم و بهتر شدِن فعالیت های 
تصفیۀ  راستای  در  بزرگی  گام  می تواند  ملی،  امنیت  ریاست 
دشمن  با  که  باشد  اراذلی  وجود  از  کشور  امنیتی  ارگان های 
همکاری می کنند. چرا که با افشای این دسته ها، می توان اضالع 
انتحاریان در کابل و  پنهان در موفق شدِن حمله های گروهِی 

دیگر والیت ها را افشا کرد. 

ضلِع پنهان در موفقیِت 
گروهک های انتحاری

حکومت دم از مصالحه با گروه های خشونت طلب می زند، در حالی که این گروه ها 
هر روز فاجعه می آفرینند. هفتۀ پیش حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، جاِن 
ده ها غیر نظامی را گرفت و در روز جمعه، گروه طالبان در شهر کابل با حمله به 
ساختمان های دولتی در یکی از مراکز پُر رفت وآمد پایتخت، باعث کشته و زخمی 
شدِن ده ها شهروند کابلی شد. آقای کرزی این گروه ها را برادر می خواند و حداقل 
در ماه یکی دو بار میزباِن هیأت های این گروه های جنایتکار است، ولی هرگز 
نسبت به جاِن آن غیرنظامی یی که در حمالِت این گروه ها کشته می شود، احساس 
مسوولیت نمی کند
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مقام های پاکستانی و مسووالن نجات گفته اند صبح شنبه دست کم 
۱۶ طفل و معلم شان هنگامی کشته شدند که یک مینی بس مکتب در 

شرق پاکستان آتش گرفت.
یک مقام پولیس محلی گفت: »این حادثه هنگامی رخ داد که مینی بس 
متذکره می خواست این اطفال را به یک مکتب خصوصی در حومه 
شهر گجرات واقع در 2۰۰ کیلومتری جنوب شرق اسالم آباد پایتخت 

پاکستان برساند«. 
یک سخنگوی موسسه »ادهی« که خدمات امبوالنس را انجام می دهد، 
گفته است که ۱۶ طفل و یک معلم زن آنها کشته و شش طفل دیگر 

زخمی شده اند.
یک شاگرد دختر که با خیز زدن از موتر به بیرون از این حادثه جان 
سالمت برده است، به تلویزیون خصوصی پاکستانی »جیو« گفته است 
که پیش از وقوع انفجار، بوی پترول به مشام می رسید. او بدون ذکر 
نامش گفت »ما از راننده تقاضا کردیم که بیایستد و همین که او سرعت 
را آهسته ساخت، من از موتر به بیرون خیز برداشتم. بعضی شاگردان 

دیگر نیز خیز زدند«.
او گفت: »ما درون موتر آتش را دیدیم و کوشش کردیم به شاگردانی 
که بند مانده بودند کمک کنیم؛ اما ما کمک نتوانستیم، زیرا شعله های 

آتش به سرعت به بیرون زبانه کشیدند«.
علی ختک، قوماندان پولیس این شهر به رسانه ها گفته است که سبب 
آتش سوزی در موتر مورد تحقیق قرار دارد؛ زیرا این به سیستم دوگانه 
مواد سوخت ارتباط دارد؛ به طوری که با تناوب می توان از پترول و 
یا گاز طبیعی فشرده استفاده نمود. او گفت: »پس از وقوع این حادثه 

راننده موتر فرار کرد؛ اما ما تا به هنگام شب او را دستگیر می کنیم«.
یک داکتر از »شفاخانه عزیز بهاتی شهی« گفت که بسیاری از قربانیان 

بین ۱۰ تا ۱2 ساله بوده و سوختگی های شدید داشتند.
تلویزیون خصوصی »دنیا« گفته است که حدود 25 نفر که بیشترشان 
اطفال بودند، در این موتر مینی بس سوار بودند. ویدیویی که در این 
تلویزیون نمایش داده شد، نشان داد که موتر کاماًل سوخته است. این 
فرستنده تلویزیونی همچنان گفته است که آزمایش های »دی اِن ای« 
به اجرا در می آید تا هویت قربانیان تعیین گردد، زیرا بسیاری آنها به 

شدت سوخته اند.
میرهزار خان کهوسی، نخست وزیر پاکستان غم شریکی اش را به 
خانواده های قربانیان ابراز داشته است. دفتر نخست وزیر پاکستان طی 
اعالمیه یی گفته است که او »به مقامات مربوطه هدایت داده است تا 
بهترین مراقبت های طبی را برای کسانی که زخمی شده اند، انجام 
بدهند و کمک های ممکن را به خانواده های داغدیده به عمل آورند«.

کوریای شمالی:

برای احیای مذاکرات اتمی آماده ایم

یک هیأت بلندپایه کوریای شمالی که اخیراً به چین 
کشور  آن  رهبر  طرف  از  نامه یی  است،  کرده  سفر 
پیونگ یانگ  آن  در  که  کرد  ارایه  پکن  مقام های  به 
برای برداشتن گام هایی که به احیای گفت وگوهای 
کرده  آماده گی  اعالم  شود،  ختم  اتمی  شش جانبه 

است.
اعضای هیأت بلند پایه کوریای شمالی روز جمعه با 
شی جین پینگ، رییس جمهوری خلق چین در پکن 

دیدار کردند.
به گزارش شین هوا، خبرگزاری رسمی چین، آقای 
شی در این دیدار بر خواست چین برای »خلع سالح 

اتمی در شبه جزیره کوریای« تاکید کرده است.
یون هاپ، خبرگزاری کوریای جنوبی، در این مورد 
از خواست کوریای  دیدار  این  در  نوشته است که 
شمالی برای بازگشت به مذاکراتی که ممکن است 
به پایان برنامه اتمی آن کشور بیانجامد سخن رفته 

است.
خلق  ارتش  سیاسی  دفتر  مدیر  ریونگ هه،  چو 
کوریای شمالی، پس از این دیدار و تسلیم نامه کیم 
جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، به سفر سه روزه 

هیأت بلندپایه آن کشور به چین خاتمه داد.
قول  از  چین،  رسمی  خبرگزاری  شین هوا، 
رییس جمهوری آن کشور نوشته است که پکن برای 
»خلع سالح اتمی، برقراری امنیت و صلح در منطقه 
کاماًل  نگاهی  اتمی  گفت وگوهای  به  بازگشت  و 

جدی و مصمم دارد«.
کوریای شمالی در مورد برنامه اتمی خود مذاکراتی 
را با کوریای جنوبی، جاپان، چین، روسیه و آمریکا  
از سال 2۰۰۳ میالدی و پس از خروج پیونگ یانگ 
از پیمان عدم گسترش سالح های هسته یی آغاز کرد.
شش جانبه  مذاکرات  به  -که  گفت وگوها  این 
پیشرفت  بدون  میالدی   2۰۰۷ سال  تا  معروف اند- 
در  شمالی  کوریای  اما  داشت،  ادامه  چشم گیری 
گرفتن  مقابل  در  خود  اتمی  برنامه های  از  نهایت 
عادی سازی  و  بشردوستانه  و  اقتصادی  کمک های 
رابطه با جاپان و آمریکا چشم پوشید. در آن زمان 
کیم جونگ ایل، پدر رهبر فعلی، بر کوریای شمالی 
از  پس  میالدی   2۰۰۹ سال  در  اما  می راند.  حکم 
آنکه شورای امنیت ساز ملل به یک آزمایش ناموفق 
کوریای  داد،  نشان  واکنش  کشور  آن  در  موشکی 

شمالی گفت وگوها را تعلیق کرد.
کوریای  جونگ اون،  کیم  آمدن  کار  روی  از  پس 
و  اتمی  آزمایش  سومین  انجام  به  دست  شمالی 
تند  واکنش  با  که  زد  موشکی  آزمایش  چندین 
تحریمی  قطع نامه  آمریکا،  و  همسایه  کشورهای 
نگرانی های  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

عمومی در جهان روبه رو شد.
این  انجام  دلیل  آسیا  در شرق  کارشناسان  از  گروه 
او  تالش  و  رهبر جدید  بودن  را جوان  آزمایش ها 
آن  ارتشیان  میان  در  قدرت خود  دادن  نشان  برای 
عنوان  هستند،  او  پدر  هم نسل  عمدتًا  که  کشور، 

کردند.
در  شمالی  کوریای  اخیر  اقدام  رویترز  خبرگزاری 
ابراز عالقه به بازگشت به گفت وگوهای شش جانبه 
کرده  عنوان  برای چین  دیپلماتیک  پیروزی  یک  را 

است.

میان  در  می شود  گفته  که  کشوری ست  چین 
سیاستمداران کوریای شمالی نفوذ زیادی دارد و در 
اقتصادی و سیاسی آن  عین حال مهم ترین شریک 

کشور نیز به شمار می رود.
به  پیونگ یانگ  گذشته  ماه های  در  همه  این  با 
درخواست های پکن برای انجام ندادن آزمایش های 
توجه  منطقه  در  تنش  کاهش  و  بیشتر  موشکی 
گذشته  هفته های  در  چند  هر  بود.  نکرده  چندانی 
میزان تنش های لفظی کمتر شد و هفته پیش کوریای 
مقام های  با  دیدار  برای  را  بلندپایه  هیأتی  شمالی 

چین به آن کشور فرستاد.
پیروزی  از  خبرگزاری ها  برخی  آنکه  وجود  با 
دیپلماتیک چین در مورد سفر این هیئت بلند پایه 
کوریای  در  کارشناسان  از  برخی  گفته اند  سخن 
جنوبی از آن به عنوان »فرصتی که پیونگ یانگ به 

بهانه آن برای خود زمان می خرد« نام برده اند.
مقام های سیول از نامه رهبر کوریای شمالی استقبال 

کرده اند.

آتش سوزی در پاکستان 
جان 16 کودک را گرفت

چین اعزام نیرو به مالی را 
پیشنهاد کرد

عفوبینالملل:
دیکتاتورهای بهار عربی رفتند 

دیکتاتوری همچنان باقی است
مشاور کاخ سفید در امور افغانستان 

سفیر جدید امریکا در ناتو شد

عفو بین الملل اعالم کرد که بهار عربی دیکتاتورها را سرنگون کرد، اما روش های 
سرکوب گرایانه  آنها همچنان در کشورهای شاهد بهار عربی باقی مانده  است.

به گزارش روزنامه اماراتی الخلیج، عفو بین الملل در گزارش ساالنه خود اعالم کرد: 
نظام جدید تونس موانعی را بر سر راه آزادی بیان وضع کرده است و همانند نظام 

سابق، از قوانین سرکوب گرایانه در محاکمه افراد استفاده می کند.
به دست آمده که نشان  تاکید شده است که اطالعاتی  بین الملل  در گزارش عفو 
می دهد نیروهای پلیس تونس تظاهر کنندگان را شکنجه و با آن ها بدرفتاری کرده اند.
نیروهای  کرد:  اعالم  نیز  انقالب  از  بعد  اوضاع مصر  در خصوص  بین الملل  عفو 
امنیتی و ارتش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به خشونت بی رویه متوسل شدند 
و مواردی از شکنجه تظاهرکنندگان و برخورد نامناسب با آن ها ثبت شده است و 

محاکمه های ظالمانه  در دادگاه عالی امنیت مصر همچنان ادامه دارد.
سازمان مذکور در ادامه آورده است: نیروهای امنیت مصر خود را فراتر از قانون 
می بینند و اعضای شورای عالی نیروهای مسلح با وجود ارتکاب جرائم گوناگون 
محاکمه نشده اند و این درحالی است که تعدادی از اصحاب رسانه به اتهام اهانت 

به رئیس جمهوری و یا ادیان تحت تعقیب قضایی هستند.
عفو بین الملل همچنین اعالم کرد که تبعیض علیه اقلیت های دینی و زنان در مصر 

رواج دارد و با مهاجرانی که وارد این کشور می شوند بدرفتاری صورت می گیرد.
براساس گزارش عفو بین الملل اوضاع در لیبی بدتر از دیگر کشورهای بهار عربی 
و  بازداشت، شکنجه  از جمله  قبولی  قابل  غیر  اقدامات  به  نظامیان  شبه  و  است، 

اعدام های غیرقانونی دست زده اند، اما هنوز محاکمه نشده اند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در جریان انقالب لیبی ده ها تن در نتیجه 

شکنجه افراد وابسته به معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور، کشته شدند.
عفو بین الملل با انتقاد از دستگاه قضایی لیبی اعالم کرد که سیستم قضایی این کشور 

در رسیدگی به هزاران پرونده و مشکل گوناگون فلج شده و بسیار ناتوان است.

