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داوودزی
نمایندهچهکسی
دراسالمآباداست؟

تا  است  کشور  خارجه  وزارت  و  جمهوری  رییس  شخص  افغانستان،  دولت  بر  حاال 
پیشتر از هر کاری آقای داوودزی را به کابل فراخوانند و از ایشان در مورد این اظهارات 
و  بیانات  در  نه  است  گفته  آقا  این  که  آنچه  زیرا  کنند.  بازخواست  غریب  و  عجیب 
اظهارات رسمی حکومت ما وجود دارد و نه اکثریت قاطع مردم افغانستان چنین فکر 
می کنند. برای ما پاکستان دشمن است و امریکا دوست و متحد استراتژیک و قابل 
حساب. ما باید این حساب را روشن کنیم و به وضاحت بیان نماییم، زیرا اظهارات 
آقای داوودزی، باعث گمراهی افکار عامه پاکستان می شود و بر تمامی اسناد، مدارک 
و ادعاهای مبتنی بر مستنداتی خط بطالن می کشد که در طی سال های گذشته بر علیه 

پاکستان وجود داشته است. 

علیه تروریستان تاکید کرده و گفته است که 
مقابل  در  متحدانه  امریکا  و  افغانستان  مردم 
تروریستان ایستاده اند و ایثار آن ها در این راه، 

هرگز فراموش نخواهد شد.

داشته اند.
از  نیز  داخله  امور  وزارت  حال  همین  در 
قاتالن  نفری  پنج  گروه  یک  بازداشت 
سازمان یافته در جریان عملیات تصفیوی در 
داده  خبر  کندز  والیت  خان آباد  ولسوالی 

است.
است  اعالمیه ای گفته  انتشار  با  این وزارت 
که این عملیات از چند روز به این طرف در 
ولسوالی خان آباد ادامه دارد که در جریان آن 

یک گروه قاتلین سازمان یافته بازداشت شد.
اعضای  داخله،  امور  وزارت  گفته ی  به 
ناامنی،  قتل،  مورد  چندین  در  گروه  این 
سرقت های مسلحانه و اخالل اوضاع امنیتی 
این  داشته اند.  نقش  خان آباد  ولسوالی  در 
وزارت می افزاید که باشندگان این ولسوالی 
آمده  ستوه  به  گروه  این  اعضای  دست  از 

بودند.

نیز هدف  ناتو را  نیروهای  هلی کوپترهای 
قرار دهند. 

اما کریستین جاکوبسن سخنگوی آیساف 
تحقیقات  در  را  نشانه ای  هیچ  می گوید 
دهد  نشان  که  نیاورده اند  بدست  ابتدایی 
طالبان با سالح هایی که بتواند هلی کوپتر 

را هدف قرار دهد، مجهز شده باشند. 
در  تحقیقات  گفت  آیساف  سخنگوی 
رابطه به چگونگی سقوط این هلی کوپتر 
بدست  نهایی  نتایج  هنوز  و  دارد  جریان 
آنها نرسیده است. او گفت که هم اکنون 
برگرداندن  برای  آیساف  تالش  تمام 
و  هلی کوپتر  سقوط  حادثه ی  بقایای 
این حادثه  به چگونگی  رابطه  در  تحقیق 

جریان دارد. 
در همین حال شماری از رسانه ها گزارش 
داده اند که بیشتر کسانی که در هلی کوپتر 
امریکایی کشته شده کماندوهای ویژه ای 
مخصوص  عملیات های  در  که  بوده اند 

مانند شکار بن الدن شرکت می کنند. 

ریاست  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
تن  چهار  بازداشت  از  ملی  امنیت  عمومی 
و  انتحاری  حمالت  سازماندهندگان  از 
در  حقانی  سراج الدین  به  مربوط  انفجاری 
والیت خوست و همچنین بازداشت چهار 
تن از شورشیان طالب در قندهار خبر داده 

است.
است  گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
شبکه  به  مربوط  شده  بازداشت  افراد  که 
تروریستی سراج الدین حقانی اعتراف کرده 
پاکستان  میرامشاه  از  را  انفجاری  مواد  که 
حمالت  انجام  جهت  خوست  والیت  به 
انتقال  شورشیان  برای  انفجاری  و  انتحاری 

داده اند.
نیز  طالبان  شده  بازداشت  افراد  همچنین 
گفته اند که در انتقال افراد انتحاری از کویته 
قندهار دست  و  هلمند  به والیات  پاکستان 

مقام های  از  برخی  با آن که  8صبح، کابل: 
نیروهای  هلی کوپتر  که  گفته اند  نظامی 
امریکایی در عملیات شب شنبه در والیت 
میدان وردک توسط شلیک راکت طالبان 
روز  آیساف  سخنگوی  اما  کرده  سقوط 
گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل 
بدست  را  نشانه هایی  و  آمار  هنوز  گفت 
هلیکوپتر  این  دهد  نشان  که  نیاورده اند 

توسط شلیک طالبان سقوط کرده باشد. 
نیز  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
والیت  در  ناتو  نیروهای  هلی کوپتر  یک 
پکتیا مجبور به فرود اضطراری شد. طالبان 
هلی کوپتر  دومین  این  که  کرده اند  ادعا 
آنها  توسط  که  است  هفته  یک  طول  در 

سرنگون می شود. 
پس از آن که 31 کماندوی ویژه ایاالت 
در  هلی کوپتر  سقوط  در  امریکا  متحده 
نگرانی  این  شد،  کشته  میدان وردک 
سالح های  به  طالبان  که  یافته  افزایش 
می توانند  زیرا  یافته،  دست  پیشرفته تری 

هشت تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان 
بازداشت شدند

آیساف: 
شواهدی از دسترسی طالبان به سالح های جدید نداریم

جمهور  رییس  کرزی  حامد  کابل:  8صبح، 
رییس  اوباما  بارک  با  شب  یک شنبه  کشور، 
گفتگوی  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور 
تلیفونی کرده است. در اعالمیه ای که از دفتر 
ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که 
مورد  در  امریکا  و  افغانستان  جمهور  روسای 
سربازان افغانی و امریکایی که در اثر سقوط 
یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در میدان وردک 

به قتل رسیدند، ابراز تاسف کرده اند.
رییس  اوباما  بارک  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
جمهور امریکا در این گفتگو بر مبارزه پیگیر 

کرزی و اوباما بر مبارزه با تروریزم تاکید کردند

معرفی استراتژی...

اربکی سازی و...

بدون کمک های خارجی...
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روزنامه8صبحبرگزارميکند

روزنامه 8 صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي 
و مرکز  راديويي در شمال شرق، شمال، غرب  و  خبرنگاران رسانه هاي چاپي 

کشور برگزار مي کند.
به ويژه  رسانه اي  کارشناسان  شش روزه  آموزشي  کارگاه هاي  اين  در 
کارشناسان امور گزارشگري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري 
گزارش هاي  تهيه ي  طريق  از  فساد  موارد  افشاسازي  به وسيله  افغانستان،  در 

تحقيقي خواهند پرداخت.
اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، 
پروان، لوگر و وردک؛  در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و 
فارياب و در هرات براي خبرنگاران هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 
تامين  اشتراک کنندگان  باش  و  بود  محل  و  غذا  برگشت،  و  رفت  مصارف 
مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که 
طرح هاي  شان را براي تهيه ي يک گزارش تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که 
طرح گزارشگران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه 8صبح 
پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارشگر در روزنامه 8صبح به 

چاپ خواهد رسيد.  
از خلص  نسخه  يک  کارگاه ها،  اين  در  اشتراک  منظور  به  مي توانند  عالقمندان 

سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:
inv.8am@gmail.com  

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
0700269638 و  0700228988 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت کابل تا 14 سنبله و در واليت بلخ تا 
14 ميزان مي باشد.

براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود. 

روزنامه8صبحبرگزارميکند

عناوینمطالبامروز:

]در صفحه 4[

ایرانوطالبان
دشمناندیروز
دوستانامروز

در  وحدت  حزب  کشف  مقام  یک 
که  بود  گفته  زمان  آن  در  بامیان 
خود  ایران  کنسول  رجایی  آقای 
آغاز  از  خبر  و  بود  شده  مسلح 
حمله ی ایران را در یکی از شب های 
تابستان 1367 به مسووالن نظامی 
هرحال  به  بود.  داده  بامیان  در 
ایران  در  اصالح طلبان  حکومت 
مانع  و  گردید  غالب  فضا  این  بر 
با طالبان شد.  تمام عیار  یک جنگ 
نگرانی ایران از حمله به افغانستان 
این بود که این حمله بهانه ای برای 
غرب خواهد بود تا ایران را بیشتر 
تحت فشار قرار دهد. در آن زمان 
عملی  با  طالبان  که  می رفت  گمان 
سرسخت  دشمن  دادند  انجام  که 
برای ایران به شمار می رود. ایران 
هم  و  مذهبی  و  زبانی  لحاظ  از  هم 
شمال  جبهه ی  از  جایی که  آن  از 
مورد غضب  بیشتر  می کرد  حمایت 
طالبان بود.           )ادامه در صفحه 4(

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1216    سه شنبه 18 اسد 1390

وحشی گری های طالبان 
پس از سقوط مزارشریف 

در سیزده سال قبل
با ورود سپاه  است  اسد مصادف  هفدهم  امروز 
شهر  به  طالبان  گسیخته ی  افسار  و  وحشی 
خلیفه ی  مدفن  و  مرقد  که  شهری  مزارشریف، 
مسلمین حضرت علی در آنجاست. قاعدتا انتظار 
منادی  و  به ظاهرمسلمان  سپاه  این  که  می رفت 
این  تقدس  و  حرمت  اسالمی،  اخالق  ارزش های 
شهر را به اعتبار مدفن حضرت علی، پاس دارند 
نه  مسلمانی،  هر  ذهن باور  در  که  اعمالی  از  و 
بی احترامی بلکه بی حرمتی به یکی از بزرگان اسالم 
زیرپاگذاشتن  با  طالبان  ولی  کنند.  اجتناب  است، 
اسالمی  ارزش های  ابتدایی ترین  و  بدیهی ترین 
که  گرفتند  پیش  در  را  رویه ای  شهر،  این  در 
خاطرات هول انگیز یورش چنگیز و آتیال و سایر 
کشورگشایان را در خاطره ها زنده می نمود. مردم 
مزارشریف از این روز به عنوان یکی از تلخ ترین 
روز  این  در  زیرا  می کنند،  یاد  تاریخ  در  روزها 
نه  که  بوده اند  نسل کشی هایی  و  جنایات  شاهد 
در اخالق اسالمی و نه در عرف بین المللی و نه 
در رفتارهای انسانی، جایگاهی برای آن می توان 
مردم  دهقان،  کسبه کار،  از  اعم  هیچ کسی  یافت. 
عادی و غیرنظامی و دکاندار از این ایلغار جاهالنه 
طالبان  باشد.  مصوون  نمی توانست  ظالمانه  و 
در این یورش ضدانسانی نه فقط عرف و اخالق 
اسالمی و انسانی را به هیچ گرفتند ، بلکه تعدادی 
از دیپلومات های ایرانی را که در عرف سیاسی در 
هرجایی از مصوونیت برخوردارند، با شرارت و 
قساوت بی نظیری به قتل رساندند تا نشان دهند که 
به هیچ اصل و قاعده ای چه اسالمی و چه بین المللی 
باورمند نیستند و جز به فرامین و دساتیری که 
اربابان پاکستانی آنان تجویز می کنند باور ندارند. 
طالبان در این روز شوم تعدادی از مردم بی گناه 
را به کانتینرها ریختند تا ظاهرا به قصد بازجویی 
به شهر شبرغان انتقال دهند. در حالی که موجبی 
نداشت و هدف فقط قتل عام آنان بود و همین طور 
هم شد و این افراد به خاطر فقدان آکسیجن، قبل 
از رسیدن به مقصد، جان سپردند. چنانچه در باال 
گفته شد، طالبان تعدادی از دیپلومات های ایرانی 
را نیز که در قنسولگری ایران بودند، دستگیر و 
قتل  به  سپس  دیپلوماتیک،  رایج  عرف  برخالف 
در  که  نفرت انگیزی  و  وحشیانه  عمل  رساندند، 
نظر  به  آن  وجود  با  ولی  نمی گنجد.  قانونی  هیچ 
براساس  ایران،  حکومتی  مقامات  که  می رسد 
مصالح سیاسی خودشان و دشمنی با امریکا که 
گفته می شود طالبان ضدامریکایی و دشمن امریکا 
هستند، این مساله را عمدا به فراموشی سپرده اند. 
نخواهد  ایران  بیاید  پیش  هرچه  و  باشد  هرچه 
ببافد.  خود  برای  کالهی  نمد،  این  از  توانست 
و  رادیو  امواج  از ورای  که  افغانی  هر  قطعا  ولی 
تلویزیون و سایر نشرات، اخبار مربوط به ارسال 
تجهیزات ایرانی را به طالبان شنیده و خوانده اند، 
هیچ گاهی از یاد نمی برند که چگونه ایران، مصالح 
و  اسالمی  اخالقی  ارزش های  بر  را  سیاسی اش 
و  قتل  بر  حتا  و  است  بخشیده  ارجحیت  انسانی 
کشتار فجیع دیپلومات های خودش چشم پوشیده 
است. آیا می توان به دوستی با چنین دولتی امید 
بست و امیدوار بود. این سوالی است که آیندگان 
و آیندگان از خود خواهند پرسید و جواب آ  ن را 
دیدگاه مردم  داد. جوابی که در مجموع،  خواهند 
افغانستان را در قبال ایران شکل خواهد داد، اگر 

چه گوارا نباشد که نیست.   

زنگ اول


آنها  را  هلی کوپتر  این  که  کرده اند 
سقوط داده اند.

این حادثه دو روز پس از سقوط یک 
در  شینوک  نوع  از  ناتو  هلی کوپتر 
افغانستان روی می دهد که در آن سی و 
هشت نفر، به شمول کماندوهای نیروی 
دریایی امریکا و سربازان داخلی کشته 

شدند.
ناتو می گوید، تحقیقات در مورد علت 

چهار  ولسوالی  سکندرخیل  قریه ی 
بلخ در حال گشت زنی  بولک والیت 
قرار  طالبان  حمله  مورد  که  بودند 

گرفتند.«
وی گفت در اثر این حمله یک مامور 
دیگر  تن  یک  و  باخته  جان  پولیس 

زخمی شده است.
این  در  نیز  امنیتی  نیروهای  افزود  وی 
درگیری دو طالب را کشته و یک تن 

دیگر را دستگیر کرده اند.

متعلق  هلی کوپتر  یک  می گوید،  ناتو 
مجبور  پکتیا  والیت  در  نیروها  این  به 
طالبان  اما  شده  اضطراری  فرود  به 
را  هلی کوپتر  این  سقوط  مسوولیت 

برعهده گرفته اند.
ناتو با صدور اعالمیه ای گفته است که 
تحقیقاتی  حادثه  این  علت  مورد  در 
صورت می گیرد، اما افزوده است که به 
نظر نمی رسد خطر شورشیان مسلح باعث 

فرود اضطراری این هلیکوپتر شده باشد.
از تلفات احتمالی این حادثه گزارشی 

در دست نیست.
مقامات امنیتی در پکتیا گفته اند که این 
سقوط  زرمت  ولسوالی  در  هلی کوپتر 

کرده است.
پکتیا  والی  سخنگوی  سمون،  روح اهلل 
گفته است که نیروهای ناتو محل این 
اطالعات  و  کرده  محاصره  را  حادثه 
بیشتری در اختیار رسانه ها قرار نداده اند.

ادعا  طالبان  گروه  حال،  همین  در 

بر  طالبان  حمله  اثر  بر  بلخ:  8صبح، 
پولیس  نیروهای  گشت زنی  کاروان 
ولسوالی  در  ملی  اردوی  و  ملی 
دست کم  بلخ،  والیت  چهاربولک 
تن  یک  و  کشته  پولیس  مامور  یک 

دیگر زخمی شده است.
سخنگوی  احمدزی  محمد  لعل 
فرماندهی پولیس 303 پامیر می گوید: 
»این حادثه زمانی رخداد که نیروهای 
در  مشترکا  ملی  اردوی  و  پولیس 

صحت،  رشد  بخش های  در  کم سواد 
آموزش  آموزی  سواد  و  جامعه  و  زن 

دیدند.«
نمایندگی  دفتر  مسوول  مایار  زبیده 
»افغان سنتر« مقیم مزارشریف گفت که 
بخش های  شامل  آموزشی  برنامه  این 
مسایل  از  آگاهی  سوادآموزی، 
خانوادگی و صحت بوده که در آن زنان 
از مرکز و ولسوالی های صیاد، سوزمه قلعه 

و سانچارک شرکت نموده بودند.
از  تن  یک  ساله   32 خانم  شفیقه 
»من  گفت:  برنامه  این  اشتراک کنندگان 
قبال خواندن و نوشتن را یاد نداشتم و حاال 
می توانم مشکل خود را تا حدی حل نمایم.«

موسسه  نمایندگی  دفتر  مسووالن 
شهر  مقیم  سنتر«  »افغان  بین المللی 
دوره  دو  در  که  می گویند  مزار شریف 
برنامه آموزشی، 1500 تن  این  گذشته 
از زنان والیت سرپل خواندن و نوشتن و 

مسایل صحی فامیلی را آموخته اند.

