
دولت  که  می رساند  ننگرهار  والیت  از  گزارش ها 
پاکستان بندر تورخم را مسدود کرده است.

مقام های محلی در ننگرهار گفته اند که پولیس پاکستان 
به دالیل نامعلوم، روز گذشته بندر تورخم را به روی 

عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه بسته است.
براساس اظهارات مقام های محلی ننگرهار، هزارها نفر 
حامل  تیلر  صدها  و  مانده اند  گیر  مرز  سوی  دو  در 

کاالهای تجاری نیز متوقف شده اند.
در والیت  پولیس سرحدی  مومند سخنگوی  ادریس 
ننگرهار به رسانه ها گفته است که به دلیل مسدودشدن 
راه تورخم سه کودک بر اثر سردی هوا جان داده اند.

مریضی  دلیل  به  کودکان  این  مومند،  آقای  گفتۀ  به 
شدیدی که داشتند برای درمان به پاکستان انتقال داده 
می شدند که پس از مخالفت پولیس پاکستان و توقف 

طوالنی در بندر تورخم، جان دادند.
او گفته که خانواده های این کودکان با پولیس پاکستان 
برای اجازه دادن به آن ها صحبت کرده اند، اما مرزبانان 
از مرکز دستور صادر  به آن ها  اند که  پاکستانی گفته 

شده که مرز را مسدود سازند.
تاکنون دلیل اصلی این اقدام پاکستانی ها روشن نیست، 
اند  اما مقام های محلی گفته اند که پاکستانی ها مدعی 
که با شهروندان این کشور...            ادامه صفحه 7
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 زماني كه به حكومت رسيديد،  به نيكي رفتار كنيد و زيردستاِن 
خود را ببخشيد.

حضرت محمد )ص(

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

بودجه عادالنه ساخته شود

فعالیت  از  معارف،  وزارت  اسالمی  تعلیمات  معاون 
مدارس دینی یی که جواز ندارند، ابراز نگرانی می کند.

وزارت  اسالمی  تعلیمات  معین  صمیم  شفیق  داکتر 
علیه  بر  مساجد  در  علما  از  بعضی  که  گفت  معارف 
دولت تبلیغ می کنند، به همین منظور... ادامه صفحه 6

مقام های محلی در والیت بدخشان گفته اند که دوازده کودک 
ابتال شدن به سیاه سرفه  اثر  بر  این والیت  در ولسوالی نسی 

جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری  به  بدخشان  والی  سخنگوی  راسخ  عبدالمعروف 

بخدی گفت که این کودکان کمتر از پنج سال عمر داشتند.
آقای راسخ می  گوید که در یک ماه گذشته، 362 کودک در قریه 
موسوم به شوریان از ولسوالی نسی به بیماری سیاه سرفه متبال 

شدند که دوازده تن آنان جان خود را از دست دادند.
سخنگوی والی تایید کرد که پس از اعزام تیم صحی در منطقه 
آن  شیوع  از  و  است  کنترل  در  بیماری  این  حاضر  حال  در 

جلوگیری شده است.
باکتری  توسط  که  است  تنفسی  دستگاه  عفونت  سرفه  سیاه 
موسوم به »بوردتالپرتوسیس« ایجاد...    ادامه صفحه 6

ماندگار
افزایش  از  خبرنگاران،  حقوق  مدافع  نهادهای 
و  می کنند  نگرانی  ابراز  خبرنگاران  علیه  خشونت ها 
می گویند که پس از سال 2014 میالدی، خبرنگاران با 

چالش های کالنی مواجه خواهند شد. 
خشونت  مورد   69 از  گزارشی  در  گذشته  هفتۀ  نی، 
و  زده  میالدی سخن  در سال 2012  علیه خبرنگاران 
گفته است که عامل اکثریت این خشونت ها مسووالن 

دولتی می باشند. 
آزاد  رسانه هاي  دیده بان  مسوول  توحیدي  صدیق اهلل 
مي تواند  که  ارگاني  تنها  مي گوید،  نی  یا  افغانستان 
است  حكومت  نماید،  تأمین  را  خبرنگاران  مصونیت 
رسانه  ها  از  باید  قانون  بنیاد  بر  حكومتی  نهادهای  و 

حمایت نمایند.
او با بیان اینكه خبرنگاران باید با اخالق رسانه یي عمل 

به  روز  روز  خبرنگاران  علیۀ  خشونت  افزود:  کنند، 
را  زیادي  چالش هاي  این وضعیت  و  مي یابد  افزایش 

فراراه خبرنگاران قرار داده است.
 او مي گوید، دشوار است به این زودي چالش هایي که 

در برابر خبرنگاران قرار دارد، مهار  شوند.
مدنی  فعال  و  نویسنده  شاعر،  نادري،  پرتو  استاد 
به  گونه یي  به  افغانستان  رسانه یي  حوزة  مي گوید، 
گروه ها و دسته ها تقسیم شده  که اگر از طرف دولت 
دیگران  شود،  وارد  فشار  روزنامه نگار  یک  باالي 

مي پندارند که این موضوع به آن ها هیچ ربطي ندارد.
او مي افزاید: اگر امروز باالي این مدیر مسوول و آن 
مفهوم  این  به  مي گیرد،  صورت  حمله  نامه نگار  روز 
دیگر،  روز نامه نگار  خانم  یا  آقا  آن  به  فردا  که  نیست 

حمله نخواهد شد.
مدیر  باري  همسایه،  کشورهاي  از  یكي  در  گفت،  او 

محكوم  شالق  چند  به  دادگاه  را  رسانه یي  مسوول 
و  برخورد  برابر  در  کشور  آن  روزنامه نگاران  کرد، 
شالق  این  اند:  گفته  و  کرده  اعتراض  دادگاه  حكم 
همه  باید  و  کنید  تقسیم  روزنامه نگاران  تمام  میان  را 
افغانستان  در  متأسفانه  اما  زده شوند؛  مساویانه شالق 
هیچ نهاد قدرتمندي وجود ندارد که بتواند از هویت 
روزنامه نگاران دفاع کند، برخي...       ادامه صفحه 6

معاون وزارت معارف:

برخی علما در مساجد 
علیه دولت تبلیغ 

می کنند

سیاه سرفه 12 کودک را 
در بدخشان کشت

نگرانی ها از افزایش خشونت  علیه خبرنگاران

پاکستان بندر تورخم را بست
سه کودک به دلیل سردی هوا جان دادند

اين ره كه تو 
می روی 

به تركستان 
2است

4

7

5

رياليسم 
سوسياليستی 

چيست؟

د فساد پر 
ضد مشاعره 

وشوه

در برگ ها

گفتمان 
سياسی قومی 

و زبان

صفحه 6

همانند سال پیش، نزدیک به 80 میلیون دالر به نهادهای وابسته به ارگ ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که 
این هم دور از انصاف است. این درحالی ست که به قوۀ قضائیه و قوۀ مقننه در بودجۀ سال مالی آینده، تنها 60 میلیون دالر 

اختصاص داده شده که این مسأله کاماًل غیرعادالنه است.



سیاست  در  بازنگری 
مخالفان  با  گفت وگو 
نشست  از  پس  مسلح 
پاریس کاماًل محرز شده 
است. در این نشست که 
پاریس  شهر  حاشیۀ  در 
نماینده گانی  شرکت  با 
مسلح  گروه های  از 
اپوزیسیون،  مخالف، 
دولت  و  مدنی  جامعۀ 
نتیجۀ  این  شد،  برگزار 
دیگر  بار  یک  اسف بار 
گروه های  که  تكرار شد 
رسیدن  پی  در  شورشی 
به صلح و وفاق ملی در 
طالبان  نیستند.  کشور 
حتا  اسالمی  حزب  و 
در  نشست  هرگونه 
پس  را  صلح  خصوص 
این مردود دانسته اند.  از 
حالی  در  اظهارات  این 
روز  که  می شود  انجام 
وخامِت  به  روز  به 
امنیتِی  و  سیاسی  اوضاع 
افزوده مي شود و  کشور 
عرصه ها  تمام  به  بحران 
حاال  است.  کرده  نفوذ 

آن چه  به  نسبت  نیز  مقام های دولت  حتا خود 
که در کشور می گذرد، نظر و دیدگاه واحدی 
رهبری  تحت  دولت  در  که  هرچند  ـ  ندارند 
رابطه  در  واحد  دیدگاه  آغاز  از  کرزی  آقای 
است.  نداشته  وجود  کشوری  کالن  مسایل  با 
اول  معاون  فهیم  قسیم  مارشال  اخیر  سخنان 
تعریف  تاهنوز  که  گفت  که  ریاست جمهوری 
ندارد،  وجود  دشمن  و  دوست  از  مشخصي 
می تواند  دیدگاه ها  تفاوت  این  که  داد  نشان 

چه قدر عمیق و همه جانبه باشد.
 از جانب دیگر، در همایشی در روز پنجشنبه 
که با شرکت نماینده گان جامعۀ مدنی از سراسر 
کشور در هرات برگزار شد، دیدگاه های دیگری 
جانب  از  صلح  گفت وگوهای  خصوص  در 
دیدگاه ها  این  شد.  مطرح  شرکت کننده گان 
نشان می دهند که جامعۀ مدنی کشور هم دیگر 
گفت وگوهای صلح  روند  نام  به  که  آن چه  به 
انجام  صلح  عالی  شورای  و  دولت  جانب  از 
می شود، باور ندارند. در این نشست یک روزه، 
بر ایجاد مكانیسم صلح و رفع منازعات تأکید 
صورت گرفت. شماری از شرکت کننده گان این 

همایش به این نظر هستند که دولت افغانستان 
برنداشته  صلح  تأمین  راستای  در  دقیقی  گام 
می شود،  انجام  این خصوص  در  که  آن چه  و 
مشخص نیست که چه اهداف و مقاصدی را 
دنبال می کند. یک تن از شرکت کننده گاِن این 
افغانستان که  همایش گفت که خواسِت مردم 
تأمین صلح است به روشنی تثبیت شده، ولی 
نیست که مخالفان مسلح دولت و حتا  معلوم 
به  می خواهند  را  اهدافی  چه  جهانی  جامعۀ 
دست آورند. این همایش نشان داد که جامعۀ 

مدنی و نهادهای مردمی نه تنها که خود را از 
می کنند،  دور حس  گفت وگوهای صلح  روند 
کاماًل  آن  نتایِج  و  مذاکرات  این  به  نسبت  بل 
هرات  همایش  در  می رسند.  نظر  به  مشكوک 
روند  خصوص  در  متفاوتی  نظرات  هرچند 
در  شرکت کننده گان  اکثر  ولی  شد،  بیان  صلح 
یک مسأله توافق نظر داشتند و آن این که پیش 
از آغاز هرگونه برنامه یی در رابطه با گفت وگو 
مردم  دیدگاه های  به  باید  مخالفان،  با  صلح  و 
طرح  دیدگاه ها،  این  پرتو  در  و  کرد  مراجعه 
شرکت  این  کرد.  تدوین  صلح  برای  جامعی 
مخالفان  خواست های  که  می گفتند  کننده گان 
اوضاع  و  افغانستان  مردم  که  آن چه  با  مسلح 
و  رنگ  یک  از  دارند،  نیاز  جامعه  سیاسِی 
شرکت کننده گان  اشارة  ظاهراً  نیست.  جنس 
روش  در  که  است  بنیادیني  تفاوت های  به 
قانون  در  که  آن چه  با  مخالفان  حكومت دارِی 
دارد.  وجود  یافته،  بازتاب  کشور  اساسی 
شرکت کننده گان،  این  گفتۀ  به  مسلح  مخالفان 
به هیچ صورت از سیاست های تمامیت خواهانۀ 
خود دست برنداشته اند و هم چنان در پی دست 

یافتن به قدرت سیاسی و ایجاد همان امارت به 
اصطالح اسالمِی ساقط شدةشان هستند. 

این مسایل در مجموع نشان می دهند که بحث 
دنبال  متفاوت  منظرهای  از  کشور  در  صلح 
می شود و عالقه مندی فراواني هم نسبت به آن 
وجود دارد؛ خالف آن چه که گاهي دولت مردان 
و  سیاست مداران  عالقه مندی  عدم  از  کشور 
جامعۀ مدنی کشور به روند صلح ابراز می کنند. 
این  در  اصلی  تفاوت  عنوان  به  که  آن چه  اما 
است  این  کرد،  اشاره  بدان   می توان  دیدگاه ها 

که جامعۀ مدنی و مردم افغانستان صلح را به 
عنوان یک امر حیاتی دنبال می کنند درحالی که 
سیاسی  نگاه  عمدتًا  دولت  برنامه های  در 
ارگ  عمدتًا  و  افغانستان  دولت  است.  غالب 
در  واقعی  صلح  دنبال  به  ریاست جمهوری 
کشور نیست، بل می خواهد از راه معامله های 
سیاسی با برخی گروه های مسلح و یا حامیان 
به  عمدتًا  که  برسد  نتایجی  به  آن ها،  منطقه یی 
تحكیم قدرت سیاسی در انحصار یک گروه و 
یا جناح بیانجامد. چنین صلحی بدون شک که 

صلح نیست و این راه به ترکستان می رسد. 
مسالۀ صلح،  به  دولت  ابزاری  و  سیاسی  نگاه 
کاماًل  مسلح  مخالفان  واکنش های  و  کنش  در 
جامعه شناسِی  در  فرمول  یک  است.  مشهود 
سیاسی این است که مخالفان از یک دیگر تقلید 
می کنند و تالش می ورزند که خود را هم سان 
و هم طراز نشان دهند هرچند که در دیدگاه ها 
می توانند مخالف یک  دیگر باشند. وقتی حزب 
اسالمی و یا طالبان از شرکت در گفت وگوهای 
که  معناست  این  به  می زنند،  سرباز  صلح 
به  هنوز  دولت  با  آن ها  سیاسی  چانه زنی های 
واکنش ها  این گونه  است.  نشده  منجر  نتایجی 
از سوی دیگر بیانگر این مسأله می تواند باشد 
که بیشتر در دید و بازدیدهایي که زیر نام روند 
انجام  در سطوح مختلف  گفت وگوهای صلح 
شده، بحث قدرت در محور گفت وگوها قرار 
داشته است و نه تأمین و تحكیم صلح در کشور. 
به همین دلیل است که باید نسبت به این گونه 
سیاست ها، بازنگرِی عمیق و همه جانبه صورت 
از  صلح  روند  مدیریت  اول،  گام  در  و  گیرد 
قبضۀ دولت بیرون کشیده شود و آن گاه درگام 
نخبه گاِن جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی  دوم، 
کشور در یک بحث کالن، برنامه یی برای ایجاد 
صورت  به  که  برنامه یی  کنند؛  تدوین  صلح 
همه جانبه به مسایل اختالفی در کشور بپردازد 
و صلح را در یک فضای کالن مد نظر داشته 

