
پاكستان  پارلمانی  انتخابات  پیروز  حزب  رییس 
و  پاكستان  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  دیدار  در 
هواپیماهای  موشکی  حمالت  كرد:  تاكید  افغانستان 
مانع  پاكستان  قبایلی  مناطق  به  امریکا  بدون سرنشین 
ایفای جدی نقش اسالم آباد در راستای پیشبرد روند 

صلح در افغانستان است. 
به  نواز  شاخه  لیگ  مسلم  حزب  رییس  شریف  نواز 
پاكستان،  ملی  مجالس  انتخابات  پیروز  حزب  عنوان 
با  پنجاب  ایالت  مركز  الهور  شهر  در  جمعه  روز 
پاكستان  امور  در  واشنگتن  ویژۀ  نماینده  دابینز  جیمز 
میان دو  درباره مسایل دوجانبه  دیدار و  افغانستان  و 

كشور و منطقه بحث و تبادل نظر كرد.
دیپلمات  این  با  مشترك  نشست  در  شریف  نواز 
حمالت  بجای  حلی  راه  باید  گفت:  امریکایی  ارشد 

در  امریکایی  سرنشین  بدون  هواپیماهای  عملیات  و 
مناطق قبایلی پاكستان تدوین شود، دولت اسالم آباد 
از  حمایت  برای  را  خود  نقش  بود  خواهد  قادر  نیز 
نظامیان  خروج  و  افغانستان  در  صلح  برقراری  روند 
خارجی این كشور بهتر ایفا كند. ...     ادامه صفحه 6
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کرزی:

با اجماع ملی دو ـ سه کاندید 
بکشیم

پر  چې  کوالی  نيش  هېواد  هېڅ  وايي،  ماڼۍ  ولسمرشۍ 

افغانستان فشار راوړي، څو خپل بهرنی سیاست د نورو تابع 

او په واک کې يې ورکړي.

د  دې  هېوادونه  سیمې  د  چې  وايي،  چارواکي  راز  دغه 

افغانستان ستونزو ته په کتو رسه په سیمه کې د شته ستونزو او 

ناامنۍ پر وړاندې رسه په ګډه کار وکړي.

د ولسمرش ویاند ایمل فیيض ماندګار ورځپاڼې...   پاتې ۶ مخ

اگر آقای کرزی واقعاً می خواست که در افغانستان از 
تزاحِم نامزدها جلوگیری شود، باید زمینه را برای رشد 
و توسعۀ احزاب بزرِگ ملی فراهم می کرد. او درحالی که 
خودش دشمِن حزب و حزب سازی است، می خواهد که 
در انتخابات افغانستان به گونۀ کشورهای دارای احزاِب 
بزرگ عمل شود. این تقریباً مثل این است که شما در 

زمینی که جو کشته اید، منتظر درِو زعفران باشید!

والی بلخ از عدم درج نام »قوم و هویت« شهروندان در 
تذكره های برقی به شدت اعتراض كرد.

استاد عطا محمد نور، روز گذشته در بلخ به خبرنگاران 
گفت: »درج نام قوم شهروندان افغانستان در تذكره های 
اتباع كشور است و هیچ  الکترونیکی حق مسلم همۀ 
تا  نداده،  پارلمان  وكالی  به  را  این صالحیت  قانوني 

هویت قومی مردم افغانستان را نادیده بگیرند.«
اعضای مجلس نماینده گان، هفتۀ گذشته پس از بحث 
بر سر تصویب »قانون ثبت احوال نفوس«، مشخصات 

تذكره های برقی را نهایی كردند.
در  قومیت  نام  كه  كرده اند  فیصله  مجلس  اعضای 

تذكره های جدید گنجانیده نشود.
قومیت  نام  صورتی كه  در  می گوید  بلخ  والی  اما 

افغانستان در تذكره های جدید ذكر نشود،  شهروندان 
افغانستان فراهم  تفرقه و بحران در  ایجاد  برای  زمینه 

می شود.
او می گوید كه اعضای مجلس این حق را ندارند كه 

هویت شهروندان افغانستان را نادیده بگیرند.
استاد عطا محمد نور از رییس جمهور كرزی خواست 

تا جلو این حركِت »مغرضانه« را بگیرد.
تذكره های  در  قوم  نام  كه  صورتی  در  داد  هشدار  او 
الکترونیک درج نشود، افغانستان به سمِت تجزیه پیش 

خواهد رفت.
والی بلخ همچنان برخی حركت ها و اعتراض های اخیر 
در كابل را توهین آشکار به شخصیت های جهادی و 

مجاهدین عنوان كرد.