چند  از  سرپل  والیت  در  زن  صدها 
برنامه  آموزشی مستفید شدند. مسووالن 
سرپل  والیت  زنان  امور  ریاست 
می گویند سه صد تن از زنان این والیت 
برنامه های  دوم  دور  در  اشتراک  با 
آموزشی از نعمت سواد بهره مند شده 
آگاهی  خانوادگی  صحت  مورد  در  و 

حاصل کردند.
از  شماری  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
این زنان از موسسات خارجی و داخلی 
در  برنامه ها  همچو  راه اندازی  خواهان 
راه اندازی  که  می گویند  و  شده  آینده 
از  را  زنان  می تواند  برنامه ها  این گونه 
در  و  ساخته  آگاه  خانوادگی  مسایل 

حصه اقتصاد آنها کمک کند.
والیت  زنان  امور  رییس  آرزو  نسیمه 
قبل  نه ماه  برنامه  این  که  گفت  سرپل 

آغاز و امروز به پایان رسید.
دور  دومین  »در  گفت:  آرزو  خانم 
و  بی سواد  زنان  آموزشی،  برنامه های 

بهره مند شدن صدها زن 
از برنامه های آموزشی در سرپل

یک دختر نه ساله در سرپل 
مورد تجاوز پسر کاکایش قرار گرفت

سرپل  والیت  در  نه ساله  دختر  یک 
پسرکاکایش  جنسی  تجاوز  مورد 
قرار گرفته است. مسووالن می گویند 
موارد تجاوز جنسی در سال روان در 

این والیت افزایش یافته است.
ولسوالی  ولسوال  حبیب اهلل،  سید 
صدای  به  سرپل  والیت  گوسفندی 
پس  جوان  پسر  این  که  گفته  آلمان 
از تجاوز بر این دختر نه ساله از منطقه 
حاضر  حال  در  و  است  کرده  فرار 

تحت پیگرد قرار دارد.
والیتی  شفاخانه  در  اکنون  دختر  این 
نسیمه  خانم  می برد.  سر  به  سرپل 
آرزو، رییس امور زنان والیت سرپل 
به صدای آلمان گفته است: »داکتران 
این  والیت،  این  والیتی  شفاخانه 
تایید  را  دختر(  این  بر  )تجاوز  مطلب 

نموده اند.«
هرچند آمار دقیقی از تجاوزات جنسی 
اما  نیست،  دست  در  والیت  این  در 
مسووالن ریاست امور زنان می گویند 
تجاوزات  میزان  روان  سال  در  که 
جنسی بر کودکان افزایش یافته است.

بی کاری،  بی سوادی،  آرزو  خانم 
عدم آگاهی مردم از قوانین و حضور 
افزایش  اساسی  عوامل  را  زورمندان 
تجاوزات جنسی در این والیت عنوان 

کرد.
نیز  این  از  پیش  آرزو،  خانم  گفته  به 
به  مربوط  قوماندان های  از  تن  یک 
ارتکاب  از  پس  احزاب،  از  یکی 
کرده  فرار  منطقه  از  جنسی  تجاوز 
به  که  می کنند  شکایت  مردم  است. 
چنین قضایایی در زمان آن رسیدگی 

نمی شود.
انواع  از  یکی  جنسی  تجاوز 
سراسر  در  که  است  خشونت هایی 
اعمال  کودکان  و  زنان  بر  افغانستان 
می شود. قبال نیز گزارش شده بود که 
زنان در والیت سرپل خرید و فروش 

می شوند.
پیش از این قضایای مشابهی از والیت 
یک  در  بود.  شده  گزارش  سرپل 
والیت  در  خردسالی  دختر  مورد، 
سرپل از سوی کاکایش مورد تجاوز 

جنسی قرار گرفته بود.

سقوط این هلی کوپتر در والیت میدان 
برخی  از  نقل  به  اما  دارد  ادامه  وردک 
منابع نظامی امریکا گزارش شده بود که 
اثر  در  هلی کوپتر  این  می رود  احتمال 

تیراندازی شورشیان سقوط کرده باشد.
والیت  در  شاهدان  و  دولتی  مقام های 
میدان وردک گفته اند که اصابت یک 
هلی کوپتر  این  سقوط  باعث  راکت 

شده است.

در عملیات نیروهای 
ایتالف هفت تن کشته 

و بازداشت شدند
نیروهای  حمله  اثر  به  غزنی:  8صبح، 
ولسوالی  غوندی  قریه  در  ایتالف 
از  تن  دو  غزنی،  والیت  خوگیانی 
دیگرشان  تن  پنج  و  شورشیان کشته 

بازداشت شده اند.
افراد  که  می گویند  محل  باشندگان 
کشته شده از باشندگان محل بوده اند. 
ولسوالی  غوندی  قریه  باشندگان 
کشته شدن  به  اعتراض  در  خوگیانی 
زده   تظاهرات  به  دست  افراد  این 
نیز  بازداشت شده  افراد  می گویند که 

غیرنظامیان هستند.
این  می گویند  تظاهرات کنندگان 
غیرنظامیان  که  است  چندمین بار 
توسط  غزنی  خوگیانی  ولسوالي  در 

نیروهای ایتالف کشته می شوند.
معترضان دولت را متهم به بی توجهی 
غیرنظامیان  قتل  از  جلوگیری  در 
این  که  صورتی  در  می گویند  کرده 
دولت  از  آنان  یابد،  ادامه  عملیات ها 

فاصله می گیرند.
از  تن  یک  عبدالباري 
»یکی  می گوید:  تظاهرات کنندگان 
در  که  بود  معلم  کشته شده  افراد  از 
و  می کرد  تدریس  میرزاخیل  لیسه ی 

نفر دومی هم یک کارگر بود.«
شب  نیم  و  دو  ساعت  می گوید  او 
داخل  خارجی  نیروهای  دوشنبه 
و شش  را کشته  تن  دو  خانه ها شده 

تن دیگر را با خود بردند.«  
پولیس غزنی  فرمانده  اما زر ورزاهد 
ملکی  »موضوع  گفت:  رسانه ها  به 
بودن افراد کشته شده تاهنوز به خوبی 
دارند  ادعا  مردم  نیست،  مشخص 
نبوده اند،  طالب  کشته شده  افراد  که 
دارد.«   ادامه  درموضوع  اماتحقیقات 
افراد  از  »یکي  نمود:  اضافه  وي 
کشته شده ریش سفید بوده که ممکن 

است غیر نظامي باشد.« 
عملیاتی  افزود  پولیس غزني  فرمانده 
باشندگان  از  تن  دو  آن  اثر  در  که 
توسط  شده اند  کشته  خوگیاني 
این  و  شده  انجام  ایتالف  نیروهاي 
نیروهای  با  هماهنگي  بدون  عملیات 

امنیتی غزنی صورت گرفته است. 
ولسوالی خوگیانی در 15 کیلومتری 
و  دارد  موقعیت  غزنی  شهر  غرب 
غزنی  ناامن  ولسوالی های  از  یکی 
نیز  پیش  چندی  می رود.  شمار  به 
عملیات مشابه در این ولسوالی توسط 
نیروهای هوایی ایتالف انجام شد که 

درنتیجه آن دو تن کشته شدند. 

در همین حال طالبان ادعا دارند که در 
این حمله چهار مامور پولیس را کشته 
و سه تن دیگر شان را زخمی نموده اند.

به گفته ی طالبان، در این درگیری یک 
طالب کشته و دو تن دیگر نیز زخمی 

شده اند.
حالی  در  امنیتی  نیروهای  بر  حمله 
صورت می گیرد که 3 روز قبل جنرال 
بابه جان فرمانده پولیس زون 303 پامیر 
از امنیت بهتر در والیات شمال کشور 

یک هلی کوپتر ناتو در پکتیا فرود اضطراری کرد

کشته و زخمی شدن دو مامور پولیس در والیت بلخ

ACKU
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1056روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

امروز در گزارش »از ورای دود و آتش« خواهری را با 
خود داریم که از معلولیت رنج می برد اما با همت بلندی 
که دارد نه تنها خود بلکه سبب کمک به همنوعان اش 
نیز شده است، او چگونگی حادثه ای را که زندگی اش 
و  پدیده شوم  »جنگ  می دارد:  بیان  چنین  داده  تغییر  را 
چیز  تاریخ  طول  در  بدبختی  جز  که  است  ویرانگری 
دیگری به بار نیاورده است، به خصوص در کشور عزیز 
دیار  آواره   بیچاره  مردم  در مدت چهار دهه جنگ،  ما 
غربت شدند، مال و دارایی های شان که حاصل مدت ها 
زحمت شان بود، به تاراج رفت، خانه و سرپناهی را که با 
صدها مشکل آباد نموده بودند در جنگ ها تخریب شد 
و باالخره در این جنگ عزیزان شان را از دست دادند. 
از زمان کودتای 7 ثور تا به امروز هزاران انسان الدرک 
خبری  مردن شان  یا  و  زنده بودن  از  کسی  که  شدند 
از سوی حزب کمونیستی،  ناحق  به  تعدادی هم  ندارد، 
احزاب جهادی یا گروه طالبان و یا هم توسط نیروهای 
ماتم  در  را  عزیزان شان  و  رسیده اند  شهادت  به  ایتالف 

خود عزادار نمودند. زندگی من در ابتدا بسیار به خوبی 
کشور  شرقی  والیت های  از  یکی  در  ما  می شد.  سپری 
آن  در  زیرا  می بردیم  لذت  آن  از  و  می کردیم  زندگی 
آن  عواقب  و  از جنگ  اما  نبودم،  بیش  طفلی  من  زمان 

بهبود  منظور  به  نخستین بار  برای  عامه  صحت  وزارت 
طرح  پنج ساله ای  جدید  استراتژی  صحی،  خدمات 
بهبود  برای  است  قرار  آن  براساس  که  است  کرده 
صحی  مختلف  برنامه های  کشور،  در  صحی  خدمات 
اجرا گردد. مقام های این وزارت می گویند که در این 
خدمات  بهبود  منظور  به  متعددی  برنامه های  استراتژی 
صحی و ارایه آن از طریق سکتور خصوصی و دولتی 

در نظر گرفته شده اند.
در  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثریا  داکتر 
مورد این استراتژی گفته است: »من یقین کامل دارم که 
تطبیق این سند استراتژیک، نه تنها دسترسی به خدمات 
بلکه  می سازد،  فراهم  نیازمندان  به  را  کیفیت  با  صحی 
صحی  خدمات  عملی  و  سالم  انکشاف  و  رشد  باعث 
در سطح کشور می شود.« خانم دلیل تاکید کرده است 
صحت  سکتور  رهنمایی  برعالوه  استراتژی  این  که 
پس  معالجوی،  و  وقایوی  مراقبت های  بخش های  در 
نیز  کیفیت خدمات صحی  بهبود  باعث   2015 سال  از 
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  می شود.  کشور  در 
در  تنها  نه  را  صحت  سکتور  سند  »این  است:  افزوده 
بلکه در عرصه ی  عرصه ی مراقبت های صحی وقایوی 

وزارت توانایی آن را ندارد تا به یک بارگی تمام چیزها 
تا  می شود  باعث  استراتژی  این  اما  بخشد،  بهبود  را 
نهادهای کمک کننده در بخش صحت، وزارت صحت 

عامه را در بهبود خدمات صحی کمک کنند.
عامه  وزارت صحت  معین  برهانی،  حیات  نادره  داکتر 
با  که  استراتژی  این  معرفی  مراسم  در   گذشته  روز 
بین المللی  نمایندگان  و  داکتران  از  شماری  حضور 
استراتژی  این  اصلی  اهداف  گفت  بود،  شده  برگزار 

اوقات  بعضی  و  بودم  شنیده  زیاد  قصه های  می ترسیدم 
به سوی  قضا  باالخره دست  اما  بودم.  دیده  را  قضایایی 
ما در جالل آباد  نیز دراز شد و در زمان طالبان که  من 
انفجار  بود،  ما  نزدیک خانه  دیپوی سالحی که  بودیم، 

سال  پنج  طول  در  تا  می نماید،  رهنمایی  نیز  معالجوی 
آینده و سال های بعد از آن کیفیت خدمات صحی را 
در  که  یادآور شد  باید  ببخشد.  بهبود  تمام سطوح  در 
این سند برنامه های مشخص برای بهبود خدمات صحی 
شفاخانه های  به شمول  سکتور خصوصی  طریق  از  که 
عرضه  تشخیصیه  مراکز  و  دواخانه ها  خصوصی، 

می شوند، در نظر گرفته شده اند.«
این  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  حال،  این  با 

واقعات  کاهش  نوزادان،  و  مادران  وفیات  کاهش 
بهبود  و  کشور  در  سوتغذی  کاهش  ساری،  امراض 
اساسی  خدمات  عرضه  گفت  او  است.  صحی  سیستم 
صحت  وزارت  مهم  اهداف  جمله  از  صحی،  عالی  و 
عامه است. خانم برهانی افزود: »این استراتژی در نتیجه 
تمام  آن  در  که  یافت  تدوین  مشوره دهی  جریان های 
شرکای کاری ای که در بخش صحت کار می نمایند، 
اولویت های  با  هماهنگ  استراتژی  این  بودند.  دخیل 
وزارت صحت عامه بوده که در استراتژی ملی صحت 
و تغذی انعکاس یافته و از تجاب بهترین کارکردهای 

بین المللی اقتباس شده است.«
معین وزارت صحت عامه تاکید کرد که براساس این 
تا کیفیت خدمات صحی در  استراتژی تالش می شود 
اساسی  خدمات  از  مردم  و  یافته  بهبود  کشور  سطح 
این  تطبیق  که  گفت  او  شوند.  برخوردار  صحی  بیشتر 
اما  است،  هنگفت  هزینه ی  نیازمند  ابتدا  در  استراتژی 
صحی  خدمات  هزینه  از  که  می رود  توقع  آینده  در 
بکاهد. همچنین داکتر نادره حیات برهانی از نهادهای 
در  را  عامه  صحت  وزارت  تا  خواست  کمک کننده 
تطبیق استراتژی بهبود کیفیت خدمات صحی همکاری 

نمایند.
هرازگاهی  عامه  صحت  وزارت  مقام های  آنکه  با 
اخیر  سال های  مردم طی  از  بیشتری  تعداد  که  گفته اند 
از خدمات اساسی صحی برخوردار شده اند، اما آمارها 
نشان می دهد که افغانستان از نگاه مرگ و میر مادران و 

کودکان بلندترین رقم را در جهان داراست.
به گفته ی این وزارت، با بهبود کیفیت خدمات اساسی 
و  یافته  کاهش  نیز  مادران  میر  و  مرگ  میزان  صحی، 
اکنون نهادهای صحی می توانند ساالنه زندگی نزدیک 
به صد هزار کودک کمتر از پنج سال را نجات دهند. 
این وزارت می افزایند، گرچند طی سال های  مقام های 
اخیر تالش های زیادی به منظور کاهش میزان مرگ و 
میر مادران و کودکان در کشور صورت گرفته است، 
اما عوامل اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی باعث کندی 
روند پیشرفت سکتور صحت در جلوگیری از مرگ و 

میر مادران و کودکان شده اند.
از  تن   257 والدت،  هزار  هر یک  از   2003 سال  در 
نوزادان جان های خود را از دست می دادند، اما این رقم 
در سال 2008، به یک صد و شصت و یک نوازد رسید 
که این رقم کاهش قابل مالحظه ای را در میزان مرگ 

و میر نوزادان نشان می دهد.
زنان و کودکان از جمله آسیب پذیر ترین اقشار جامعه 
به شمار می روند و خیلی از مادران نمی توانند در جریان 

حاملگی حتا یک بار به مراکز صحی بروند.