باشد. 
هرات  همایش  شرکت کننده گان  از  یكی 
این که  آن  و  کرد  اشاره  جالبی  موضوع  به 
گروه های  به  صلح  بحث  تنها  افغانستان  در 
مسلح مخالف خالصه نمی شود، بل در کشور 
اختالف ها و منازعات مختلف قومی، زبانی و 
که  گرفته  شكل  گذشته  سال های  در  گروهی 
اختالف ها  این  به  باید  صلح  روند  از  بخشی 

پاسخ دهد.
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احمد عمران

این ره که تو می روی 
به ترکستان است

 

نشست پاریس نشان داد که تالش ها برای رسیدن به صلح با 
طالبان، هیچ زمینه یی برای رسیدن به ثمر ندارد و حكومت 
افغانستان نمی تواند با این گروه مذاکره و مصالحه کند. در 
نهادهای  برخی  جانب  از  که  هم  تالش هایی  حال  همین 
خارجی و داخلی جریان دارند تا گفت وگوهاي بین االفغانی 
مطرح  را  پرسش  این  نمایند،  برگزار  آن جا  و  این جا  را 
این  در  افغانی  عنوان یک طرف  به  طالبان  آیا  که  می  سازد 

نشست ها شناخته خواهند شد یا خیر.
واضح شده است که مشكل افغانستان به مراتب پیچیده تر از 
آن  چیزي ست که در گذشته تصور می شد. شاید هم اکنون 
هم حكومت افغانستان و هم جریان های اپوزیسیونی برای 
اما  باشند،  عالقه مند  و  مشتاق  طالبان  با  صلح  به  رسیدن 
صلح  به  رسیدن  برای  سال ها  این  طي  که  راهی  متأسفانه 

انتخاب شده، کار را به خرابی کشانده است.
برابر  در  پاریس  نشست  در  نخستین بار  برای  که  طالبان 
نماینده گان همۀ جریان های سیاسی حاضر شدند، موضع شان 
را به گونۀ رسمی این گونه اعالن کردند که به هیچ عنوان با 
حكومت افغانستان گفت و گو نخواهند کرد. این گروه در این 
افغانستان  اساسِی  قانون  نشست اعالن کرد که حكومت و 
را به رسمیت نمی شناسد. آن ها آقای کرزی را دست نشاندة 

امریكا خوانده و گفتند که با او مذاکره نمی کنند. 
با  مایل اند  طالبان  که  است  شده  گفته  حال،  همین  در  اما 
این  باشند.  داشته  گفت وگوهایی  اپوزیسیونی  جریان های 
را  حكومت  عكس ا لعمل  به شدت  طالبان  موضع گیری 
از  حكومت،  به  مربوط  رسانه های  حاال  است.  برانگیخته 
اجیر  را  گروه  این  و  می گویند  سخن  طالبان  با  مخالفت 
این  از  پیشتر  حالی  که  در  مي خوانند ـ  بیگانه  دست های 

برادران ناراضی خوانده می شدند.
جناح های  با  مایل اند  طالبان  که  اشاره  این  رو،  هر  به 
نتیجه  به  که  حرفی ست  نیز  کنند  گفت وگو  اپوزیسیوني 
اپوزیسیونی  جریان های  اعضای  از  برخی  زیرا  نمی رسد. 
به  دیروز  که  جریان ها  این  با  طالبان  مشكل  که  می گویند 
نام جریان مقاومت در برابر طالبان قرار داشتند و امروز هم 
قرار دارند، بیشتر از همه است و همه روزه افراد نخبۀ آن ها 
به کمک و اشارة پاکستان توسط طالبان ترور می شوند و اگر 
دست اپوزیسیون هم برسد، شكی نیست که از هیچ تالشی 

برای از میان برداشتن سران طالبان دریغ نمی کند.
مقاومِت  جریان  بین  تنش  ادامۀ  می تواند  رویارویی  این   
دیروز و اپوزیسیون های سیاسی امروز را با طالبان که وابسته 
به پاکستان اند، نشان بدهد. جدا از این مسأله، موانع زیادی 
اپوزیسیون حكومت  فراراه مذاکره و گفت وگوي طالبان و 
انعطافي در دیدگاه ها و  موجود است از جمله این که هیچ 
طالبان  با  گفت وگو  بنابراین  نمي شود.  دیده  طالبان  مواضع 
چه در پاریس، چه در قطر، چه در ترکیه، چه در ترکمنستان 
خاتمه  بي ثمر  و  بي هوده  همه  دیگر،  کجای  هر  در  چه  و 
می یابد. با این وصف، این پرسش مطرح است که چرا هم 
حكومت و هم برخی از کشورهای خارجی، برای کشاندن 
طالبان به میز گفت وگوها چانه می زنند و هر از گاه در این 
بر و آن بِر جهان دفترهایي برای طالبان باز می کنند و شعار 

مصالحه با آنان را سر می دهند؟
به نظر ما و آن گونه که بارها مطرح کرده ایم، این تالش ها 
بیشتر برای سیاسی کردِن چهرة طالبان صورت می گیرد و نیز 
برخی کشورها و سازمان های کالن استخباراتی شان تالش 
مي کنند که در کنار مبارزه با تروریسم، طالبان را جان دوباره 
بدهند و نیز حلقه هایی در در دورن حكومت که بیشتر بر 
عالیق قومی تكیه دارند و در پی تطبیق اهداف پاکستان اند، 
تالش دارند که بعد از سال 2014، جای پایی برای طالبان 

در نظام سیاسِي افغانستان باز کنند.
تالش ها برای نشان دادِن طالبان بیش از آن چه که هستند، 
بازی هایی  به  آن ها،  بزرگ سازي  و  بزرگ نمایی  یعنی 
برمی گردد که برخی از کشورهای منطقه و بیرون از آن با 
همكاری حلقه ها و افراد مزدور داخلي شان به راه انداخته اند 
می کنند.  جست وجو  را  خودشان  منافع  رهگذر،  این  از  و 
آی.اس.آی  دربند  گروهی  طالبان  است  واضح  آن که  حال 
باید  بنابرین،  بوده و هیچ گاه نمی تواند مستقل عمل نماید. 
که  گرفت  پیش  در  را  دیگری  راه  هیاهو،  این همه  به جای 

به  راستی به مقصود و مأمول منتهی شود.

مذاکره یا بزرگ سازي 
)بحثی دربارة سیاست گفت وگوهای صلح(طالبان؟

نگاه سیاسی و ابزاری دولت به مسالة صلح، در کنش و واکنش های مخالفان مسلح کاماًل 
مشهود است. یک فرمول در جامعه شناسِی سیاسی این است که مخالفان از یک دیگر 
تقلید می کنند و تالش می ورزند که خود را هم سان و هم طراز نشان دهند هرچند که در 
دیدگاه ها می توانند مخالف یک  دیگر باشند. وقتی حزب اسالمی و یا طالبان از شرکت 
در گفت وگوهای صلح سرباز می زنند، به این معناست که چانه زنی های سیاسی آن ها با 
دولت هنوز به نتایجی منجر نشده است. این گونه واکنش ها از سوی دیگر بیانگر این 
مسأله می تواند باشد که بیشتر در دید و بازدیدهایي که زیر نام روند گفت وگوهای 
صلح در سطوح مختلف انجام شده، بحث قدرت در محور گفت وگوها قرار داشته است 

و نه تأمین و تحکیم صلح در کشور



ابراهیمی، فرستاده جامعه عرب برای سوریه، خواهان تغییر  اخضر 
»واقعی« در این کشور جنگ زده شد. او که در حال پایان دادن به 
دیدار از دمشق بود، گفت که می خواهد درباره این مطلب با وزیر 

خارجه روسیه در اخیراین هفته گفتگو کند.
ابراهیمی، فرستاده سازمان ملل متحد برای سوریه روز پنج  اخضر 
شنبه به تشكیل حكومت انتقالی در سوریه با قدرت اجرایی کامل تا 

زمان انتخابات دعوت کرد.
به خبرنگاران در دمشق  به سوریه  پنج روزه اش  پایان سفر  او در 
گفت: »ما به حكومتی نیاز داریم که صالحیت اجرایی کامل داشته 
باشد تا قدرت را در زمان انتقال به دست بگیرد. این دوره انتقالی با 

برگزاری انتخابات به پایان خواهد رسید«.
او که به یک نشست بین المللی اشاره می کرد که شش ماه پیش در 
سویس برگزار شد، گفت که آنجا این مساله روشن شد و »اکنون نیز 
کامال مشخص است که به یک تغییر اساسی در سوریه نیاز داریم که 

آرایشی و سطحی نباشد«.
در  است  قرار  سوریه  جمهور  رییس  االسد،  بشار  که  نگفت  او 
به  شنبه  یک  روز  ابراهیمی  کند.  بازی  نقشی  چه  جدید  حكومت 
سوریه رسید. او بار آخر در ماه اکتبر به سوریه سفر کرده و در آن 

زمان با اسد دیدار نموده بود.
  مذاکرات در مسکو

با سرگئی الوروف، وزیر  امروز در مسكو  قرار است که  ابراهیمی 
که  گفت  او  کند.  صحبت  سوریه  وضعیت  درباره  روسیه  خارجه 
انتظار یک دیدار مشترک با مقام های امریكایی و روسی را دارد، اما 
گزارش ها درباره یک طرح امریكایی – روسی را برای پایان دادن 

به منازعه سوریه رد کرد.
فیصل  ریاست  به  سوری  هیات  یک  میزبان  پنجشنبه  روز  مسكو، 
مقداد، نماینده وزارت خارجه این کشور بود. الكساندر لوکاشیویچ، 
سخنگوی حكومت روسیه گفت: »این بخشی از تالش های ما برای 
نیروهای  با همه  بلكه  با حكومت،  تنها  نه  به گفتگو است،  تشویق 

مخالف«.
مسكو، قدرتمندترین متحد سوریه، از قطع روابط با رژیم اسد سر باز 
زده و درخواست ها برای دور کردن او از منصب ریاست جمهوری 
را نیز رد نمود. گروه های حقوق بشری می گویند که در منازعه 21 

ماهه سوریه، دست کم 42 هزار تن کشته شده اند.
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بیالوال رسمـاً 
وارد عرصة سیاسی پاکستان شد

بیالوال بوتو زرداری، رییس حزب مردم 
پاکستان، روز پنجشنبه در یادبود پنجمین 
طور  به  بوتو  بی نظیر  مادرش  مرگ  سال 
رسمی وارد عرصه سیاست پاکستان شد.

به گزارش خبرگزاری هند، بیالوال بوتو 
زرداری در نشستی در ایالت سند پاکستان 
در آرامگاه خانوادگی بوتو حضور یافت و 
به مناسبت پنجمین سالگرد ترور مادرش 
وی  ترتیب  این  به  کرد.  ایراد  سخنرانی 
کشور  سیاسی  عرصه  به  را  خود  ورود 
مردم  حزب  امور  زمام  و  کرد  اعالم 
پاکستان را برای انتخابات سراسری سال 

بعد به دست گرفت.
هم بیالوال 24 ساله و هم پدرش، آصف 
علی زرداری در مراسمی خارج از مقبره 

خانوادگی »بوتو« سخنرانی کردند.
از  تن  هزار  چند  حضور  با  مراسم  این 

نظیر  بی  ترور  سالگرد  مراسم  در  مردم  حزب  هوادارن 
در  الرکانه  شهر  در  بوتو  خانوادگی  آرامگاه  در  بوتو 
ایالت سند برگزار شد. سخنرانی روز پنجشنبه نخستین 
سخنرانی عمومی مهم بیالول زرداری محسوب می شود 
و ناظران سیاسی پاکستان از آن با عنوان »سرآغاز حضور 

سیاسی« دبیرکل جوان حزب مردم نام برده اند.
بیالول بوتو زرداری در سال 200۸ و هنگامی که نوزده 
سال داشت، به عنوان جانشین مادرش، عهده دار سمت 
ریاست حزب مردم پاکستان شد و هنوز هم رسما رهبری 

حزب را برعهده دارد.
به گفته ناظران پاکستانی، در حالیكه قرار است انتخابات 
برگزار  میالدی  آینده  سال  اوایل  در  پاکستان  پارلمانی 
می تواند  بوتو  خانم  فرزند  رسمی«  حضور  شود،«اعالم 
حمایت  تجهیز  برای  حاکم  حزب  سوی  از  تالشی 

هواداران حزبی و جلب توجه افكار عمومی باشد.
آصف علی زرداری، رییس جمهوری که کوتاه مدتی پس 
عنوان  به  انتخاب شد،  این سمت  به  ترور همسرش  از 
حزب  فعالیت  از  حمایت  و  رهبری  حق  کشور  رییس 
خود را ندارد. عالوه بر این، با توجه به شایعاتی که در 
محبوبیت  از  او  است،  مطرح  زرداری  مالی  فساد  مورد 

چندانی در میان مردم پاکستان برخوردار نیست.
اعالم حضور بیالول زرداری در آستانه انتخابات عمدتًا 
اقدامی نمادین است زیرا او هنوز به بیست و پنج سالگی، 
و  نرسیده  است،  پارلمان  به  ورود  برای  قانونی  که سن 
نمی تواند رهبری جناح حزب مردم را در پارلمان آینده 

در دست بگیرد.
سابقه  یادآور  می تواند  زرداری  بوتو  بیالول  سخنرانی 
تاریخ  از  مهمی  بخش  در  که  باشد  خانواده یی  سیاسی 
ایفا  در صحنه سیاسی  مهم  نقشی  پاکستان  کوتاه کشور 

کرده است.
در آرامگاه خانوادگی بوتو در روستای گرهی خدابخش، 
بوتو، رهبر حزب مردم، رییس جمهوری  ذوالفقار علی 
تبارش،  ایرانی  همسر  پاکستان،  پیشین  وزیر  نخست  و 
بی نظیر دفن  نواز و  فرزندانشان مرتضی، شاه  نصرت و 
شده اند که همگی دست کم در بخشی از زندگی خود، 
در فعالیت های سیاسی پاکستان شرکت داشته اند، اکثرا در 
میان  از  فعالیت های سیاسی شدند و  سنین جوانی وارد 
درگذشت  طبیعی  مرگ  به  قطعا  بوتو  نصرت  تنها  آنان، 
و طرفداران این خانواده، مرگ شاه نواز را هم مشكوک 