چین پیشنهاد کرده است 
را  نیرو   5۰۰ از  بیش  تا 
سازمان  نیروهای  به 
مبارزه  حال  در  که  ملل 
مالی  نظامیان  شبه  با 
سازد  ملحق  هستند، 
تاکنون  پیشنهاد  این  که 
پیشنهاد  بزرگترین 
به  که  است  همکاری 

نیروهای حافظ صلح ارائه شده است.
مناسب  موضع  یک  عنوان  به  اقدام  این  تلگراف،  روزنامه  نوشته  به 
در  تنش ها  کاهش  منظور  به  قدرت های غربی  و سایر  فرانسه  برای 
خصوص سوریه به نظر می رسد و باعث تقویت روابط پکن در آفریقا 

می شود که اصلی ترین خریدار نفت و دیگر منابع این کشور است.
به مداخله نظامی در مالی زده است،  از ماه جون دست  فرانسه که 
امیدوار است تا زمام امور را در ماه جوالی به نیروهای حفظ صلح 
سازمان ملل تسلیم کند. بیش از ۶5۰۰ نیروی آفریقایی در حال حاضر 
در مالی هستند اما سازمان ملل به دنبال آن است که دست کم ۳۰۰۰ 

نیروی دیگر به این نیروها اضافه کند.
این  فرانسه گفت:  به خبرگزاری  ملل  دیپلمات های سازمان  از  یکی 

اقدام چین یک اقدام بسیار مهم است.
و  است  برگزاری  حال  در  مذاکرات  کردند،  اعالم  دیپلماتیک  منابع 

انتظار می رود که دست کم ۱55 تن از این نیروها مهندس باشند.
از  اما اعالم کرد، پکن  امتناع کرد  نیروها  این  تایید استقرار  از  چین 
دولت مالی، سازمان ملل و دیگر کشورهایی که برای برقراری امنیت 

در این کشور تالش می کنند، حمایت می کند.
یکی از سخنگویان رسمی دولت چین اعالم کرد: امیدواریم جامعه 
بین الملل به کمک های خود برای برقراری ثبات و سازش در مالی 

ادامه دهد و چین نیز در این خصوص نقش مثبتی ایفا خواهد کرد.
به سازمان ملل ملحق شد و ماموریت های  چین در سال ۱۹۷۱ که 

نیروهای حافظ صلح را به عنوان یک مداخله غیرضروری رد کرد.
به  کمک  و  حمایت  برای  خود  اقدامات  به  کرد:  اعالم  اخیرا  چین 
تهدید  مشترک  صورت  به  تا  می دهد  ادامه  آفریقایی  کشورهای 

ترویستی را خنثی کنند.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در عملیات نظامی شرکت نمی کنند 
تا  ندارند  تمایل  احتماال  نیز  چین  که  کرده اند  اعالم  دیپلمات ها  و 

نیروهای خود را در عملیات نظامی مالی شرکت دهد.
و  صحرا  در  مخفیگاه هایی  در  حاضر  حال  در  مالی  نظامیان  شبه 

کوهستان های این کشور مخفی شده اند.

امریکا،  رییس جمهوری 
در  سفید  کاخ  مشاور 
به  را  افغانستان  امور 
این  بعدی  سفیر  عنوان 
معرفی  ناتو  در  کشور 

کرد.
روزنامه  گزارش  به 
اگر  تایمز،  نیویورک 
تایید  پیشنهاد  این 
داگالس  جنرال  شود، 
که طی شش سال  لوته 

گذشته به عنوان مشاور کاخ سفید در خصوص افغانستان خدمت کرده، 
جایگزین ایوو دالدر، سفیر کنونی امریکا در ناتو می شود که فعالیت خود 

را بر خروج نیروهای ناتو از افغانستان متمرکز کرده است.
ایوو دالدر، جیمز استاوریدیس و همچنین جنرال استنلی مک کریستال 

نیز توسط دولت اوباما به عنوان سفیر امریکا در ناتو خدمت کرده اند.
در حال حاضر همزمان با اینکه ناتو ماموریت خود را از یک ماموریت 
مبارزه یی به آموزش نیروهای افغان برای تامین امنیت کشورشان تغییر 
در  ناتو  امنیتی  دستاوردهای  آیا  که  می آید  وجود  به  سوال  این  داده، 
سال های آتی پایدار می ماند یا خیر. داگالس لوته زمانی به عنوان سفیر 
امریکا در ناتو وارد عمل می شود که تمرکز اصلی بر پیشبرد برنامه های 
ماموریت  اجرای  برای  ناتو  نیروهای  کافی  تعداد  با حفظ  امنیتی  انتقال 

آموزشی است.
اگر لوته به عنوان سفیر امریکا در ناتو تایید نهایی شود، درست زمانی 
فعالیت خود را آغاز می کند که بی ثباتی هایی در خصوص نگرانی های 
به  می توان  نگرانی ها  این  راس  در  دارد.  وجود  ناتو  برای  استراتژیک 
بحران سوریه و نگرانی در خصوص استفاده از سالح های شیمیایی در 

سوریه که ثبات در این منطقه را تهدید می کند، اشاره کرد.
جنرال داگالس لوته که در سال 2۰۱۰ از ارتش بازنشسته شده، تجربه 
کار  به  خود  دیپلماتیک  جدید  پست  این  در  را  خود  نظامی  ساله   ۳۰

می برد.
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بخش دوم

دردهایی که 
معدة ما را تهدید می کنند

  این دو زخم با هم فرق دارند
اثنی عشر است. بیشتر  از عوامل دیگر درد و سوزش معده، زخم معده و زخم 
دو   این  اما  می شوند،  اشتباه  دچار  زخم  دو  این  میان  تشخیص  در  افراد  اوقات 
بیماری از عالیم متفاوتی برخوردارند. برای مثال، هنگامی که افراد مبتال به زخم 
معده هستند، در حالت سیری کامل در ناحیۀ معده احساس درد می کنند؛ اما در 
موارد ابتال به زخم اثنی عشر، فرد در حالت گرسنه گی درد معده دارد. مهم ترین 
روش برای تشخیص زخم معده و زخم اثنی عشر، آندوسکوپی است به خصوص 
اگر بیمار بیشتر از ۴5 سال داشته باشد. در زخم های معده بهتر است بیوپسی یا 
نمونه برداری نیز انجام گیرد. زیرا یک درصد از عالیم سوءهاضمه ممکن است 
بر اثر سرطان معده ایجاد شده باشد. اما در زخم های اثنی عشر معموالً نیازی به 
بیوپسی وجود ندارد. یکی دیگر از علل سوءهاضمه، سرطان معده است. مهم ترین 
دچار  سال   ۴5 باالی  فردی  اگر  است.  بیمار  سن  سرطان،  این  مورد  در  عامل 
سوزش و درد معده شود، بهتر است آندوسکوپی انجام دهد یا حتا اگر فرد کم تر 
از ۴5 سال داشته باشد و عالوه بر درد و سوزش معده، در بلع غذا مشکل داشته، 
مدفوعش سیاه، کم اشتها و الغر شده باشد یا در آزمایش ها مشخص شود کم خون 

شده است، بازهم الزم است آندوسکوپی انجام شود.

  اگر صبح ها صدای تان می گیرد
گاهی  اوقات ممکن است ریفالکس با عالیمی مانند پوسیده شدِن دندان ها خودش 
را نشان دهد. در واقع افرادی که ریفالکس دارند، بیشتر در معرض پوسیده گی 
دندان هستند. عالوه بر این، ریفالکس ممکن است باعث تشدید آسم و توقف 
تنفس در خواب شود. بسیاری از افرادی که هنگام شب دچار ریفالکس می شوند، 
در زمان بیدار شدن صدای شان می گیرد و کم کم در طول روز باز می شود. زمانی که 
متخصص گوش و حلق و بینی از ناحیۀ حلق این بیماران »الرنگوسکوپی« می کند، 

متوجه می شود که حنجره و قسمت خلفی گلوی شان متورم است.

  خانم ها از گن استفاده نكنند و آقایان كمربندشان را بسیار محكم نبندند
پیشنهاد اول برای مبتالیان به ریفالکس این است که حجم وعده های غذایی خود 
را کم کنند و هنگام غذا خوردن از نوشیدن آب، نوشابه های گازدار و دوغ پرهیز 
کنند؛ زیرا هر قدر معده بیشتر حالت اتساع پیدا کند، برگشت اسید بیشتر خواهد 
بود. چربی و غذاهای پرچرب معموالً باعث شل شدِن دریچه بین معده، مری و 
تشدید ریفالکس می شوند. عالوه بر این، ترشی ها، مصالح دیگ، سرکه، بادرنگ 
قهوه و  مالته، سگرت،  بادنجان رومي، سس کچاب، مرکبات ترش،  پیتزا،  شور، 
چاکلیت از جمله مواردی هستند 
که ریفالکس را تشدید می کنند. 
بعد  بالفاصله  نباید  مبتال  افراد 
و  بکشند  دراز  غذا  خوردن  از 
و  خوردن  غذا  زمان  بین  باید 
وجود  کافی  فاصلۀ  خواب شان 
بهتر است  باشد. هم چنین  داشته 
بخوابند،  می خواهند  که  زمانی 
زاویۀ  با  شانۀشان  روی  سرشان 
بیشتر  بگیرد.  قرار  درجه   ۳۰
سر  زیر  بالش  گذاشتن  مواقع، 
از  که  است  و الزم  نیست  کافی 
تخت هایي با قابلیت تغییر زاویه 
تخت هاي  )مانند  شود  استفاده 
شفاخانه ها(. اگر بیمار اضافه وزن 
کم  را  وزنش  باید  حتمًا  دارد، 
کند. عالوه بر این، استفاده از گن 
سفت  و  خانم ها  در  ]شکم بند[ 
آقایان می تواند  بستن کمربند در 

این وضعیت را تشدید کند.