کرد و در نتیجه آن راکت از همان جا در خانه ما اصابت 
نمود و من در آن حادثه معلول شدم. آن زمانی بود که 
برایم  حادثه  آن  و  نداشتم  بیشتر  عمر  سال   6 الی   5 من 
بسیار دردآور بود به خصوص که همه بعد از آن به طرف 
شده  معلول  بیچاره  که  می گفتند  و  می کردند  نگاه  من 
اما حال که 22  این موضوع مرا بسیار اذیت می کند،  و 
یکی  در  که  توانستم  می گذرد  زندگی ام  بهار  از  سال 
خدمت  مصدر  معلولین  برای  صحی  خدمات  مراکز  از 
برای همنوعانم که در جنگ معلول شده اند و یا هم از 
این  از  نمایم.  کمک  آمده اند،  به دنیا  معلول  مادر  بطن 
تقصیر  از  که  نمی شود  اما  هستم.  بسیار خوشحال  ناحیه 
و  گذشت  خود  ملت  بدبختی  عامالن  و  جنایت کاران 
آنها را بدون کدام جزایی رها نمود. باید آنها در مقابل 
داده اند،  انجام  که  عملکردی  از  و  باشند  جوابگو  ملت 
مجازات  اشد  به  نیز  خود  و  بخواهند  معذرت  مردم  از 
محکوم شوند زیرا در کشور ما هزاران انسان دراثر همین 
این  از  و  شدند  معلول  من  مانند  دهه  چهار  جنگ های 
بابت رنج می برند، که عامالن اصلی آن آزاد می گردند 

و زندگی شان در عیش و عشرت می باشد.«



همه  می گویند، بیچاره معلول است
اما باالخره دست قضا به سوی من نیز دراز شد و در زمان 
طالبان که ما در جالل آباد بودیم، دیپوی سالحی که نزدیک 
خانه ما بود، انفجار کرد و در نتیجه آن راکت از همان جا در 
خانه ما اصابت نمود و من در آن حادثه معلول شدم. آن 
زمانی بود که من 5 الی 6 سال عمر بیشتر نداشتم و آن 

حادثه برایم بسیار دردآور بود به خصوص که همه بعد از آن 
به طرف من نگاه می کردند و می گفتند که بیچاره معلول شده 

و این موضوع مرا بسیار اذیت می کند.

معرفی استراتژی 
جدید برای بهبود 

خدمات صحی
: ظفرشاه رویی

داکتر نادره حیات برهانی، 
معین وزارت صحت عامه 
روز گذشته در  مراسم 

معرفی این استراتژی که با 
حضور شماری از داکتران و 
نمایندگان بین المللی برگزار 
شده بود، گفت اهداف اصلی 
این استراتژی کاهش وفیات 

مادران و نوزادان، کاهش 
واقعات امراض ساری، کاهش 

سوتغذی در کشور و بهبود 
سیستم صحی است. او گفت 
عرضه خدمات اساسی و عالی 
صحی، از جمله اهداف مهم 

وزارت صحت عامه است.
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با تصرف  اسد 1376 طالبان  قبل در 17  13 سال 
قنسولگری  از کارمندان  شهر مزار شریف، 8 تن 
کشته شدگان  میان  در  رسانیدند،  قتل  به  را  ایران 
سردار ناصری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، 
آقای ریگی از کارمندان وزارت اطالعات ایران 
در زاهدان و یک خبرنگار از خبرگزاری ایرنا نیز 

شامل بود. 
داخل  در  را  زیادی  واکنش های  افراد  این  قتل 
ایران  دولتی  رسانه های  داشت.  همراه  به  ایران 
یاد  مهمان کش«  »کشور  عنوان  به  افغانستان  از 
راست  به جناح  وابسته  رسانه های چاپی  و  نموده 
با شعارهایی چون:  بیا بریم به مزار و ... رجزخوانی 
اما  نمودند.  آغاز  طالبان  از  انتقام گیری  برای  را 
اختیار  در  را  حکومت  که  اصالح طلب  جریان 
داشت در تالش بود که در برابر وضعیت موجود 
از  پس  نماید.  برخورد  عقالنیت  و  خردمندی  با 
نوار  این حادثه رویارویی و لشکرکشی عمال در 
مرز ایران و افغانستان آغاز شد. در آن زمان گفته 
در  را  نیرو  هزار  پنج  حداقل  طالبان  که  می شد 
ایران  مقابل  در  جابجا کرده اند.  ایران  با  مرزهای 
بزرگ  مانور  به  اقدام  سرباز  هزار   200 اعزام  با 
نمود.  افغانستان  با  مشترک  مرزهای  در  رزمی 
گفته می شد که طیاره های جنگی ایران چندین بار 
والیت های  تا  و  شکستانده  را  صوتی  دیوارهای 
نیمروز به گشت زنی پرداختند. در آن زمان خبرها 
از رویارویی قطعی طالبان و ایران حکایت داشت. 
یک مقام کشف حزب وحدت در بامیان در آن 
زمان گفته بود که آقای رجایی کنسول ایران خود 
را  ایران  حمله ی  آغاز  از  خبر  و  بود  شده  مسلح 
مسووالن  به   1367 تابستان  شب های  از  یکی  در 
حکومت  هرحال  به  بود.  داده  بامیان  در  نظامی 
گردید  غالب  فضا  این  بر  ایران  در  اصالح طلبان 
و مانع یک جنگ تمام عیار با طالبان شد. نگرانی 
افغانستان این بود که این حمله  به  ایران از حمله 

بیشتر  را  ایران  تا  بود  خواهد  غرب  برای  بهانه ای 
تحت فشار قرار دهد. در آن زمان گمان می رفت 
دشمن  دادند  انجام  که  عملی  با  طالبان  که 
هم  ایران  می رود.  شمار  به  ایران  برای  سرسخت 
جایی که  آن  از  هم  و  مذهبی  و  زبانی  لحاظ  از 
مورد  بیشتر  می کرد  حمایت  شمال  جبهه ی  از 
پرتنش  فضای  آن  از  پس  اما  بود.  طالبان  غضب 
هم  گرفت.  خود  به  دیگر  چهره ای  روابط  این 
هرسه  که  دریافتند  القاعده  و  ایران  هم  و  طالبان 
جریان تنها با یک دشمن مشترک که امریکا باشد 
یک نوع  تا  شد  سبب  مساله  این  می باشند.  روبرو 
هم گرایی میان ایران و طالبان به وجود آید و ایران 
با طالبان و  انعطاف پذیری دست دوستی را  با  نیز 
ایران  طالبان  سقوط  از  پس  نمود.  دراز  القاعده 
به  القاعده  فرار  برای  امن  معبر  و  پناه گاه  یک  به 
کشورهای عربی تبدیل شد. آقای کمال خرازی 
بود  گفته  زمان  آن  در  ایران  وقت  خارجه  وزیر 
در  القاعده  اعضای شبکه  از  تن  که حداقل 300 
ایران به سر می برند. ایران اکنون به خوبی درک 
امریکا،  متحده  ایاالت  برابر  در  که  است  کرده 
متحد سرسخت تر از طالبان پیدا نخواهد کرد. طی 
را  غربی ها  هردو  طالبان  و  ایران  سال گذشته   10

اشغالگر می دانند. 
در همین مدت خبرها از کشف سالح های ایرانی 
در رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسید. ایران 
در این مدت با سیاست دوگانه از یک سو، از روند 
اخراج  با  دیگر  سوی  از  و  کرد  حمایت  موجود 
دسته جمعی مهاجرین، قطع صدور تیل و حمایت 
از مخالفان مسلح، عمال روند موجود را با چالش  
همراه کرد. حاال پس از 13 سال معلوم می شود که 
دشمنان سرسخت دیروز، امروز به دوستان خوب 

و با اهداف مشترک تبدیل شده اند. 

 حامد 

چاپ  پاکستان  در  انگلیسی  زبان  به  که  »نیشن«  روزنامه ی 
می شود در مقاله ای به نقل از عمر داوودزی، سفیر و نماینده 
فوق العاده افغانستان در اسالم آباد گزارش داده است که »وی 
اظهار داشت که  »وقت«  تلویزیون  با  و شنود  در یک گفت 
افغانستان و پاکستان هر دو با دشمن مشترک روبرواند. وی 
کار  مشترک  به صورت  باید  دو کشور  هر  ورزید که  تاکید 
اظهار  اخص  به صورت  آیند. وی  فایق  بر مشکالت  تا  کنند 
دو  هر  می خواهد  ترفندی  با  مشترک  دشمن  این  که  داشت 

ملت را در مقابل هم قرار دهد.« 
این  آن  از  که  رسانه ای  و  اظهارات  مکان  اظهارات،  لحن 
اظهارات پخش شده است چنین حاکی است که منظور آقای 
باشد که بی هیچ  ثالثی  از »دشمن مشترک« کشور  داوودزی 

تردیدی امریکاست. 
حاال سوال این است که اگر منظور آقای داوودزی از »دشمن 
این صورت  باشد، در  امریکا  افغانستان،  و  پاکستان  مشترک« 
عجیب  نتیجه گیری  چنین  به  که  شود  پرسیده  ایشان  از  باید 
و غریب چگونه دست یافته  است و این اظهارات را از کدام 
موضع بیان می دارد. او می داند که سفیر و نماینده فوق العاده 
توسعه طلبانه و  قربانی سیاست های  است که سال ها  کشوری 
تروریستی پاکستان بوده است. وظیفه اساسی او در این پست 
افغانستان  مردم  و  دولت  خواست های  از  دفاع  و  نمایندگی 
پاکستان  مردم  و  سیاست مداران  پست  این  در  باید  او  است. 
را متقاعد کند که دست از مداخله در امور افغانستان بردارند 
و تروریستان آموزش دیده خود را نگذارند تا دیگر بیشتر از 
و  درددیده  سرزمین  ویرانی  و  بی چاره  مردم  قتل عام  به  این 

رنج دیده ی مان، ادامه دهند. 
نیز  افغانستان  مردم  برای  و  می داند  خوب  داوودزی  آقای 
به عنوان یک دوست توانا و صادق  امریکا  روشن است که 
برای مردم افغانستان متحمل قربانی ها و فداکاری های فراوانی 
شده است. درست است که امریکا پس از حادثه ی یازدهم 
سپتامبر به افغانستان آمد و هدف اولیه آن کشور جلوگیری از 
تکرار حمالت مشابه به یازدهم سپتامبر به آن کشور بود، اما 

منبع: نیشن
برگردان: 8صبح

محمد عمر داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان، در طی 
اظهار داشت که  »وقت«  تلویزیون  با  و شنود  یک گفت 
روبرواند.  مشترک  دشمن  با  دو  هر  پاکستان  و  افغانستان 
به صورت مشترک  باید  تاکید کرد که هردو کشور  وی 
کار کنند تا بر مشکالت فایق آیند. وی به صورت اخص 
اظهار داشت که این دشمن مشترک با ترفندی می خواهد 

هردو ملت را در مقابل هم قرار دهد. 
امریکا  متحده  ایاالت  دشمن  »این  است:  گفته  داوودزی 
است که از یک سو ملت افغان را تحت اشغال خویش در 
هم شکسته و باعث مرگ بی شماری از مردمان این سرزمین 

بی سرنشین  هواپیماهای  با  دیگر  سوی  از  و  است  شده 
عملیات یک جانبه ای را در داخل خاک پاکستان سازمان 
می دهد.« وی از پاکستان به عنوان دوست صادق افغان ها 
یاد کرده، گفت: »افغان ها باالخره بدین نتیجه رسیده اند و 
می دانند که پاکستان دوست صمیمی و صادق آنهاست. 
قبال متاسفانه رییس جمهور کرزی به صورت کورکورانه 
قدرت نمایی  و  زیاده روی  با  و  امریکا  خط  دنباله روی  با 
نمایند.  جلب  را  هند  توجه  تا  خواست  اسالم آباد،  علیه 

نه تنها این بلکه دولت وی به هند زمینه استفاده از خاک 
به  پاکستان  تا در خاک  افغانستان را مساعد ساخته است 
ایجاد مشکالت بپردازند، به ویژه از طریق قنسول های این 
کشور در شهرهای نزدیک به سرحدات پاکستان. اکنون 
از  پالن خروج شان  با  این که  از  دارند  دلهره  امریکایی ها 

افغانستان، نقش پاکستان بار دیگر متبارز خواهد شد.« 
داوودزی گفته است عالوتا به خاطر تلفیق بخشیدن میان 
به یک سو  را  افغان ها، ضروری می نماید که دهلی جدید 

قرار  دارند،  که  نادرستی  پنداشت  با  که  چون  گذارند، 
بیرون رفتن  از  پس  امریکایی  نیروهای  جانشین  است 
را  افغانستان  مشکل  راه حل  وی  شوند.  افغانستان  از  آنها 
همکاری کشورهای همسایه دانسته، افزود: »راه حل وضع 
نزدیک  به همکاری  بیشتر  افغانستان،  بغرنج در  پیچیده و 
و  پاکستان  ایران،  برادر چون  و  مسلمان  میان کشورهای 
توانمندی اند  و  انگیزه  دارای  اینها  می گیرد.  ربط  ترکیه، 
زدودن  عمرانی،  کارهای  مانند  مسایلی  به  می توانند  که 
احسن عمل  به وجه  ثبات سیاسی  به وجود آوردن  و  فقر 
افزودن مشکالت  به جز  امریکا که  متحده  ایاالت  کنند. 
در زمینه ی این مسایل کاری انجام نداده است، نمی تواند 

به عنوان مرجع مورد اعتماد افغان ها عمل کند.« 
   

افغان آگاه و متعهد نمی تواند بر فداکاری های متحدان  هیچ 
بین المللی افغانستان در طول ده سال گذشته و از جمله ایاالت 
متحده امریکا چشم پوشی کند. مگر چگونه ممکن است که 
میان امریکا که میلیاردها دالر، ده ها هزار سرباز و متخصص 
به کشور ما اعزام کرده است و برای مردم ما قربانی می دهد 
و پاکستانی که همه روز جز انتحار و کشتار و ویرانی چیزی 
دیگری برای ما تحفه ای ندارد و حاضر هم نیست از آن دست 
بردارد، این گونه اظهارات غیرمسووالنه را بیان کرده و آن را 

دشمن خطاب کنیم.    
افغانستان  فوق العاده  نماینده  و  پست سفیر  در  داوودزی  کار 
در اسالم آباد، چاپلوسی، تملق و کتمان حقایق نیست. کار او 
افشای حقایق است و باید این کار را با تمام توان انجام دهد. او 
نماینده ی افغانستان است، نه نماینده سیاست های پاکستان در 
اسالم آباد، آن هم به نام افغانستان. نکته ی جالب این است که 
سخنان آقای داوودزی چنان به مذاق حامیان و صادرکنندگان 
تروریزم جهان خوش افتیده است که روزنامه ی »نیشن« بر آن 
که  است  داده  ارایه  را  تحلیلی  همان  و  است  نوشته  سرمقاله 
این  از  گوشه ای  به  می خواهند.  آی اس  آی  دست اندرکاران 
تحلیل نگاه کنید: »این دشمن ایاالت متحده امریکا است که 
از یک سو ملت افغان را تحت اشغال خویش در هم شکسته 
و باعث مرگ بی شماری از مردمان این سرزمین شده است 
و از سوی دیگر با هواپیماهای بی سرنشین به اجرای عملیات 
نکته ی  می کند.  اقدام  پاکستان  خاک  داخل  در  یک جانبه 
جالب در این است که افغان ها باالخره بدین نتیجه رسیده اند 
آنهاست.  صادق  و  صمیمی  دوست  پاکستان  که  می دانند  و 
با  به صورت کورکورانه  رییس جمهور کرزی  متاسفانه  قبال 
علیه  قدرت نمایی  و  زیاده روی  با  و  امریکا  خط  دنباله روی 
اسالم آباد، خواست تا توجه هند را جلب نمایند. نه تنها این 
را  افغانستان  از خاک  استفاده  زمینه  هند  به  وی  دولت  بلکه 
مساعد ساخته است تا در خاک پاکستان به ایجاد مشکالت 
در  کشور  این  قنسولگری های  طریق  از  به ویژه  بپردازند، 
امریکایی ها  اکنون  پاکستان.  سرحدات  به  نزدیک  شهرهای 
افغانستان، نقش  از  با پالن خروج شان  این که  از  دلهره دارند 
در  افغانستان  سفیر  شد.  خواهد  متبارز  دیگر  بار  پاکستان 

پاکستان با صراحت به بیان این موضوعات پرداخت.«
حاال بر دولت افغانستان، شخص رییس جمهوری و وزارت 
خارجه کشور است تا پیشتر از هر کاری آقای داوودزی را 
اظهارات عجیب  این  ایشان در مورد  از  و  فراخواند  به کابل 
این آقا گفته است  بازخواست کند. زیرا آنچه که  و غریب 
و  دارد  وجود  ما  حکومت  رسمی  اظهارات  و  بیانات  در  نه 
نه اکثریت قاطع مردم افغانستان چنین فکر می کنند. برای ما 
پاکستان دشمن است و امریکا دوست و متحد استراتژیک و 
قابل حساب. ما باید این حساب را روشن کنیم و به وضاحت 
گمراهی  باعث  داوودزی،  آقای  اظهارات  زیرا  نماییم،  بیان 
و  مدارک  اسناد،  تمامی  بر  و  می شود  پاکستان  عامه  افکار 
ادعاهای مبتنی بر مستنداتی خط بطالن می کشد که در طی 

سال های گذشته بر علیه پاکستان وجود داشته است. 