می دانند.
نواز، در سال 192۸  بوتو، فرزند سر شاه  ذوالفقار علی 
میالدی متولد شد، در سن 29 سالگی به عنوان نماینده 
سی  سن  در  شد،  ظاهر  بین المللی  مجامع  در  پاکستان 
سالگی به وزارت رسید و در حالیكه سابقه رهبری حزب 
مردم، ریاست جمهوری و نخست وزیری را داشت، در 
سال 19۷۷ یک کودتای نظامی برکنار شد و در سال19۷9 
اعدام شد.  از مخالفان  یكی  قتل  اتهام صدور دستور  به 
مرتضی بوتو در درگیری مسلحانه به قتل رسید، بی نظیر 
ترور شد و به گفته طرفداران این خانواده، مرگ شاه نواز 

نیز مشكوک بوده است.
جد این خانواده، سر شاه نواز بوتو، پدر ذوالفقار علی، از 

تحصیالت و ظاهرا تفكر اروپایی برخوردار 
بود و در زمان حكومت استعماری بریتانیا 
بر شبه قاره هند، وارد فعالیت های سیاسی 
سمت  مدتی،  برای  خان  نواز  شاه  شد. 
را  فرمانروایان محلی  از  اعظم یكی  وزیر 
بر عهده داشت و عنوان »سر«)Sir( را نیز 

دریافت کرد.
به طور کلی، با معیارهای سیاسی پاکستان، 
می توان خانواده بوتو را از ابتدای فعالیت 
سیاسی در پاکستان دارای گرایشی نوینگرا 
و حتی متمایل به چپ محسوب کرد که به 
خصوص در دوره زمامداری ذوالفقار علی 

بوتو کامال مشهود بود.
پس از اعدام ذوالفقار علی بوتو، همسرش 
نصرت برای مدتی رییس حزب مردم بود 
اما از سال 19۸2، هدایت حزب در اختیار 
او  نه ساله  بیست و  بوتو، دختر  نظیر  بی 
قرار گرفت که دو بار، در سال های 19۸۸ تا 1990 و از 
1993 تا 1996 نخست وزیر پاکستان بود. بی نظیر بوتو 
پاکستان،  از  اجباری در خارج  اقامت  از چند سال  پس 
در اواخر سال 200۷ به کشورش بازگشت اما در جریان 

مبارزات انتخاباتی، در شهر راولپندی ترور شد.
پس از ترور خانم بوتو، آصف علی زرداری رسما بالول 
را، که هنوز در بریتانیا تحصیل می کرد، به عنوان جانشین 
مادرش در رهبری حزب معرفی کرد اما قرار شد تا پایان 
عملی  ریاست  زرداری  حزب،  جدید  رهبر  تحصیالت 

حزب را در اختیار داشته باشد.
در سال های اخیر، بین دولت پاکستان به رهبری حزب 
و  بازگشایی  مورد  در  کشور  این  علی  دیوان  و  مردم 
محاکم  در  زرداری  علیه  که  پولشویی  پرونده  پیگیری 
این  سوئیس مطرح بوده اختالف نظر بروز کرده است. 
اختالف نظر به کناره گیری نخست وزیر سابق و موافقت 
نخست وزیر جدید با درخواست دیوان عالی منجر شده 
علیه  عالی  دیوان  موضع  ناظران،  برخی  گفته  به  است. 
از  دیگر  برخی  مواضع  با  مردم  به رهبری حزب  دولت 
نهادهای حكومتی، به خصوص بخش هایی از ارتش در 

قبال این حزب بی ارتباط نیست.
آینده  سال  فوریه  ماه  در  پاکستان  پارلمان  کنونی  دوره 
- حدود دو ماه دیگر - پایان می یابد و پیروزی مجدد 
موقعیت حزب  تواند  می  انتخابات  این  در  مردم  حزب 
مخالف  نیروهای  با  کشمكش  در  را  زرداری  و  مردم 

تقویت کند.

ابراهیمی خواهان تشکیل 
حکومت انتقالی در سوریه شد
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جنبش فتح در غزه برگزار خواهد شد

پاکستان پیشنهاد آتش بس 
طالبان را رد کرد

مراسم  برگزاری  فتح  جنبش  آنكه  از  بعد 
بزرگداشت تاسیس این جنبش در نوار غزه 
را  مذاکراتی  حماس  مقامات  کرد،  لغو  را 

برای برگزاری باشكوه آن آغاز کردند.
به گزارش الجزیره، نبیل شعث، عضو دفتر 
مرکزی جنبش فتح در یک تماس تلفنی با 
اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس 
فتح  و  حماس  میان  آمده  پیش  اختالفات 
بزرگداشت  مراسم  برگزاری  خصوص  در 

تاسیس جنبش فتح در غزه را بررسی کرد.
عصر پنجشنبه هنیه با گروه های فلسطینی در 
نوار غزه نشستی را در این خصوص برگزار کرد و وعده داد تا مراسم بزرگداشت تاسیس 

جنبش فتح با شكوه هرچه تمام تر در نوار غزه برگزار شود.
هنیه در پایان نشستش با گروه های فلسطینی، به جنبش فتح به مناسبت فرا رسیدن سالروز 
تاسیس این جنبش تبریک گفت و تاکید کرد: مراسمی که شایسته جنبش فتح و تاریخ آن 

باشد در غزه برگزار خواهد شد.
طاهر النونو، سخنگوی دولت حماس نیز در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد: دولت حماس 
تاسیس  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  مناسب جهت  مكانی  انتخاب  برای  رایزنی  حال  در 

جنبش فتح است.
تا زمانی که قطعی نشود اعالم نخواهد شد و جو  تاکید کرد: محل برگزاری مراسم  وی 

خوبی هم اکنون در خصوص مراسم فتح در غزه حاکم است.
دلیل  به  بود:  کرده  اعالم  فتح  جنبش  مرکزی  دفتر  اعضای  از  یكی  ابوردینه،  نبیل  پیشتر 
کارشكنی های حماس، جنبش فتح مراسم بزرگداشت خود را در غزه برگزار نخواهد کرد و 

این مسئله یقینا به آشتی ملی آسیب می زند.
از زمان انحالل دولت فلسطین به نخست وزیری اسماعیل هنیه و تشكیل دولت حماس در 
غزه، جنبش فتح تا کنون مراسم بزگداشت این جنبش را در نوار غزه برگزار نكرده است 
اما پس بهبود روابط میان فتح و حماس و برگزاری مراسم بزرگداشت تاسیس حماس در 
کرانه باختری، پیش بینی می شود امسال مراسمی بزرگ در غزه به مناسبت سالگرد تاسیس 

جنبش فتح برگزار شود.

رهبران  علیه  پرونده یی  انداختن  جریان  به  با  مصر  کل  دادستانی 
مخالفان این کشور، دو قاضی را برای تحقیق در خصوص اتهام های 
وارده علیه رهبران مخالفان مبنی بر توطیه علیه نظام حاکم، انتخاب 

کرد.
به گزارش شبكه خبری الجزیره، بر اساس این دستور، به زودی از 
مصر،  الدستور  حزب  رییس  البرادعی،  محمد  علیه  وارده  اتهام های 
و  این کشور  انتخابات ریاست جمهوی  پیشین  نامزد  عمرو موسی، 
حمدین صباحی، از رهبران ملی گرای مصر و نامزد پیشین انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور، تحقیق به عمل خواهد آمد.
پیشتر شكایتی علیه این سه تن مطرح شده بود مبنی بر اینكه آنها قصد 

دارند تا محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر را سرنگون کنند.
را  خود  استعفای  مصر  کابینه  وزرای  از  دیگر  یكی  دیگر  سوی  از 
تقدیم رییس جمهوری کرد تا با این کار بحران سیاسی در این کشور 

گسترده تر شود.
محمد محسوب، وزیر مشاور در امور قانونی و پارلمانی کابینه مصر 
کندی  نیز  و  کشور  نهادهای  تمامی  شدن  سیاسی  به  اعتراض  در 

اصالحات در مصر استعفای خود را تقدیم مرسی کرده است.
یكی دیگر از دالیل محسوب برای استعفا وضعیت بد اقتصادی اعالم 
شده و این وزیر مصری تاکید کرده است که دستگاه قضایی مصر نیز 

چندان توانایی در پایان دادن به فساد اقتصادی ندارد.
این استعفا در حالی تقدیم مرسی شده است که رییس جمهوری مصر 
روز چهارشنبه هفتۀ گذشته به هشام قندیل، نخست وزیر این کشور 
دستور داده بود تا برای رویارویی با بحران اقتصادی کابینه خود را 

ترمیم کند.

درخصوص  را  طالبان  پیشنهاد  پاکستان 
قبول خوانده  آتش بس مشروط، غیرقابل 
مسلح  نظامیان  شبه  است  کرده  تاکید  و 

نمی توانند به کشور دستور دهند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، رسانه های 
که  بودند  کرده  گزارش  پاکستان  محلی 
اعالم  پاکستان«  طالبان  »تحریک  جنبش 
به  پاکستان  دولت  آنكه  شرط  به  کرده 
پایان  افغانستان  مشارکت خود در جنگ 
خود  خارجی  سیاست های  در  دهد،  
تجدید نظر کند و قانون اساسی کشور را 

بر اساس شریعت اسالمی تدوین کند، با دولت پاکستان آتش بس اعالم می کنند.
به گزارش شبكه جئو تی وی، عصمت اهلل معاویه یكی از رهبران طالبان پاکستان در 

نامه یی به مجری این شبكه متارکه مشروط جنگ را پیشنهاد کرده است.
این در حالی است که رحمان مالک وزیر داخلۀ پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و 

گفت: این پیشنهاد شبه نظامیان طالبان غیرقابل قبول است.
وزیر داخله پاکستان گفت: عصمت اهلل معاویه با گذاشتن قید و شرط در پیشنهادش 

قصد دارد تا برای دولت پاکستان تعیین تكلیف کند که کامال غیرقابل قبول است.
ممنوع شده  افراطی  اعضای گروه  از  یكی  معاویه  وی همچنین گفت: عصمت اهلل 
»لشكر جهنگوی« بوده که در پشت پرده بسیاری از حمالت به نیروهای امنیتی و 

مسلمانان شیعه قرار دارد.
با  پاکستان  طالبان  که جنبش  آنجایی  از  کرد،  اعالم  پاکستان همچنین  داخله  وزیر 
اختالف و دودستگی مواجه شده ، این پیشنهاد از سوی یكی از رهبران شبه نظامیان 
طالبان اعالم شده و مستقیمًا از سوی حكیم اهلل محسود، رهبر اصلی این شبه نظامیان 
بیان نشده است. وزیر داخله پاکستان دوباره از دولت افغانستان خواست تا مولوی 
فضل اهلل، یكی دیگر از رهبران شبه نظامیان طالبان پاکستان را که در مناطق مرزی 

افغانستان پنهان شده، به دولت پاکستان تسلیم کند.
در  که  تروریستی  فعالیت های  این  پشت  خارجی  عامل  هیچ  گفت:  همچنین  وی 
افغانستان رخ می دهد، قرار ندارد اما تنها شبه نظامیان پاکستان مقصر این حمالت 

معرفی می شوند.
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زبان در کنار این که وسیله یی برای ارتباط گروهی 
و فردي ا ست، به فرد هویت اجتماعی نیز می دهد. 
از آن جایی که هویت اجتماعی فرد در گرِو هویت 
از  نشانه یی  عنوان  به  زبان  مذهبی ست،  یا  قومی 
هویت قومی پُررنگ تر شده و بحث در مورد آن، 
از یک گفتمان علمی به یک گفتمان سیاسی قومی 

تغییِر جهت داده است.
بینش  عدم  در  می توان  را  تغییر  این  دلیل 
که  دانست  روشن فكران  میان  در  زبان شناختی 
که  روشن فكرانی  اکثر  بینِش  و  کنش  آبشخور 
درگیر گفتمان »سیاسی قومی« می باشند را تشكیل 

می هد. 
      بینش غیر زبان شناختی، زبان را 
و  می بیند  تغییر  غیرقابل  پدیدة  یک 
رسمیت  به  را  زبان  در  قرضی  مقولۀ 
قضاوت  به  آن  جای  به  و  نمی شناسد 
متهم  را  زبان  و گویش وران  می پردازد 
به غلط گویی می کند. این بینش، تغییر 
تغییر  با  واژه های یک زبان را مترادف 
زبان می داند و تغییر زبان را مترادف با 
نابودی یک زبان. بی توجهی به فرهنگ 
زبان  گسترش  باعث  که  جامعه  مادی 
در حوزة جغرافیایی و معنوی می شود 
نیز از ویژه گی های این بینش است. از 
دیگر ویژه گی های این بینش بی توجهی 
توجه  است.  زبان  یک  گویش وران  به 
ترمونولوژی )مهندسی  به  از حد  بیش 
نیز از دیگر ویژه گی های این  زبان( را 

بینش می توان برشمرد. 
باعث آن شده  این ویژه گی ها  مجموع 
)تاریخی  درزمانی  به صورت  زبان  که 
و پویا( یا هم زبانی )در حال و ایستا( 
مورد بررسی و تحقیق قرار نگیرد و عدم 
تحقیق درزمانی و هم زبانی زبان، باعث 
به  »زبان  مفهوم  پررنگ تر شدِن  هرچه 
با  می شود.  قومی«  نشانۀ  یک  عنوان 
شدیدتر شدِن این دور تسلسل گفتمان 
»سیاسی قومی« زمینۀ حضور پررنگ  تر 
را پیدا می کند و کار به جایی می رسد 
که سر واژه های زبان های فارسی دری 

و پشتو، قوای سه گانۀ حكومت افغانستان نیز 
درگیر شوند. 