          بابک صحرانورد

  استاد كونگ  یا  كنفوسیوس 
آن  در  که  است  کشوري  تنها  چین 
با  کنفوسیوس  چون  اثباتي  فیلسوفي 
اطالع عمیق دربارۀ امور بشري، سازنده 

به شمار مي رود. 
“کونگ چو” که شاگردانش او را “استاد 
ایام  آخرین  در  اند،  خوانده  کونگ” 
کرد.  درک  را  محضر وي  الیوتسه  عمر 
مالقات او با استاد بزرگوارِ معاصرش که 
در آن وقت مدیر کتابخانۀ شاهي پایتخت 
لو بود، در زنده گي و افکار کنفوسیوس 

تأثیر بسیار زیادي گذاشت.
“استاد کونگ” که در خارج از چین به نام 
تمام عمرش  کنفوسیوس شهرت  یافت، 
را در چین وقف تعلیم کرد. با آن که این 
بود،   عملي  حکمت  مقولۀ  از  تعلیمات 
آن  اساس  هم  نظري  حکمت  نوع  یک 
جهات،  برخي  از  که  مي شد  محسوب 
او  پیروان  و  کنت  آگوست  جهان نگري 
کنفوسیوس  تعلیم  مي آورد.  خاطر  به  را 
هم چون آگوست کنت تمام آن چه را به 
ماوراءالطبیعه تعلق دارد، کناري نهاد؛ اما 
فلسفۀ  بلکه  تحققي،  علم  نه  را  هدفش 

اخالق شمرد. 
کنفوسیوس را سقراط چیني خوانده اند 
و این مخصوصًا از آن روست که فلسفۀ 
وي بیش از هر چیز به انسان و اخالق 
نگاه  آسمان ها  به  و  دارد  نظر  انساني 
چون  که  مي پرسد  مخاطب  از  نمي کند. 
تو در باب زنده گي هیچ نمي داني، دربارۀ 
نظري  منطق  دانست؟  مرگ چه خواهي 
او مبتني بر این نکته بود که انسان بداند 
بر چه چیز مي تواند علم داشته باشد و بر 
چه چیزي نمي تواند. هدف فلسفۀ او این 
بود که از طریق تربیت نفس، انسان کامل 
ابرمردِ  خالف  بر  که  چیزي  آرد؛  به بار 
انساني  اخالق  ضد  بر  طغیاني  نیچه، 

نیست. 
کنفوسیوس عبارت  فعالیت هاي  از  یکي 
با  او  سیاسي  اندرزهاي  و  سخنان  از 
بعضي از پادشاهان و حکمرانان ممالک 
چین بود. او این کار مهم را مقصد اساسي 
و ثمرۀ زنده گاني و باالترین آرزوي خود 
مي شمرد؛ زیرا از روي علم  یقین، اعتقاد 
کامل داشت به این که نیک بختي و ترقي 
بلکه همۀ ملت هاي  و  تمدن ملت چین 
روي زمین، بسته به اصالح نفس و پاکي 
و  پادشاهان  اخالقي  فضیلت  و  طینت 

حکمرانان مي باشد. 
و  نظم  طرف دار  همه جا  کنفوسیوس 
قدرت قانوني حکومت و در عین حال 
پادشاهان  خودسري  و  استبداد  مخالف 
حق  هند  فالسفۀ  هم چون  حتا  بود. 
پادشاه  براي  را  مطلقه  قدرت  و  سلطه 
قایل نشد، بلکه آن را موکول به رضایت 
مي گوید:  او  زیرا  است؛  نموده  ملت 
کسي بر امپراتوري سلطنت خواهد کرد 
سلطنت  کسي  و  دهد  رضایت  ملت  که 
ملت  رضایت  که  مي دهد  دست  از  را 
باید  صالح  حکومت  دهد.  دست  از  را 
تدارکات  باشد:  اصلي  هدف  سه  داراي 
اعتماد  جلب  و  نیرومند  ارتش  شایسته، 
مردم. الزمهۀ حکومت خوب هم شهریارِ 

خوب است. 

حقیقي  معناي  به  دیني  کنفوسیوس، 
تأسیس نکرده است و ازین رو نمي توان 
او را جزِو پیامبران ادیان جهاِن امروزي 
شمار  به  زردشتي  و  برهمني  دین  مانند 
آورد؛ زیرا این ادیان همه احکامي براي 
زنده گي افراد بشر و مکافات و مجازات 
و  آخرت  و  دنیا  در  مردم  اعمال  براي 
آداب  اجراي  براي  شرایطي  و  قواعد 
اما  کرده اند،  برقرار  مذهبي  رسومِ  و 
مسایل  این  از  چیزي  او  تعلیماِت  در 
نمي توان  یافت. اما همه تصدیق مي کنند 
چین  دولت  رسمِي  مذهب  باني  او  که 
است. این مذهب در حقیقت  یک فلسفۀ 
قدسیّت  جامۀ  با  که  مي باشد  اخالقي 

دیني آراسته شده است.
به عبارت دیگر دین کنفوسیوس، نوعي 
آن  شرح  براي  و  است  وجود  وحدت 
را  آن  است  بهتر  مغرب زمین،  مردم  به 
آن چه  کرد.  مقایسه  اسپینوزا  فلسفۀ  با 
و  عقیده  است،  آورده  کنفوسیوس 
اخالقي  دستور  بلکه  نیست،  االهیات 
برتر  انسان  راه  و  است  اشرافي  عالي 

است. 
گفته  چنین  خود  مورد  در  کنفوسیوس 

است: 
سپردم.  درس  به  دل  ساله گي  پانزده  در 
بودم.  استوار  سخت  ساله گي  سي  در 
در  نداشتم.  تردیدي  ساله گي  چهل  در 

پنجاه ساله گي بر همه رازهاي سپهر آگاه 
بودم. در شصت ساله گي گوشم باز شده 
پي  در  توانستم  ساله گي  هفتاد  در  بود. 
خواهش هاي دل خویش باشم بي آن که از 

حد بیرون باشم. 
  فلسفۀ هند 

آن  چه را که شنیده یي، خواه عقاید قدیمی 
و منسوخ گذشته که سینه به سینه و نسل 
که  چیزهایی  یا  و  رسیده  تو  به  نسل  به 
یا  و  آمده  میان  به  سخن  آن  از  بارها 
فرزانه گان  و  حکیمان  مکتوب  سخنان 
گذشته و یا حدس و گمان و یا سخنان 
بزرگ ترها و استادان، تنها زمانی باور کن 
و بپذیر که پس از مشاهده و موشکافی 
یقین  استدالل،  و  عقل  با  آن  انطباق  از 
حاصل کنی و بدانی که به سود و منفعت 

همه گان تمام خواهد بود. “بودا” 
فلسفۀ هند ارتباط کاملي با دیانت دارد، 
تمام  االهي را سرچشمۀ  چرا که قدرت 

اصول و قواعد اجتماعي مي داند.
دوي  هر  که  بودا”  “آیین  و  “جینا”  آیین 
آن ها با آن که بازگشت به زهد و ریاضت 
محسوب مي شوند، با رسوم و تشریفات 
و  مي کردند  ارتباط  قطع  برهمن  آیین 
نشان  الحادي  تمایالت  آن،  به  نسبت 
متوجه  طبیعتًا  هندي  روح  مي دادند. 
امري ست مجرد، مطلق و فوق بشري که 
همان وجود در حالت عمومي آن است. 

كنفوسیوس،دينيبهمعنايحقیقيتأسیسنكردهاستوازينرو
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بخش دوم
عبدالبشیر بخشی

جناب سلجوقی می نویسد:
را  خود  اخالِق  علم  نمی خواست  ابتدا  که  »کانت 
با  که  رسید  به جایی  دهد،  ربط  متافیزیک  دنیای  به 
بردارد.  پیش  گامی  نتوانست  و  شد  مواجه  بن بست 
پیش  گامی  او  نور  به  و  را خواند  قرآن  او  نمی دانم 
انسان زندۀ مابعدالطبیعی  یا این که چون  گذاشت، و 
است و کلکیِن روشنی از آن دنیا به دل و دماِغ او باز 
است، با الهام ضمیر دانست که انسان در دنیای خیر 
و شر حتمًا باید به خداوند جل مجده و به جاودانی 
و  عقل  را  این  که  کند  عقیده  ثانی  نشئۀ  به  و  روح 
باقی مشاعر به او نشان نداده بود، زیرا او این راه را 
از عقل نجسته بود، ولی تمییز خیر و شر چون متکی 
او را  به ضمیر و راه آن به آن سرمنزل برین است، 

به ناخود آن جا برد« .
کانت به اخالق بدون نظر معتقد است و این که فعل 
ندای  مقتضای  بر  فقط  و  باشد  غایت  بدون  اخالقی 
وجدان انجام شود . کانت وجود هر نوع غایتی را در 
فعل اخالقی، عاملی می داند که آن را به غیر اخالقی 
و  غایتی  فعلی،  انجام  در  گاه  هر  و  می کند  تبدیل 
هدفی در نظر باشد، این فعل اخالقی نخواهد بود که 
این نگرش با توجه به این که در دین مقدس اسالم 
می شود،  مرتب  عقاب  و  ثواب  اخالقی  اعمال  بر 

تأمل انگیز است.
صالح الدین سلجوقی ماهیت حقیقِی انسان را مرکب 
از چهار عنصر می داند که عدم توازن و غلبۀ هر یک 
باعث می شود و  را  بر دیگری، رفتارهای گوناگونی 

آن عناصر عبارت اند از:

۱. اراده
از  بیشتر  مراتب  به  انسان  غرایز  طبعًا  که  غریزه:   .2
نظر  از  بودن  بیشتر  این  اما  است،  حیوانات  غرایز 
غرایز،  از  بسیاری  در  حیوانات  ورنه  است،  کمیت 

قوی تر از انسان ها اند.
وحی  تا  گرفته  جسمی  حواس  از  که  شعور:   .۳
آسمانی را احتوا می کند و سیر عمودی دارد که در 

هنگام بحث آن را »بینش« می نامیم.
۴. تمییز: که بیشتر موضوع هدف بحِث ما است و این 
تمامًا جداست از نظام شعوری، و سیر آن افقی است. 

و بهتر است آن را شعور یا سنجش بنامیم .
الْقِتَاُل  َعَلیُْکُم  »ُکتَِب  عظیم الشأن  قرآن  آیۀ  این  شاید 
َوُهَو ُکْرٌه لَُکْم َوَعَسی أَْن تَْکَرُهوا َشیْئًا َوُهَو َخیٌْر لَُکْم 
یَْعَلُم َوأَنْتُْم   ُ َوَعَسی أَْن تُِحبُّوا َشیْئًا َوُهَو َشرٌّ لَُکْم َواللهَّ
اَل تَْعَلُموَن« )سوره بقره، 2۱۶( ]فرض گردانیده شده 
است بر شما نبرد،  در حالی که جنگ بر شما ناگوار 
می نماید و زود است آن چه را که بد می پندارید آن 
که  را  آن چه  است  زود  و  باشد،  خیر  شما  بر  چیز 
باشد،  شر  شما  برای  چیز  همان  می دارید،  دوست 
نمی دانید[  شما  آن که  حال  می داند  عزوجل  الل  و 
به گونه یی اند  امورات  از  پاره یی  که  توضیح می دهد 
که به مقتضای طبیعت خیر و یا شر تلقی می گردند 
درحالی که نفس االمر چنین نیست. و گاهی هم اتفاق 
از آب  را که خیر می پنداریم، شر  آن چه  می افتد که 
بیرون آید و آن چه را که شر می پنداشتیم خیر بوده 