 آهنگر

ادامه از صفحه 1 ایران و طالبان 
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داوودزی
 نماینده چه کسی

 در اسالم آباد است؟

سفیر افغانستان در اسالم آباد:
 امریکا دشمن افغانستان و پاکستان است

دشمنان دیروز 
دوستان امروز 
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با خروج نخستین دسته های سربازان امریکایی و ناتو، 
این نگرانی نیز در حال افزایش است که کمک ها به 
اقتصاد پر از مشکل و بی رمق افغانستان رو به کاهش 
در  افغانستان  اقتصاد   2014 سال  از  پس  آیا  است. 

بحران فرو خواهد رفت؟
ازبکستان،  کشور  با  هم مرز  والیت  شریف،  مزار 
نظر  در  افغانستان  در  امن  بسیار  شهر  یک  عنوان  به 
و شرق  ناآرام جنوب  مناطق  از  دور  می شود.  گرفته 
کشور، این شهر و همچنین والیت بلخ در کل، برای 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی، بهشت امنی است. 
با ازبکستان که هم مرزاند، بیشتر  تجارت این والیت 

از هر زمانی رونق یافته است. 
از  یکی  اما  فلج شده،  جنگ  توسط  که  کشوری 
این  دارد.  اقتصادی  پرشتاب  رونق  )بلخ(  والیاتش 
نخستین شهری بود که نیروهای آلمانی مسوولیت های 

امنیتی آن را به نیروهای افغان سپردند.
موفقیت  داستان  ما  برای  مزارشریف  درحالی که 
کشور  والیات  بقیه  می نماید،  بازگو  را  اقتصادی 
تصویر تاریک اقتصادی را به رخ می کشد. از هر دو 
که  فقیری اند  دهقانان  بقیه  است؛  بی کار  یکی  افغان 
به حیات خود  نهایت توسط کمک های خارجی  در 
 91 جهانی،  بانک  اطالعات  براساس  می دهند.  ادامه 
درصد اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی ارتباط 
دارد. ایاالت متحده امریکا تا حال 19 میلیارد دالر را 
صرف کمک های غیرنظامی از سال 2001 میالدی به 

افغانستان کرده است یعنی بیشتر از کمک به عراق. 
بدون کمک رشدی وجود ندارد

نظامی  نیروهای  کامل  خروج  با  که  می رود  انتظار 
غربی، کمک های اقتصادی هم به این کشور کاهش 
»شبکه ی  عضو  محقق  روتیگ،  توماس  کند.  پیدا 
تحلیلگران افغانستان«، می گوید: »به صورت غیررسمی 
از مقامات غربی شنیده ایم که پول با سربازان خارجی 
است  این  بیرون خواهد رفت. ترس من  افغانستان  از 
سایر  همانند  افغانستان  با  میالدی   2014 از  پس  که 

کشور های توسعه نیافته برخورد گردد.«
در ماه جون، یک گزارش کنگره ی امریکا هشدار داد 
که افغانستان ممکن است که پس از خروج سال 2014 
میالدی در »درون یک رکود اقتصادی خیلی سخت« 
هشتاد  که  می دهد  نشان  گزارش  همین  گیرد.  قرار 
بین المللی  کمک های  »آژانس  کمک های  درصد 

رتبه بندی سومین کشور فاسد جهان است. اما تا اکنون 
حکومت حامد کرزی تمایلی به مبارزه با فساد از خود 

نشان نداده است. 
»تطبیق  که  می گوید  همچنین  روتیگ  توماس 
کمک های انکشافی توسط بخش خصوصی با خطرات 

و زیان هایی مواجه است. در حالی 
موسسات  به  حکومت ها  که 
پروژه های  تطبیق  برای  خاصی 
انکشافی اعتماد می نماید، بسیاری 
از کمک کنندگان، به ویژه ایاالت 
قراردادی  کمپنی های  به  متحده، 
نمی دانند  گاه  که  دارند  اتکا 
چگونه پروژه ها را تطبیق کنند و یا 
به جیب می زنند.  این که پول ها را 
هم  غربی  دهندگان  مالیات 
کمک های شان  آیا  که  نمی دانند 
به حال دولت افغانستان جنگ زده 

مفید خواهد بود یا خیر.«
به گفته روتیگ: »بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، 
به یک تفتیش مداوم پایبند نیستند تا بدانند که چگونه 
شاید  است.  گردیده  تطبیق  کمکی شان  پروژه های 
این یک بدگمانی تمام عیار باشد، اما در واقعیت امر، 

بسیاری از این پروژه ها ناکام مانده اند.«
اقتصاد پررونق مواد مخدر

اقتصاد  ظاهری  لحاظ  به  رشد،  نرخ  به  نگاهی  با 
این  اما  است.  داشته  اقتصادی  متداوم  رشد  افغانستان 
رشد به شدت به خوبی و یا بدی بخش زراعت کشور 
است  کافی  شدید  خشک سالی  یک  است.  وابسته 
مان،  کین  استفان  دهد.  راکاهش  اقتصادی  رشد  که 
 2006 تا   2002 سال های  بین  که  آلمانی  اقتصاددان 
میالدی به عنوان مشاور اقتصادی حامد کرزی ایفای 
وظیفه کرده است، می گوید: »ساختن یک اقتصاد از 
صفر، کار خیلی سختی است، به ویژه که زیرساختارها 
ویران شده و نخبگان تحصیلکرده هم کشور را ترک 

گفته باشند.«
از  ترکیبی  افغانستان  اقتصاد  برای  مان«  »کین  ایده ی 
عناصر اقتصاد بازار مبتنی بر مسوولیت های اجتماعی، 
یا همان اقتصاد کالسیک آلمانی، به اضافه ی عناصر 
اسالمی مانند ذکات است. او به عنوان یک اقتصاددان 
قوی  طریق  از  افغان  متوسط  طبقه ی  که  است  مایل 
شدن بخش تجارت ها و کاروبار کوچک و همچنین 
سرمایه گذاری خارجی، به وجود بیاید. اما بسیاری از 

ایده های او کار نکرد.
تنها فعالیت اقتصادی که نه تنها دوام آورده بلکه در 
تجارت  است،  یافته  وسعت  جنگ  از  پس  و  جریان 
تولیدکننده  بزرگترین  افغانستان  است.  موادمخدر 
موادمخدر در جهان می باشد. در کنار این، 13 درصد 
جمعیت افغانستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در 

اقتصاد موادمخدر دخیل اند. 
توماس روتیگ می گوید نخبگان دولتی و شورشیان 
نفع  آن  از  و  کرده  حمایت  را  موادمخدر  تجارت 

خاطر  به  جهانی  جامعه ی  از  همچنین  او  می برند. 
کرده  انتقاد  موادمخدر  کشت  مشکل  نکردن  مهار 
درآمد  منبع  تنها  که  نمی خواستند  »آنها  می گویند: 
این  حال  عین  در  اما  ببرند،  بین  از  را  افغان ها  برای 
استفاده  مزارع شورشیان  و  دهقانان  از  که  باعث شد 

نمایند.«
سال  چند  در  موادمخدر  تجارت  که  واقعیت  این 
گذشته به شدت انکشاف یافته، یک دست آورد منفی 
است.  افغانستان  در  بین المللی  نظامی  حضور  برای 
ایاالت متحده از دیرباز با فرد قدرتمندی چون احمد 
کشور  جنوب  در  امنیت  کنترول  جهت  کرزی  ولی 

ارتباط داشته و به او متکی بود.
آقای سیف الدین سیحون، اقتصاددان افغان، می گوید: 
سوی  به  را  انتقاد  انگشت  همواره  جهانی  »جامعه ی 
عین  در  اما  می برد،  افغانستان  در  موادمخدر  تجارت 
حال، 70 درصد موادمخدر افغانستان در والیت هلمند 
تولید می شود که تحت کنترول نیروهای بریتانیایی و 
امریکایی است.« نیروهای خارجی قرار است که در 
سال 2014 افغانستان را ترک گویند، اما کارشناسان 

تجارت  و  صنعت  نابودی  برای  که  می زنند  تخمین 
نیاز  زمان  سال   30 تا   20 به  افغانستان  در  موادمخدر 

است. 
افغانستان فقیر، افغانستان ثروتمند

کرده  پیدا  رونق  موادمخدر  تجارت  که  حالی  در 
است، سایر بخش های اقتصاد افغانستان وضعیت خیلی 
بدی دارند. به گفته کین مان: »جامعه ی جهانی کامال 
کشور  زراعت  بخش  تشویق  و  حمایت  قسمت  در 
تا 40 درصد  او می افزاید که 20  مانده است.«  ناکام 
می گردد؛  پوسیده  و  فاسد  کشاورزی  محصوالت 
سردکننده  و  ترانسپورتی  سیستم  یک  که  به خاطری 
که محصوالت را تازه و صحیح نگهدارد، در کشور 
دهقانان  که  است  دالیلی  از  یکی  این  ندارد.  وجود 
از  بیشتر  که  چون  بوده  وابسته  موادمخدر  به  بیشتر 

کشت گندم و برنج برای آنها مفاد و آینده دارد.  
کمک  بلندمدت  رشد  به  که  بخش هایی  دیگر 
بیشتر  سرمایه گذاری های  نیازمند  می توانند،  کرده 
افغانستان  در  مس  و  آهن  مانند  معدنی  منابع  است. 
امنیتی کشور  بد  فراوان است. در حالی که وضعیت 
اما  می شود،  غربی  سرمایه گذاران  دلسردی  باعث 
معدن  باالی  را  دالر  میلیون ها  چینی  شرکت  یک 
گسترش   است.  کرده  سرمایه گذاری  عینک  مس 
بخش های زراعت، معادن و همچنین سرمایه گذاری 
خارجی، اهداف بلندمدت انکشافی است که نیازمند 

تعهد بلندمدت جامعه ی جهانی می باشد.
می دهد  هشدار  آلمانی،  کارشناس  روتیگ،  توماس 
سال های  برای  را  افغانستان  اقتصادی،  »رکود  که 
زیادی به عقب خواهد راند و این می تواند به ناکامی 
تمام عیار دولت در این کشور منجر شود.« اما در عین 
از  روشنی  تصور  کدام  آلمان  و  متحده  ایاالت  حال 
حجم کمک های خود به افغانستان پس از سال 2014 
میالدی ندارند. اما هم امنیت و هم ثبات اقتصادی به 

بهای گزاف در افغانستان به دست می آید. 


ایاالت متحده« )USAID( در مناطق ناآرام شرق و 
اما قسمت  به مصرف رسیده است،  افغانستان  جنوب 
عمده ی این کمک ها به صورت ضعیف در پروژه های 
کوتاه مدت، در عوض پروژه های بلندمدت انکشافی 

که به رشد کمک می نماید، صرف شده است. 
اقتصاد،  دانشکده ی  استاد  سیحون،  سیف الدین 
افغانستان  اقتصاد  از بخش های  »بسیاری  می گوید که 
به دالر جنگ یا حضور نظامی ناتو در کشور ارتباط 
دارد که در نبود این نیروها بخش های مذکور ارزش 
خود را از دست می دهند. مشکل دیگر این است که 
پروژه ها و کارهایی که به کمک های خارجی وابسته 
است، از آن پس از دست می روند و در حال حاضر به 
رشد اقتصادی نیز کمک نمی کنند. حکومت افغانستان 
از  ندارد،  اقتصادی  استراتژی روشن  هیچ  از یک سو 
جانب دیگر به شدت به کمک های اقتصادی خارجی 

متکی می باشد.«
بسیاری از پول ها در کانال های فساد سرازیر می گردد. 
از  سیستم  یک  آنجا  در  روتیگ،  توماس  گفته  به 
واسطه بازی و رفاقت و وابستگی سیاسی وجود دارد. 
بزرگترین کمپنی ها، تاجران و کارآفرینان به حلقات 
که  می دانند  آنها  و  دارند  ارتباط  کابل  در  سیاسی 
چگونه به کمک های بین المللی دسترسی پیدا نمایند. 
موسسه  شاخص  و  اطالعات  اساس  بر  افغانستان، 
»شفافیت بین المللی« در سال 2010 میالدی، به لحاظ 

بدون کمک های خارجی
 اقتصاد  افغانستان در آستانه رکود

   منبع: دویچه وله
 برگردان: ضیا زیرک

سیف الدین سیحون، استاد دانشکده ی اقتصاد، می گوید که »بسیاری از بخش های 
اقتصاد افغانستان به دالر جنگ یا حضور نظامی ناتو در کشور ارتباط دارد که در نبود 
این نیروها بخش های مذکور ارزش خود را از دست می دهند. مشکل دیگر این است 

که پروژه ها و کارهایی که به کمک های خارجی وابسته است، از آن پس از دست 
می روند و در حال حاضر به رشد اقتصادی نیز کمک نمی کنند. حکومت افغانستان از 
یک سو هیچ استراتژی روشن اقتصادی ندارد، از جانب دیگر به شدت به کمک های 

اقتصادی خارجی متکی می باشد.«

ACKU



دولتمرادی

 قدرتاهللجاوید





۶ سال پنجم    شماره مسلسل 121۶   سه شنبه 18 اسد 1390

سالح  خلع  پروسه  کشور،  شمال  در  امنیتی  نیروهای 
آغاز  را  کندز  والیت  در  غیرقانونی  مسلح  افراد 
که  کرده اند  اعالم  کندز  در  امنیتی  مقامات  کرده اند. 
در  اربکی ها  از  را  خفیه  و  ثقیله  سالح های  از  تعدادی 
ولسوالی خان آباد والیت کندز جمع نموده و شماری از 
پوسته های آنها را تخریب کرده اند. بسیاری ها می پرسند 
مخاطره  به  را  کندز  در  امنیت  اکنون  که  نیروهایی 

انداخته اند، چگونه و توسط چه کسانی مسلح شده اند.
از  اربکی، بخشی  افراد مسلح  نزد  از  جمع آوری سالح 
کندز روی دست گرفته  در  که  است  برنامه ی جدیدی 
در والیت کندز  مردم  پی شکایت های  در  است.  شده 
از بدرفتاری کسانی که تحت نام اربکی سالح به دست 
در  باید  افراد  این  که  است  داده  هشدار  دولت  دارند، 
مدت 20 روز سالح های خویش را به ارگان های امنیتی 
نیروهای  قهری  برخورد  با  مواجهه  از  تا  دهند،  تسلیم 

امنیتی مصوون باشند.
و  افراد مسلح خودسر و غیرمسوول  امروزه موجودیت 
مشکل جدی  به یک  مردمی،  نهادهای  به  غیرپاسخگو 
در والیت کندز تبدیل گردیده است. برخی گزارش ها 

در حالی که رییس جمهور کرزی خواهان انعطاف پذیری 
است،  انتخاباتی شده  بر سرجنجال های  دولت  نهاد  سه 
ایتالف حمایت از قانون  مجلس نمایندگان هشدار داده 
این  فیصله های  به  رییس جمهور  که  در صورتی  است 
مجلس عمل نکند، مطابق ماده ی 69 قانون اساسی وی 

را مورد پرسش قرار خواهند داد.
سران  با  دیدار  در  پیش  روز  دو  رییس جمهور کرزی 
مجلس  و  نمایندگان  مجلس  روسای  قضایی،  نهاد های 
سنا و همچنین برخی رهبران جهادی و مقام های ارشد 
انتخاباتی،  جنجال های  مورد  در  افغانستان  حکومتی 
شده  افغانستان  دولتی  نهاد  سه  انعطاف پذیری  خواهان 

بود.