و  فارسی  نام های  داللت  سر  بر  قضاوت        
دری بر یک زبان یا دو زبان نیز از فرآورده های 
درزمانی  تحقیق  است.  غیرزبان شناختی  بینش 
و  فارسی  گویش  که  است  آن  نشان دهندة  زبان 
اما تحقیق  از یک زبان هستند.  دری مشتق شده 
به  افغانستان  در  دری  گویش  مورد  در  هم زبانی 
این  به  تا  است  نگرفته  صورت  وسیع  صورت 
یک  هنوز  دری  گویش  “آیا  دهد؛  پاسخ  پرسش 
گویش است، یا می توان آن را به عنوان یک زبان 
به رسمیت شناخت؟” گویش دری بستر مناسبی 
برای تبدیل شدن به یک زبان را داشته است. اول، 
گویش در خود پتانسیل تبدیل شدن به یک زبان 
مستقل و جدا از زبان مادر را دارد. دوم، مرزهای 
سیاسی نیز عاملی برای تبدیل گویش به یک زبان 
مستقل است. و سوم، تغییرات دستوری در میان 
از  گویش وران زبان و گویش، می تواند نشانه یی 
گرایش زبان به تغییر و تغییر گویش به یک زبان 
مستقل باشد. به طور مثال گویش وران لهجۀ کابل 
را عوض می کنند  فعل در جمله  در گفتار جای 
یک  این  غیرزبان شناختی،  بینش  اساس  بر  که 
دیدگاه  از  اما  شود؛  اصالح  باید  که  است  غلط 
زبان شناختی این پدیده بدون پیش انگاره های غلط 
و درست، باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد تا 

ویژه گی های آن مشخص شود. 
زبان  تغییر  به  معتقد  که  زبان شناختی  غیر  بینش 
بدون  که روشن فكران  آن می شود  باعث  نیست، 
توجه به گویش وران زبان فارسی دری، در تالش 
بیگانه  واژه های  از  دری  فارسی  زبان  پاک سازی 
فردوسی گونه  زبان  به یک  تبدیل  را  آن  و  شوند 
در  عمده  عوامل  از  یكی  که  صورتی  در  کنند، 
واژه  همین  زبان،  ظرفیت  رفتِن  باال  و  گسترش 

های قرضی است.  
زبان و وارد شدِن واژه های قرضی،  تغییر        
بلكه  نمی شود،  زبان  نابودی  به  منتج  همیشه 

ایجاد ظرفیت در یک زبان شود.  می تواند باعث 
این زبان  تاریخ زبان فارسی دری و برخورد  در 
با زبان عربی، این مسأله به ثبوت رسیده است و 
ادبی  فرآورده های  می توان  را  برخورد  این  نتیجۀ 
از  دانست.  دری  فارسی  زبان  دهم  تا  دوم  قرن 
معنای  به  جامعه  یک  زبان  تغییر  دیگر،  طرف 
نیست،  گذشته اش  ادبیات  با  جامعه  آن  جدایی 
که  نتوانسته  متكلف  و  مصنوع  نثر  که  همان طور 
از  دری  فارسی  زبان  گویش وران  جدایی  باعث 

ادبیات شود.
یک  مادی  فرهنگ  با  زبان  یک  ظرفیت        
که  اندازه  هر  به  دارد؛  مستقیم  تناسب  جامعه 

فرهنگ  از  و  باشد  داشته  کاال  تولید  جامعه  یک 
اندازه  همان  به  باشد،  برخوردار  قوی تری  مادی 
می تواند تولید واژه های ارجاعی یا انتزاعی نماید. 
می کند  تولید  واژه  تنها  زبان  ترمینولوژی  پس 
فرهنگ  اما  است؛  قرضی  مفهوم  درصورتی که 

مادی، واژه و مفهوم را با هم تولید می کند. 
پس زمانی که یک گفت وگوی تحلیلی در حوزة 
علم مادیت پیدا نكند؛ جایش را یک گفت وگوی 
در  و  می پردازد  قضاوت  به  و  می گیرد  توصیفی 
عاطفه  از  کوهی  نیز  توصیف  و  قضاوت  پشت 
نهفته است. این جا پرتگاه سقوط یک گفت وگوی 
گفت وگوی  یک  ورطۀ  در  زبان شناختی  علمی 

غیرزبان شناختی و سیاسی قومی است. 
     از طرف دیگر، بازیگران سیاسی برای کسب 
شهروندان  به  نیاز  آن،  مشروعیت  و  قدرت 
مفهوم  این که  اول  دلیل  دو  به  ندارند  افغانستان 
انتزاعی  افغانستان یک مفهوم  شهروند در جامعۀ 
دلیل  به  افراد  دوم  ارجاعی.  مفهوم  یک  تا  است 
می آورند،  به دست  قوم  از  که  هویتی  و  عاطفه 
قومِی  جمع  قربانی  را  خود  منافع  تمام  حاضرند 
نشانۀ  قوم  بزرگ  که  آن جایی  از  و  نمایند  خود 
قدرت جمعي قوم ا ست، با در رأس قدرت بودن 
آن فرد، قوم نیز احساس قدرت می کند. به دلیل 
این که فرد از طریق قوم هویت اجتماعی خود را 
کسب می کند، با قدرت داشتن بزرگ قوم، او هم 

احساس قدرت می کند. 
نشانه های  همراه  زبان شناختی  بینش  عدم        
به وجود  را  قدرت  احساس  فرد  در  که  قومی 
می آورد، باعث می شود که گفتمان سیاسی قومی، 
تبدیل به یک گفتمان غالب در حوزة سیاست و 
زبان شود. به طور مثال، جابه جایی واژة دانشگاه 
به جای پوهنتون بیشتر از این که یک گفت وگوی 
زبان شناختی باشد، یک گفت وگوی سیاسی قومی 
است. هر قوم تالش دارد که از حوزه های مختلف 

اجتماعی، نشانه های قومی را کم کند تا فرد قوم 
احساس قدرت بیشتر نماید، یا قوم دیگر تالش 
تا  نماید  را حفظ  قومی خود  نشانه های  که  دارد 

حاکمیت قومش به زیر سوال نرود. 
      با بینش غیرزبان شناختی، واژة پوهنتون بیشتر 
فارسی  تغییر زبان  فاسد شدن و  باعث  این که  از 
شود، باعث فاسد شدن و تغییر زبان پشتو است و 
بیشتر از فارسی زبان ها که تالش برای بیرون کردن 
این واژه از دایرة گفتاری گویش وران زبان فارسی 
دارند، باید این کار را پشتوزبان ها انجام دهند. به 
این دلیل که از دیدگاه زبان شناختی واژة پوهنتون 
یک مفهوم قرضی از زبان فارسی است که همراه 
خود قاعدة دستوری را نیز به زبان پشتو 
تحمیل نموده است و باعث شده که 
پوهندوی،  مانند  دیگری  واژه های 
این  اساس  بر  نیز  و...  پوهیالی 
قاعده دستوری به وجود آیند. سهم 
تنها  واژه ها،  این گونه  از  پشتو  زبان 
آواهای پشتو است، در صورتی که 
کاماًل  آن،  دستوری  قاعدة  و  مفهوم 
از زبان فارسی وام گرفته شده است. 
اما چون این واژه در کنار این که در 
زبان داللت به یک مفهوم می کند، در 
سطح اجتماعی تبدیل به نشانه های 
و  قوم شده   یک  حاکمیت  و  قومی 

جنجال برانگیز است.
بحث  کنش ها  این  در  پس        
زبان مطرح نیست، بلكه یک گفتمان 
اقوام  بین  در  که  قومی ست  سیاسی 
به خصوص  افغانستان  مختلف 
پشتون ها و تاجیک ها به وجود آمده 
و هر قوم تالش دارد که نشانه های 
اجتماعی  سطح  در  را  دیگر  قوم 
قدرت  احساس  تا  نماید  کم رنگ 

بیشتری به فرد قومی دست دهد. 
      احساس قدرت بیشتر در فرد 
او  بیشتر  فرمان برداری  باعث  قومی 
از بزرگ قومی می شود که بازیگران 
چون  هستند.  افغانستان  سیاسی 
قوم  بزرگ  در  قوم  جمعی  قدرت 
او  که  اندازه  هر  است،  شده  جمع 
از قدرت بیشتر برخوردار باشد، فرد 
قوم نیز احساس قدرت بیشتر می کند. اما قدرتی 
که فرد احساس می کند یک قدرت کاذب است 
که هیچ گونه کارایی ندارد و فقط از لحاظ روانی 

او را ارضا می نماید. 
به  قدرت  دادن  کنش،  در  قومی  فرد  اما        
بزرگ قوم و از میان برداشتن نشانه های قوم دیگر 
می باشد.  اصلی  بازیگران  از  اجتماعی،  سطح  در 
راه  بهترین  این  باید حساس شود و  فرد  این  اما 
دامن زدن به گفتمان سیاسی قومی است. به فرد 
قومی بحث های زبان شناختی این طور انتقال پیدا 
می کند که واژه های بیگانه به زبانت وارد شده اند 
نتیجه  در  می کنند،  فاسد  را  زبانت  واژه ها  این  و 
زبانت  وقتی  و  می دهی  دست  از  را  زبانت  تو 
دیگر  قوم  یک  با  تو  تفاوت  دادی،  دست  از  را 
مشخص نمی شود؛ پس تو هویت قومی خود را 
نیز از دست می دهی و تحت حاکمیت قومِ دیگر 

قرار می گیری. 
قومی  فرد  که  می شوند  باعث  مفاهیم  این        
هر  و  گردد  حساس  نشانه ها  این گونه  به  نسبت 
این  از  و  دهد  نشان  واکنش  جا  هر  در  و  لحظه 
واکنش، قدرت بزرگ قوم بیشتر می شود و به فرد 

قومی نیز یک قدرت کاذب می دهد. 
زبان و  بینش علمی دربارة  نتیجه آن که: عدم  در 
گرایش های قومی در چند دهۀ گذشته باعث شده 
ظهور  منصۀ  به  قومی  سیاسی  گفتمان  که  است 
برسد و حال نیز چون آبشخور این گفتماْن قدرت 
سیاسی و اقتصادی ست و رسانه ها را نیز در دست 
حوزة  در  علمی  گفتمان  یک  ظهور  اجازة  دارد، 
گسترش  با  دیگر  طرف  از  و  نمی دهد  را  زبان 
نشانه های  عنوان  به  زبان  واژه های  زدن  دامن  و 
قومی، باعث حساس سازی در افراد قومی می شود 
که در نهایت منجر به افزایش قدرِت بزرِگ قوم 
او  از  قومی  افراد  بیشتر  هرچه  فرمان برداری  و 

می شود.

با همدیگر سودی برای  از تعارف قوماندانان  اگرچه جبهۀ ساغر به جز 
جهاد افغانستان و مبارزه علیه قوای متجاوز شوروی نداشت، ولی توانایی 
استخباراتی و هوایی حكومت کابل و شوروی را زیر سوال قرار داده بود؛ 
زیرا قوماندانان مهم چندین والیت صدها کیلومتر را طی کرده بودند و 
بدون آن که دشمن کوچكترین عكس العمل نشان داده بتواند، جلسه ترتیب 
دادند و رهسپار والیات شان گردیدند. در حالی که بمب افكن های شوروی 
و حكومت دست نشاندة کابل حتا بر قافله های کوچک مهاجرین حمله و 

آن ها را نابود می ساختند.
هوایی  راکت ضد  تعداد صدها  به  که  باورند  این  به  اکثر صاحب نظران 
منابع  از  نگارنده  اما  بود؛  شده  ارسال  قوماندانان  حفاظت  برای  استینگر 
استینگر  راکت  فقط یک  را  تمام شورای ساغر  که  است  شنیده  مختلف 
حفاظت می کرد و آن راکت به گمان اغلب، از مال نقیب اهلل بود. یكی از 
نماینده گان اسماعیل خان در پشاور گفت: »از مدت ها قبل چنان شایعه 
پخش نموده بودیم که گویا به جبهۀ هرات حدود چهل راکت استینگر 
دریافت  هم  راکت  یک  حتا  حال  تا  ما  که  حالی  در  است،  شده  ارسال 

نكرده ایم.« )1۸(
زمانی که نگارنده در تابستان سال 1993 به والیت هرات رفتم، جنرال 
عالءالدین خان که در آن زمان قوماندان فرقۀ هرات بود، در مصاحبه یي 
را  محموله هایی  روز  طول  در  ما  مجاهدین  ساغر  جلسۀ  از  »قبل  گفت: 
در بین شال های ضخیم پیچانیده و از نزدیک قریه جاتی که قرار بود در 
نزدیكی های آن جلسه برگزار شود، عبور می دادند و به اهالی می گفتند که 
دارند استینگر را نقل می دهند و زمانی که یک پایه استینگر برای ما رسید، 
به محل  دوباره  شبانه  و  می گذشتاندیم  قریه  بین  از  روز  در طول  را  آن 
دورتر می بردیم و در طول روز باز همان استنگر را عبور می دادیم. به این 
ترتیب، به اهالی چنان وانمود کردیم که گویا حدود اضافه از صد راکت 

استینگر در اختیار داریم.« )19(
بس  درس  ساغر،  جلسۀ  که  بود  باور  این  به  عالءالدین خان  فرمانده 
قضاوت  »این  آموختاند:  افغانستان  مجاهدین  و  مردم  به  را  ارزشمندی 
را برای مردم افغانستان و سایر قوماندانان می گذاریم تا راجع به اجتماع 
نبود، مساله یي جداست؛  یا  ساغر تبصره کنند. اگر این جلسه موفق بود 
ولی مهم ترین ارمغانی را که جلسۀ ساغر به مردم افغانستان و مجاهدین 
این بود که به قوماندانان جرات بخشید که می توانند در داخل و  آورد، 
از  این که  بدون  و  بگیرند  تصمیم  و  کنند  اجتماع  افغانستان  مرزهای  یا 
دشمن خوف داشته باشند. به اصطالح، جلسۀ ساغر ترسک قوماندانان و 

مجاهدین را پراند.« )20(
نظامی  و  سیاسی  تحوالت  کشاکِش  در  نتوانست  ساغر  شورای  اگرچه 
کشور، بقایش را حفظ کند و حتا گرداننده گان شورا در همان اوایل موفق 
به جلب همكاری سایر فرماندهاِن مشهور و گروه های جهادی نگردیدند؛ 
آمدِن  گردهم  و  فرماندهان  تصویبات، جرأت  سازماندهی،  تشكیل،  ولی 
گروه ها،  به  بودن شان  منصوب  والیات،  دوری  نظرداشت  در  با  آن ها 
اقوام، سمت ها و مذاهب مختلف، درس های بس ارزشمندی را به مردم 
در  کارنامه های درخشان  از  یكی  به حیث  داد و جرگۀ ساغر  افغانستان 
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گفتمان سیاسی قومی و زبان

در مسـیر پیروزی
    حامد علمی

 )نقدی بر واکنش های اخیر روشن فکران و سران حکومت در مورد زبان فارسی و پشتو(



      کیان رضوی
هنگامی که سخن از فلسفه و به ویژه فلسفۀ مغرب زمین 
مي رود، اولین واژه یی که در ذهن ها می درخشد و متبلور 
خاستگاه  می توان  را  یونان  است.  »یونان«  می شود، 
فلسفه و زادگاه منطق صوری و دستگاه فكری پیشرفته 
و  نخستین  الحق، چنین هم هست. ظهور  که  دانست 
افالطون،  سقراط،  هم چون  جهان  فالسفۀ  بزرگ ترین 
معلم اول ارسطو همراه با فهرست پرشمار و متنوعی 
از فیلسوفان دیگر، و وجود جلسات بحث و گفت وگو 
فلسفه،  آموزشگاه های جدل و  آکادمی ها و  مناظره،  و 
از  است  روایتی  همه  و  همه  و...  سوفسطاییان  ظهور 
افكار فعال و داللتی ست بر اندیشه های پویای حاضر 