را  كابل  در  پنجشنبه  روز  تظاهرات  نور،  محمد  عطا 
دسیسه یی از سوی برخی حلقات خاص خواند.

والی بلخ گفت كه برخی حلقات در صدد ایجاد بحران 
در كشور هستند.

ولسمرشۍ ماڼۍ:

خپل بهرنی سیاست به د 
هیچا تابع نه کړو

پریشان گویی های یک 
رییس جمهور

نواز شریف به نمایندۀ امریکا:

حمالت هوایی تان مانع پروسۀ صلح 
افغانستان است

سـوی
نومیدی
مـرو
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دانشگاه
بهروایت

دیگر

حذف
هویتهای
قومیازرویۀ
شناسنامهها،
خالفآیِت

قرآنوقانون
اساسیاست!

در برگ ها

اصولخرافی
و

ماتریالیستِی
فراماسونها
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انتقاد تند استاد عطا از عدم درج هویت اقوام 
در شناس نامه ها

کشورهای خارجی دیگر به ما گندم و آرد کمک نکنند
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این روزها مجلس گرفتار چه مشکلی است؟
مجلس نماینده گان دست كم در سه حركت اخیر خود، این 

پرسش را برای شهرونداِن كشور خلق كرده است. 
كه  بود  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  رد  نخست،  حركت 
برخی از نماینده گان، این قانون را خالِف شریعت اسالمی 
به  از طریق شورای ملی  نباید   خواندند و هشدار دادند كه 
از  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  بنابراین،  برسد.  تصویب 
سوی مجلس رد شد. این حركت با واكنش برخی از نهادهای 
نمایش های  حتا  و  شد  روبه رو  زن  حقوِق  فعاالن  و  مدنی 

موافق با حركت مجلس را نیز برانگیخت.
حركت دوم، به تعویق افتادِن تصویب قانون تحصیالت عالی 
بود كه برخی از نماینده گان در پی مخالفت با كاربرد واژۀ 
با  حتا  و  دادند  قرار  معلق  را  قانون  این  تصویب  دانشگاه، 
كمال خشونت، این واژه را یک واژۀ ایرانی قلمداد كردند. 
این حركت، برخورد میان مخالفان و موافقان را در پی داشت 

و در نتیجه، تصویب این قانون به تعویق افتاد.
اما حركت سوم، مخالفِت اعضای مجلس با ذكر نام قومیِت 
افراد در شناس نامه های الکترونیکی بود كه در پی تصویِب 
ذكر  با  اكثراً  نماینده گان  شد.  مطرح  نفوس  احوال  قانون 
قومیت افراد در رویۀ شناس  نامه ها مخالفت كردند، زیرا گفته 
شده كه اسم قومیت در دیتابیس تذكر داده می شود. هم چنان 
گفته شده كه نام افغان ـ آن گونه كه هویت ملی خوانده شده 

و خیلی ها با آن مخالف اند ـ نیز برداشته شده است.
این سه نمونه رفتار از مجلس نماینده گان نشان می دهد كه 
این مجلس دیگر توانایِی تشخیص حقایق و تصویب قوانیِن 
مورد نیاز جامعه را از دست داده است. زیرا در هر سه قضیه 
به جای تحقیق و  به قوانین،  دیده می شود كه در رای دهی 

تشخیص، شتاب زده گی صورت گرفته است.
تعدیل  به  زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون  كه  است  بدیهی 
عالی  تحصیالت  قانون  هم چنان  و  مخالفت؛  تا  داشت  نیاز 
از  شماری  سوگ مندانه  اما  حقایق.  پذیرفتن  و  تحقیق  به 
به  را  قانون  این  تصویب  لجوجانه،  و  ندانسته  نماینده گان 
عقب انداختند. دربارۀ ذكر قومیت افراد در شناس نامه ها نیز 