غیرقانونی  مسلح  هزار  چهار  حدود  که  می دهد  نشان 
فقط در ولسوالی خان آباد والیت کندز، وجود دارد که 
آنان گردیده  باعث شکایت  مردم،  با  بدرفتاری  دلیل  به 

است.
از  نقل  به  زیادی  گزارش های  در 
مردم گفته شده است که نیروهای 
که  غیرمسوول  و  خودسر  مسلح 
می کنند،  فعالیت  اربکی  نام  تحت 
و  می کنند  رفتاری  بد  مردم  با 
و  کرده  تنگ  مردم  بر  را  زندگی 
از مردم هشدار داده اند  حتا برخی 
دولت  سوی  از  چاره ای  اگر  که 
صورت  افراد  این  با  مقابله  در 
شد  خواهند  مجبور  آنان  نگیرد، 
کنند.  ترک  را  خانه های شان  تا 
در  که  است  آمده  گزارش ها  در 
پنجاه  از  بیش  گذشته،  ماه  جریان 
آقتاش  منطقه ی  در   خانواده 
اربکی ها  ولسوالی خان آباد توسط 
وادار به ترک خانه های شان شده و 

محمد رفیق شهیر، عضو ایتالف حمایت از قانون که در 
به  ایتالف  عضو  گروه های  از  شماری  با  خبری  نشست 
انتخابات  پروسه ی  افزود که  می گفت  خبرنگاران سخن 
پایان  انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون  اساس  بر  پارلمانی 
یافته است و هیچ نهادی به شمول ریاست جمهوری حق 

ندارد که عضو های این مجلس را تغییر دهد.
 وی با اشاره به دیدارهای اخیر رییس جمهور با شماری 
و  نمایندگان  مجلس  رییسان  جهادی،  شخصیت های  از 
با  مشوره  صالحیت  جمهور  رییس  گفت  سنا،  مجلس 

همه گان دارد، اما نمی تواند که تعادل قوا را برهم بزند.
شهیر گفت: »مشوره ی رییس جمهور مربوط به خودشان 
است، آنچه موضع ما است؛ پارلمان رسما و قانونا ایجاد 
شده و  منوط به تایید رییس جمهور و قوه ی قضایه نیست. 
ما به دو قوه دیگر اجازه نمی دهیم که در امور قوه ی مقننه 
مداخله کند و این توازن و تعادل قوا را که باعث آزادی 

و عدالت در جامعه می شود، برهم بزنند.«
این اظهارات درحالی بیان می شود که به شمول ایتالف 
کل  صورت  به  نمایندگان  مجلس  قانون،  از  حمایت 
ایجاد و فیصله های محکمه ی اختصاصی را غیرقانونی و 
غیرمشروع می دانند و خواهان پایان دادن به جنجال های 

انتخاباتی از سوی رییس جمهور هستند.
عالی  دادگاه  و  لوی سارنوالی  مداخله ی  سر  بر  تنش ها   
رد  به  منجر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تصمیم های  در 
عزل  لوی سارنوال،  الکو  اسحاق  محمد  شدن  صالحیت 
عالی  دادگاه  و 5 عضو  به محکمه کشاندن سرپرست  و 

شده  است.
نمایندگان  مجلس  فیصله های  خالف  جمهور  رییس  اما 
از ادامه ی کار لوی سارنوال، سرپرست و 5 عضو دادگاه 

عالی حمایت کرده است.
اعضای ایتالف حمایت از قانون می گویند رییس جمهور 
بر اساس ماده ی 69 قانون اساسی در برابر ملت و مجلس 

محمد رفیق شهیر، عضو ایتالف حمایت 
از قانون که در نشست خبری با شماری 
از گروه های عضو ایتالف به خبرنگاران 

سخن می گفت افزود که پروسه ی 
انتخابات پارلمانی بر اساس قانون 

اساسی و قانون انتخابات پایان یافته 
است و هیچ نهادی به شمول ریاست 
جمهوری حق ندارد که عضو های این 

مجلس را تغییر دهد.
 وی با اشاره به دیدارهای اخیر رییس 

جمهور با شماری از شخصیت های 
جهادی، رییسان مجلس نمایندگان 
و مجلس سنا، گفت رییس جمهور 

صالحیت مشوره با همه گان دارد، اما 
نمی تواند که تعادل قوا را برهم بزند.

منازل رهایشی شان توسط اربکی ها به قرارگاه های نظامی 
تبدیل شده است.

در  سردرگمی  یک نوع  تا  گردیده  باعث  مساله  این 
تشکیالت  از  بیرون  در  که  مسلحی  نیروهای  تفکیک 
برای  شود.  ایجاد  عامه  اذهان  در  دارند،  وجود  دولت 
نیروهای  آیا  که  دارد  سوال وجود  این  مردم  از  بسیاری 
»موی  دوباره  اکنون  و  شده  ایجاد  دولت  توسط  اربکی 
دماغ« آن گردیده است، یا این که این نیروها به صورت 
خودسر در منطقه مسلح شده و اکنون با نیروهای امنیتی 

دولتی مقابل شده اند.
محلی  پولیس  ایجاد  عنوان  تحت  طرحی  پیش  دوسال 
برای تامین امنیت مناطق مختلف کشور روی دست گرفته 
اذیت مردم  از آزار و  شد. وقتی در خبرها و گزارش ها 
ابهام و  این  اربکی سخن گفته می شود،  نیروهای  توسط 
سوال را ایجاد می کند که آیا این نیروها، همانانی اند که  
محلی  پولیس  یا  مردمی  مسلح  نیروهای  ایجاد  قالب  در 
ناامنی هایی که از سوی  با  مسلح شده بودند تا در مقابله 
امنیت  و  مردم  از  ایجاد می گردد،  مخالفان مسلح دولت 
مردم دفاع کنند، یا اینکه این نیروها غیر از پولیس محلی 

می باشند.
واقع  در  باشند،  محلی  پولیس  همان  اربکی ها  اگر 

نمایندگان مسوول است و در صورتی که وی در تطبیق 
قانون تعلل کند، وی را مورد پرسش قرار خواهند داد.

آقای شهیر گفت: »رییس جمهور به عنوان رییس سه قوه 
مطابق ماده ی 69 قانون اساسی در برابر ملت و ولسی جرگه 
مسوول است و در صورتی که به فیصله های ولسی جرگه 
احترام نگذارند و در تطبیق قانون اساسی تعلل بورزند، به 
منافع ملی افغانستان درتضاد خواهد بود. بنا، ولسی جرگه 

می تواند که از صالحیت های خود استفاده کند.«
خواهان  دیگر  یک بار  قانون  از  حمایت  ایتالف 
مورد  در  نمایندگان  مجلس  فیصله های  ساختن  عملی 
لوی سارنوال، سرپرست و 5 عضو دادگاه عالی می باشند.

قبول  با  تا  خواستند  جمهور  رییس  از  همچنین  آنان 

نشان دهنده غلط نتیجه دادن یکی از برنامه ها و پالن های 
مبتنی بر سیاست روزمرگی در کشور می باشد. زیرا دیده 
می شود نیروهایی که برای تامین امنیت ایجاد شده، نه تنها 
اسباب امنیت مردم را فراهم نکرده اند، بلکه باعث آزار و 

اذیت بیشتر مردم گردیده اند.
موجودیت افراد مسلح غیر مسوول، یکی از نگرانی های 
می گردد.  محسوب  اجتماعی  امنیت  عرصه  در  جدی 
والیت  خان آباد  ولسوالی  در  تنها  می شود  گفته  وقتی 
کندز 4000 تن به صورت غیرمسووالنه مسلح می باشند، 
نگرانی در مورد سایر نقاط کشور نیز پیش می آید و این 
سوال خلق می گردد که در سطح کشور چه تعداد افراد به 

صورت غیرمسووالنه اسلحه به دست دارند.
دو سال پیش وقتی طرح ایجاد نیروهای مسلح در قالب 
کارشناسان  از  بسیاری  گردید،  اعالم  محلی  پولیس 
میکانیزم  زیرا  کردند.  مخالفت  ابراز  طرح  این  به  نسبت 
اطمینان دهنده ای در رابطه به پاسخگویی این نیروها ارایه 
گروه های  ایجاد  مخالفان  زمان  همان  در  بود.  نگردیده 
چنین  اردو،  و  پولیس  چوکات  از  خارج  در  مسلح 
پیش بینی می کردند که به دلیل نبود میکانیزم مطمین در 
جهت پاسخگویی این نیروها، نه تنها در عرصه ی امنیتی، 
بهبودی به وجود نخواهد آمد، بلکه جنجال جدیدی در 

عرصه ی امنیتی ایجاد خواهد گردید.
این  گفت  می توان  موضوع  این  با  پیوند  در  که  چیزی 
است که موجودیت نیروهای مسلح در بیرون از چوکات 
عنوان  به  قانون  در  که  نهادهایی  از  خارج  در  و  دولت 
شده اند،  شناخته  رسمیت  به  رسمی  امنیتی  نهادهای 
از  بسیاری  در  همین رو  از  می باشد.  دردسرساز  همواره 
این وجود دارد که موضوع  بر  تاکید  کشورهای جهان، 
دولت  به  مربوط  انحصاری  موضوع  یک  باید  امنیت، 
در  تا  نشود  داده  اجازه  خصوصی  شبکه های  به  و  باشد 
این عرصه سرمایه گذاری و تشبث کنند؛ زیرا غیررسمی 
شدن موضوع امنیت، همواره این دغدغه را ایجاد می کند 
یا  و  مالی  منافع  به خاطر  امنیتی غیردولتی  که شبکه های 
نظم  و  امنیت  با  مخالفت  صف  در  متعدد،  گرایش های 

عامه قرار گیرند.

جدید  عضو  و5  رییس  نمایندگان  مجلس  فیصله های 
برای  را  جدید  لوی سارنوال  بر  افزون  را  عالی  دادگاه 

گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.
راه اندازی  بر  مبنی  هشدارهایی  این  از  پیش  هرچند 
بیان مخالفت  و  قانون  از  برای حمایت  تظاهرات مردمی 
ایتالف  سوی  از  اختصاصی  محکمه ی  تصمیم  های  با 
حمایت از قانون مطرح شده بود، ولی اعضای این ایتالف 
تاکید دارند تازمانی که ناچار نشوند، دست به تظاهرات 

نخواهند زد.
پیش  ماه   11 نمایندگان  مجلس  انتخابات  آن که  با 
برگزار شد و  نتایج  آن دوماه پس از آن اعالم شد، ولی 

جنجال های انتخاباتی تا هنوزهم پایان نیافته است.
عدم قناعت نامزدان معترض به فیصله های کمیسیون های 
تظاهرات  به  منجر  که  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات 
را  کرزی  جمهور  رییس  شد،  معترضان  این  پی هم 
واداشت تا محکمه ی اختصاصی را برای بررسی دوباره ی 

شکایت های انتخاباتی ایجاد کند.
محکمه اختصاصی از آن جایی که غیرمشروع و غیرقانونی 
خوانده شد، نتوانست که فیصله ی خودرا در مورد تغییر 
62 عضو مجلس نمایندگان به وسیله ی کمیسیون مستقل 

انتخابات عملی سازد.
نمایندگان  استیناف خواهی  بر  دادگاه عالی  آن که  با 
عدم  ولی  شد،  اختصاصی  محکمه ی  سوی  از  متضرر 
خبر  تا  شد  سبب  محکمه  در  خواهان  استیناف  حضور 
تاییدی فیصله ی محکمه ی اختصاصی از سوی محکمه ی 

استینافی به لوی سارنوالی مطرح شد.
از جانب دیگر نامزدانی که از سوی محکمه ی اختصاصی 
به  تا  خواسته اند  جمهور  رییس  از  شده اند  اعالم  پیروز 
عملی  از  جلوگیری  برای  خارجی  و  داخلی  فشارهای 

ساختن فیصله های محکمه ی اختصاصی تسلیم نشود.
می کند  تاکید  قانون  از  حمایت  ایتالف  حال،  این  با 
مجلس  فیصله های  و  قانون  جمهور  رییس  هرگاه  که 
به  تا  شد  خواهند  ناچار  آنان  نسازد  عملی  را  نمایندگان 

حرکت های مدنی دست بزنند.
 شهیر گفت: »ما از حرکت های مدنی دیگری هم استفاده 
می کنیم که بحث تظاهرات است، بحث تحصن است، اما 
ما نماینده های مردم به عنوان مظهر اراده ی مردم نگرانی 
جدی داریم که اوضاع طوری به پیش رود که مردم عام 
به  که  بود  ناچارخواهیم  »ما  افزود:  شهیر  نشود.«  متضرر 

تظاهرات رو بیاوریم.«

اربکیسازی
ونتیجهمنفیدرکندز

ایتالفحمایتازقانون:

ACKUاگرناچارشویمتظاهراتمیکنیم
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بند الف، ماده بیست و سوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

سواستفاده از والیت و گرایش به استبداد
 و سواستفاده از قدرت مجاز نیست.

هفتمين  و  بيست  در  شاملين  بر  عالوه  هم اکنون 
فراگيری  م��ص��روف  ت��ن    120 ح��دود  ک��ورس 
آموزش های مسلکی می باشند. این درحالی است که 
قبل از این هر دوره این کورس مدت یک سال را 
در بر می گرفت و از آغاز امسال مدت این کورس 
به دو سال ارتقا داده شده، اما برعکس چنانچه در 
دوره های قبلی )در سال 1385 به تعداد 175 تن، در 
سال 1386 به تعداد 200 تن، در سال 1387 به تعداد 
200 تن(  رقم جذب ستاژران بيشتر بود، به تناسب 
شاملين دوره فعلی یک کاهش قابل مالحظه در آن 

به نظر می رسد.
کورس های  را  ظرفيت  ارتقای  برنامه های  سایر 
تشکيل  ورکشاپ هایی  و  سمينارها  کوتاه مدت، 

مهاجرت کارگران
در  ساغر  ولسوالي  حقوق  مدیر  فتاحي،  عبدالرزاق 
»قشر  مي گوید:  ولسوالي  این   مهاجرت  هاي  مورد 
تشکيل  ولسوالي  این  جوانان  بيشتر  را  ما  مهاجر 
مي دهند که به والیات همجوار مثل نيمروز، هلمند، 
مي نمایند؛  مهاجرت  کابل  حتا  و  هرات  قندهار، 
نيز  اندك  یافتن کارگري ساده و تعداد  براي  اکثرا 
مهاجرت ها  این  اکثر  وي  رفته اند.«  تحصيل  براي 
و  ایران  همجوار  کشورهاي  به  کاریابي  غرض  را 
پاکستان مي داند و پدیده مهاجرت در این ولسوالي 
را به چهاردهه قبل نسبت مي دهد. اما  عوارض ناشي 
نيروي  ازدست رفتن  بر  را عالوه  مهاجرت ها  این  از 
از  عده اي  جسمي  معلوليت  مناسب،  و  ارزان  کار 
نيز  و  کشور  به  اعتياد  پدیده  تورید  جوانان،  این 
افزایش اعتياد جوانان در سطح قریه ها مي داند: »اکثر 
معتادان قریه  هاي این ولسوالي کساني مي باشند که از 

مهاجرت از کشورهاي همسایه برگشته اند.«  
عبدالرزاق فتاحي یکي دیگر از عوامل مهاجرت  هاي 
ناپسند جامعه در گرفتن  را عرف و عادات  جوانان 
و  کرد  ذکر  عروسي ها  گزاف  هزینه  و  پيشکش 
تکميل  براي  جوانان  این  از  تعدادي  وي   به زعم 
اختيار  مهاجرت  نامزدشان  و  زن  طویانه  و  پيشکش 
این  از  تعدادي  است  شده  »دیده  افزود:  و  مي کنند 
به علت  هاي مختلف مثل کشته شدن توسط  جوانان 
نيروهاي مرزي کشورهاي همسایه، اعتياد و حوادث 

نهادها  سایر  و  ستره محکمه  طرف  از  که  می دهد 
افغانستان  قضایی  سيستم  با  همکار  موسسه های  و 
برنامه ها  این  در  است.  گردیده  تدویر  و  راه اندازی 
اکثرا قضات مراکز والیات و برخی از ولسوالی های 
نزدیک به شهر ها آموزش دیده اند و چانس اشتراك 
برنامه ها  این  در  دوردس��ت  ولسوالی های  قضات 
کمتر بوده، به همين ترتيب چانس اشتراك قضات 
قضات  به  نسبت  ناامن  و  دوردس��ت  والیت های 
والیت کابل و دیگر والیت های کليدی کمتر بوده 