در جامعه یی پیشرفته در عصر باستان. 
این در حالی است که در روزگار مورد 
بحث، در بسیاری از گوشه های جهان، 
سطح زنده گی و امور روزمره هنوز به 
آن پایه نرسیده بود که افكار و ایده های 
فلسفی به ذهن مردم خطور کند یا مورد 
بحث و فحص و آموزش قرار گیرد و 
سرانجام ثبت و مكتوب و مدون شود. 
این یونان و تنها یونان بود که به عقل 
منطقی و کاوشگر بشری مجال می داد تا 
قدرت بی پایان و شگرف خویش را به 
میدان آورد و جهان و دانش انسانی را 

دگرگون سازد. 
چراغ  بودن  نورانی  به رغم  رو،  هر  به 
طور  به  حتا  و  غرب  فلسفۀ  در  یونان 
کلی در تاریخ علم بشری، نقاط تاریک 
و اندوهباری نیز در سایۀ روشن تاریخ 
تاریک این تمدن دیده می شود. یكی از 
تاریک ترین این نقاط در این باغ پهناور 
و باشكوه، محاکمۀ سقراط و در نهایت 
نوشاندن زهر تلخ شوکران به این مرد 
فروتن و دانش دوست و حقیقت پرست 
جنایتی  و  ناجوان مردانه  اعدامی  فرجام،  در  که  است 
بر  تیره  لكه یی  و  بود  اندیشه  تاریخ  و  فلسفه  در حق 
در  واقعی  و  بزرگ  تراژدی های  واقع  در  عقل!  تاریخ 
اعماق وجدان همۀ نسل ها را  تاریخ بشر، آن گونه که 
یكی  اما  نیست؛  بسیار  باشد،  لرزانده  همۀ عصرها  در 
آموزگار  اعدام  تراژیک  روایت  آن ها،  برجسته ترین  از 
یعنی  آتن،  در  دانش  دوستداران  و  »افالطون«  فروتن 

استاد سوکراتس یونانی است. 
دفاعیۀ سقراط در محاکمه اش، اهمیت و تاثیر فراوانی 
در تاریخ فلسفه و اندیشۀ بشر داشته و دارد. بی تردید 
می توان  را  سقراط  فلسفی  دیدگاه های  از  یا بسیاری  عینی  صورت  به  و  کرد  مالحظه  او  محاکمۀ  در 

دو  توسط  شده  نگاشته  روایات  البته  یافت؛  کنایی 

گزنفون  و  افالطون  ـ  مرید سقراط  و  برجسته  شاگرد 
تفاوت های قابل توجهی دارند، اما این تفاوت ها بیشتر 
از حیث ادبی است تا تاریخی. و می دانیم که سقراط، 
خود هیچ اثر مكتوبی برای ما به یادگار نگذاشته و هر 
آن چه از آن فرزانه باز مانده، روایت شاگردان اوست. 
فریدریش نیچه، حكیم نامدار یونانی، سقراط را به این 
استعاره یی  البته  و  کرده  معرفی  ما  به  اجمالی  عبارت 
بس بزرگ در این عبارت وصفی نهفته است: »سقراط، 

مردی که نمی نوشت!« 
سقراط،  دفاعیۀ  اوتیفرون،  ـ  سقراط  »محاکمۀ  کتاب 
آپولوژی  از  روایت  سه  این  که  کتابی ست  کریتون« 
بخش  سه  شامل  و  آورده  گرد  خود  در  را  سقراط 
سقراط  »دفاعیۀ  تقدس«،  دربارة  یا  »اوتیفرون  اصلی 
)آپولوژی(« و »کریتون یا وظیفۀ شهروند«، به انضمام 
می خوانیم:  کتاب  این  از  بخش هایی  در  است.  نمایه 
سیاسی  بحران  دچار  پنجم،  قرن  اواخر  در  آتن   ...«
شهر  اولین  دموکراسی،  سرزمین  شد.  بی سابقه یی 
قدرت های  لطف  به  پریكلس،  سلطۀ  تحت  یونان 
امپراتوری اش و درخشش فرهنگی اش در طول جنگ 
پلوپونزی، شكست های دردناکی را در تقابل با اسپارت 
متحمل شده بود که در نهایت با چیره شدن بر رقیب 
پایان گرفت و نظام الیگارشی خونینی را در آتن مستقر 

کرد...« )مقدمه، صفحه 3( 
داوری  و  فرزانه گی  دربارة  قضاوت  سقراط،  محاکمۀ 
میزان  در  عدالت  از  کیفیتی  کشمكِش  و  عقل  دربارة 
ناپایدارِ جدل سوفسطایی و منطق عقِل محض است. 
اما، هم پای اخالق به میان می آید؛ هم روایت تاریخی 
مدد  روایت  درخشش  به  ادبیات  هم  می یابد،  اهمیت 
با  انسانی دست خوش مواجهه  می رساند و هم عاطفۀ 
فلسفۀ  استادان  استاد  برای  بی پایان  شفقت  و  تراژدی 
که  است  معتبر  چنان  سقراط  شد.  خواهد  کالسیک 
قرار  توجه  و  روایت  مرکز  در  زمینه ها،  این  همۀ  در 

می گیرد. 

شاید ادبیات از آن رو بدل به یكی از مهم ترین دغدغه ها 
یا »مساله«های انقالب 191۷ روسیه شد، که تمثیل قلم 
به مثابه اسلحه، بیش از هر زمان دیگری در روسیه پس 
از انقالب تحقق یافت. مایاکوفسكی در شعر »به خانه« 
که در سال 1926 سروده بود، بر همین استعاره دست 

می گذارد: 
»می خواهم

قلمم در فهرست اسلحه ها بیاید!
سرنیزه و قلم 

این گونه باشد تمثیل!« 
قلم زمانی می تواند در مقام اسلحه به کار گرفته شود، 
که نه تنها عافیت طلبی را کنار گذارد، بلكه هم چنین در 
بعدی وسیع خوانده شود. هنر و ادبیات پس از انقالب 
می سرود:  »یسنین«  که  زمانی  بود،  این چنین  اکتوبر 
من  و  است  من  مادر  است،  زاده  مرا  که  »سرزمینی 
بلشویكم«؛ یا وقتی مایاکوفسكی به صریح ترین شكل 
برائت  اعالم  بود  رایج  آن روز  تا  که  از هنری  ممكن 

می کرد:
 »نام خود را شاعر دوران می گذارند
و مثل بلدرچین چه چه سر می دهند

 باید که کله دنیا
 امروز

به ضرب مشت به دو نیم شود!« 
لنین نیز در دو مقالۀ مشهور »تولستوی و دوران او« و 
»تولستوی و نهضت نوین کارگری«، با انتقاد از خصلت 
نخبه گرایانۀ هنر بورژوایی، بر وجه »مردم گرایی« در هنر 
)ادبیات( دست می گذارد و هنر راستین را در بازنمایی 

رنج میلیون ها نفر مردم زحمتكش می داند. 
ادبیات  راستی  به  نیز،  انقالب  از  پس  آزاد  فضای  در 
مورد  دهقانان  و  پرولتاریا  از سویی  توده ها خلق شد؛ 
از  و  می گرفتند  قرار  شاعران  و  نویسنده گان  خطاب 
انقالبی  شاعران  و  نویسنده گان  صدای  دیگر،  سویی 
توسط توده های مردم شنیده می شد. به عبارتی انقالب 
اکتوبر 191۷، هنر و ادبیات خود را آفرید و اتفاقًا نه 

به نحوی آمرانه. 
انقالب،  وقوع  از  پیش  ادبیات،  که  است  آن  واقعیت 
»انقالبی« بود؛ از این رو نمی توان آن چه بعدها به عنوان 
زاییدة  صرفًا  را  شد  معروف  سوسیالیستی  ریالیسم 
را  آن  ریشه های  باید  بلكه  دانست،  »حزب«  بخشنامۀ 

بیش از هرجا در فرهنگ سیاسی 
گرفت.  پی   19 قرن  روسیۀ 
هنری،  رادیكالیسم  گرایش های 
در   191۷ اکتوبر  از  قبل  سال ها 
جامعۀ روسیه به وجود آمده بود 
از  بیش  گرایش ها  این  زایش  و 
هر چیز به شرایط خاص روسیه 
استبدادی  نظام  بازمی گشت. 
تزاری از یک سو و عقب مانده گی 
از سویی  اروپای غربی  برابر  در 
دیگر، ادبیات و هنر را به سمت 
رادیكالیسم سوق داده و به عنوان 
وضعیت  بازتاب  برای  فضایی 
مطرح  اجتماعی  و  سیاسی 

وقوع  به  از  پس  که  بود  شرایطی  چنین  در  پیوستن انقالب اکتوبر 191۷، بخش غالب جریان های می کرد. 

ادبی و هنری، هیچ ابایی از پیوند با سیاست و حتا فراتر 
از آن، هیچ ترسی از »ایدئولوژیک« بودن نداشتند. چرا 
که در روزهای آغازین انقالب، آرمان جمعی بر همه 
چیز حاکم بود و سیر وقایع تا آستانۀ انقالب به گونه یی 
بود که به قول آیزایا برلین، تمایز هنر و سیاست به عمد 
اکتوبر  انقالبی  ادبیات  این رو  از  می شد.  گرفته  نادیده 
شرایط  زادة  بلكه  فرد،  یک  خواست  زادة  نه   ،191۷

عینی و اجتماعِی کشور بود. 
فقط  نه  انقالب،  رهبر  مقام  در  لنین  شخص  قضا،  از 
رهبر حزب، بلكه روشن فكری با سالیق زیبایی شناسی 
بود و عجیب آن که ادبیات کالسیک روسیه را به ادبیات 
لنین  عبارتی  به  می داد.  ترجیح  اکتوبر  از  پس  انقالبی 
بود  پوشكین  طرفدار  بلكه  مایاکوفسكی،  طرفدار  نه 
از  را  او  که  بود  لنین  روشنفكرانۀ  همین وجه  شاید  و 
استالین جدا می کرد. اما بحران اصلی که پس از انقالب 
دامنگیر ادبیات روسیه شد، از اواخر دهۀ 20 و زمانی 
که رهبران حزب، همه چیز و خاصه ادبیات و هنر را 
نه  مساله  پس  شد.  آغاز  می خواستند،  خود  انقیاد  در 
انقالبی بودِن ادبیات یا ایدیولوژیک بودن نویسنده گان 
و شاعران، بلكه تقلیل یافتن و محدود شدن انقالب در 
اهمیت  ادبیات  به  همواره  بود. چپ  بلشویک ها  ارادة 
داده است، نه فقط در روسیه و در شرایط پساانقالبی، 

بلكه از همان آغاز و توسط مارکس و انگلس. 
تاریخ،  فلسفۀ  اساس  بر  مقدس«  »خانوادة  در  مارکس 
به تحلیل ادبیات می پردازد و تاکید می کند که نویسندة 
که  چرا  است؛  ستایش  قابل  بالزاک،  چون  مرتجعی 
از  عمیق  تحلیلی  کاتولیكی اش،  پیش داوری  وجود  با 
تحوالت مهم تاریخی عصر خود را به تصویر می کشد. 
به  قدرت  بالزاک  که  بود  معتقد  مارکس  عبارتی  به 
چنگ آوری واقعیت را داشت. زیبایی شناسی مارکس و 
نگاه او به آثار ادبی و هنری در اتصال جدایی ناپذیری با 
جهان بینی انقالبِی او قرار داشت. ریالیسم سوسیالیستی، 
تجربه یی است که در روسیۀ قرن بیستم، با همۀ شرایط 
اما  پیوست؛  به وقوع  خودش،  خاص  ویژه گی های  و 
در سنت چپ ادبیات همواره مورد توجه بوده است. 
را جدی  نویسنده گان، »کمونیسم  یوگن روله،  بیان  به 
گرفته اند؛ زیرا کمونیسم ایشان را جدی گرفته است.« 
هرچند انقالب اکتوبر روسیه در نهایت بدل به تجربه یی 
و  نویسنده گان  و  شد  چپ  سنت  در  شكست خورده 
این  اما  شدند؛  حزب  ارادة  قربانی  زیادی  شاعران 
اهمیت  شكلی  صریح ترین  به  شكست خورده،  تجربۀ 
به  را  اسلحه  مثابه  به  قلم  تمثیل  یا  ادبیات  قدرت  و 

نمایش گذاشت.
روله،  یورگن  روس(،  )نویسنده  گان  انقالب  و  ادبیات 

ترجمۀ علی اصغر حداد، نشر نی، 1391
پیام حیدرقزوینی 
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ریالیسم سوسیالیستی چیست؟
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ريالیسم سوسیالیستی، تجربه يی است که در روسیة قرن بیستم، 
با همة شرايط و ويژه گی های خاص خودش، به وقوع پیوست؛ اما 
در سنت چپ ادبیات همواره مورد توجه بوده است. به بیان يوگن 
روله، نويسنده گان، »کمونیسم را جدی گرفته اند؛ زيرا کمونیسم 
ايشان را جدی گرفته است.« هرچند انقالب اکتوبر روسیه در 

تجربه يی شکست خورده در سنت چپ شد و نهايت بدل به 
نويسنده گان و شاعران زيادی قربانی ارادة حزب شدند؛ اما اين 
تجربة شکست خورده، به صريح ترين شکلی اهمیت و قدرت 
ادبیات يا تمثیل قلم به مثابه اسلحه را به نمايش گذاشت

)در حاشیة کتاب »ادبیات و انقالب«(

بازپرسی 
از 

حقیقت
محاکمۀ سقراط، قضاوت دربارۀ

 فرزانه گی و داوری دربارۀ عقل و کشمکِش 
کیفیتی از عدالت در میزان ناپایداِر جدل 

سوفسطایی و منطق عقِل محض است. اما، 
هم پای اخالق به میان می آید؛ هم روایت 

تاریخی اهمیت می یابد، هم ادبیات به 
درخشش روایت مدد می رساند و هم عاطفۀ 

انسانی دست خوش مواجهه با تراژدی و 
شفقت بی پایان برای استاد استادان فلسفۀ 
کالسیک خواهد شد. سقراط چنان معتبر 
است که در همۀ این زمینه ها، در مرکز 

روایت و توجه قرار می گیرد

  



          ماندگار

»متوازن«  را  بودجه  تاهنگامی که  افغانستان  حكومت 
نسازد و »اولویت ها« و »نیازمندی ها« را در آن تشخیص 
را  بودجه  مجلس  نماینده گان  نكند،  رعایت  و  ندهد 

تصویب نخواهند کرد.
سال  بودجۀ  مي گویند،  مجلس  نماینده گان  از  برخي 
1392 که در برگیرندة بودجۀ عادي و انكشافي دولت 
بود، به دلیل نامتوازن بودن، برخورد سلیقه یي، افزایش 
تخنیكي  مالحظات  برخي  و  ریاست جمهوري  بودجۀ 

که در آن وجود داشت، با اکثریت آرا رد گردید.
مرکزی  تفتیش  کمیسیون  رییس  منصور  عبدالحفیظ 
گذشته،  سال  همانند  که  می گوید  نماینده گان  مجلس 
به  زیادی  مشكالت  با  را   92 سال  بودجۀ  حكومت 
مجلس فرستاده بود که از سوی نماینده گان رد گردید.