خالِف قانون و نیز خالف حقایِق موجود رفتار كردند.
پرسش این جاست كه چنین شتاب زده گی از كجا برمی خیزد؟

آغاز  از  دوره،  این  مجلس  كه  آن جاست  نخست  دلیل 
به  بوده.  حکومت  دیکته های  تاثیر  زیر  به شدت  كنون  تا 
گونه یی نماینده گان زیادی در مجلس به اشارۀ آقای كرزی 
گروهی  سیاست های  آن چه  و  می كنند  عمل  همراهانش  و 
تیم رییس جمهور است را مو به مو اجرا می كنند. البته این 
قرار  حکومت  استفادۀ  مورد  مختلف  طرِق  از  نماینده گان 
و  راه هم فکری  از  تطمیع، جمعی  راه  از  گرفته اند. گروهی 
شماری نیز از راه تهدید، قوانین را به سود گروه حاكم به 
تصویب می رسانند و یا هم رد می كنند. منتها از قبل شرایطی 
را برای اجرای این برنامه آماده می سازند كه موقعیت تصویِب 

قوانین به صورت شتاب زدۀ آن به وجود بیاید.
از  برخی  مانع تراشی های  و  مخالفت  این كه:  دوم  دلیل 
نماینده گان می تواند در تفکر تعصب گرایانۀ آن ها نهفته باشد. 
و  می نمایاند  را  خود  زن ستیزی  بُعد  در  تعصب  این  گاهی 
گاهی نیز در بعد زبان ستیزی و البته برای هر دو، توجیهات 
نیز روی  این گروه  را پیش می كشند.  بیگانه پرستی  دینی و 
از  هیچ یک  كه  می كنند  جوسازی  طوری  ملحوظ،  همین 
به  آن ها  تعصب آمیِز  اندیشه های  و  افکار  خالف  قوانین، 
تصویب نرسد و اكثراً این هدف نیز به واسطۀ متشنج كردِن 

اوضاع و خلق شتاب زده گی در مجلس به دست می آید.
مجلس،  نماینده گان  سوی  از  رفتار  طرز  این  كه  بی تردید 
چنان كه  است.  داده  نشان  را  خود  منفِی  تاثیرات  هم اكنون 
مخالفت با واژۀ دانشگاه، این روزها دامِن نفاق و تفرقه  میاِن 
یا تذكر  پارسی زبانان و پشتوزبانان را درازتر كرده است و 
ندادِن نام قوم در رویۀ شناس نامه های الکترونیک، كه همین 
برانگیخته  را  شهروندان  از  بسیاری  انتقاد  و  واكنش  اكنون 

است.
شاید تصویب و یا رد شتاب زدۀ قوانین از سوی مجلس، در 
ظاهر كار نماینده گان را ساده كرده باشد و حکومت را نیز 
راضی؛ اما باید به خاطر داشت كه این طرز كار در آینده های 
نه چندان دور، بحران هایی را خلق خواهد كرد كه ترمیم و 
جلوگیری از آن، به ساده گی ممکن نیست و تاواِن مضاعفی 

را می طلبد.

شتاب زده گی مجلس در رد 
و تصویب قوانین

مدخل:
سیاسی  انسداد  و  بحران  از  خروج  بحث   
نیاز به تفکر و همگرایی ملی  امروزین كشور، 
دارد. این جستار، پیوند گسست ناپذیر با عالیق 
به عنوان ملتی یک پارچه و واحد  ما  و هویِت 
می تواند داشته باشد. در بیشتر از یک دهۀ اخیر، 
فرصت های تازه یی فرا راه مردم افغانستان قرار 
حاكمیتی  ایجاد  و  ثبات  جهت  در  تا  گرفت 
گام های  دموكراتیک،  ارزش های  بر  مبتنی 
نخستین برداشته شود، ولی با تأسف دستاوردها 
در این عرصه ها به دلیل مدیریِت معیوب و توام 
انحصارگرایی سیاسی، چندان رضایت بخش  با 
به نظر نمی رسد. به همین دلیل نخبه گان جامعه 
در برهۀ حساس كنونی، با ارایۀ طرح های ملی 
به  را  راه  می توانند  موجود  وضعیِت  تبیین  و 
راستا،  همین  در  كنند.  باز  روشن  آیندۀ  سوی 
گفت وگویی با نثاراحمد فیضی غوریانی عضو 
اینک  كه  داده ایم  ترتیب  نماینده گان  مجلس 

تقدیم حضورتان می گردد.