است. 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  یافته های 
نشان می دهد که در والیت ارزگان نسبت مشکالت 
در  را  اشتراك  کمترین  والیت  این  قضات  امنيتی 

کاري و... هرگز به وطن برنگشته اند.«
موجودیت  مورد  در  ساغر  ولسوالي  حقوق  مدیر 
بي جاشدگان داخلي گفت: »خوشبختانه تاکنون در 

این ولسوالي بي جاشدگان داخلي نداریم.«
پیشنهادات:

پيشنهادهاي مدیر حقوق ولسوالي ساغر براي کاهش 
مهاجرت کارگران این ولسوالي قرار ذیل است:

ولسوالي  سطح  در  جوانان  براي  کار  بازار  ایجاد   •
توسعه  و  انکشافي  پروژه  هاي  طریق  از  والیت  یا  و 

سرك هاي روستایي؛
و  زراعت  از  و حمایت  آبياري  سيستم  به  • کمک 

مالداري و ایجاد بازار عرضه محصوالت محلي؛
اختيار  در  و  جوانان  حرفه اي  و  فني  آم��وزش   •

قراردادن سرمایه  هاي کوچک به شکل قرضه؛ 
ادارات  در  واجد الشرایط  جوانان  جذب  و  جلب   •

دولتي از قبيل معارف و نيروهاي مسلح و ....
از  ازدواج  هزینه  هاي  و  پيشکش ها  پایين آوردن   •
و  حج  ارشاد،  مدیریت  توسط  آگاهي دهي  طریق 

اوقاف و نهاد  هاي اجتماعي و جامعه مدني.
نتايج و ارزيابي:

و  کم زمين  ولسوالي  این  قریه  هاي  مردم  اکثریت   •
یا بي زمين هستند و کشاورزان در طول 6ماه از سال 
هيچ گونه عایداتي ندارند و در زیر خط فقر زندگي 

مي کنند؛
باعث  مرکزي  حکومت  تبعيض آميز  پاليسي  هاي   •

یک  همچنين  داشته اند.  ظرفيت  ارتقای  برنامه های 
اظهار  پنجشير  »دره« والیت  ولسوالی  از قضات  تن 
ارتقای  برنامه  هيچ  در  اخير  سال  چند  در  نموده، 
ظرفيت اشتراك نکرده و پيشنهاد کرد که بهتر است 
در همچو برنامه ها قضات به صورت مشخص از هر 

ولسوالی خواسته شده و برای شان سهم داده شود.
دوره های ستاژ  مثبت  تاثيرات  نمی توان  آنکه  با 
این  به راستی که برگزاری  انکار کرد و  قضایی را 
مسلکی  دانش  ارتقای  برای  خود  درحد  دوره ه��ا 
اساسی  مشکل  اما  است؛  بوده  وموثر  مفيد  قضات 
دارد آن است که دوره های  زمينه وجود  دراین  که 
را  تغيير چشمگيری  است  نتوانسته  نيز  قضایی  ستاژ 
عمده  دليل  نماید.  ایجاد  کشور  قضایی   درسيستم 
بودن  کوتاه مدت  به  برمی گردد  یک سو  از  آن 
آن.  درمحدویت  دیگر  ازس��وی  و  دوره ه��ا  ای��ن 
تکافوی  تنها  فعلی  درشرایط  قضایی  دوره های ستاژ 
نمي تواند  متقاضيان  از  اندکی  تعداد  نيازمندی های 
دارند  قضاوت  شغل  متقاضی  صدها  بلکه  باشد؛ 
وقضات برحال ازین دوره ها محروم می مانند. پيامد 
چنين امری تداوم وضعيت موجود درمحاکم وعدم 
دانش  و  محاکم  درک��ار  کاری  وپيشرفت  تحول 

قضات می باشد.
استاژ قضایی  تعميم وتوسعه دوره های  تردید  بدون 
دانش  ارتقای  برای  آموزشی  دوره ه��ای  دیگر  و 
می باشد.  مداوم  و  مبرم  نياز  یک  قضات   مسلکی 
اعم  دوره ها  این  برنامه های  نخست  آنکه  شرط  به 
نوسازی  دایما  ازدوره های دراز مدت و کوتاه مدت 
از سوی دیگر زمان کافی ومتناسب  یابد و  ارتقا  و 
کوتاه مدت  دوره ه��ای  ویژه  به  دوره ه��ا  این  برای 
دسترسی  زمينه  مهمتر  ازهمه  و  شود  گرفته  درنظر 
واستفاده تمام قضات برحال ومتقاضيان قضاوت به 

این گونه برنامه ها فراهم گردد. 
ادامه دارد



و  غور  والی��ت  سطح  در  م��ردم  محروميت  و  فقر 
انکشافي  پروژه  هاي  و  است  شده  ساغر  ولسوالي 
وضعيت  و  اقتصاد  بر  که  ولسوالي  این  در  عمده 
معيشت مردم تاثيرگذار باشد، تطبيق نگردیده است؛

براي زراعت  • سيستم آب و کانال کشي  هاي موثر 
غالت،  توليد  رون��ق  باعث  که  بهتر  م��ال��داري   و 
مالداري و  فارم  هاي  توسعه  ميوه، صيفي و همچنين 
گذاشته  اجرا  به  ولسوالي  این  در  گردد،  مرغداري 

نشده است؛
تعمير  که  ساغر  ولسوالي  امنيه  قومانداني  به جز   •
فاقد  دولتي  ادارات  دیگر  دارد؛  اساسي  و  پخته 
تعمير هستند و براي اعمار تعمير  هاي مورد نياز هيچ  

اراده اي در کار نبوده است؛
دخترانه  مکتب  فاقد  »فاسک«  کالني  به  قریه اي   •
است؛ بسياري از قریه ها مکتب ندارند و یا دسترسي 
به مکتب براي اطفال شان به علت دوري راه ها طاقت 

فرساست؛ 
ساغر  ولسوالي  معارف  مکاتب  مورد،  چند  به جز   •

فاقد سرپناه است و حتا خيمه ندارند؛
بسيار  تليفون  ارتباطي  خدمات  به  مردم  دسترسي   •
افغان  تليفون  دستگاه  چند  فقط  مي باشد؛  محدود 

تلي کام در سطح ولسوالي خدمات ارایه مي کند؛
با جمعيت  براي یک ولسوالي  • تعداد دو کلينيک 
45000 نفر طبعا کافي نيست؛ براي کاهش مرگ و 
الزامي  دیگر  احداث کلينيک  هاي  مادر  و  مير طفل 

است؛
راه هاي  نداشتن  علت  به  ساغر  ولسوالي  مردم   •
مواصالتي مناسب، از دوسو با ضرر و زیان مواجهند: 
اول اجناس مورد نيازشان را با قيمت گران به دست 
را  ولسوالي  این  محصوالت  این که  دوم  مي آورند؛ 
به موقع و قيمت مناسب به بازار نمي توانند برسانند. 
بنابراین احداث سرك  هاي مواصالتي  و وصل این 

ولسوالي با والیات دیگر از اشد ضرورت مي باشد.


گزارش نظارت 
از وضعيت و عملکرد محاكم 
و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
)بهار سال 1390(

وضعیت حقوق اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي  ولسوالي ساغر 



قسمت پانزدهم

������������������������������� گزارشگران:  سارا رضایي و محمدجواد علوي �������������������������������

���������������������������� قسمت ششم و پایانی ����������������������������

ماهيت انسان 
و خاستگاه 
حقوق بشر 

/http://m-safir.ir/ipb :منبع
html.lofiversion/index.php/t271

7

ــــــــــــــــ  قسمت سوم  ــــــــــــــــ
2. خاستگاه حقوق بشر 

در آغاز بحث، پرسش هایی را مطرح کردیم و گفتیم که 
بحث مبانی یا خاستگاه حقوق، در واقع پاسخ به این گونه 

پرسش هاست. 
منشا  امری است که  مبانی حقوق،  یا  از خاستگاه  منظور 
پدیداری حق و الزام آوری آن است. با این تبیین، تفاوت 
مبنا و منبع نیز روشن می شود. منظور از منبع حقوق، قضایا 
مقصود  و  بیان می کند  را  است که حقوق  و گزاره هایی 
از مبانی یا خاستگاه حقوق، واقعیتی است که گزاره ها بر 

اساس آن شکل می گیرد و مشروعیت می یابد. 
عمده  سه دیدگاه  حقوق  مبانی  یا  خاستگاه  زمینه ی  در 
بیان تفصیلی  این فرصت محدود،  البته، در  مطرح است. 
هدف  است.  انتظار  مورد  نه  و  مقدور  نه  دیدگاه ها  این 
شناخت  و  بشر  جایگاه حقوق  به  که  دوستانی  است  این 
اهتمام  و  افغانستان عالقه  در  آن  راهکار های  و  چالش ها 
حقوق  مبانی  بحث  خود،  تحقیق  و  پژوهش  در  دارند، 
بشر و شرایط ویژه افغانستان را در نظر بگیرند و پیداست 
که در کنار دیگر عوامل تالقی دیدگاه ها در باره ماهیت 
به نظر  انسان و مبانی حقوق بشر، مهم ترین عامل چالش 

می رسد.
1ـ2. نظريه طبیعت،  منشا حق 

خاستگاه  و  منشا  که  مدعی اند  طبیعي  حقوق  طرفداران 
حقوق،  طبیعت است. آنچه باعث ایجاد انسان و آفرینش 
او شده است، همان به انسان حق مي دهد که زندگي کند، 
و از نعمت ها بهره مند شود تا نسل بشر ادامه پیدا کند. تعبیر 
طبیعي  »این حق  به کار مي برند:  این روزها  متداولي که 

انسان است.« بیانگر همین رویکرد است.
دارد،  باستان  یونان  و  روم  در  ریشه  که  نظریه  ای��ن 
سابقه  و  است  حقوق  مبانی  زمینه  در  نظریه  قدیمی ترین 

بیش از دوهزار ساله دارد.
توجه  است،  نظریه  این  بیان که عصاره و چکیده  این  به 
و  شوند  مرد  که  نیست  زنان  طبیعت  و  توان  »در  کنید: 
طبیعت، موجودات را به ماده و نر تقسیم نموده و جایگاه 
بدون  است.  کرده  معین  زندگی  و  جامعه  در  را  هریک 
شک، وظیفه اولی زن، اداره خانه است، او باید فرزندان 
فراهم  را  آنان  اسباب سعادتمندی  و  تربیت کند  را  خود 
آورد. توان جسمانی مرد به زن منتقل نمی شود هرچند بر 
آن تالش کند؛ زن نباید در مشی و رفتار، مردگونه شود و 
چیزی را که با طبیعت او سازگار نیست نباید دنبال کند.« 
پرسش اصلي این است که برخورداري انسان ها از حقوق 
طبیعي چه دلیل منطقي و عقالني دارد؟ بر اساس چه فلسفه 
و مالکي؟ آیا این حقوق طبیعي، مطلق است یا محدود؟ 
به عنوان مثال، اگر حیات حق طبیعي انسان است، آیا این 
حق در تمامي شرایط براي او ثابت است و هیچ استثنایي 
ندارد؟ یا انسان حق دارد غذا بخورد آیا بدین معناست که 
هرغذایي را و از هر طریقي که فراهم شده باشد، مي تواند 
بخورد؟ یا انسان حق مالکیت دارد و هر چیزی را از هر 

طریقی می تواند مالک شود؟
این  پاسخ  ش��ود،  مشخص  طبیعي  حقوق  مالك  اگر 

پرسش ها نیز روشن مي گردد. 
ادامه دارد
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 خبرهای هفته 

ادبیات  و  فلسفه  در حوزه  مهمی که  مباحث  از  یکی 
و  نقش  نقد،  عمل  در  و  است  توجه  مورد  امروز 
است.  هرمنوتیک  مبحث  دارد،  بسیاری  کارکرد 
آنگونه که در تعریف لفظی هرمنوتیک آمده: معنای  
در  که  است  معنایی  مهمترین  تاویل،  عمل  و  نظریه 
در   هرمنوتیک  است.  نشسته  هرمنوتیک  واژهی  پس 
در   که  میدهد  ارایه  را  تاویل  از  خاصی  روش  واقع 
اثر   یک  معنای  تاریخی  ریشههای  به  بازگشت  آن 
میتواند مهمترین شاخصه باشد. ریشه ی پیدایش علم  
هرمنوتیک به شش قرن پیش از میالد برمیگردد که  
شرح و تفسیر تمثیلی آثار هومر از جایگاه بسیار مهمی 
اما بهطور مشخص شروع هرمنوتیکی   برخوردار بود، 
از  را  گرفته  نام  مسیحی  هرمنوتیک  عنوان  تحت  که 
زمان فیلون یهودی تعیین میکنند که با روشمندکردن  
تاویل کتاب مقدس، توانست تاثیر بسزایی را در این 
و  معتبر  نصوص  تاویل   با  هرمنوتیک  بگذارد.  راستا 
شرعی از جمله حماسههای هومر آغاز شد و سرمنشا  
مورد   در  آن  از  پس  که  گردید  تاویلهایی  تمامی 
حیطهی   امروزه  اما  گرفت.  صورت  مقدس  کتاب 
عمل هرمنوتیک دیگر تنها در حوزه ی الهیات نیست 
علوم    زمینههای  تمامی  به  کلی  بهطور  آن  دامنه ی  و 

انسانی نفوذ کرده است.
گسترش دامنهی هرمنوتیک از حالت نوعی مساعدت  
در   فهم که  از  نحوهای  به  فرعی  و  موضعی   ِ تفسیری 
شناخت یک اثر از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد،  
چرخیده است و به جای آنکه در برخورد با یک اثر،  
تفسیری از جانب موضعی خاص ارایه دهد، در جهت 
ارایهی روشی برای درک و فهم عمیق آن اثر حرکت  
میکند. »شالیرماخر« کسی بود که برای نخستین بار  
به اصول و ضوابط فهم به عنوان چیزی بیش از کمک 
و   کرد  توجه  آثار  در  خاص  دشواریهای  رفع  برای 

وبالگها و سایتهای ادبی زیادی در اینترنت فعال   
افزوده میشود.   آنها  به شمار  به روز  هستند که روز 
امروز تقریبا هر شاعر و نویسنده و هنرمندی برای خود 
یک صفحه ی اینترنتی دارد؛ چه به صورت وبالگ یا 
وبسایت.  محتوای این صفحات نیز متفاوت است و از 
دلنوشته و خاطرات روزانه تا نقدهای ادبی جدی و  
    – ادبی  تازهنوشتهشده و خبرهای  شعر و داستانهای 
هفته    هر  نیمصفحه،  این  در  میشود.  شامل  را  هنری 
بررسی  و  معرفی  را  اینترنتی  صفحات  این  از  یکی 

میکنیم. 
نامی   دری«  »در  سایت  ادبی،  وبسایتهای  میان  در 
توسط  پیش  سال  پنج  که  سایتی  بود؛  شناخته شده 
دفتر  کابل  نیز  و  ایران  در  که  دری  در  ادبی  انجمن 
چون   خوشنامی  شاعران  و  نویسندگان  و  دارد 
گرد  به  را  کاظمی  کاظم  محمد  و  مظفری  ابوطالب 
خویش میبیند، راهاندازی شد و بالفاصله جایش را   

پدر   عنوان  به  او  از  میتوان  که  است  جهت  همین  به 
دارد  اعتقاد  »شالیرماخر«  برد.  نام  مدرن  هرمنوتیک 

اساس و زیربنای هرمنوتیک بر پایهی دو چیز است:  
تاویل و فهم 

تاویل،   گوناگون  راههای  طریق  از  ما  که  منظور  بدین 
میتوانیم به فهم و درک یک اثر برسیم و آن را برای  

خود درونی کنیم.
اما »شالیرماخر« معتقد نیست که هرگونه تالشی در راه 
تاویل یک اثر به فهم درست آن اثر ختم میشود. بلکه  
او باور دارد که تاویلی درست و دقیق انجام میشود،  
دلیل  همین  به  شود.  شروع  سوتعبیر  یا  بدفهمی  با  که 
است که »شالیرماخر« برای کشف راههای جلوگیری  
مسیر   این طریق  از  بتواند  تا  برمیدارد  قدم  بدفهمی  از 