باشد. هرچند در این آیۀ کریمه، عامل تفکیک کننده 
آیا  به درستی روشن نشده است که  میان خیر و شر 
ضمیر  هم  یا  و  انسانی ست  عقل  همانا  عامل  این 
هم  را ضمیر  تفکیک کننده  عامل  این  اگر  اما  انسان؛ 
بدانیم، مواردی هم پیش می آید که ضمیر چیزی را 
خیر یا شر تلقی کند اما بعد از تعمق در غایت آن، 
به وضاحت فهمیده می شود که این خیر یا شر، به شر 
یا خیِر دیگری منتهی می گردد و چه بسا مواردی که 
عملی خیر به دلیل این که به شر منتهی می گردد، حرام 
دانسته شده و نیز بالعکِس آن قابل فرض است. در 
وسیعی  نظریاِت  و  تحقیقات  فقه پژوهان  زمینه،  این 

دارند که در جای خودش قابل طرح است.
النَِّساَء  تَِرثُوا  أَْن  لَُکْم  یَِحلُّ  اَل  آَمنُوا  الهَِّذیَن  أَیَُّها  »یَا 
إاِلهَّ  آتَیْتُُموُهنهَّ  َما  بِبَْعِض  لِتَْذَهبُوا  تَْعُضُلوُهنهَّ  َواَل  َکْرًها 
َفإِْن  بِالَْمْعُروِف  َوَعاِشُروُهنهَّ  ُمبَیِّنٍَۀ  بَِفاِحَشٍۀ  یَْأتِیَن  أَْن 
فِیِه   ُ اللهَّ َویَْجَعَل  َشیْئًا  تَْکَرُهوا  أَْن  َفَعَسی  َکِرْهتُُموُهنهَّ 
ایمان  که  ]ای کسانی  نساء: ۱۹(  َکثِیًرا« )سوره  َخیًْرا 
آورده اید! حالل نیست این که زنان را به اکراه به ارث 
ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بخشی از 
آن چه را که به آنان داده اید، ببرید مگر آن که مرتکب 
زشت کاری آشکاری شوند و با آنان به نحو پسندیده 
معاشرت کنید و اگر از آنان خوش تان نیامد، پس چه 
بسا چیزی را خوش ندارید و خداوند عزوجل در آن 
کریم  قرآن  از  آیه  این  است.[  داده  قرار  زیادی  خیر 
نیز متناظر و متناسب با عواقب برخی اعمال بوده و 
نداشتن  و خوش  داشتن  که خوش  می دارد  تصریح 
چیزی، لزومًا به معنای پسندیده بودن یا ناپسند بودِن 
چیزی  که  می آید  پیش  مواردی  بسا  چه  نیست،  آن 
و  نباشد  پسندیده  واقع  در  اما  بدانیم،  پسندیده  را 
تلقی  ناپسند  را  آن  ما  مواردی که  بسا  بالعکس، چه 

کنیم درحالی که مصالح بزرگی در آن نهفته است.
مثالً  هر انسانی بر مقتضای طبیعت انسانی خودش، 
حیوانات  توسط  را  اهلی  حیوانات  شدِن  دریده 
وحشی، امری ناپسند می پندارد. این پندارها در غرب 
موجی از نهیلیسم و فلسفه های بدبینانه یی را به دنبال 
داشته است، مثاًل: هرگاه پلنگی آهویی را می درد، از 
امری غیراخالقی و خالف عدالت شمرده  آنان  دید 
می شود، اما پژوهش های بعدی نشان داد که این امر 
نیز  دیگری  اخالقِی  فراوان  پیامدهای  اخالقی،  غیر 
دارد که تا آن زمان غیر مکشوف بود. حیوان شناسان 
در یکی از مناطق اروپایی تمامی شیرها و پلنگ ها را 
به جای دیگری انتقال دادند تا آهوها از خطر آن ها 
تمامِ  که  شد  واضح  مدتی  از  پس  گردند،  مصوون 
آهوان بر اثر عدم تحرک فربه شده اند و حرکت کرده 
نمی توانند و سرانجام در فصل زمستان از بین رفتند. 
درنده،  حیوانات  حضور  که  شدند  متوجه  محققین 
آن ها  شدِن  فربه  از  و  گردیده  آهوان  تحرِک  باعث 
جلوگیری می کند و در نبود حیوانات وحشی، نسل 

آهوان معروض به انقراض خواهد شد.
بیان مثاِل فوق مبیِن این نکته است که ضمیر فقط بر 
پسند و ناپسند بودِن عملی صحه می گذارد، اما این که 
عدم وجودِ آن چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت، 

از حیطۀ داورِی ضمیر بیرون است. 
نظریۀ دیگر در باب معیار فعل اخالقی، همانا نظریۀ 
باب  در  که  پرسشی  است.  قبح  و  حسن  معروف 
می  مطرح  تصدیق  حوزۀ  در  دین  و  اخالق  نسبت 
شود این است که معیار فعل اخالقی چیست. در باال 
نیز بحث شد که آیا اخالقی بودن، ناشی از طبیعت 
امری ست  افعال  بودن  اخالقی  نه،  یا  است  افعال 
عارضی و بر اثر عوامل بیرونی و از بیرون بر اعمال 
وارد می گردد؛ پرسش هایی که مباحِث فراوانی را در 
رویکردهای  و  است  برانگیخته  اسالمی  فرِق  تاریخ 
و  گروهی حسن  است.  داشته  همراه  به  را  متفاوتی 
قبِح اعمال را عقلی دانسته و حکم عقل را در زیبا و 
زشت بودن اعمال، کافی دانستند و فرقه هایی هم بر 
نقش تعیین کنندۀ شرع در رابطه به حسن و قبِح اعمال 
باورمند بوده اند که این تقابل و رویارویی، بخش هایی 

از تاریخ اسالم را در خود می کشد.
می داند،  زیبایی  مقولۀ  از  را  اخالق  که  نظریه  این 
مباحث فراوانی را در پی داشته است. گروه اشاعره، 
می کردند  تلقی  شرعی  را  اعمال  قبح  و  حسن 
درحالی که معتزلیان بر عقلی بودِن حسن و قبح پای 
می فشردند که هریک از دو گروه بر دالیلی عقلی و 

نقلی استناد کرده اند.
نویسندۀ این سطور به این باور است که اختالف میان 
دو گروه اشاعره و معتزله در مقام اثبات است نه مقام 
ثبوت. توضیح این که: این دو گروه در رابطه با ذاتی 
بودن یا شرعی بودِن حسن و قبح اعمال، اختالف نظر 
ندارند بلکه آنان در تعیین مصادیِق حسن و قبح و در 

حوزۀ کشف گزاره های اخالقی ـ نه صدق گزاره های 
اخالقیـ  نظریات مختلفی دارند. ذاتیت و یا عرضیت 
حسن و قبح اعمال، موضوع بحث دو گروه معتزله و 
اشاعره نیست، بلکه آنان در رابطه با این که چه گونه 
می توان فهمید که این عمل زشت است و آن دیگر 

زیبا؛ باهم اختالف دارند. 
قابل  چنین  مثالی  طی  اثبات،  و  ثبوت  میان  تفاوت 
هواشناسی  دانشمند  یک  از  هرگاه  که  است  توضیح 
وی  است؟«  گرم  چرا  امروز  »هوا  که:  شود  پرسیده 
به توضیح و ارایۀ دالیل علمی در زمینه می پردازد و 
در واقع در صدد ثبوت قضیه است. اما هرگاه از یک 
»امروز هوا چرا گرم است؟«  طفل پرسیده شود که: 
وی به توضیح دالیل علمی نپرداخته، بلکه به عوامل 
نفسی متمرکز است و شاید پاسخ دهد که علت گرمِی 
هوا این است که من لباس های گرم پوشیده ام. این جا 

کودک در صددِ اثباِت قضیه است.
و  اشاعره  میان  اختالف  که  گفت  می توان  بنابرین، 
آنان  ثبوت.  مقام  در  نه  است  اثبات  مقام  در  معتزله 
ثبوت قضیه  نه  اعمال اند  قبِح  اثبات حسن و  پی  در 
و ذاتی دانستن و یا عرضی دانستِن حسن و قبح. در 
این زمینه بی مناسبت نیست که سخناِن مال احمدیان 

را نقل کنم:
دارای  افعاِل خدا کاًل  معتقدند که  معتزله  »اشاعره و 
باالترین درجۀ حسن می باشند و از قبح و زشتی به 
کلی مبرا هستند، ولی اشاعره معتقدند اساس حسن 
به  و  خداست  فرامین  و  شریعت  با  موافقت  افعال، 
طور کلی: »القبیح ما نهی عنه شرعا والحسن بخالفه«، 
یعنی کار زشت و ناپسند همان است که شرع از آن 
نهی کرده و کار خوب و پسندیده آن است که شرع 

از آن نهی نکرده باشد .
بر اشاعره مبنی بر شرعی دانستِن  ایراد جدی یی که 
حسن و قبح، وارد است این است که گروهِ اشاعره با 
شرعی دانستِن حسن وقبح، به هیچ حسن وقبحی بیروِن 
دین اسالم باورمند نیستند درحالی که حتا ملحدین نیز 
در پاره یی از اعماِل اخالقی با مومنان همنوا و همسو 
اند و این خود امری ست که مسلم پنداشته می شود. 
با این ایراد می توان گفت که حسن وقبِح برخی اعماِل 
در  می توان  و  است  درک  قابل  نیز  شرع  از  مستقل 
پاره یی از موارد هم چون لزوم شکر منعم و غیره نیز با 

عقل، زشتی و زیبایِی اعمال را محک زد و سنجید .
معیار  تعیین  باب  در  رایج  اندیشۀ  وسطا  قرون  در 
فعل اخالقی این بود که جز دین، هیچ چیز دیگری 
معرف و تعیین کنندۀ ارزش های اخالقی نیست. علت 
انحصاری  در  می توان  را  معرفتی  انحصارگرایی  این 
بودِن منبع معرفت جست. شرایِط زمانی به گونه یی 
بوده است که دین، تنها منبع انحصارِی معرفت تلقی 
می شد و بی مناسبت هم نبود اگر ارزش های اخالقی 
را برآیند انحصارِی دین می انگاشتند. اما بعداً با عبور 
از زمان، منابع و وسایل دیگری عرض وجود کردند 
که مولد بخشی از شناسه های انسانی محسوب شدند 

و آن یکی، تاریخ بود و دیگری علوم.
به ویژه عصر روشن گری،   رنسانس  از عصر  اما پس 
دیگر دین از ساحت زنده گی اجتماعِی انساِن غربی 
فرا گرفت و  بربست و جای آن را عقالنیت  رخت 
هر چیزی حتا دین و اخالق، بایست با محِک عقل 
آن  کنار  از  نمی توان  که  پرسشی  شوند.  سنجیده 
می تواند  عقل  آیا  که  است  این  شد  رد  به ساده گی 
پاسخ  برای  باشد؟  اخالقی  فعل  معیار  تعیین کنندۀ 
چنگ  فلسفی  جدید  نگرش های  به  می توان  آن  به 
پست مدرنیستی  نگره های  در  امروز  این که  آن  و  زد 
به  قادر  عقل  است،  نسبیت گرایی  حامل  عمدتًا  که 
داوری مستقالنه نیست و حتا در اندیشیدن خودش 
با  بایست  هم  قهراً  و  می اندیشد  پیش فرض ها  با  نیز 
این  که  معلوم  کجا  از  حاال  بیاندیشد.  پیش فرض ها 

پیش فرض ها درست باشند. 
حدود  و  شناخت  باِب  در  کانت  نظریاِت  بازهم 
در  کانت  شود.  واقع  ممد  می تواند  انسان،  فاهمۀ 
می دهد:  ارایه  پرسش  دو  پدیده ها  شناخِت  با  رابطه 
می شناسیم  آن گونه یی  را  جهان  ما  آیا  این که:  یکی 
وی  هستیم.  که  می شناسیم  آن گونه یی  یا  هست،  که 
را  ما جهان  که  می دهد  نشان  می آراید  که  دالیلی  با 
متناسب با ساختار ذهنی و هستِی خویش می شناسیم. 
وی با فلتر دانستن حواس، تصریح می کند که حواس 
انسانی، تصاویر اشیا را تحریف شده وارد ذهن می کند 
حسی،  فاکت های  و  داده ها  به  توجه  با  هم  عقل  و 
بر  مبتنی  عقل،  داوری  چون  می پردازد؛  داوری  به 
در  هم  حسی  گزارش های  و  است  حسی  داده های 
خودش،  داوری  در  عقل  پس  خطاپذیرند.  مواردی 

مستقل نیست و نمی تواند مستقل باشد.
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ايرادجدیيیكهبراشاعرهمبنی
برشرعیدانستِنحسنوقبح،

وارداستايناستكهگروِهاشاعره
باشرعیدانستِنحسنوقبح،به

هیچحسنوقبحیبیروِنديناسالم
باورمندنیستنددرحالیكهحتا
ملحديننیزدرپارهيیازاعماِل
اخالقیبامومنانهمنواوهمسو
اندواينخودامریستكهمسلم

پنداشتهمیشود.بااينايرادمیتوان
گفتكهحسنوقبِحبرخیاعماِل

مستقلازشرعنیزقابلدرکاستو
میتواندرپارهيیازمواردهمچون
لزومشكرمنعموغیرهنیزباعقل،
زشتیوزيبايِیاعمالرامحكزدو

سنجید.