را  کشور  موجود  وضعیت  غوریانی،  آقای   
چه گونه ارزیابی می کنید؟

از شما. می توان گفت كه وضعیت  با تشکر  ـ 
نگرانی های  و  دغدغه ها  با  توام  كشور،  فعلی 
به ویژه روشن فکران و  برای جامعه و  متعددی 
نخبه گان همراه است. بسیاری ها فکر می كنند با 
خروج نیروهای ناتو از كشور، احتمال افزایش 
متصور  باالیی  حد  در  تنش ها  و  درگیری ها 
را  افغانستان  ملتهب  این مسأله جامعۀ  است و 
دچار مشکالت بیشتری خواهد كرد. بخشی از 
با  نیز  ناامیدی  این نگرانی، كاماًل بجاست ولی 
در  هنوز  كه  ظرفیت هایی  و  امکانات  به  توجه 
موالنای  نمی نماید.  درست  نیز  ماست  اختیار 
امیدهاست/  مرو  نامیدی  سوی  می گوید:  كبیر 
شعر  این  خورشیدهاست.  مشو  تاریکی  سوی 
امید  روزنۀ  ما  برای  می  تواند  بلخ  خداوندگار 
كاماًل  دغدغه ها  داشتن  ضمن  كه  باشد  خوبی 
مأیوس نشویم. راهکارهایی برای بیرون رفت از 
وضعیت موجود در اختیار ماست و این طرح ها 
و برنامه ها می توانند در یک گفتمان ملی آیندۀ 
كشور را شکل دهند. به این صورت، من نسبت 
نیستم،  نگران  زیاد  افغانستان  سیاسی  آیندۀ  به 
برهه های  در  افغانستان  ملت  كه  می دانم  چون 
را  تصمیم  بهترین  می توانند  تاریخی  حساس 
برای آیندۀ كشور بگیرند. به گونۀ مثال، زمانی 
باال  كشور  آیندۀ  و  وضعیت  از  نگرانی ها  كه 
شخصیت های  و  نخبه گان  كه  دیدیم  گرفت، 
ملی و صاحب اندیشۀ كشور طرح و برنامه هایی 
را برای بیرون رفت از معضالت امروز و آینده 

روی دست گرفتند.
نظرتان در مورد این گونه طرح ها و برنامه های 

سیاسی و ملی چیست؟
آن  در  كه  برنامه یی  و  طرح  هر  می كنم  فکر  ـ 
منافع علیای كشور لحاظ شده باشد و به دور 
شکل  زیان بار  سمت گرایی های  و  تعصبات  از 
مفید  كشور  آیندۀ  برای  می تواند  باشد،  گرفته 
از سوی شخصیت ها  مختلفی  باشد. طرح های 
و نهادهای سیاسی و اجتماعی كشور به بحث و 
بررسی گذاشته شده اند. برخی ها بر اجماع ملی 
تأكید دارند و برخی ها نیز با پیش كردِن برنامۀ 
مسایل  به  فراگیرتر  گونۀ  به  ملی«  »آجندای 
باید  در یک جمله  داده اند.  نشان  توجه  كشور 
بگویم كه هر طرحی كه بتواند منافع ملی را در 
اولویت قرار دهد و به گونۀ عملی راه حل هایی 
را پیشنهاد كند، می تواند حمایت اكثریِت جامعه 
كه  است  ضرورت  بکشاند.  خود  سمت  به  را 
در این زمینه به یک نکتۀ اساسی توجه شود و 

نیست.  كامل  تنهایی  به  این كه هیچ طرحی  آن 
می شوند،  تبدیل  گفتمان  به  كه  زمانی  طرح ها 
تحقِق  برای  شرایط  و  می كنند  تکمیل  را  خود 