روشمند کردن فهم را پیدا کند.
شالیرماخر باور دارد که برای رسیدن به تاویلی صحیح 
از یک اثر که میخواهد منجر به فهم شود، میبایست   
آن اثر را بهطور قاعدهمندی بازآفرینی کرد و شخص   
قواعد   طریق  از  اثر  بازسازی  با  میتواند  بازآفرین 
پدیدآورندهی    از  دقیقتر  فهمی  به  حتا  آن  در  پنهان 
بازسازی  کار  گرچه  که  داشت  توجه  باید  برسد.  آن 
قاعدهمند است، اما به هیچوجه صورت مکانیکی ندارد.   
تاویل   نمونهوار  اصل  که  است  معتقد  »شالیرماخر« 
خود متن است و در واقع از طریق اجزای یک متن و 
ارتباطشان است که میتوان به بافت کلی آن متن پی    
برد. در مورد دور هرمنوتیکی نیز تعابیر جزیی - کلی 
در ارتباط با فحواها و بافتها و زمینههای گستردهتر در    
گذشته و آینده به کار میرود. آنطور که شالیرماخر   
است،    بیپایان  رسالتی  هرمنوتیک،  رسالت  میگوید 
که    دارند  وجود  بسیاری  آیندههای  و  گذشتهها  زیرا 
ما میل داریم در لحظهی گفتار، آنها را مشاهده کنیم.  
تمامی  به  نتوانسته  اثری  بررسی  از آنجا که  باید گفت 

میان فرهنگیان افغانستان پیدا کرد.
این سایت محتوای متنوعی داشت و از خبرهای ادبی 
نقدهای   و  تازه  داستانهای  و  تا شعرها  ـ هنری گرفته 
ادبی را میتوانستید در آن پیدا کنید. »میتوانستید« اما   
اکنون نمیتوانید. این وبسایت پس از آن که چند ماه  
و  اینترنت حذف شد  فضای  از  باالخره  بود،  غیرفعال 

اکنون دامنه آن به فروش گذاشته شده است.
دری،   در  سایت  اینچنینی  حذف  و  شدن  غیرفعال 
برای بسیاری از عالقمندان که روزانه به این صفحه سر 
فراوان   با شوق  را  آن  در  بروزشده  مطالب  و  میزدند 
دردناک     و  ناراحتکننده  بسی  میکردند،  پیگیری 
به   و  عنوان خداحافظی  به  مطلبی  هیچ  بود. چه آنکه 
منظور اطالعرسانی به خوانندگان که مشتاقانه روزانه به  
آن صفحه مراجعه میکردند، گذاشته نشد و حذف و  

غیرفعال شدن آن کامال ناگهانی صورت گرفت.
مطالب زیادی بر »در دری دات کام« منتشر شدند که از 

معنای حقیقی راه پیدا کند، میتوان این نتیجه را گرفت  
که هرگونه تاویلی محدود است، زیرا معنای هر اثری 

میتواند بیش از حد تصور باشد. 
و  دارد  پیشگویانه  بازسازی  به  نیاز  اثری  هر  بازآفرینی 
این بازسازی پیشگویانه جزو جداییناپذیر از بازآفرینی  
است. بازآفرین میتواند با بازسازی پیشگویانه، تفکرات  
و احساسات نویسنده را بیواسطه بفهمد و خود را در  
هدف  پیشگویانه،  بازسازی  در  بگذارد.  نویسنده  مقام 
اثر را  باید معنای  به تاویل  تاویل است و برای رسیدن 
در بافتهای گوناگونی قرار داد، ولی باید توجه داشت  
که معنای یک اثر معین و مشخص است. هدف تاویل 
در واقع مشخص کردن این است که نویسنده در این اثر 
خاص چه مقصودی را در نظر داشته است. شالیرماخر 
تنها   اثر  یک  نویسندهی  اصلی  فهم  که  است  معتقد 
او    خاص  و  معمول  ویژگیهای  تاثیر  تحت  نمیتواند 
به منزله امر  نیازمند فهم امر جزیی  باشد بلکه این فهم 

جزیی است. او این فهم شهودی را پیشگویی مینامد. 
اما تاویل از کجا شروع میشود؟ تاویل  در فضایی میان  
امر پنهان و آشکار آغاز میشود. برای ورود به این فضا  
سررشتهای وجود دارد که از طریق آن میتوان به مسیر   
است  قرار  هرمنوتیک  اگر  واقع  در  کرد.  ورود  تاویل 
در   پیشاپیش  معنا  آن  میبایست  را کشف کند  معنایی 
قرار  ما  نزدیکی  در  پیشاپیش  معنا  اگر  باشد.  دسترس 
به هر روی  ناممکن بود.  تاویلی  نداشت عمال هرگونه 
از   مشخصهای  هم  باز  باشد،  نیز  مبهم  معنایی  اگر  حتا 
مساله  همان  به  مهم  این  شاید  است.  معنا  آن  هستی 
هایدگر برگردد که میگوید: فهم هستی مشخصهای از   
هستی دازاین است و این امر نشان از آن دارد که دازاین 
دست کم آگاهی اندکی از معنای هستی دارد. بدینرو  
فهم تنها شناختن نیست بلکه آشنایی با تمامی مناسبات 
یک چیز است بهطوری که بتوان بدون فکر کردن در  

درون آنها، آن چیز را انجام داد و شناخت.
باید  کند  پیدا  دست  فهم  به  است  قرار  که  تاویلی  هر 
کند.   تاویل  میخواهد  را  چیزی  چه  که  باشد  دانسته 
از  غیر  است  ذهنی  یافتن  عینیت  تاویلی  هر  موضوع 
ذهن ما. هدف تاویل، فهم آن چیزی است که شخص 
دیگری آن را اندیشیده یا نوشته است. بنابراین موضوع 
خودش  خاص  منطق  مطابق  و  درون  از  باید  تاویل 

فهمیده شود.
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خواندنشان لذت فراوان بردم و هر روز که میگذشت   
نوشتهها     این  و  میگذارم  وقت  فردا  میگفتم  خود  با 
دیگر   و  رفت  سایت  اما  میکنم،  ذخیره  و  کاپی  را 
برنگشت و امروز من نمیدانم که آیا فرصت دیگری  

برای این کار خواهم یافت یا خیر.
شاید تاخیر از من بود، و شاید بیش از حد به دیتابیس 

این سایت اعتماد کردم.
روزی که این سایت راهاندازی شد و نوشتههای مختلفی   
از   نوشتهای  بارگذاری شد،  برای نخستین بار روی آن 
ابوطالب مظفری را در مورد چرایی و چگونگی فعال 
شدن در دری دات کام خواندم. نوشتهای شیرین بود  
که با خاطرهای آغاز میشد و سپس به این نتیجهگیری    
به   مجازی،  فضای  در  حضور  امروزه،  که  میرسید 
اندازه حضور در فضای واقعی اهمیت دارد و چه بسا 
حضور   نداشتن  رهگذر  از  که  آسیبهایی  و  ضررها 
کارکردهای   و  فعالیتها  متوجه  اینترنت  دنیای  در 
در   و هست. حضور  بود  به حق که چنین  ما میشود. 
فضای مجازی مهم است و هر روز مهمتر نیز میشود.  

عمدهترین دالیل این اهمیت روزافزون اینها هستند: 
• هزینه پایین

• دسترسی آسان مخاطبان
• انتشار سراسری و بدون تاخیر نوشته

صفحه  این  که  بودم  امیدوار  من  پیش  هفته  چند  تا 
آگهی   که  اینسو  به  چندی  از  اما  شود،  فعال  دوباره 
فروش دامنه در دری دات کام به روی صفحه نخست 
این   دیگر  که  شدهام  مطمین  است،  آمده  سایت  این 
و  بازخرید  نو  از  باید  و  شده  حذف  کامال  سایت 

بازسازی شود. 
درس    تجربهو  متاسفم،  رویداد  این  از  که  آن  ضمن 

خوبی از آن گرفتهام. 
هر روز که به یک سایت ادبی – هنری مراجعه میکنم  
و از مطلبی خوشم میآید، بالفاصله آن را کاپی و در  
دست   از  را  آن  که  نکند  تا  میکنم  ذخیره  کمپیوتر 
باورم  و  اعتماد  بخورم؛ چرا که  تاسف  بعدها  و  بدهم 

به دیتابیسهای امروزی کم شده است.  

 علیرضا فراهانی – مجله پیادهرو  

 لیال زمانی

حقیقتدردستهیچکس

دردریداتکامچهشد؟

محمدكاظم كاظمی »افغانستان در مسیر تاریخ« را 
منتشر می كند

محمد کاظم کاظمی از شاعران بانام کشور در مورد اثر تالیفی 
جدید خود »افغانستان در مسیر تاریخ« می گوید در حال حاضر 
ویراستاری می کند و در این مسیر کار ویرایش کتاب »افغانستان 

در مسیر تاریخ« را ادامه می دهد.
کاظمی گفت: »این کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« نوشته غالم 
محمد غبار است که یکی از کتاب های کلیدی در تاریخ معاصر 
کشور محسوب می شود، جلد نخست این مجموعه سال گذشته 
منتشر شد و جلد دوم آن در دست ویرایش است و قرار است از 

سوی انتشارات عرفان روانه بازار کتاب شود.«

فصل جشنهای ادینبورگ آغاز شد 
فرنیج   جشنواره ی  رسمی  افتتاح  با  ادینبورگ  جشنهای  فصل 
بریتانیا  ارتش  نظامی  واحدهای  برخی  ویژه  نمایش  و  )حاشیه( 

)رویال میلیتاری تاتو( آغاز به کار کرد.
جشنواره ی فرینج ادینبورگ بزرگترین جشنواره ی هنری جهان  
برنامه ی  است که در طول سه هفته برگزاری آن ۲ هزار و ۵۴۲ 

هنری در ۲۵۸ محل برگزار میشود. 
از  را  هنری  استعدادهای شاخص  ادینبورگ  جشنواره ی جهانی 
سراسر جهان برای اجرای برنامه در بزرگترین سالونهای این   

شهر دعوت میکند. 
و   بزرگ  تیاترهای  و  اپرا  کالسیک،  موسیقی  کنسرتهای 
در   اجرا  و  شرکت  که  حالی  در  میشوند؛  برگزار  پرهزینه 
برای همه آزاد است و هرکس در هرجا که  فرینج  جشنواره ی 

بخواهد میتواند به اجرای برنامه بپردازد. 

فهرست اولیه نامزدهای جایزه ادبی بوكر اعالم شد
فهرست اولیه نامزدهای جایزه ی ادبی »من بوکر« روز سه شنبه )۲۶ 

جوالی( در وبسایت رسمی بنیاد من بوکر اعالم شد.
در میان ۱۳ نامزد این جایزه، نام سه نامزد و یک برنده از دوره های 

گذشته به چشم می خورد.
نویسنده ی  سه  و  خود  رمان  نخستین  با  نویسنده  چهار  همچنین 

کانادایی در میان این نامزدها حضور دارند.
خوانده   بوکر  اختصار  به  گاهی  که  منبوکر  ادبی  جایزه ی 
میشود، یکی از جوایز ادبی ساالنه بریتانیاست که به بهترین رمان  
نوشته شده به زبان انگلیسی به قلم نویسندگان جامعه ی کشورهای 

مشترکالمنافع و ایرلند تعلق می گیرد. 
بریتانیا  در  بار  نخستین  برای  جایزه  اهدای  سال  در  باید  رمان ها 

منتشر شده باشند و ناشر آنها نویسندگانشان نباشند. 
۱۳ نامزد این جایزه از میان ۱۳۸ اثر، برگزیده شدهاند. 

بارنز، سباستین بری، کرول بیرچ، پاتریک دویت، اسی  جولیان 
ادوجین، الن هالینگهرست، استیون کلمان، پاتریک مکگینس،  
ایوت  و  تیلور  راجرز، دی جی  جین  پیک،  الیسون  میلر،  ای دی 

ادواردز، نامزدهای این جایزه  اند.
روزنامهنگار   و  نویسنده  جاکوبسن،  هوارد   ۲۰۱۰ سال  در 
بریتانیایی، برای رمان »سوال فینکلر« برنده جایزه ی ادبی منبوکر  

شد.

جوانا ترولوپ رییس هیات داوران
جایزه ادبی اورنج شد 

داوران  هیات  ریاست  به  بریتانیایی،  نویسنده ی  ترولوپ،  جوانا 
جایزه ی ادبی اورنج سال ۲۰۱۲ انتخاب شد.

زبان   به  زن  داستاننویسان  به  ساالنه  هزارپوندی   ۳۰ جایزه  این 
انگلیسی تعلق میگیرد. 

تاسیس  زمان  از  که  کردند  اعالم  جایزه  این  برگزارکنندگان 
ریاست  که  است  بار  نخستین  این  سال ۱99۶،  در  اورنج  جایزه 

هیات داوران به یک زن سپرده میشود. 
جوانا ترولوپ با نوشتن رمان »همسر کشیش« که در سال ۱99۱ 

منتشر شد، به شهرت فراوان رسید.
از جمله »عروسها« را هم   این رمان، ۱۱ رمان دیگر  از  او پس 

نوشت.
فوق العادهای   جایزه  اورنج  جایزه ی  که  گفت  ترولوپ  جوانا 

است.
نام برنده سال آینده جایزه ی ادبی اورنج در روز پانزدهم جون 

سال ۲۰۱۲ اعالم خواهد شد.

از دنیای اینترنت

نگاهی به مبحث هرمنوتیک در فلسفه و ادبیات

ACKU
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 تدارک حمله نظامی به سوریه؛ 
مقدمه حمله نظامی علیه ایران؟ 

رضا تقی زاده 

ديميتری روگوزين، نماينده ی روسيه در پيمان اتالنتيک 
عليه  ناتو  نظامی  حمله  تدارک  که  است  مدعی  شمالی 
حمله  زمينه  فراهم ساختن  برای  است  مقدمه ای  سوريه، 
ناتو، عالوه  ايران. اظهارات سفير روسيه در  نظامی عليه 
بر انعکاس گسترده در وسايل ارتباط جمعی جهان، در 
نيز، با حذف  ايران  رسانه های رسمی جمهوری اسالمی 

بخش نهايی حمله به ايران، بازتاب وسيعی داشته است.
طی  ايران،  اتومی  تاسيسات  عليه  نظامی  حمله  موضوع 
شش سال اخير هرازگاهی مطرح و پس از پايان سررسيد 

مورد پيش بينی، به خبر کهنه تبديل شده است.
تبليغاتی-سياسی  حرکت  تازه ترين  روگوزين  هشدار 
به  ايران  عليه  نظامی  حمله  خطر  اعالم  پيرامون  روسيه، 
سال  جون  ماه  در  ناتو  در  روسيه  سفير  می رود.  شمار 
کرم های  مجدد  ارسال  که  بود  داده  هشدار  نيز  جاری 
ايران  اتومی  تاسيسات  به  نت«  »استاکس  مشابه  انترنتی 
در  اتومی  فاجعه  تجديد  به  می تواند  بوشهر،  راکتور  و 

چرنوبيل-اوکراين، بيانجامد.
اينک سفير خبرساز روسيه، ايجاد آمادگی مابين »بعضی 
کشورهای ناتو« به منظور مداخله نظامی در سوريه و يمن 

را، مقدمه تدارک حمله عليه ايران معرفی می کند.
دبيرکل ناتو در گذشته امکان حمله نظامی عليه سوريه را 
مردود شمرده، اگرچه کشورهای عضو ناتو، هم اکنون 
طرح و تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای در شورای امنيت 
ناتو،  کشور های  مابين  می بينند.  تدارک  را  سوريه  عليه 
کافی  نظامی  امکانات  از  که  است  کشوری  تنها  ترکيه 
برای حمله زمينی عليه سوريه برخوردار است. اسراييل با 
توانايی های نظامی بيشتر، بدون داشتن عضويت رسمی، 

همپيمان ناتو محسوب می شود.
انعکاس خبری گسترده

اظهارات سفير روسيه پيرامون تدارک ناتو برای مداخله 
نظامی در سوريه را روزنامه ايزوستيا، چند ساعت پس از 
از  به بشار اسد و دعوت  انتشار هشدار دوباره مدودف، 
از زور عليه مخالفان حکومت  استفاده  برای توقف  وی 

سوريه، انتشار داد.
رييس  جمهور روسيه با مخاطب قرار دادن اسد، يادآور 
در  کنونی  خشونت های  ادامه  صورت  در  که  بود  شده 