مجلس نمانیده گان قانون تحصیالت عالی را به دلیل 
و... دانشکده  و  دانشگاه  واژه های  سر  بر  اختالف 
تصویب نکرد و بار دیگر آن را به کمیسیون مستقل 

نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاد.
از  پس  کشور  عالی  تحصیالت  قانون  تصویب 
مجلس  نماینده گان  میز  روی  دیروز  تأخیر  پنج سال 
تصویب  از  مشابه  دالیل  به  هم  باز  اما  قرار گرفت؛ 

باز ماند.
به  مجلس  در  قانون  این  بود  قرار  پیش  پنج سال 
استفاده  سر  بر  مخالفت   دلیل  به  اما  برسد؛  تصویب 
که  فارسی  واژه های  دیگر  و  دانشگاه  واژه های  از 
مترادف های واژه های پوهنتون و... در زبان پشتو اند، 

به حالت انتظار نگه داشته شد.
مادۀ  که  هستند  معتقد  فارسی  واژه های  مخالفان   
شانزدهم قانون اساسی افغانستان، استفاده از واژه های 
فارسی دانشگاه و دانشکده و ... را با »حفظ مصلحات 

ملی« منع قرار داده است
شامل  ماده  این  حکم  که  می گویند  موافقان  اما 
اساسی  قانون  و  نمی  شود  غیره  و  دانشگاه  واژه های 

بر حفظ زبان ها و توسعۀ آن تأکید دارد.
این نزاع ها در پنج سال پیش سبب شد تا این بخش 
از قانون به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 

غرض وضاحت قانونی فرستاده شود. 
سرانجام این کمیسیون بعد از سال ها انتظار چند ماه 

پیش نظرش را به مجلس نماینده گان فرستاد. 
بر  نظارت  کمیسیون  سوی  از  که  مکتوبی  بنیاد  بر 
بود،  شده  فرستاده  مجلس  به  اساسی  قانون  تطبیق 
ستره  پوهنخی،  پوهنتون،  مترادف های  از  استفاده 

محکمه و.. مخالف قانون نیست.
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  که  تفسیری  در 

قانون اساسی، در مورد مادۀ شانزدهم قانون اساسی 
به مجلس نماینده گان فرستاده، واضح شده است که 
مشکل  و…  دانشکده  دانشگاه،  واژه های  از  استفاده 

قانونی ندارد.
این توضیح، در تفسیر فقرۀ پنجم مادۀ شانزدهم قانون 

اساسی کشور صورت گرفته است.
مجلس نماینده گان در پی جنجالی شدن بحث بر سر 
استفاده از واژۀ »دانشگاه« و شماری دیگر از واژه های 
فارسی مثل دادگاه پنج سال پیش از کمیسیون نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی خواسته بود، تا فقرۀ چهارم 

و پنجم مادۀ شانزده هم قانون اساسی را تفسیر کند.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده است: 
کشور  در  موجود  ملی  اداری  و  علمی  »مصطلحات 

حفظ می گردد.«
فقره  این  به  همواره  و…  دانشگاه  واژۀ  مخالفان 
دانشگاه،  واژه های  از  استفاده  و  کرده  استدالل 

دانشکده و … را غیرقانونی خوانده اند.
عالی  تحصیالت  قانون  تا  شد  سبب  جنجال  این 
کشور از چند سال به این سو در مجلس نماینده گان 

بی سرنوشت و تصویب ناشده باقی بماند.
اما با تفسیر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون 
با  می تواند  عالی  تحصیالت  وزارت  قانون  اساسی، 
داشتن واژه های دانشگاه، دانشکده و … به تصویب 

مجلس نماینده گان برسد.
اما دیروز شماری از نماینده گان مجلس بر این تفسیر 
اعتراض  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 

کرده و آن را مبهم خواندند. 
ریاست  که  نمایندگان  مجلس  معاون  یاسینی  آقای 
تفسیر  که  گفت  داشت  عهده  به  را  دیروز  مجلس 
کمیسون نظارت برتطبیق قانون اساسی گنگ و مبهم 

است و باید این کمیسون نظرش را در این رابطه به 
گونۀ آشکار و مشخص ارایه دهد.

یک عضو مجلس نماینده گان به روزنامه ماندگار گفته 
است که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، در 
تفسیری که برمادۀ شانزدهم قانون اساسی داشته، گفته 
آمده،  قانون  در  که  ملی  که حفظ مصطلحات  است 
به معنای منع استفاده از مترادف  واژه های پوهنتون، 
تفسیر،  بنابراین  نیست؛  غیره  و  پوهیالی  پوهنخی، 

قانون تحصیالت عالی از حبس بیرون می شود. 
واژه های مترادف پوهنتون، پوهنخی، سترمحکه، لوی 
سارنوالی و… که از واژه های زبان پشتو اند، در زبان 
دادستانی  و  عالی  دادگاه  دانشکده،  دانشگاه،  فارسی 

و… است.
پیشتر از این، ستره محکه یا دادگاه عالی کشور، در 
تفسیری که بر مادۀ شانزدهم قانونی اساسی داشت، 
مترادف  واژه های  از  استفاده  که  بود  کرده  تصریح 
سرگردانی اداری را به بار می آورد و  پوهنتون و… 

نباید استفاده شود.
این تفسیر دادگاه عالی، با مخالفت شدید در داخل 
مجلس نماینده گان و بیرون از آن مواجه شد و تفسیر 
دادگاه عالی را فرمایشی و غرض آلود خوانده بودند.

به  را  موضوع  دیگر  بار  نماینده گان  مجلس  حاال 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حواله کرده 
است تا در تفسیر مادۀ شانزدهم قانون اساسی به گونه 

روشن با مجلس همکاری کند.
به مجلس  یاد شده  اگرچه در تفسیری که کمسیون 
که  است  آمده  واضح  گونه  به  فرستاده  نماینده گان 
استفاده از مترادف های مصطلحات، مشکل قانونی و 

حقوقی ندارد.
مکلف  اساسی  قانون  که  است  آمده  تفسیر  این  در 

به حمایت از رشد زبان هاست و زبان پشتو و دری 
به عنوان زبان های رسمی کشور شناخته شده است. 
حاال دیده شود که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون 
اساسی چه تغییراتی را در این تفسیر وارد کرده و چه 

زمانی آن را به مجلس می فرستد.
و  مجلس  نماینده گان  از  شماری  که  است  گفتنی 
را  اساسی  قانون  در  اخیر  فقرۀ  وجود  امور،  آگاهان 
مواردی  از  دارد،  ملی  مصطلحات  برحفظ  تأکید  که 
می دانند که به گونۀ جعلی پس از تصویب، در قانون 

اساسی افغانستان گنجانیده شده است.
واژۀ  حقوقی،  آگاهان  از  برخی  حال،  همین  در 
دانشگاه و دانشکده را شامل »مصطلحات« نمی دانند. 
این آگاهان می گویند که »دانشگاه« اسم خاص و اسم 

مکان است، نه مصطلح.
  پیشینه مخالفت 

جنجال بر سر استفاده از برخی واژه های فارسی، از 
زمان کار روی قانون اساسی کشور در ادارۀ موقت، 

آغاز شده است.
این جنجال ها که بیشتر بر سر استفاده از واژۀ دانشگاه 
خشونت  و  خیابانی  تظاهرات  به  مواردی  در  بود، 

کشیده شده بود.
و  اطالعات   پیشین  وزیر  خرم  کریم  مورد،  یک  در 
در  دولتی  تلویزیون  خبرنگاران  از  دوتن  فرهنگ 
والیت بلخ را، به مجازات جریمه و محروم شدن از 

وظیفه محکوم کرده بود.
که  بود  گفته  زمان،  آن  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
خالف  دانشکده،  و  دانشگاه  واژه های  از  استفاده 

ترمینالوژی ملی و مصطلحات ملی است.
این اقدام آقای خرم با مخالفت های شدیدی مواجه 
تطبیق  به  را  حکومت  سیاست،  این  مخالفان  و  شد 

سیاست غلط فرهنگی و فاشیستی متهم کرده اند.
کمیسیون  گذشته،  سال  در  دیگر  مورد  یک  در 
معارف  و  عالی  تحصیالت  دینی،  فرهنگی،  امور 
وزارت  مقام های  فراخواندن  با  نماینده گان،  مجلس 
تحصیالت عالی به دلیل استفاده از واژۀ دانشگاه در 
که  بود  داده  نشان  واکنش  دانشجویان،  گذرنامه های 
به برخورد فیزیکی رییس آن کمیسیون و یک مقام 

وزارت تحصیالت عالی انجامیده بود.
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  مجدد  تفسیر  اما 
اساسی، می تواند جدال بر سر استفاده از این واژه های 
فارسی را که توسط برخی از حلقه ها و افراد به راه 

انداخته می شود، نقطۀ پایان بگذارد.