آن ها مساعد می شود.
آیا فکر می کنید که »آجندای ملی و ریفورم 
سیاسی« که از سوی آقای احمد ولی مسعود 
طی چند سال اخیر مطرح شده، راه حل مناسبی 

برای وضعیت بحران زدۀ کشور تلقی شود؟
ـ بدون شک در این طرح، نکاِت بسیار جالب 

و تازه یی وجود دارد. طرحی است كه توانسته 
توجه نخبه گان جامعه را به سمِت خود بکشاند. 
درایِت  و  تجربه  بدون شک حاصل  طرح  این 
كه  ماست  كشور  ملی  شخصیت های  از  یکی 
در  هم  و  دارد  را  مبارزه  و  جهاد  تجربۀ  هم 
است.  داشته  توانایی  دست  افغانستان  سیاست 
به  را  آن  باید  طرح،  هر  شدِن  عملی  برای  اما 
گفتۀ اندیشمندان علم جامعه شناسی و سیاست، 

در معرض آزمون و خطا قرار داد. طرحی كه 
مقاومت  ابطال پذیر  برابر پرسش های  بتواند در 
كند، بدون شک از فراگیری بیشتری برخوردار 
چنین  واجد  ملی،  آجندای  می كنم  فکر  است. 

ویژه گی هایی است.
چه راهکارهایی برای عملی شدِن یک طرح 

فراگیر ملی، سبب کامیابِی آن می شود؟
نظر  مطمح  همواره  باید  را  مسأله  چند  ـ 
كدام  به  طرحی  چنین  این كه  نخست  داشت. 

این كه  دوم  می گوید.  پاسخ  جامعه  پرسش های 
مساعد  چه قدر  شدن،  عملی  برای  آن  شرایط 
در  ملی  مسایل  به  چه قدر  این كه  سوم  است. 
آن توجه صورت گرفته است. و چهارم این كه 
ارایۀ  برای  شدن  تعدیل  و  جرح  آمادۀ  چه قدر 
یک طرح نهایی می تواند باشد. وقتی برنامه یی با 
این معیارها برابر باشد، بدون شک زمینۀ توفیِق 

آن هم بیشتر خواهد بود.

سـوی نومیدی مـرو 
امیدهاست!

)پُرس وشنود ماندگار با نثاراحمد فیضی غوریانی ـ عضو مجلس نماینده گان(

بدون شک در این طرح، نکاِت بسیار جالب و تازه یی وجود دارد. طرحی است 
که توانسته توجه نخبه گان جامعه را به سمِت خود بکشاند. این طرح بدون شک 
حاصل تجربه و درایِت یکی از شخصیت های ملی کشور ماست که هم تجربۀ 
جهاد و مبارزه را دارد و هم در سیاست افغانستان دست توانایی داشته است. اما 
برای عملی شدِن هر طرح، باید آن را به گفتۀ اندیشمندان علم جامعه شناسی و 
سیاست، در معرض آزمون و خطا قرار داد. طرحی که بتواند در برابر پرسش های 
ابطال پذیر مقاومت کند، بدون شک از فراگیری بیشتری برخوردار است. فکر 
می کنم آجندای ملی، واجد چنین ویژه گی هایی است



رییس  جمهوری مصر در دیدار خود با یک مقام فلسطینی 
تا پیروزی فلسطین پشتیبان این ملت مظلوم  اعالم كرد، 

است.
از حمید  استقبال  با  محمد مرسی، رییس جمهوری مصر 
االحمر، رییس شورای مدیریت موسسه القدس تاكید كرد 
كه موضع مصر در قبال حل مساله فلسطین ثابت است و 
كشورش از مبارزه فلسطینیان علیه رژیم صهیونیستی دفاع 

خواهد كرد.
االحمر در این دیدار پیام كتبی این بنیاد را به مرسی تقدیم 

شهر  به  دشمن صهیونیستی  تجاوزات  نامه  این  در  كرد. 
بیت المقدس و تالش های اسراییل برای یهودی سازی آن 