سوريه، سرنوشت غم انگيزی در انتظار وی خواهد بود.
کنار  از  تاکنون  که  ايران  دولت  به  نزديک  رسانه های 
سوريه  داخلی  ناآرامی های  به  مربوط  گزارش های 
می گذشتند، ضمن انتشار گزارش های پراکنده از حضور 
نظامی ارتش سوريه در شهرهای و اشاره به تلفات روزانه 
مردم، هشدار تازه روگوزين داير بر تدارک حمله نظامی 
ناتو عليه رژيم حاکم بر دمشق را در صدر گزارش های 

خود قرار دادند.
را،  ايران  رسمی  رسانه های  خبری  سياست  تغيير  اين 
دادن  جلوه  عادی  برای  تالش  سياست  از  گذر  ضمن 
نگرانی ها  افزايش  نشانه  می توان  سوريه،  داخلی  اوضاع 
نزد حاکميت سياسی ايران، نسبت به تغيير احتمالی رژيم 
با  مواجه  برای  اسد در دمشق، و شايد آماده شدن  بشار 
نتايج مستقيم و غيرمستقيم سقوط  اسد در سوريه تعبير 

کرد.
آخرين کارت اسد

استفاده از حداکثر ظرفيت ارتش برای سرکوب مخالفان 
حماه،  شهر  در  تانک   250 استقرار  جمله  از  داخلی، 
داخلی   آرامی های  نا  کنترول  برای  اسد  کارت  آخرين 

است.
از سويی ادامه حضور سنگين نيروهای ارتش در خيابان ها 
ناممکن است، ضمن آن که در ميان مدت  در درازمدت 
امکان  افزايش  نيروها،  تدريجی  فرسودگی  به  می تواند 
توسط  خدمت  ترک  همچنين  و  فرماندهان  شورش 

کادرهای نظامی بيانجامد.
ترکيب  نسبت  به  سوريه،  ارتش  کادرهای  اکثريت 
سوريه،  علوی  رييس  جمهور  و  هستند  سنی  جمعيت 
بشار اسد، متعلق به شاخه ای از اقليت شيعه در آن کشور 

است.
نظامی  حضور  ماندن  بی اثر  صورت  در  لحاظ،  اين  از 
فرماندهان  تمرد  يا  و  در شهرهای سوريه  ارتش  سنگين 
کنترول  برای  ديگری  کارآمد  اهرم  اسد  رژيم  سنی، 
سقوط  صورت  در  داشت.  نخواهد  اختيار  در  اوضاع 
به شدت  منطقه  در  قدرت  معادالت  اسد،  حکومت 

دست خوش تغيير خواهد شد.
تغییر سیاست اسرايیل

از  عربی«  »بهار  قبل گسترش  ماه  تا  که  اسراييل   دولت 
شمال افريقا به خاورميانه و مرزهای همجوار را، در تضاد 
با امنيت ملی خود می ديد و به اين دليل، در سکوت از 
ادامه وضع موجود و ماندگاری اسد در قدرت حمايت 

می کرد، اينک سياست خود را تغيير داده است.
خواستار  آشکارا  تاکنون  که  نيز  غربی  دولت های 
جهت  تغيير  يک  در  بودند،  نشده  اسد  کناره گيری 

اعمال خشونت در  از  انتقادات خود  ميزان  بر  تدريجی، 
سوريه و کشتار مخالفان افزوده اند.

پيش بينی  و  اسد  بشار  به  خطاب  مدودف  تند  اظهارات 
در  سوريه،  جمهور  رييس   برای  غم انگيز  سرنوشت 
رسانه های  در  جاری  خشونت های  ادامه  صورت 
ايران، به صورت برجسته  اسراييلی، برخالف رسانه های 

انعکاس يافت.
اين که،  بر  داير  روگوزين  اظهارات  رسانه ها،  همين  در 
عليه سوريه،  ناتو،  توسط  او  ادعای  مورد  تدارک حمله 
نظامی  حمله  زمينه  ساختن  فراهم  برای  است  مقدمه ای 

عليه ايران، با آب و تاب بيشتری منتشر شد.
قبال  در  اسراييل  سياست  تغيير  که  می رسد  نظر  به 
حکومت اسد در سوريه، با وجود غيرقابل اجتناب بودن 
انگيزه  اين  با  بيشر  آن،  کوتاه مدت  هزينه های  پاره ای 
صورت گرفته که در ميان مدت، تحقق هدف بزرگتری 

را امکان پذير سازد.
دفاعی  توانايی های  ناتو،  نظامی  جمع بندی های  در 
ليبيا و يمن کوچک، سوريه اندکی بزرگتر،  کشورهای 
و توانايی های دفاعی ايران در رده متوسط قرار داده شده 
است. روسيه معتقد است که ناتو در حال حاضر به حمله 
قادر  ايران  اندازه ی  در  متوسط  هدف  يک  عليه  نظامی 
است و حمله نظامی به سوريه انجام آن را تسهيل خواهد 

ساخت.
نتيجه  در  يا  سوريه،  رژيم  احتمالی  سقوط  بی شک 
تحوالت داخلی و يا در نتيجه اقدامات فرضی خارجی، 
در هرحال به جدايی دمشق از تهران خواهد انجاميد. اين 
جايزه ای است که شايد تل آويو در ميان مدت، تحقق آن 
را هدف قرار داده است و به اين اميد از رژيم اسد دل 

شسته است.

حقیقت 
در دست هیچ کس

]ادامه از صفحه 8[

نخست  دارد.  تاکيد  فهم  از  منظر  دو  بر  گادامر 
به عنوان  آن  از  که  است  فهم  تاريخی  منظر 
تاريخ گرايی فهم ياد می کند. در اين مورد بايد 
اشاره داشت که برای رسيدن به هرگونه فهمی 
نياز به يک پيش فهم وجود دارد. گادامر به جای 
اصطالح »پيش فهم« اصطالح »پيش داوری« را به 
باب  در  تازه ای  روش  هرمنوتيک  می برد.  کار 
و  همراه  شرايط  تنها  بلکه  نمی دهد  ارايه  فهم 
حاکم بر هرگونه فهم را مشخص می کند. يکی 
از اين شرايط را بايد فاصله های زمانی بين متون 
ميان  که  فاصله ای  گفت  بايد  واقع  در  دانست؛ 
تاويلی  برخورد  زمان  و  اثر  يک  پيدايش  زمان 
با آن اثر قرار دارد. زيرا ما در خوانش بسياری 
به لحاظ فرهنگی،  از آثار کالسيک نمی توانيم 
زمان  با  منطبق  شرايطی  هنری  و  اجتماعی 
آفرينش آن آثار داشته باشيم. در اين جهت ما 
دوران  افق  با  کردن  منطبق  با  را  متن  می توانيم 
متصور  برای مان  که  آن  از  معناهايی  و  خود 
افق  از  منظور  دهيم.  قرار  تاويل  مورد  می شود، 
هايدگر  انديشه ی  در  که  است  معنايی  همان 
مورد توجه است و آن عبارت است از معيارهای 
مشترک گذشته با ما که تبديل به »سنت« شده اند 
و همراه با معيارهای کنونی ما در برخورد با آثار 

دارای اهميت هستند.
زبانی  نظر گادامر منش  از  فهم  منظر  اما دومين 
آن است. گادامر با پيروی از انديشه ی هايدگر 
دارد.  تاکيد  و  توجه  منظر  اين  از  نکته  دو  بر 
همان  را  فهم  هايدگر  همانند  آن که  نخست 
هر  دارد  اعتقاد  آن که  سپس  و  می داند  تاويل 
همين  در  است.  استوار  گفتگو  پايه ی  بر  فهمی 
را  ديگر  زبان  به  زبانی  از  متنی  ترجمه ی  راستا 
واقع  در  می آورد.  اعتقادش  همين  از  نمونه ای 
گادامر می گويد که هر ترجمه، گفتگويی ميان 
اصل  در  است.  واحد  امر  يک  سر  بر  زبان  دو 
تاويل زبانی را می بايست شکل هرگونه تاويلی 
برقراری  توانايی  که  است  زبان  اين  دانست. 
و  داراست  را  مختلف  تجربه های  ارتباطات 
ارتباطی  هرگونه  در  فهم  کنش  پس زمينه ی 
است. جايگاه اهميت فهم در مبحث هرمنوتيک 
مقصود  گفتگو.  منطق  کشف  بر  است  استوار 
گادامر از منطق گفتگو، بحثی است آزاد و فارغ 
از امر و نهی ميان تاويلگران. گادامر با مرکزی 
برای  را  راه  نقش گفتگو در هرمنوتيک  کردن 
ورود دموکراسی در نقد و ادبيات می گشايد و 
نهايی  حقيقت  که  است  آن  نشان دهنده ی  اين 
قصد  هرمنوتيک  نيست.  کس  هيچ  دست  در 
دارد نشان دهد که تاويل من از هر متنی، فقط 
دربردارنده ی فهم من از بخشی از حقيقت است 
که برای من امکان وقوع داشته است. اين تاويل 
است،  متن  آن  از  من  پيش داوری  بر  استوار 

همانطور برای ديگری نيز بدين منوال است.

ACKU
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رییس جمهور یمن از شفاخانه نظامی عربستان سعودی مرخص شد
مقامات عربستان سعودی اعالم کردند علی عبداهلل صالح، رییس 
کشور  این  در  نظامی  شفاخانه  از  ماه  دو  از  پس  یمن،  جمهور 
مرخص شده است. آقای صالح دو ماه پیش و درپی پرتاب راکت 
شدت  به  پایتخت،  صنعا،  در  اقامتش  محل  به  مخالفان  سوی  از 
منتقل  سعودی  عربستان  در  شفاخانه ای  به  مداوا  برای  و  مجروح 
شد. گفته شده در نتیجه حمله به کاخ علی عبداهلل صالح، او دچار 

سوختگی ۴۰ درصد شد.
شرایط  در  هم اکنون  صالح  آقای  دریافتی  گزارش های  براساس 

در  همچنان  درمان  ادامه  برای  می رود  انتظار  و  دارد  قرار  خوبی 
عربستان بماند.

وزیر اطالعات یمن درباره ی زمان بازگشت آقای صالح به کشور 
گفت: »هر زمان داکتران به او اجازه دهند، او به کشور بازخواهد 
گشت.« برخی از تحلیلگران گفته اند انتظار نمی رود علی عبداهلل 
صالح که برای ۳۳ سال زمام امور را در یمن در دست داشت بار 

دیگر بتواند بر این کشور حکومت کند.
نفردر   ۳۵۰ از  بیش  صالح،  آقای  شدن  مجروح  از  پیش  تا 

ناآرامی های این کشور و در جریان درگیری بین نیروهای دولتی 
و معترضان کشته شدند.

یمن  در  خشونت ها  بروز  مسوول  را  القاعده  دولتی  مقامات 
می دانند.

درحالی که تالش ها برای کناره گیری آقای صالح از قدرت در 
شد،  متوقف  او  اقامت  محل  به  مخالف  پیکارجویان  حمله  پی 
بین  درگیری  مجدد  شروع  از  حاکی  یمن  از  تازه  گزارش های 

پیکارجویان اسالم گرا درجنوب با پیکارجویان قبیله ای است.

شاخص های عمده 
بازارهای بورس آسیا 

کاهش یافت

 
کاهش  جهانی  اقتصاد  وضع  از  نگرانی 
در  آسیایی  بورس های  عمده  شاخص های 
همراه  به  را  دوشنبه  روز  معامالت  آغاز 

داشته است.
ابتدای  در  توکیو  بورس  نیکی  شاخص 
داشت.  کاهش  درصد  نه دهم  معامالت 
ارزش شاخص بورس های کوریای جنوبی، 
سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و استرالیا نیز 

کاهش داشته است.
بعضی از شاخص های کاهش یافته در طول 
همچنان  ولی  داشتند،  افزایش  کمی  روز 
جمعه  روز  معامالت  سطح  از  پایین تر 

هستند.
روند نزولی بازارهای مالی در آسیا ادامه ی 
کاهش شدید شاخص های مهم در اروپا و 

امریکا در روز جمعه است.
کاهش رتبه اعتباری امریکا به وسیله موسسه 
»اس اند پی« و مشکالت مالی اعضای منطقه 
یورو علت های اصلی نگرانی بازارهای مالی 

هستند.
بازارهای  که  داده اند  هشدار  تحلیلگران 
بورس در هفته های پیش رو بی ثبات خواهند 

بود.
صنایع  سهام  فروختن  حال  در  سهامداران 
انرژی و بانک ها هستند و تقاضا برای خرید 

طال افزایش یافته است.
برای کاهش  اروپا  مرکزی  بانک  همزمان، 
نگرانی از وضع اقتصادی منطقه یورو اعالم 
این  عضو  کشورهای  قرضه  اوراق  کرد 

منطقه را خریداری می کند.
تحلیلگران پیش بینی می کنند بانک مرکزی 
اروپا در پی خریداری اوراق قرضه اسپانیا و 

ایتالیا است.
این دو کشور از بزرگ ترین اعضای منطقه 
آنها  بدهکارترین  عین حال،  در  و  یورو 
هستند. گروه هفت نیز در بیانیه ای جداگانه ، 
»مصمم  صنعتی  کشور  هفت  کرد  اعالم 
هستند به طور هماهنگ واکنش نشان دهند« 

تا به ثبات بازارهای مالی حفظ شود.
موسسات  از  یکی  »اس اند پی«،  موسسه 
اعتباری  زمینه رده بندی  معتبر در جهان در 
امریکا  اعتباری  رتبه  جمعه  روز  کشورها، 
»ای ای«  به  »ای ای ای«  عالی  سطح  از  را 
برای  این تصمیم گیری که  داد. علت  تنزل 
میزان  از  نگرانی  اتخاذ می شود،  نخستین بار 

باالی بدهی ملی امریکا عنوان شده است.
نگرانی  امریکا  اعتباری  رتبه بندی  تنزل 
بروز رکود در  از احتمال  سرمایه گذارن را 

اقتصاد این کشور افزایش داده است.
اقتصاد  به  امریکا  در  اقتصادی  رکود 
زیرا  می زند،  ضربه  آسیایی  کشورهای 
صادرات  اصلی  خریدار  متحده  ایاالت 

آنهاست.

کمپاین کمک رسانی به مریضان توبرکلوز در ماه مبارک رمضان 
توبرکلوز یک مرض ساری است که به آسانی از یک مریض به یک فرد سالم انتقال می نماید، خوشبختانه این یک مرض قابل پیشگیری و تداوی است. افغانستان یکی از کشورهایی است که باالترین 

میزان توبرکلوز را دارا بوده و ساالنه حدود ۵۳۰۰۰ نفر به آن مبتال می شود که ۳۴۰۰۰ واقعه آنرا زنان تشکیل می دهند. ساالنه 11۰۰۰ نفر به علت توبرکلوز جان شان را از دست می دهند.
بورد همکاران توقف توبرکلوز افغانستان کمپاینی را در ماه مبارک رمضان جهت صدقه و زکات به مریضان توبرکلوز و فامیل های آنان به راه انداخته است. این کمپاین همه ساله در سرتاسر جهان 

برگزار می گردد و تخمینا 2۰ تا ۳۰ بلیون دالر جهت زکات توسط مسلمانان جهان اهدا می گردد.
خوشبختانه طی دو سال گذشته بورد همکاران توقف توبرکلوز افغانستان در ماه پرفیض رمضان با برگزاری چنین کمپاین پول و مواد غذایی برای 

مریضان توبرکلوز و فامیل های آنان کمک نمودند.
حاال چطور می توان این پرابلم ها را نشانه گرفته و مریضان توبرکلوز و خانواده های شان را در افغانستان کمک کرد؟

همکاران توقف توبرکلوز، افراد، موسسات و نهادها را تشویق می کند که پرابلم ملی کنترول توبرکلوز و موسساتی که در این راستا عمل می نماید 
کمک نمایند. ازسال 1۳88 است که کمپاین کمک به مریضان توبرکلوز و خانواده های شان راه اندازی شده است و امسال نیز کمپاین کمک برای 

افراد مبتال به توبرکلوز و خانواده های شان راه اندازی می شود.

 اگر کسی عالقمند کمک برای توبرکلوز و خانواده های شان باشند، چه باید کرد؟

سکرتریت همکاران توقف توبرکلوز در دفتر مرکزی سازمان صحی جهان، واقع سرک جالل آباد – کابل قرار دارد. داکتر سید کرمشاه  مسوولیت آن را به عهده دارد. شماره تیلفون: ۰۰9۳79626226، 
ایمل: shahk@afg.emro.who.int و شماره حساب بانکی همکاران توقف توبرکلوز:

عزیزی بانک حساب  دالری :۰۰۰1۰12۰17882۴2
عزیزی بانک حساب افغانی :۰۰۰1۰11۰1788187    
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