سال پنجم y شمارة یکهزار و شصت و ششم y یکشنبه 5 خرداد/جوزا y 1392 26 می 62013

قانون تحصیالت عالی بار دیگر 
تصویب نشد

www.mandegardaily.com

          حلیمه حسینی 
این روزها صحبت از تعطیل شدِن مدارس دینی در پاکستان 
و گسیل شدِن طالِب این مدارس به افغانستان برای جنگیدن 

است. 
این  مرزهای  از  گوشه یی  در  که  است  تکان دهنده یی  خبِر 
سرزمین، گروه یا گروه هاِی ُخرد و کالنی وجود دارند که 
هدف شان ناآرام ساختن و بی ثباتِی افغانستان است. اما چرا؟ 
درس  آن جا  در  جوانانی  شوند،  تأسیس  مدارسی  باید  چرا 
بخوانند و تربیت شوند که رضایِت خداوند و رفتن به جنت 
را که آرزوی هر مسلمانی ست، منوط به جنگیدن و کشتن و 

کشته شدن در افغانستان بدانند؟
برای  مدارس  این  در  که  دالیلی  شک  بدون  که  هرچند   
مباح بودن یا واجب بودِن جنگ در افغانستان به این طالب 
می آموزند، کم نیستند و آن قدر قدرت دارند که بتوانند افرادی 
را آن چنان تربیت کنند که حاضر باشند برای اهداِف از پیش 
تعیین شدۀ دیگران، جاِن خود را فدا کنند. اما تکان دهنده تر 
از این واقعیت تلخ، کاستی ها و نابه سامانی های رو به رشد 
را  امنیت شکننده یی  که یک چنین  است  افغانستان  در خودِ 
به وجود آورده است، به طوری که هر کسی از راه رسیده، 
توانسته دستی باز در سیاست و معادالِت این کشور پیدا کند 
افغانستان  سرنوشِت  در  حقی  صاحب  را  خود  کس  هر  و 

بداند.
استخبارات پاکستان به وضوح به اثبات رسانده است که هر 
کلیدِی  نقش  و  موقعیت  تا  دهد  انجام  است  حاضر  کاری 
خود در حل وفصِل بحران افغانستان را برای خود حفظ کند. 
و از آن جایی که این اهمیت نقش، توانسته اهمیت سیاسی، 
نظامی، اقتصادی و حتا اهمیت و وزن معامله یی در معادالت 
بین المللی را برای وی به همراه داشته باشد، هرگز خواهاِن 
اهمیت های  این  همۀ  پایان  که  افغانستان  مسالۀ  حل وفصل 
اوالً  که  واقعیت ها  این  بود.  نخواهد  است،  برایش  حیاتی 
است و  تأثیرگذار  و  مهم  افغانستان  مسالۀ  پاکستان در حل 
ثانیًا این کشور هرگز خواهاِن حل وفصِل مشکالت افغانستان 
نیستِی  و  هستی  فلسفۀ  از  دقیق تر  تحلیلی  به  را  ما  نیست؛ 
مدارسی از این دست رهنمون می شود که به نام دین، برای 
نیرو  افغانستانی ها،  یعنی  مرزها  سوی  آن  مسلماناِن  کشتن 

تربیت می کنند. 
را  کشور  از  دفاع  توان  که  می گویند  کشور  امنیتی  مقامات 
دارند، قوای هوایِی ما مشکالت اساسی دارد اما امید که رفع 
شود، و از طرفی مقامات ناتو نیز با تمام مشکالتی که هر روز 

افغانستان را بیشتر از لحاظ امنیتی مورد تهدید قرار می دهد، 
خروج  و  افغانستان  پولیِس  و  اردو  به  مسوولیت  واگذاری 
می کنند؛  عنوان  برگشت  قابِل  غیر  را  کشور  این  از  نظامی 
افغانستان چه  در  و حوادث  حقایق  چنین  یک  برآینِد  پس 

خواهد بود؟ 
که  شورشیانی  و  هستند  گرفتن  نیرو  حال  در  که  طالبانی 
تازه نفس از مدارس دینی پاکستان فارغ شده و کار عملی شان 
عملیات های  شایسته گی شان، طراحی  درجۀ  تأییِد  برای  نیز 
افغانستان  بی گناه  مردم  علیه  دهشت افکنانه  و  تروریستی 
است، برای فردای این سرزمین چه برنامه و طرحی دارند؟ 
افغانستان  در   ... و  دموکراسی  و  امنیت  بنیان های  چه قدر 
سست و بی دفاع به نظر می رسد، و انتخاباتی که در راه است 
و فقط چند ماه تا آن فاصله است، آیا خواهد توانست میراِث 

آشفته و نابه سامان و در دام چالش ها و بحران های خارجی 
و داخلِی گیرماندۀ تیم کرزی را مدیریت کند و کسی را بر 
سر کار آورد که توان بیرون آوردِن کشور از این باتالق را 
داشته باشد؟ وقتی ناآرامی ها و شورش ها تا این حد قوت 
گرفته اند، آیا کمربند امنیتی کشور آن قدر قابل اعتماد خواهد 
بود که بتواند امنیت انتخابات آتی و هم چنین فضای بعد از 

2۰۱۴ را تأمین کند؟ 
نقشه های  یا  و  می شوند  تربیت  پاکستان  در  که  نیروهایی 
در  امنیت  و  ثبات  زدِن  برهم  برای  بیگانه گان  که  شومی 
قضیه،  مهم تر  طرف  و  قضیه  یک طرِف  دارند،  افغانستان 

وضعیِت خودِ افغانستانی هاست. 
فساد رو به گسترِش سیاسی و اقتصادی، خوی معامله گری، 
و  دل سوزی  عدم  هم چنین  و  سودجویی  منفعت محوری، 

دل بسته گی به منافع ملی و ... همه دست به دسِت هم داده تا 
این چنین شوربازاری در افغانستان حاکم شود.

را  پاک سازی  و  باشند  مردم صادق  با  امنیتی  مقام های  باید 
اول از میاِن خود اغاز کنند تا دست پرورده گان استخبارات 
ما  کنند.  نفوذ  آن ها  صفوِف  در  نتوانند  طالبان  و  پاکستان 
نمونه های زیادی را داشته ایم که کسانی که از درون نیروهای 
امنیتی، با شورشیان همکاری کرده اند. از این رو اگر این روند 
اعزام  و  دینی  مدارس  تعطیل شدِن  فقط  نه  این  یابد،  ادامه 
طالِب مسلح و مجهز به واسکت های انفجاری، که خیانت 
به  را  کاری ترین ضربات  می تواند  که  نیروهای خودی ست 
پیکِر نیمه جاِن امنیِت ما وارد آورد. از این رو باید در مدت 
باقی مانده که فرصِت اندک و غیر قابل قیاسی است با بیش از 
یک دهه فرصِت سوخته و تلف شده یی که از کِف این مردم 
پی گیر  جداً  دولتی،  مسووالن  و  امنیتی  مقامات  شد،  ربوده 
پولیس  و  اردو  نیروی  در  موجود  چالش های  و  مشکالت 
شوند تا بتوانند با رفع این مشکالت، به قدرت و اقتدارِ آن ها 
بیافزایند. چرا که کشور منهای سربازاِن متعهد و فداکار، در 
آسیب پذیر  و  شکننده  خارجی،  و  داخلی  تهدید  هر  مقابل 

است. 
در  جاری  رویدادهای  و  حوادث  به  منصفانه  نگاه  یک  با 
و  کم  اصالح،  برای  اراده  که  گرفت  نتیجه  می توان  کشور، 
برای رد گم کردن و فضا را به آشوب و انحراف کشانیدن، 
تا  گرفته  صورت  زیادی  تالش های  است.  بوده  بسیار 
ضعف ها و چالش ها ناگفته و ناپیدا بمانند و کشور به پرتگاه 
اصالِح  برای  اندک فرصتی  بازهم  اما  شود.  نزدیک  نابودی 
نجاِت  برای  نو  برنامه یی  و  کار  می توان  و  مانده  باقی  امور 
راه اندازِی  توانایِی  که  کسانی  اگر  اما  داد.  ترتیب  افغانستان 
این برنامۀ نو را دارند خاموش بنشـینند، بدون شک خیانتی 

بزرگ و غیرقابل بخشش را مرتکب شده اند.

درس در مدارس دینی پاکستان 

و امتحان نهایی در افغانستان!

دست مجلس به دامن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
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به  حاضر  كه  شما  از  می كنم  تشكر  اشراق!  استاد 
نخست  شدید.  ماندگار  روزنامۀ  با  ویژه  گفت وگوی 
برگزاری  به  سال  یک  از  كمتر  می پرسم.  انتخابات  از 
مانده است. وضعیت  باقی  انتخابات ریاست  جمهوری 
زمان  فرارسیدن  به  توجه  با  را  حاكم  جو  و  سیاسی 

برگزاری انتخابات چگونه ارزیابی می  كنید؟
کرده  پیدا  ویژه یی  اهمیت  افغانستان  در  انتخابات  بحث 
است. به این دلیل که همزمان با برگزاری انتخابات انتقال 
سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی نیز صورت می  گیرد و 
زمینه فراهم می شود که افغان ها بیشتر به مدیریت جامعۀ 

خودشان نقش ایتفا کنند.
 اما در این میان دو سه موضوع مهم جلب توجه می کند: 
یکی این که کسانی بر سر اقتدار هستند در مسیر برگزاری 
انتخابات بایستی گام های صادقانه یی بردارند. از امکانات 
استفاده  سوء  خودشان  خاص  هدف های  برای  دولتی 
باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیگر،  طرف  از  نکنند. 
یک کمیسیون مستقل و بی طرف باشد. از جانبی هم، باید 
قوانین انتخابات نیز مطابق مصالح و منافع ملی افغانستان 

باشد؛ در برابر چنین قوانینی نباید چالش ایجاد شود. 
مسألۀ مهم دیگر این که انتخابات باید یک وسیلۀ گذار از 
وضعیت نابسمان و ناهنجار کنونی به وضعیت هنجار و 
مطلوب باشد و زمینۀ به قدرت رسیدن یک رهبری جدید 
را فراهم کند، تا این که افغانستان وارد یک مرحلۀ جدید 

حیات ملی خود شود.
بمانند،  باقی  قدرت  در  دارند  تالش  که  حلقه هایی  اگر 
به  این  کنند،  منحرف  مسیرش  از  را  انتخابات  این ها 
متوجه  اگر  حلقه ها  این  شد؛  خواهد  تبدیل  چالش  یک 
وضعیت جاری افغانستان باشند و مصالح و منافع ملی را 
ارجحیت دهند، شکی وجود ندارد که سالمت انتخابات 
فرصت  یک  به  آینده  انتخابات  و  شد  خواهد  تضمین 
خوبی تبدیل خواهد شد و افغانستان از بحرانی که فعاًل 

با آن روبرو است، به خوبی عبور خواهد کرد.
جامعۀ  افغانستان،  مردم  سیاست مداران،  به  مربوط  این   
جهانی و نهادهایی است که بر روند انتخابات تأثیر دارند. 
اگر انتخابات بر اساس مصالح مردم و معیارهایی که الزم 
در  اگر  بود.  خواهد  خوب  فرصت  یک  برود،  پیش  به 
به  گیرد،  سنگ اندازی صورت  انتخابات  برگزاری  مسیر 
مسوولیتش  فکر  من  که  شد  خواهد  تبدیل  بحرانی  یک 
سیاسی  مسیر سالمت  در  که  بود  کسانی خواهد  متوجه 

افغانستان چالش ایجاد کردند.
چه قرینه هایی وجود دارد كه نشان می دهد انتخابات با 
چالش یا مشكل مواجه شود؟ به عبارتی آیا انتخابات 

برگزار خواهد شد؟
اقتدار  سر  بر  کماکان  می خواهند  که  حلقه هایی  برخی 
بکنند، سعی  دنبال  را  کنونی  فساد  از  پر  مسیر  و  بمانند 
با  با  که  سنتی  ابزارهای  برخی  از  استفاده  با  می کنند 
وجود آمدن قانون اساسی جدید و تحوالتی که به وجود 
یا  شوند.  می  متمسک  آن  به  نیستند،  کارآمد  دیگر  آمد، 
گویا  که  دهند  نشان  گونه یی  به  را  اوضاع  می خواهند 
که  دارند  وجود  قرینه هایی  نمی شود.  برگزار  انتخابات 
برگزار  برای  توجیهی  می  کنند  تالش  حلقات  برخی 
نکردن انتخابات پیدا کنند. در کنار این، تالش هایی برای 
مهندسی انتخابات نیز در گوشه و کنار دیده می شود که 
از زیر نظر تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بیرون نیست. 