تبیین و تشریح شده است.
االحمر ابزار امیدواری كرد كه تمامی فرزندان امت اسالم 
در كنار مردم انقالبی مصر در زمینه حمایت از آرمان های 
این امت و در رأس آن ها قدس و فلسطین نقش آفرینی 
كنند. از سوی دیگر، مرسی ضمن تاكید بر موضع ثابت 
مصر در زمینه حراست از آرمان فلسطین و حمایت از ملت 
فلسطین، تصریح كرد: قاهره به تالش هایش در زمینه تحقق 

آشتی ملی ادامه می دهد. 
االحمر در این مالقات مرسی را در جریان تالش های بنیاد 
و  اسالمی  از هویت  زمینه حراست  در  بین المللی قدس 

عربی شهر بیت المقدس قرار داد.
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لیست  در  را  كشور  این  امریکا  دولت  آنکه  از  پس  كوبا 
اقدامی  را  اقدام  این  داد،  قرار  تروریسم«  حامی  »كشورهای 
شده  اتخاذ  سیاسی  تصمیمات  پایه  بر  كه  خواند  »شرم آور« 

است و حقیقت ندارد.
كرد  اعالم  بیانیه یی  در  كوبا  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مردم  درخواست  و  خود  منافع  خالف  بر  امریکا  دولت  كه 
امریکا اقدام به درج نام این كشور در لیست كشورهای حامی 

تروریسم كرده است.
در این بیانیه كه توسط وزارت خارجه كوبا منتشر شده است، 
آمده است كه امریکا امیدوار است كه یک گروه ضد كوبایی را 
خشنود كند. در حالی كه این گروه در حال زوال است. امریکا 
سعی در حفظ سیاستی دارد كه از آن حمایتی نمی شود و حتی 

اثری از منافع ملی امریکا در آن وجود ندارد.
این  در  كوبا  نام  اعالم  خصوص  در  امریکا  خارجه  وزارت 
در  بسیاری  نادیده گرفتن دالیل  به رغم  كه  اعالم كرد  لیست 
است  پیش  سال های  به  مربوط  كه  موضوع  این  خصوص 
»دلیلی وجود نداشته است كه دولت كوبا اقدام به فراهم كردن 
شبه  آموزش های  ارائه  یا  تروریستی  گروه های  برای  سالح 

نظامی به آنها می كرده است«.

رویاهـای اردوغـان
در تركیه این گمانه قوی است كه رجب طیب اردوغان، 
نخست وزیر، سودای رییس  جمهورشدن دارد و می خواهد 
تا ۱۰ سال دیگر كه تركیه صد ساله می شود، در این مقام 

بماند.
چند پروژۀ عظیم از جمله پروژه اتمی باید دوران او را در 
تاریخ تركیه ثبت كنند اما پروژه های اتمی در دست اقدام 

با تردیدها و انتقادهایی مواجه اند.
حوت سال ۱۳۸۹، در همان روزهایی كه زلزله و سونامی 
بعد از آن، فوكوشیمای جاپان و نیروگاه های اتمی آن را 
به كام خود دركشید و ذوب هسته یی و تخلیه وسیع مردم 
محلی را سبب شد، مقام های شركت اتمی تپکوی جاپان 
برای  قراردادی  چارچوب  تا  بودند  تركیه  در  اتفاقا  هم 
كنند.  تعیین  را  این كشور  اتمی در  نیروگاه  ساخت یک 
به  را  انقره  فاجعه فوكوشیما مذاكرات  بر خالف تصور، 
حال تعلیق در نیاورد و هر دو طرف با »اراده مصمم« به 

گفت وگوها ادامه دادند.
اواسط ثور امسال، یعنی دو سال و دوماه پس از فاجعه 
رفت  انقره  به  جاپان  نخست وزیر  آبه،  شینزو  فوكوشیما 
تا شخصا امضای خود را در پای قرارداد ساخت نیروگاه 
را  تپکو  جای  تنها  قرارداد  این  در  بگذارد.  تركیه  اتمی 
شركت های اتمی دیگر جاپان مانند میتسوبیشی گرفته اند.
قرارداد یادشده را كنسرسیومی متشکل از شركت های اتمی 
جاپان و فرانسه از سال ۲۰۱۷ عملیاتی خواهد كرد. اگر 
كارها طبق برنامه پیش رود تركیه این نیروگاه را با ظرفیت 
۴۸۰۰ مگاوات از سال ۲۰۲۳ وارد مدار خواهد كرد. محل 
نیروگاه در سینوپ در نزدیکی دریای سیاه تعیین شده و 