آقای منصور از چند مشكل عمده در بودجۀ سال 92 
به  تبدیل  محلی  ارگان های  ادارة  گفت:  و  زد  سخن 
این  آینده،  سال  بودجۀ  در  باید  و  است  شده  وزارت 

اداره به عنوان یک وزارت ثبت باشد.
رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که همانند 
سال پیش نزدیک به ۸0 میلیون دالر به نهادهای وابسته 
به ارگ ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که 

این هم دور از انصاف است.
قوة  به  منصور،  آقای  گفتۀ  به  که  است  درحالی  این 

 60 آینده،  مالی  سال  بودجۀ  در  مقننه  قوة  و  قضائیه 
میلیون دالر اختصاص داده شده که این مسأله عادالنه 

و منصفانه نیست.
عمدة  مشكل  یک  از  مجلس  تفتیش  کمیسیون  رییس 
در  گفت:  و  کرد  یاد   92 مالی  سال  بودجۀ  در  دیگر 
بودجه امسال هم توازن در نظر گرفته نشده بود، به ویژه 
در والیات کمتر انكشاف یافته از جمله کنر، نورستان، 

دایكندی ... پول الزم در نظر گرفته نشده بود.
همچنان  کابل  والیت  نمایندة  منصور  عبدالحفیظ 
عالی  دادگاه  مسووالن  غیرقانونی  کار  ادامۀ  که  گفت 
نماینده گان را واداشت که بودجه  نیز  و دادستانی کل 

را رد نمایند.
به گفتۀ او، اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل، همچنان 
به گونۀ غیرقانونی به کارهای شان ادامه می دهند که این 

مسأله برای نماینده گان مجلس قابل قبول نیست.
در این حال، محمد فرهاد عظیمي، نایب منشي مجلس 
بودجۀ  مجلس،  نماینده گان  مي گوید،  نماینده گان 
حكومت را به دلیل عدم توازن و سهم بندي ناعادالنه، 
بودجۀ  شامل  که  دولتي  ادارات  برخي  و  نهادها  میان 
بنابر مشكالت زیاد و عدم  انكشافي مي شد،  عادي و 

رعایت توازن با اکثریت آرا رد کرده اند.
این نمایندة مجلس افزود، هنگامي که بودجۀ حكومت 
از طرف دولت به مجلس فرستاده شد، نماینده گان آن 
را مرور و بازنگري مي نمایند، در صورتي که توازن در 

بودجۀ اختصاصي رعایت نشده بود، مجلس حق دارد 
بودجۀ پیشنهادي حكومت را رد کند.

هم چنان وي مي افزاید، حكومت باتوجه به مالحظات 
نشاني  مجلس  نماینده گان  اصالحي یی که  موارد  و 
کرده اند، بودجه را اصالح نموده آن را دو باره به مجلس 
مي فرستد؛ هرگاه پیشنهادات و نظریات نماینده گان در 
نظرگرفته شده بود، در آن صورت مجلس آن را تایید 

مي کند.
هم چنان آقاي عظیمي مي افزاید، در صورتي که حكومت 
نماینده گان  باشد،  نكرده  رعایت  را  توازن  بودجه،  در 
این  نموده،  دقت  ملي  منافع  و  والیات  خصوص  در 
وزیر  از  مي گذارند،  میان  در  مالیه  وزیر  با  را  موضوع 
مالیه در این زمینه خواهان دالیل موجه مي شوند، اگر 
وزیر قناعت نماینده هاي مردم را فراهم کند، مجلس به 

آن مهر تایید مي گذارند. 
او اضافه کرد، بودجه سندي  است که باید با درنظرداشت 

مقتضیات عیني جامعۀ افغانستان تنظیم گردد.
به  گفتۀ آقاي عظیمي، برخي از وزارت خانه ها بودجۀ 
اختصاصي خود را در سال گذشته به مصرف نرساندند، 
و  توانمندي ها  تا  جدي ست  بازنگري  به  نیاز  اکنون 
ظرفیت هاي هر اداره در نظرگرفته شود. وي مي افزاید، 
دلیل عمده یی که بودجه از جانب نماینده گان مجلس رد 
شده، مسالۀ تخنیكي و عدم توازن در بودجه حكومت 

بوده است.

در این حال، شاه گل رضایي نمایندة والیت غزني در 
به  بودجه  مي گوید،  حكومت  از  تند  انتقاد  با  مجلس 
اساس پروژه هایی که از قبل اولویت بندي شده، ساخته 
مي شود؛ اما متأسفانه حكومت افغانستان نیازمندي ها و 
اولویت بندي ها را در نظر نمي گیرد، بل بودجه به اساس 
برخورد سلیقه یی برخي از مسووالن وزارت خانه ها و 

ادارات حكومتي ساخته شده است.
هم چنان این نمایندة مجلس افزود، دلیلي که بودجه هر 
سال از جانب مجلس نماینده گان رد مي شود، این است 
که نماینده هاي مردم افغانستان نیازمندی ها و اولویت ها 
را در محالت دور دست به ویژه والیات  درجه سوم که 
توازن در نظرگرفته  نشده بود، تشخیص نموده، ناگزیر 
شدند که بودجه را جهت تجدد نظر به دولت ارسال 

کنند.
خانم رضایي اضافه کرد، هر سال بودجه در نتیجۀ عدم 
توازن از جانب مجلس رد مي شود؛ این بار نماینده گان 
مجلس به اساس یک سلسله دالیلی که در بودجۀ سال 

1392 وجود داشت، آن را رد کردند.
در  خانه ها  وزارت  برخي  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به 
از  تخنیكي  سنجش  و  اولویت بندي  پروژه ها  اکثریت 
بودجه ندارند؛ بلكه به اساس همان دیدگاه هایی که در 
ادارات یا وزارت خانه ها موجود است، بودجه ساخته 

مي شود.
بودجۀ مالی سال 92 درحالی رد می شود که بودجۀ مالی 
سال گذشته نیز به دلیل غیرمتوازن بودن و اختصاص 
بیش از حد بودجه به ریاست جمهوری، جنجال آفرین 
شد و باالخره نماینده گان مجلس با تعدیالت اندکی که 
حكومت در سند بودجه وارد ساخت، آن را تصویب 

کردند.
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برخی علما در مساجد...
 معینیت تعلیمات اسالمی وزارت معارف تالش 
کشور  علمای  برای  را  کارگاه های  تا  می کند 
با  که  دهند  قناعت  را  ایشان  تا  نماید  برگزار 

دولت یكجا شوند.
به گزارش بست باستان، وی گفت که بیش از 9 
صد مدرسۀ دینی ثبت شده در این معینیت در 
افغانستان وجود دارد. قرار است در سال آینده 
140 مدرسۀ دینی دیگر نیز به این شمار اضافه 

شود.
که مجوز رسمی  مدرسه یی  که 1300  افزود  او 
سبب  که  دارد  وجود  افغانستان  در  نیز  ندارند 
مدارس  این  است.  معینیت گردیده  این  نگرانی 
مربوط  بلكه  نمی باشد،  معارف  وزارت  مربوط 

وزارت حج و اوقاف می باشد.
وی  خواهان ثبت و راجستر این مدارس از سوی 
مقامات دولت گردید و گفت که این معینیت در 

والیات آمریت نظارت بر مدارس دینی دارد.
بصیر احمد آروین طاهری رییس معارف هرات 
امنیتی  ارگان های  از  که  آماری  به  نظر  می گوید 
هرات گرفته شده بیش از یک هزار مدرسه دینی 
این والیت وجود  در  ندارند،  که مجوز رسمی 

دارد.
او افزود که در هرات چهار مدرسۀ دینی و سه 
دارالعلوم دینی شخصی ثبت شده وزارت معارف 
تطبیق  جا  درآن  معارف  قوانین  که  دارد  وجود 
می شود، اما مسوولیتی در مدارس دینی که ثبت 

و راجستر نیستند، به دوش معارف نمی باشد.
نیز  هرات  والی  سخنگوی  نوری  محی الدین 
می گوید که ادارة محلی هرات از فعالیت مدارس 
می  آنان  تمامی  از  و  است  نگران  جواز  بدون 
راجستر  و  ثبت  معارف  وزارت  در  تا  خواهد 

شوند.
این اظهارات مقامات در حالی صورت می گیرد 
گروهی  فعالیت  از  هرات  مردم  از  شماری  که 
به نام جماعت التبلیغ که در مدارس و مساجد 
برای مردم تبلیغ می نمایند، نگران اند و از ارگان 
های امنیتی و دولت خواهان جلوگیری از تبلیغ 
این گروه هستند. به باور این مردم که این گروه 
ها تحت نام تبلیغ در مدارس و مساجد از سوی 
می  استخدام  خاص  اهداف  خاطر  به  پاکستان 

شوند.
نگرانی مردم در حالی ابراز می گردد که چندی 
که  التبلیغ  گروه جماعت  اعضای  از  یكی  پیش 
پاکستان  در  آموزش  از  بود؛ پس  باشندة هرات 
سوی  از  و  نمود  ترور  هرات  در  را  نفر  چند 

نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

نگرانی ها از افزایش...
 خبرنگاران تحت تأثیر سیاست هاي دولت قرار گرفته اند، 
در  تنظیم هایي  که  و  گروه ها  توسط  خبرنگاران  از  عدة 
کشور فعالیت سیاسي دارند، استفاده مي شوند؛ از این  رو 
واحد،  پذیرفتني،  فضاي  افغانستان یک  رسانه یي  فضاي 
یک دست و قوي نیست که بتواند از هویت خویش دفاع 

کند.
از سوي دیگر، به گفتۀ استاد پرتو، نهادهاي مدني افغانستان 
هم نهادهاي دنباله رو اند، آن ها به دنبال پروژه هایي اند که 
دونرها براي شان فرمایش مي دهند و مجبورند که در خط 

پالیسي دونرها گام بردارند.
تهدیدها  این  بخش  یک  مي گوید،  نادري  پرتو  استاد 
کل  در  و  دادستاني  پولیس،  وسیلۀ  به  خشونت ها  و 
بیشتر  کل  دادستاني  مي گیرد؛  امنیتي صورت  ارگان هاي 
به اختطاف چیان مي ماند، وقتي  یک خبرنگار به دادستاني 

رفت، بدون مقدمه و پرسشي بازداشت مي شود.
عمدتًا  رسانه ها،  تمام  در  خبرنگاران  گفت،  هم چنان  او 
بسیار  حقوق  با  شنیداري،  و  دیداري  رسانه هاي  در 
پاییني استخدام مي شوند و بیمه هم ندارند؛ وقتي جهت 
فرستاده  جنگ  صحنۀ  یا  رخداد  محل  به  گزارش  تهیۀ 

مي شوند، اگر در آن جا کشته و زخمي شوند، تلویزیون 
و رسانه یی که خبرنگارش کشته شده، هیچ گونه احساس 

مسوولیتي در برابر او و خانواده اش ندارد.
در این حال، حشمت رادفر روزنامه نگار و فعال سیاسی 
مي گوید. تا اکنون تمام ساختارهایي که براي تأمین امنیت 
خبرنگاران در نظر گرفته شده اند، به چند دلیل موثریت 
نداشته است: یک: نهادهاي مدافع خبرنگاران در افغانستان 

تا اکنون نتوانسته اند، منسجم عمل کنند.
قتل  مانند  موضوعاتي  به  نهادها  این  از  بعضي  دوم: 
خبرنگاران دید سودجویانه داشته  و حتا از این منظر به 

خود منابع مالي دست و پا کرده اند.
امنیت  تأمین  افغانستان موفق نشده به خاطر  سه: دولت 
خبرنگاران یک ساختار سامان مند را در مدت یازده سال  

گذشته به وجود آورد.
شعارهایي  به  بیشتر  دولتي  مقام هاي  گفت،  رادفر  آقاي 
تكیه کرده اند که نهادهاي خبرنگاری آن را سر می دهند؛ 
بین المللی  نهادهای  نهادهای مدافع خبرنگاران،  در واقع 
و  امنیت  تأمین  عدم  زمینۀ  در  نهادهای حكومتی  هم  و 

حقوق خبرنگاران مقصر بوده اند.
قتل  در  خارجی ها  دخالت  به  اشاره  با  رادفر  آقاي 

در  را  بین المللي  نیروهاي  برخي ها  گفت،  خبرنگاران 
کشته شدن صمد  همین گونه  مي دانند،  دخیل  منادي  قتل 
ابهام  از  هاله یي  در  تاهنوز  نقشبندي  اجمل  و  روحاني 

قرار دارد.
دادخواهي خبرنگاران شنیده  رادفر گفت: »صداي  آقاي 
چون  موضوعاتي  قرباني  خبرنگاران  بیشتر  نمي شود، 
مخدر،  مواد  مافیاي  زمین،  مافیاي  اداري،  فساد  منازعه، 
زد و بندهاي سیاسي مي شوند ولي به پروندة خبرنگاران 
رسیده گي نمي شود و اگر شده هم به گونۀ نمادین بوده 

است.«
در همین حال، فهیم دشتي رییس اجراییه یی اتحادیۀ ملی 
ژورنالیستان افغانستان مي گوید: »با نزدیک شدن انتخابات 
ریاست جمهوري و بیرون شدن نیروهاي خارجي از کشور، 
ما شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگاران خواهیم بود«. 
و  نشود  تطبیق  قانون  زماني که  تا  دشتي،  آقاي  باور  به 
نگیرند،  قرار  قانوني  پیگرد  مورد  خشونت کننده گان 
جلوگیري از خشونت ها زیاد محتمل نخواهد بود و تنها 
راهي که خشونت  را کاهش مي دهد اینست که نهادهاي 
را  نفوذکننده گان  اعمال  و  زورگویان  هویت  خبرنگاری 

افشا کنند.
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بودجه عادالنه ساخته شود

حكـومت مسوول اصليِ...
 امكانات تحصیلي باشد که نسل جواِن ما به آن سردچار 
اند. ساالنه ده هزار جوان از آزمون کانكور باز می مانند 
و به دانشگاه ها راه پیدا نمی کنند. نیاز بخشی کوچكی از 
این جوانان با دانشگاه های خصوصی مرفوع می گردد، اما 
همه این توانایی مالی را ندارند که درس شان را با پول 
ادامه بدهند. در تمام این مدت حكومت یک بار هم فكر 
نكرده است که این همه جوان پس از ناکامی  در آزمون 
کانكور به کجا می روند و چه می شوند. تردیدی نیست که 
مسبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، همین جواناِن 
تحصیل ناکرده اند. بسیاري از جوانان کشور سعی می کنند 
آیندة مطمین تری  به کشورهای خارجی،  با مهاجرت  تا 

برای خود دست وپا کنند.