هم استفاده از ابزارهای سنتی و هم تالش برای مهندسی 
روبرو  مشکل  با  را  انتخابات  سالمت  دو  هر  انتخابات 
هستند  طرح  هایی  چنین  دنبال  به  که  کسانی  اما  می کند. 
باید بدانند که مردم افغانستان دیگر آن مردمی نیستند که 
و  بیدار  از  مردم  کرد. حاال  بازی  با سرنوشت شان  بتوان 
شعور باالتر سیاسی برخوردار شده اند. اگر مردم حکومت 
فاسد کنونی را تحمل کرده اند، به دلیل پخته گی سیاسی 
آن ها می باشد؛ مردم سعی کرده اند نظامی را که با تالش 
هم  از  آمده،  وجود  به  تأثیرگذار  نیروهای  و  آن ها  خود 
نپاشد و نظام به سوی نابسامانی نرود. به همین دلیل مردم 
افغانستان خیلی سعی کرده اند که خویشتن دار باشند و  به 

سرنوشت شان  به  اگر  اما  کنند.  برخورد  متساهالنه  گونۀ 
این  گونه بی رحمانه بازی  شود، من فکر می کنم  که آن ها 

واکنش های جدیی نشان خواهند داد.
و  كردید  مطرح  شما  نگرانی هایی كه  به  توجه  با 
از  خارجی  نیروهای  نظرداشت خروج  در  با  همچنان 
كشور همزمان با برگزاری انتخابات، راهی كه بتوان از 
طریق آن یک انتخابات شفاف، دموكراتیک و عادالنه 

را برگزار كرد، كدام هاست؟
فکر می کنم کسانی که در همین ده سال زمام قدرت و 
سکان اقتدار را به دست داشتند، این ها باید بدانند که به 
با این استفاده غیر شریفانه از منابع و  این شیوۀ غلط و 
امکانات ملی نه برای خودشان کاری کرده می توانند و نه 

یک میراث مناسبی را برجای می گذارند.
به  شان  نگاه  در  را  تغییرات  یک  این ها  که  است  بهتر   
وجود بیاورند و متناسب به این تغییرات خودشان را با 

مصالح مردم افغانستان هماهنگ سازند.
جریان  دو  شاهد  حاضر  حال  در  ما  استاد،  ببخشید 
هستیم، یكی كسانی است كه رهبری نظام را به دست 
دارند و دیگر هم اپوزیسیون های سیاسی است كه به 
قول خودشان از حمایت مردمی هم برخوردار هستند؛ 
را  نقشی  چه  دولت  با  هماهنگ  سیاسی  اپوزیسیون 

می تواند در انتقال مثبت سیاسی بازی كند؟ 
باشند و  تأثیر گذار  انتخابات همۀ طرف ها می توانند  در 
شکی وجود ندارد که دوجهت تأثیرات بیشتری را دارد. 
یکی دولت افغانستان و دیگر هم گروه های اپوزیسیونی 
که با برنامه های مشخص در برابر رویکردهای دولت و به 
ویژه حکومت افغانستان قرار گرفته اند. بحث این است که 
انتخابات دیگر مربوط به این شخص و آن شخص نیست. 
مربوط به دولت و مردم افغانستان و تشکیل هایی ست که 
در مسیر تعریف شده گام بر می دارند. این ایجاب می کند 

که حکومت در قالب نظام جمهوری اسالمی 
افغانستان با رویکردهای صادقانه گام بردارد. 
حکومت هم باید کمیسیون ملی و مستقل را 
به وجود بیاورد، هم ذهنیت استفادۀ سوء از 
به  را  انتخابات  مهندسی  و  دولتی  امکانات 
دور کند. بگذارند که مردم افغانستان کی را 
انتخابات می کنند. از طرف دیگر تشکل های 
سیاسی هم که در قالب اپوزیسیون دور هم 
این  در  می توانند  هم  این  ها  شده اند،  جمع  
روند ممد و موثر واقع شود. به این معنا که 
سرلوحه های منظم داشته باشند، طرح داشته 
باشند، هماهنگی داشته باشند که نمونه های 
و  احزاب  همکاری  شورای  قالب  در  آن 
ایتالف  مثل  سیاسی  جریان  های  بعضی 
فعالیت  زمینه ها  این  در  ملی  جبهۀ  و  ملی 
و  مدنی  جامعۀ  نقش  آن  بر  عالوه  می  کنند. 
جریان هایی که هدف آن ها گذار مسالمت آمیز 
سیاسی- اجتماعی است، خیلی موثر است. 
نقش  می توانند  نیز  افغانستان  مردم  خود 
خوب داشته باشند، می توانند مشارکت کنند 
و زمینۀ رقابت را فراهم سازند؛ نظارت کنند 
انتخابات  پنهانی مسیر  پیدا و  که دست های 

را منحرف نسازد.
از طرف دیگر، سازمان های معتبر جهانی و 
هستند،  دوست  افغانستان  با  کشورهایی که 
این ها همه می توانند بر جریان سالم انتخابات 

در افغانستان به گونه یی تأثیر داشته باشند.
فضای  هستید،  اجتماعی  علوم  استاد  شما 
عمومی كمتر ناظر تحوالت و جریان های 
برای عبور  فعلی است؛ همچنان گفته می شود طرحی 
از بن بست موجود نه از طرف دولت و نه هم از طرف 
با  را  نخبه گان  نقش  است،  نشده  ارایه  اپوزیسیون 
درنظرداشت وضعیتی كه اشاره كردم، چگونه می بینید؟
برای  مجموعه های  و  نهادها  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
نظارت از عملکردهای حکومت موظف هستند، اما این 
را  خودشان  نتوانستند  یاهم  و  نخواستند  یا  مجموعه ها 
با معیارهای قانونی برابر بسازند. شکی وجود ندارد که 
با  هم  دارند  انتقادی  موضع  که  نیروهایی  طرف  این  در 
فشارهای متنوعی روبرو هستند. گروه هایی که در بیرون 
از نظام به عنوان اپوزیسیون و نهادهای منتقد قرار دارند، 
بازی  نقش  سیاسی  و جریان های  تحوالت  در  می توانند 

کنند.  
در بحث فضای عمومی، باید یک مفاهمه و گفتمان میان 
کاستی های  بتواننند  آن ها  تا  بیاید.  وجود  به  شهروندان 
نظام را نقد کنند و  در بهبود وضعیت آن ها سهم داشته 
باشند. اما نخبگان هم می توانند زمینۀ وفاق و گفت وگو 
را میان شهروندان جامعه به وجود بیاورند؛ آن ها باید در 
حوزۀ عمومی مطالباتی داشته باشند و نقش را بازی کنند. 
من فکر می کنم که هماهنگی میان نخبه گان در عرصه های 
مختلف ضرورت هم هست و تأثیرات خاص خود را هم 

می تواند برجای بگذارد.
ارایه  نجات كشور  برای  را  برخی چهره ها طرح هایی 
سخن  ملی  اجماع  از  چهره ها  از  شماری  كرده اند؛ 
طرح  مسعود  ولی  احمد  آقای  همچنان  و  گفته اند 
اجندای ملی را مطرح كرده است، چه قدر این طرح ها 
از سال  از شرایط كنونی و پس  برای عبور  می توانند 
ملی  اجندای  طرح  مشخصًا  گردند،  واقع  موثر   2014

چگونه طرحی است؟

طرح وفاق ملی و اجماع ملی طرح هایی است که برای 
ریخته  کرزی  رییس جمهور  و  حاکم  نظام  قدرت  ابقای 
ملی  وفاق  و  ملی  اجماع  بحث  که  کسانی  است.  شده 
در  واحدی  خون  که  هستند  کسانی  می کنند  مطرح  را 
وجود آن ها و سردم داران نظام جاری است. یعنی آن ها 
ندارند.  متفاوت  سخن  و  جدید  طرح  نو،  حرف  کدام 
این  صداها بر محور قدرت فعلی، تالش دارند یک نوع 
برای  بیاورند و تالشی است  به وجود  را  آرایش جدید 
گرفتن قدرت و رفتن به سوی انتخابات و حفظ قدرت. 
این ها تالش دارند قدرت از حوزۀ کنونی خارج نشود. 
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  که  ملی  اجندای  طرح  اما 
مطرح شده، یک  از شخصیت  ها  به همکاری شماری  و 
این طرح روی وفاق و اجماع  مقدار متفاوت است. در 
ملی بحث شده است. در رساله یی که آقای مسعود تدوین 
از مسایل مهم تماس گرفته شده است؛  کرده، به برخی 
تلقی  تابو  عنوان  به  افغانستان  تاریخ  در  که  مسایلی 
می شدند؛ یعنی یک نگاه واقع گرایانه به قضیۀ قدرت در 
گذار  راه های  به  طرح  این  در  می شود.  دیده  طرح  این 
اجتماعی  سیاسی  توسعه یافته گی  به  توسعه نیافته  گی  از 
پرداخته شده است. یعنی این که قدرت تا اکنون به اشکال 
مرکزیت می چرخیده  در یک  و  بوده  انحصاری  مختلف 
است. روی مسألۀ دولت سازی و ملت سازی با توجه به 
در عصر  که  معیارهایی  و  افغانستان  واقعیت های جامعۀ 
ما شکل می گیرند، در اجندای ملی پرداخته شده است. 
این   بحث ها سطحی و زودگذر نیست و از افق کالنتری 
برخوردار است. این طرح که به عنوان یک گفتمان ملی 
با رویکرد سیاسی- فلسفی مطرح شده، اگر رویش بهتر 
کار صورت گیرد می تواند فضای خوبی را در وضعیت 

فعلی افغانستان به وجود آورد.
جامعه واجد عملی شدن چنین طرحی است؟ 

با  سیاست مداران شان  که  هستند  منتظر  افغانستان  مردم 
با  مثاًل  می شوند.  وارد صحنه  باوری  و  تفکر  طرح،  چه 
تحوالتی که در منطقه و جهان رونما شده سیاست مداران 
در  را  جدی  سخنان  و  شده اند  متحول  مقدار  چه  آن ها 
بنابراین  می توانند.  کرده  مطرح  سیاست  و  قدرت  حوزۀ 
طرح اجندای ملی نه به عنوان یک ضرورت و نیاز که به 

عنوان یک انتظار مطرح شده است.
اخرین سوال این است كه در گرماگرم بحث انتخابات، 
جنجال مرزی میان افغانستان و پاكستان باال شده است، 
از به رسمیت نشناختن خط دیورند سخن  كرزی هم 
گفته است؛ بعد سیاسی این مسأله را چگونه ارزیابی 

می كنید؟ 
درست  بخش  این  در  اشراق  آقای  صحبت  از  )قسمتی 
ضبط نشده است( ... بحث دیورند بحثی است که مورد 
اتقاق کل مردم افغانستان نیست؛ همۀ نخبه گان، متفکران 
دانشمندان افغانستان نیز بر نکتۀ واحدی در این خصوص 
متمسک نمی شوند. اگر آقای کرزی در این زمینه صادق 
وجود  به  زمینه  این  در  متخصصی  تیم های  باید  می بود 
می آمد و همچنان جنبه های حقوقی، تاریخی، سیاسی و 
استراتژیک مسأله سنجیده می شد و این بحث باید در دو 
طرف سرحد هم به همه پرسی گذاشته می شد؛ اگر قرار 
شورای  طریق  از  باید  می شد  طرفه  یک  بحث  این  بود 
متأسفانه  می شد.  بررسی  بین المللی  دادگاه های  و  امنیت 
دیورند به حربۀ تبلیغاتی تبدیل شده است. همانطوری که 
حکومت های گذشته نیز از این موضوع استفادۀ تبلیغاتی 
پایدار  به صورت  ملی  معضل  یک  عنوان  به  و  کرده اند 

توجه به حل این مشکل صورت نگرفته است.