4- عامل دیگر می تواند سیاست های نادرست و ناروای 
آقای کرزی باشد که آیندة تاریكی را برای مردم افغانستان 
و  طالبان  با  مذاکره  بحث  چنان که  است؛  کرده  ترسیم 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هراسی را در دِل 
مردم انداخته است. بی تردید که همه از سال های پس از 
2014 نگران و مضطرب اند. افزون بر آن، تمایالت آقای 
کرزی به انحصار قدرت نیز به تقویت این نگرانی کمک 
می کند و این خود می تواند دلیلی باشد برای گریز مردم 

از کشور.
و  امنیت  نبود  چون:  دیگری  عوامل  سرانجام  و   -5
زن ستیزی،  فقر،  اجتماعی،  دست وپاگیر  قوانین  رفاه، 
دالیل  از  کالنی  مجموعۀ  کل،  در  که  و...  طالب پروری 

فرار از افغانستان را شكل می دهند.

اول  شخص  عنوان  به  کرزی  آقای  که  نیست  تردیدی 
زدودِن  و  امنیت  تأمین  رفاه،  ایجاد  زمینۀ  در  مملكت، 
عواملی که در باال ذکر شد، ناکام بوده است. او در سال های 
زمامداری اش چنان در زدوبندهای سیاسی غرق شد که 
وظایف اصلی اش را فراموش کرد. فرصت، حمایت، پول 
کافی  داشت،  اختیار  در  کرزی  آقای  که  را  امكاناتی  و 
برسد.  خوب  نسبی  وضعیت  یک  به  افغانستان  تا  بود 
اما او عالوه بر آن که این فرصت ها و امكانات را فدای 
مسایل شخصی و گروهی اش کرده، حتا این کشور را تا 
آستانۀ فروپاشی رسانده است. از همین رو، مسوول کشته 
شدن 21 شهروند افغانستان در آب های یونان، کسی جز 
به  دارد  سعی  هنوزهم  که  نیست  کرزی  آقاي  حكومت 

سیاست هاي نادرسِت خویش ادامه دهد.

سیاه سرفه 12 کودک...
 می شود، این بیماری بسیار واگیر است.

ولی  می کند  پیدا  بروز  سنین  تمامی  در  بیماری  این 
درکودکان شایعتر است.

  دیر رسیدن تیم صحی
ولسوالی نسی از ولسوالی های کوهستانی وصعب العبور 
زمستان  درفصل  ساله  همه  که  است  بدخشان  والیت 
مواجه  زیادی  مشكالت  با  ولسوالی  این  باشندگان 

هستند.
مواد  موادغذایی،  کمبود  مواصالتی،  راه  شدن  مسدود 
از عمده ترین مشكالت  سوختی و ووقوع برف کوچ ها 

این  همواره  که  شده  خوانده  ولسوالی  این  باشندگان 
حوادث از باشندگان بدخشان قربانی می گیرد.

بدخشان  عامه  صحت  ریاست  سرپرست  اندیشه  نجیم 
می گوید که تیم صحی دیر به قریه شوریان ولسوالی نسی 
رسیده است و به گفته او این امر باعث شد که دوازده 

کودک جان خود را از دست بدهند.
صحی  تیم  رسیدن  دیر  علت  بدخشان  محلی  مقام های 
های  راه  بودن  مسدود  شوریان  قریه  به  را  وامدارسان 
در  تاخیر  و  گرفتن  و  برف  شدید  بارش  مواصالتی، 

دریافت ویزای تاجیكستان خواندند.
  باشندگان بدخشان برای رفتن به برخی از ولسوالی ها 

وارد  تاجیكستان  کشور  از  نسی  ولسوالی  به  ویژه  به 
می شوند.

با این حال، نجیم اندیشه می گوید که تیم صحی اعزامی به 
محل حداقل جان 350 کودک را از مرگ نجات دادند.

تیم  بدخشان،  عامه  صحت  »تیم  گفت:  اندیشه  آقای 
سازمان صحی جهان با مقدار دارو از هوا به محل اعزام 

شدند و تمامی بیماران را تحت درمان گرفتند.«
بدخشان  والیت  در  جاری  سال  در  رویداد  دومین  این 
است که تیم های صحی و امداد رسانی به دلیل مسدود 
به محل رویداد  از طریق هوا  راه های مواصالتی  بودن 

اعزام می شوند.
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کاهش عملیات هواپیماهای 
امریکایی در پاکستان

از دخالت پاکستان در امور بدخشان

تا بی کفایتی مقام های محلی

امریکا برای بیرون  کردن تجهیزات نظامی اش

6 میلیارد دالر نیاز دارد

عرفانمومند-جاللآباد
پهننګرهارکېدلسګونهځوانانودفسادپر
غونډهچې دغه وکړه. غونډه مبارزې د ضد
لوريجوړې له ادبيخوځښت دجاللکوټ
شوېوه،دمدنيټولنو،ځوانانو،دپوهنتونو
فرهنګیانو او شاعرانو لسګونه او استادانو
په سربېره وینا پر چې وه، اخیستې برخه
پرضدشعرونه فساد د لسګونوشاعرانو کې

وویل.
دجاللکوټادبيخوځښتمشرارشادرغاند
وویل،چېدفسادپرضدمبارزهیېلهاهدافو
څخهدهاوپهدېبرخهکېبهنورګامونههم

واخلي.
په نړۍ د کال تېر افغانستان وویل، هغه
د دحکومت و،خو هېواد مفسد دویم کچه
بېغورۍلهاملهسږکالافغانستاندنړۍپه

کچهلومړیمقامترسرهکړ.
نوموړيزیاتهکړه،لهفسادسرهمبارزهدهر
افغاندندهدهاوپهکاردهچېټولځواناناو
افغانانورسرهپهجديډولمبارزهوکړي.
ښاغلیرغاندوایي،لهپخواڅخهفرهنګیانو
پهاصالحکېخپلرول ټولنې د اوشاعرانو
ترسرهکړی،دناخوالواوستونزوپهځانګړي
ډولدفسادپرضدیېخپلغږپورتهکړی

دی.
دهوویل،دویهمدخپلمسوولیتلهمخې
کوټ جالل د کړه. جوړه غونډه ډول دغه
چې ده کار په وویل، مشر خوځښت ادبي
نور پهځانګړيډولځوانان او ټولنې مدني
ونیسي جدي مبارزه سره پدیدې دې له
فساد چې کړي، ورنه اجازه ته حکومت او

همدغسېپهخپلواداروکېروانوساتي.
اوسه تر زیاتهکړه،پهحکومتکې نوموړي
کار په او نشته هوډ مبارزې د فسادسره له
باتې تفاوته نوربې دهچېپهدېبرخهکې
له نشي،خپلېهغهژمنېعمليکړي،چې
نړیوالوسرهیېکړيدياودملتبرخلیک

لهننګونوسرهمخنهکړي.
استاد عالم دیني ته غونډې همدارنګه
ویل، ویې او وکړه وینا فاروقي محمدغني
جوړېږي. نه هېڅکله مفسد او مومن چې
هغهوویل،حکومتاوافغانانوتهدشرمخبره
لومړی اړخه له فساد د یې هېواد چې ده

هېوادراځي.
دهوویل،دفساداصليالملدنفسغالمي
ده،چېاوسنيچارواکيپرېروږدېشوي
کې قران په وویل، فاروقي ښاغلي دي.
خو راغلې، کلیمه فساد د ځلې پنځوس

یوازېرشوتاوبډېفسادنهدی.
په فساد د غونډې ډول دغه ویول، هغه
او تمامېدای اغېزمنې ډېرې کې ورکاوي
غوښتنهیېوکړهچېنورلیکواالندېدغه

ډولغونډېجوړېکړي.
لهفسادسرهدافغانيشبکېویاندډاکټرشکر
اهللمشکورلهخوځښتهدمننېترڅنګچې
دغسېیوهغونډهیېجوړهکړېوویل،چې
نړیوال مبارزې د سره فساد له افغانستان
کنفوانسیونالسلیکاومکلفدیچېورته

ژمنپاتېشي.
ټولنې، مدني افغانان، نور وویل، نوموړي
په چې زغمالی نشي ځوانان او فرهنګیان
هېوادکېدېفسادپهاوجکېوياوهرکال

اعالن هېواد مفسد نړۍ د افغانستان دې
شي.

حکومت چې وکړه، غوښتنه مشکور ډاکټر
دېترهرڅهژرلهفسادسرهجديمبارزه
پیلکړي،فاسدچارواکيدېلهدندوګوښه

اومحاکمهدېکړي.
غصب دې همدرانګه خبره، په نوموړي د
له دچارواکیو فسادکې په او شوېځمکې
ته المال بیت باید شتمنۍ شوې پیدا خوا
وسپارلشي،څوخلکپهخپلراتلونکېاو

حکومتډاډهشي.
فساد له چېرې که وښوده، اندېښنه هغه
دغه نو شي؛ نیول ونه جدي مبارزه سره
پدیدهبهپهیوېداسېستونزېواوړي،چې
جبرانناپذیرهبهوياوبیابهیېمخنیوید

حکومتلهواکهوتلیوي.
مدني او حقونو بشري د کې زون ختیز په
جاللکوټ د همدرد اهلل نعمت مشر ټولنو
په وخت چې وکړه ستاینه خوځښت ادبي
مسایلو حساسو او مهمو خورا په یې وخت

غونډېجوړېکړيدي.
نوموړيوویل،فسادیوهمهمهاوناوړهپدیده
اودا افغانستانمخدی چېدمګړۍورسره
را غږ ځوانانو وړاندې پر پدیدې دې د چې
پورتهکړی،پهکاردهچېمالتړیېوشي.
غونډې ډول دغه وویل، همدرد ښاغلي
ارزښتمنېدياولهحکومتيکمېسیونونواو
اداروڅخهاغېزمنېدياوکوالیشيچېد
فسادپرضدمبارزېتهولسراوهڅوي.

او استاد پوهنتون د کې پای په غونډې د
وکړه وینا امله علم شېر شنناند سیاسی
پدیده ننګوونکې برخلیک یوه یې فساد او

وګڼله.
هغهوویل،ترهغېچېلهفسادسرهمبارزې
تهجدياوولسيارادهپیدانشي،نودفساد
مخنیویاولهمنځهوړلبهیېناشونيوی.
چارواکیو فاسدو په حکومت کړه، زیاته ده
فسادلهمنځهوړي،چېعماًلیوبېبنسټه

کاردی.
پهمبارزهکې لهفسادسره املهوال ښاغلي
دفرهنګياومدنيټولنوونډهاغېزمنهوبلله
خپلې چې وغوښتل یې ټولنو مدني ټولو او
مبارزېتهپههمغږيډولدوامورکړي.

دیادونېوړده،چېدفسادپرضددافغاني
ښو د ته خوځښت ادبي جاللکوټ شبکې،
فعالیتونولهاملهیوستاینلیکهمورکړ.

حضور  با  اجتماعی  در  بدخشان  والی 
مدنی  جامعه  نهادهای  نماینده گان  مردم، 
و خبرنگاران از کارکردهای ادارة خویش 

گزارش داد.
و  موافقت ها  بدخشان  والی  اقدام  این 
موافقان  داشت؛  پی  در  را  مخالفت هایی 
مسووالن  گزارشدهی  فرهنگ  امیدوارند 

در این والیت نهادینه شود.
والی  مقابل مخالفان می گویند که  اما در 
کاری اش ضعف های  مدت  در  بدخشان 
است  انتقاد  قابل  که  است  داشته  زیادی 
و آنچه به عنوان گزارش ارایه شد، بیشتر 
حرف های است که در کاغذ وجود دارد 

و عملی نشده است.
والی بدخشان از کارکردهای انجام شده 
جمله  از  مختلف  بخش های  در  اداره 
امنیت،  انكشافی،  شده  تطبیق  پروژه های 
حكومت داری خوب، روند صلح  و سایر 
تالش هایی که برای بهبود امور بدخشان 

انجام داده است، به مردم گزارش داد.
انكشاف  امور  تقویت  برای  که  گفت  او 
و  کننده  کمک  موسسات  با  بدخشان 
صحبت  باال  سطح  در  افغانستان  دولت 

های  برنامه  امیدواراست  و  است  کرده 
زیادی انكشافی در بدخشان در آینده به 

دست آورد.
پروژه  چند  کار  آغاز  از  بدخشان  والی 
کار  آغاز  جمله  از  بدخشان  در  بزرگ 
سرک  آغاز  و  بهار   – آباد  فیض  جاده 

حلقوی دروازها یاد کرد.
بدخشان  والی  ادیب  اهلل  ولی  شاه 
امنی های  نا  سبب  را  خارجی  مداخالت 

پاکستانی ها  که  گفت  و  خواند  بدخشان 
در  را  انكشافی  روند  تا  می کنند  تالش 
این والیت اخالل کنند. والی بدخشان به 
قرار  عقد  از  پس  که  نمونه گفت  عنوان 
استخراج معدن طالی ولسوالی راغ  ده 
به عنوان مخالفان  نفر مسلح غیرمسوول 
مسلح در این منطقه فعالیت خود را آغاز 
با  کار  این  والی  گفته  به  که  اند؛  کرده 

دخالت پاکستان صورت گرفته است.

ایاالت متحده امریكا در 10 سال گذشته 
افغانستان  در  خود  نظامی  نیروهای  بر 
نزدیک به 600 میلیارد دالر مصرف کرده 

است.
امریكا  محاسبه  اداره  گزارش  یک  در 
به نشر رسیده آمده است  تازه گی  به  که 
برای  باید  امریكا  پول،  این  بر  که عالوه 
خروج سربازان و وسایل نظامی خود از 

افغانستان در یک یا دو سال آینده باید 5 میلیارد 
و ۷00 میلیون دالر دیگر مصرف نماید.

این  با  پست،  واشنگتن  روزنامۀ  گزارش  به 
به  نسبت  امریكا  برای  افغانستان  جنگ  حساب، 

جنگ عراق هم گرانتر تمام می شود.
در حالی که بین حكومت رییس جمهور اوباما و 
کانگرس در مورد افزایش عواید دولت و کاهش 
وجود  راه  اما  دارد،  جریان  بحث ها  آن  مصارف 
از  امریكا  نیروهای  مصارف خروج  از  که  ندارد 

افغانستان صرف نظر شود.
امریكا،  محاسبۀ  اداره  جدید  گزارش  به  نظر 
وزارت دفاع امریكا تخمین می کند که در حدود 
هفت و نیم میلیون پرزه جات و وسایل مختلف 
از 36  افغانستان دارد که ارزش آن ها  نظامی در 
میلیارد دالر بیشتر می شود. به گفته مقامات امریكا 
در بین این وسایل تقریبًا 50 هزار واسطه نقلیه و 

تقریبًا 90 هزار کانتینر در آن شامل است.
سال  در  امریكا  نظامی  ترانسپورت  فرماندهی 
نظامی  مواد دیگر  قلم  از 265 هزار  بیش   2011
افغانستان  به  میانه  آسیای  و  اروپا  طریق  از  را 

از  بعد  افغانستان  شمال  اکماالت  راه  داد.  انتقال 
آن مورد استفاده قرار گرفت که پاکستان راه های 
مواصالتی را بعد از حمله طیاره های ناتو بر دو 
پوسته سرحدی این کشور بروی کاروان های ناتو 

بست.
نیروهای  خروج  تجربه  است  آمده  گزارش  در 
امریكا از عراق نشان داد که این کار باید با سرعت 
در  امریكا  بحری  نیروهای  مقامات  شود.  انجام 
بیرون  برای   2010 و   2009 سال  در  افغانستان 

شدن از این کشور آماده گی را آغاز کردند.
در  همچنان  امریكا  محاسبه  اداره  گزارش  در 
مورد مصارف و مشكالت بیرون کردن تجهیزات 
یاد آوری شده و در  افغانستان  از  امریكا  نظامی 
آن گفته می شود که بیرون کردن تجهیزات نظامی 
این  سیاسی  جغرافی،  موقعیت  بخاطر  افغانستان 

کشورهم مانند عراق آسان و ارزان نیست.
در عراق امریكا ساحل بحری داشت و از سوی 
قرارگاه های خود  به  را  زیاد وسایل  مقدار  دیگر 
در کشور همسایه کویت برد و بعضی اشیا را از 

کویت و اردون با راه های بحری انتقال داد.

د فساد پر ضد مشاعره وشوه

مرکز مطالعات واشنگتن با انتشار گزارشی اعالم 
کرد که حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریكا 
در پاکستان رو به کاهش است و از سوی دیگر 
حال  در  یمن  در  هواپیماها  نوع  این  حمالت 

افزایش است.
به گزارش اسكای نیوز عربی، موسسه »نیوامریكا 
هواپیماهای  کرد:  اعالم  گزارشی  فاندیشن«در 
سال  در  پاکستان  در  امریكایی  سرنشین  بدون 
دو  به  نسبت  را  کمتری  میالدی حمالت  گذشته 

سال پیش از آن انجام داده اند.
هواپیماهای   2012 سال  در  گزارش،  این  بنابر 
بدون سرنشین امریكا 46 حمله در پاکستان انجام 
برای  میزان  این  که  است  حالی  در  این  داده اند 
حمله   122  ،2010 و  حمله   ۷2  ،2011 سالهای 

بوده است.
حمالت  در  کرد  اعالم  همچنین  مذکور  موسسه 
توسط  که  امریكا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
انجام  پنتاگون  و  )سیا(  امریكا  اطالعات  سازمان 
الی 300  بین 1۸9  پاکستان  در  کنون  تا  می شود، 

شبه نظامی طالبان و چند غیرنظامی کشته شدند.
بدون  هواپیماهای  حمالت  گزارش  این  بنابر 
رییس  اوباما،  باراک  دوران  در  امریكا  سرنشین 
بوش،  جورج  دوران  به  نسبت  امریكا  جمهوری 
همتای سابق وی افزایش چشمگیری یافته است.

شمالی،  وزیرستان  منطقه  در  بیشتر  حمالت  این 

طالبان  و  القاعده  نیروهای  تجمع  اصلی  مرکز 
پاکستان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش حمالت هواپیماهای بدون 
کاهش  حالی  در  پاکستان  در  امریكا  سرنشین 
نوع هواپیماها در یمن در  این  یافته که حمالت 
افزایش   2012 و   2011 سالهای  بین  زمانی  بازه 

چشمگیری داشته است.
آورده  گزارش  این  در  واشنگتن  مطالعات  مرکز 
است، در سال 2011 هواپیماهای بدون سرنشین 
نظامیان  شبه  مواضع  به  هوایی  حمله   1۸ امریكا 
این  که  داده اند  انجام  یمن  در  القاعده  به  وابسته 
یافته  افزایش  حمله   53 به   2012 سال  در  میزان 

است.
موسسه مذکور همچنین اعالم کرد که در حمالت 
 39۷ یمن  در  امریكا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
الی 539 شبه نظامی وابسته به القاعده و چندین 

غیر نظامی کشته شده اند.
از  شده  انجام  حمالت  موسسه  این  اعالم  بر  بنا 
و  امریكا  ارتش  ویژه  عملیات  فرماندهی  سوی 
سازمان سیا انجام می شود، سازمان سیا هم اکنون 
در  جنگی  سرنشین  بدون  هواپیمای   35 الی   30
بدون  هواپیمای   250 نیز  پنتاگون  و  دارد  اختیار 
سرنشین در اختیار دارد که از آنها برای حمالت 

ارتش امریكا علیه مخالفان بهره می گیرد.

پاکستان بندر تورخم...
 در کابل »برخورد بد« صورت گرفته است.

داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
این  بررسی  حال  در  وزارت  این  که  گفت 
موضوع است و هنوز جزییاتی در این زمینه 

در دست نیست.
مورد  در  نیز  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر 
اطالعی  بی  ابراز  پاکستان  تصمیم  این  علت 

کرده و گفته که فوراً در این مورد با مقامات 
پاکستان گفت وگو خواهد کرد.

عبور  بنادر  مهمترین  از  یكی  تورخم  بندر 
از  تجاری  کاالهای  واردات  و  مردم  مرور  و 

پاکستان به افغانستان است.
مواد غذایی، سوخت و لباس از میان کاالهای 
افغانستان  وارد  طریق  این  از  که  است 

می شود.
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      منوچهر

از  که  کشتی یی  سال جاری،  دسمبر  سیزده  تاریخ  به 
ترکیه عازمِ یونان بود، غرق شد و در این سانحه، 21 
اروپا  به گونۀ قاچاق رهسپار  افغانستاني که  شهروند 

شده بودند، جان های شان را از دست دادند.
تا  فرستاده  اروپا  به  را  هیأتی  افغانستان  دولت  اکنون 

جنازة کشته شده گاِن این حادثه را تحویل بگیرد.
را  افغانستان  مردم  مهاجرت  راه  جنگ های سی ساله، 
سوی  آن  به  رسیدن  و  کرد  باز  مرفه  کشورهای  به 
آب ها، هدف مهمی  شد که هیچ نوع ممانعت قانونی 
را برنمی تابید. مردم از راه کوه، جنگل، دشت، دریا و 
هر راه ولو پُرخطر، سعی می کردند خود را به کشوري 
این مسأله کم کم به یک رسم  آباد برسانند و  آرام و 

معمول تبدیل شد که تا هنوز ادامه دارد.
انتظار  افغانستان،  در  جدید  روند  آمدِن  کار  روی  با 

می رفت که روند مهاجرت های کتله یی به ویژه از راه 
قاچاق پایان یابد. اما سوگ  مندانه که این موضوع، خیال 
باطلی بیش نبود. حكومت آقای کرزی سیاست هایی 
را پیشه کرد که نه تنها روند مهاجرت پایان نیافت، بل 
مثل گذشته ادامه یافت. حتا راه های قانونِی مهاجرت 
نیز بسته شد و فضا برای مهاجرت هاي قاچاقی، بیش 

از پیش مساعد گشت.
به صورت عموم، دالیل عمدة مهاجرت های غیرقانونی 

در دورة آقای کرزی موارد زیر اند:
مهاجرت های  از عوامل عمدة  یكی  نبود سرپناه،   -1
در  حكومت  عمل کرد  است.  غیرقانونی  و  کتله یی 
راستای تهیۀ سرپناه برای شهروندانش، بسیار ضعیف 
بوده است، طوری که ما در ده سال گذشته کمتر شاهد 
اسكاِن شهروندان بدون سرپناه بوده ایم. حتا آنانی که 
در کشورهای همسایه در شرایط ناگوار به سر می برند، 
به جای این که به افغانستان برگردند، راه درازتِر رفتن 
به اروپا را انتخاب می کنند و این سفر نیز به جز از راه 
قاچاق و تحمل خطرات جاني میسر نیست. بر فرض 
اگر حكومت در کار تطبیق پروژه های جذب و اسكان  
مهاجرین موفق می بود، بسیاری از آن ها به میهن باز 

می گشتند.
2- عامل دیگر مهاجرت، نبود شغل است که از دیرباز 
هموطناِن ما را به دیار هجرت رهسپار ساخته است. 
نسلی از بی کاران افغانستان هر روزه در چهارراه های 
ندارد.  اند و کاری وجود  شهرهای بزرگ منتظر کار 
حكومت در سال های گذشته چنان غرق مسایل سیاسی 
بوده که کمتر به یاد این معضل اجتماعی افتاده است. 
امید بر آن بود که بهره برداری از معادن زیر زمینی، پی 

که  باعث خواهد شد  و...  عمرانی  پروژه های  گرفتن 
مردم از بی کاری نجات یابند؛ اما نه تنها که چنین نشد، 
بل برخی از پروژه های عمرانی یی را که شرکت های 
کارگران  سوی  از  بودند،  انداخته  به راه  خصوصی 
پاکستانی اشغال شد بدون این که حكومت بازخواستی 
کرده باشد. به این گونه، شهرونداِن رنجور از بی کاری، 

به مهاجرت های غیرقانونی دست زدند.
3- دلیل دیگر می تواند نبود...          ادامه صفحه 6

حكـومت 
مسوول اصلِي مرگ پناه جویان است
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چهار پولیس هنگام خواب 
کشته شدند

مقامات پولیس در جنوب کشور گفته اند که در حمله شورشیان 
به یک پاسگاه، چهار پولیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

فرید احمد عایل، سخنگوی پولیس ارزگان به خبرگزاری فرانسه 
پاسگاه  یک  به  پنجشنبه  روز  بامداد  اوایل  مهاجمان  که  گفت 
پولیس در ترینكوت مرکز والیت ارزگان حمله کردند و مأموران 

پولیس را در خواب کشتند.
آقای عایل گفت گمان می رود یک مامور پولیس که با شورشیان 

فرار کرده، با طالبان در ارتباط بوده باشد.
را  حمله  این  وقوع  نیز  ارزگان  والی  سخنگوی  همت،  عبداهلل 
تایید کرده و افراد مرتبط با طالبان را مسوول این حمله معرفی 

کرده است.
دستگیر  و  زخمی  حمله  جریان  در  مهاجمان  از  یكی  گفت  او 

شد.
حمالت خودی که از سوی نیروهای ارتش و پولیس افغانستان 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  بزرگ  نگرانی  به  می گیرد،  صورت 

تبدیل شده است.
این حمالت در سال جاری میالدی افزایش یافته و در آن تعدادی 

زیادی از نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان کشته شده اند.
طالبان مدعی اند که این حمالت از سوی طرفداران آنها صورت 

می گیرد.
مقامات افغان و ناتو می گویند که بیشتر این حمالت انگیزه های 

شخصی دارند.
روز دو شنبه گذشته در دو مورد از »حمالت خودی« یک مشاور 

امریكایی و پنج مامور پولیس افغان کشته شدند.

ملي کنفرانس
پهافغانستانکېدتلپاتېسولېدرامنځتهکېدواوسیاسيریفورمـملياجنډا

دافغانستانروانوضعیتتهپهکتو،لههېوادڅخهدبهرنیوځواکونودوتلودنېټې)۲۰۱۴/۱۳۹۳(
پهرانېږدېکېدواوپهافغانستانکېدروانېپروسېدښهواليلپاره،دشهیداحمدشاهمسعود
بنسټدخپلمليمسوولیتاومسلسلوڅارونکیوهڅوپهلړکې؛دهېواددنخبګانودنېږدې
کېدواوتفاهمپهموخهدیوېملياجنډاپهمحور،دیوېبیناالفغانيغونډېهوډلري.
لهدېاملهدهېوادلهټولو،سیاسي،فرهنګياوټولنیزونخبګانوڅخه،چېدیوې
مليحلالرېلپارهیېهلېځلېکړياوکويیې،پهډېراراتمندانهډولهیله
شهید د لپاره، اخیستو برخه او ګډون خپل د کې ناسته دې په څو کوو،

احمدشاهمسعودبنسټتهمخکېلهمخکېخبرورکړي.

دشهیداحمدشاهمسعودبنسټ
اېمېلاوداړیکوشمېرې:
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ددرنولوستونکیودپاموړ!
دشهیداحمدشاهمسعودبنسټخپلوهېوادوالوتهزېریورکوي،چېد)پهافغانستانکېد
تلپاتېسولېدرامنځتهکېدواوسیاسيریفورمـملياجنډا(کتابپهپښتواوانګلیسيژبو

همژباړلشویاوډېرژربهدمینهوالوالستهورسېږي.
دغهکتابدیادبنسټمشراحمدوليمسعودلیکليچېترډېرهیېپهکېدهېوادپهروان
وضعیتاوپهافغانستانکېدتلپاتېسولېپهراوستوپرحلالرېبحثکړیدی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیكی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

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

ایمیل و شماره های تماس:
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با روی کار آمدِن روند جدید در افغانستان، 
انتظار می رفت که روند مهاجرت های کتله یی به ویژه از راه قاچاق پایان یابد. اما سوگ  مندانه 
که این موضوع خیال باطلی بیش نبود. حکومت آقای کرزی سیاست هایی را پیشه کرد که نه 
تنها روند مهاجرت پایان نیافت، بل مثل گذشته ادامه یافت. حتا راه های قانونِی مهاجرت نیز 

بسته شد و فضا برای مهاجرت هاي قاچاقی، بیش از پیش مساعد گشت