به واسطۀ تروریسم...
 افغانستان را شدیداً محکوم کرده، گفت: تروریستان 
و عناصر بیگانه یی که در عقب آنان قرار دارند، باید 
بدانند که با انجام چنین اعمال ضد اسالمی و غیر 
انسانی نمی توانند مردم افغانستان را از عزم و ارادۀ 
شان در راستای حفاظت از استقالل کشور، آبادی و 

پیشرفت و رسیدن به سعادت باز دارند.
حامد کرزی از شجاعت، فداکاری و سرعت عمل 
اسرع  به  که  حادثه  این  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
تلفات  از  و  آوردند  در  پا  از  را  تروریستان  وقت 
هموطنان ما جلوگیری کردند، تمجید به عمل آورد.

استقالل  تمامیت و  از  افغانستان  او گفت که مردم 
و  آرام  زنده گی  و  می کنند  حفاظت  خویش  خاک 

صلح آمیز می خواهند. اگر این حق افغان ها با اهداف 
بیگانه ها سازگار نیست و آن ها می خواهند به واسطه 
تروریزم و وحشت، افغان ها را خسته و تابع خویش 
این  افغان ها  تاریخ  زیرا  می کنند،  اشتباه  گردانند، 
شده  خوبی  دوستان  آنان  که  است  کرده  ثابت  را 

می توانند، اما به ظلم و تعدی تسلیم نمی شوند.
سفارت امریکا نیز با محکوم کردن حمله گروهی به 
مرکز شهر کابل در بیانیه یی آورده که این حمله یک 
بار دیگر نبرد مداوم شورشی ها را علیه آینده بهتر 

برای افغانستان نشان می دهد.
نیروهای  موثر  و  سریع  واکنش  از  بیانیه  این  در 
موضوع  این  که  شده  تأکید  و  تقدیر  افغان  امنیتی 
عهده  به  برای  افغانستان  دولت  که  می دهد  نشان 
گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی در این کشور از 

توانمندی الزم برای حفاظت از مردمش برخوردار 
است.

افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده گی  هیات  دفتر 
المللی  بین  سازمان  نماینده گی  دفتر  به  حمله  نیز 
مهاجرت را محکوم کرده و افزوده که فقط وضعیت 

یکی از زخمی شده گان وخیم است.
قربانیان  خانواده  با  همدردی  ابراز  با  ملل  سازمان 
و  افغان  امنیتی  نیروهای  واکنش  که  گفته  حادثه 

سازمان ملل در این حادثه قابل قدردانی است.
به  گذشته  روز  عصر  که  گروهی  انتحاری  حمله 
بعد  شد،  انجام  مهاجرت  المللی  بین  سازمان  دفتر 
نیروهای  میان  درگیری  ساعت  به شش  نزدیک  از 
امنیتی و مهاجمان انتحاری ساعت ۱۱ شب گذشته 

به وقت کابل پایان یافت.

استاد اشراق حسینی:

»اجندای ملی« طرحی متفاوت است

نیروهای ما پس از 2014...
 نظامی نیروهای این ائتالف در سال 2۰۱۴ میالدی 
و آغاز فصل جدید فعالیت آنها در افغانستان گفت: 

تعهدات شما بیش از پیش ارزشمند است.
وی همچنین در مورد برنامه ریزی ماموریت جدید 
مشاوره  و  رایزنی  افغان،  امنیتی  نیروهای  آموزش 
از  پس  کشور  این  نیروهای  از  حمایت  و  دادن 
سال 2۰۱۴ میالدی سخن گفت و افزود: این یک 
کمتر  آن  گسترۀ  و  بود  نخواهد  نظامی  ماموریت 
روی  پیوسته  و  دایم  حمایت  زمینه  در  من  است. 

رومانیا حساب می کنم.
دبیرکل ناتو گفت که رومانیا نقش بسیار قدرتمندی 

در داخل این ائتالف دارد.
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ته  ټاکنو  راتلونکیو  چې  کې  حال  داسې  په 

نن  لړۍ  وېش  د  کارتونو  د  ورکونې  رایه  د 

به د  ته  نېږې څلور میلیونه کسانو  او  پیلېږي 

رایه ورکونې کارتونه ووېشل يش، د رڼو ټاکنو 

کوالی  نيش  پروسه  دغه  چې  وايي،  بنسټ 

ټولو په رشايطو پوره کسانو ته کارتونه ورکړي.

د دې بنسټ چارواکي وايي، دغه راز خلک 

په ټاکنو کې برخه اخیستو ته لېواله نه دي او 

له السه ورکړی  باور  یې خپل  پروسه  په دې 

دی.

ایوبزاده  نعيم  مرش  بنسټ  د  ټاکنو  رڼو  د 

ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د رایه ورکونې د 

کارتونو وېشل د ټاکنو د پروسې یو پیل دی او 

یو نېک اقدام دی.

ستونزې  ډېرې  خو  ده؛  نه  رستارسي  پروسه  دا  وايي،  هغه 

د  مراکز  وېشلو  د  کارتونو  دې  د  ځکه  لري،  رسه  ځانه  له 

ښارونو په مرکزونو کې دي، د لرې پرتو سیمو خلک نيش 

کوالی کارتونه واخيل او ولسوالۍ تر پوښښ الندې نيش 

راوستلی.

د ده په خربه، د ټاکنو د پروسې او رایه ورکونې د کارتونو د 

وېش لپاره بله جدي ستونزه نا امني ده، چې په ډېرو سیمو 

ګواښ  خپل  تر  سیمې  یې  یا  او  دي  واکمن  یا  طالبان  کې 

الندې راوستي دي او ښايي خلکو ته د کارتونو د وېشلو او 

رایه ورکونې لپاره خنډ وګرځي.

د رڼو ټاکنو د بنسټ مرش وویل، د رایه ورکونې د وېش دغه 

پروسه یو ښه اپشن او انتخاب نه و چې د ټاکنو کمېسیون او 

حکومت غوره کړ، چې ستونزې هم وررسه ملې دي.

ښاغلی ایوبزاده وايي، که داسې وګڼل يش چې خلک چمتو 

ورکړي،  رایه  او  واخيل  کارتونه  ورکونې  رایه  د  څو  دي، 

نه  لېواله  او  کتو رسه چمتو  په  ته  تجربو  تېرو  ښايي خلک 

وي چې کارتونه واخيل او یا رایه ورکړي؛ خو تر څنګ یې 

نورې ادارې شته چې خلک به وهڅوي څو کارتونه واخيل 

او رایه ورکړي.

د ده په باور، سیايس ګوندونه او اېتالفونه شته چې هر ګوند 

او اېتالف خپل نوماندان لري او هغوی خپلو نوماندو ته د 

رایه اخیستو لپاره کمپاینونه او عامه پوهاوي کوي، چې دا 

خلکو رسه مرسته کوي څو کارت واخيل او رایه ورکړي.

هغه وايي، د دې تر څنګ په دویم قدم کې مدين ټولنې دي 

چې په ټاکنو کې د خلکو د برخه اخیستو لپاره کار کوي او 

دوی له دې وړاندې هم عامه پوهاوي تررسه کړي او ال هم 

په دې برخه کې کار کوي.

ښاغلی نعیم ایوبزاده وايي، که څه هم چې د ټاکنو پروسه 

نن د رایه ورکونې د کارتونو له وېش نه پیلېږي؛ خو د ټاکنو 

په اړه د عامه پوهاوي او ښه تررساوي لپاره یې له نیول شویو 

تدابیرو خوښ نه دی؛ بلکې په دې برخه کې دېر کار ته اړتیا 

شته چې دولت او د ټاکنو کمېسیون یې تر رسه کړي.

د  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  چې  هم  څه  که  وايي،  هغه 

یوشمېر تدابیرو د نیولو خربه کوي؛ خو ښه به دا وي چې 

خپلې ټولې ژمنې او ادعاوې په عمل کې پلې او ثابتې کړي.

دی زیاتوي د ټاکنو پر وړاندې عمده ستونزې نا امني او د 

نه لري، همدارنګه  باور دی، چې په دې پروسه یې  خلکو 

تبلیغات  له لوري منفي  او د هېواد دښمنانو  د مخالفو ډلو 

کول دي، چې غواړي خلک په ټاکنو کې له برخه اخیستو 

را وګرځوي.

استازی  خلکو  د  زابل  د  کې  جرګه  وليس  په   همدارنګه 

امنیتي  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  کالتوال  عبدالقادر 

سوېيل  په  یوازې  نه  دي،  پیچده  او  ستونزمن  وضعیت 

والیتونو بلکې د هېواد په ډېرو نورو برخو کې هم نا امني 

مکلفیت دی چې  امنیتي ځواکونو  د  دا  او  ده  پراخه شوې 

د خلکو  مهال  پر  وېش  کارتونو  د  ورکونې  رایه  او  ټاکنو  د 

امنیت وسايت.

پرتو  لرو  په  هم  اوس  او  لري  اندېښنې  خلک  وايي،  هغه 

نيش  ته  بلې  نه  سیمې  یوې  له  خلک  حتی  کې  ولسوالیو 

خپلې  حتی  او  کوي  نه  مراجعه  ته  حکومت  خلک  تللی، 

حقوقي دعوې، دوسیې او قضیې په طالبانو حلوي.

دی زیاتوي، چې افغانان او په ځانګړي ډول د نا امنه سیمو 

یا  او  په تېرو ټاکنو کې یې برخه نه وه اخیستې  خلک چې 

نه  ډېرو شیانو  او  پرېکړو  ډېرو  په  نن  برخې شوي ول،  بې 

بې برخې دي، نو له تېرو وختونو نه په تجربې رسه به اوس 

په دې پوه شوي، چې باید په ټاکنو کې برخه واخيل او رایه 

ورکړي.

ښاغيل کالتوال وویل، دا د خلکو لپاره ډېره مهمه ده او باید 

ورته متوجه يش، خو که په ډېرو سیمو کې خلک نه کارتونه 

واخيل او نه هم رایه ورکړي؛ نو طبیعي خربه ده چې د ټاکنو 

مرشوعیت به تر پوښتنې الندې راځي.

د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي، چې د نوم لیکنې په دې 

بهیر کې به شااوخوا څلور میلیونه افغانانو ته د رایه ورکونې 

نوي کارتونه ورکړل يش.

درې  لیکنې  نوم  د  کابل  په  ویيل،  ویاند  کمېسیون  دې  د 

ټولو  نورو  په  او  دوه  کې  والیتونو  لویو  څو  په  مرکزونه، 

والیتونو کې د نوم لیکنې یو یو مرکز جوړ شوی دی.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / 2۰۱۴ زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مركزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

د رایه ورکونې د کارتونو له وېش سره سم

خلک دې له تېرو تجربو زده کړه وکړي
اعالنفاتحه

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

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

به اطالع عموم رسانیده می شود که مراسم فاتحۀ 
شهید محسنی، فردا دوشنبه از ساعت یک و سی 
دقیقۀ پس از چاشت تا ساعت سه و سی دقیقه، 

در مسجد عیدگاه شهر کابل برگزار می شود.