هزینه ساخت آن هم رقمی معادل ۲۲ میلیارد دالر است.
)Areva(و جی دی  آروا  فرانسوی  حضور شركت های 
اف سوئز )GDF Suez( در كنسرسیوم یادشده به لحاظ 

سیاسی نیز معنادار است.
تا یک سال پیش نیکوال ساركوزی رییس جمهور فرانسه 
سازگاری  سر  اروپا  اتحادیه  به  تركیه  ورود  با  كه  بود 
نداشت. مجلس تحت نفوذ اكثریتی از حزب او نیزكشتار 
ارامنه در دوران جنگ جهانی اول توسط ارتش عثمانی 
را به عنوان قتل عام قلمداد كرد. از این رو مناسبات میان 
پاریس و انقره یکی از سردترین دوران خود را می گذراند.
سیاست  و  فرانسه  در  اوالند  فرانسوا  كارآمدن  روی  با 
مثبت تر او نسبت به آغاز مذاكرات برای عضویت تركیه 
در اتحادیه اروپا، مناسبات یادشده هم رو به گرمی رفت و 
مشاركت كنونی فرانسه در برنامه اتمی تركیه هم نشانه ای 

از این گرمی و بده و بستان های معنی دار تلقی می شود.
  در سودای ایجاد »بزرگترین«ها

آق قویو  در  روس ها  البته  را  تركیه  اتمی  نیروگاه  اولین 
)والیت مرسین( در نزدیکی دریای مدیترانه می سازند و 
قرار است از سال ۲۰۱۹ برق تولید كند. مبلغ این قرارداد 
تامین  در  نیز  روسیه  خود  كه  است  دالر  میلیارد   ۲۲ نیز 
اعتبارات مالی آن مشاركت دارد. مرسین به عنوان منطقه ای 
مهندسان  انجمن  و  می شود  شناخته  تركیه  در  زلزله خیز 
الکترونیک تركیه پس از فاجعه فوكوشیما مجددا در باره 
ساخت نیروگاه در این منطقه به شدت هشدار داده است.

در  را  تركیه  فرانسوی،  جاپانی-  كنسرسیوم  است  قرار 
یافتن محل مناسب برای ساخت نیروگاه اتمی سوم این 
سال  تا  كه  است  این  انقره  دهد. هدف  یاری  نیز  كشور 
۲۰۳۰ دستکم ۱۵ درصد از انرژی مورد نیاز كشور را از 

نیروگاه های اتمی تامین كند.
وابستگی  از  اتمی  انرژی  با  كه  می گویند  انقره  رهبران 
انرژیایی كشور به گاز روسیه و ایران و نیاز ۷۲ درصدی 
به واردات انرژی از خارج كاسته خواهد شد. تخمین زده 
اقتصادی تركیه در سال های آتی حول  می شود كه رشد 
كه رشد  این  به  توجه  با  باشد.  درصد  تا ۶   ۵ و حوش 
ده سال گذشته مصرف  تركیه ظرف  اقتصادی چشمگیر 
میلیارد   ۲۴۰ به  میلیارد   ۱۳۰ از  را  كشور  این  در  انرژی 
كیلووات ساعت افزایش داده، استدالل مقام های تركیه این 
است كه اگر نیروگاه های اتمی نباشند، وابستگی به انرژی 

خارجی بیشتر خواهد شد. محاسبات رسمی این است كه 
ساخت سه نیروگاه اتمی ۲ / ۷ میلیارد دالر در هزینه انرژی 

صرفه جویی ایجاد خواهد كرد.
جمله  از  اتمی  صنعت  به  دستیابی  انرژی،  تامین  ورای 
رویاهای بلندپروازانه دولت حزب عدالت و توسعه رجب 
طیب اردوغان است كه از سال ۲۰۰۲ قدرت را در تركیه 

در دست دارد.
در واقع سرمایه گذاری هنگفت در انرژی اتمی تنها پروژه 
بلندپروازانه دولت اردوغان نیست. این دولت شماری از 
پروژه های »بزرگترین« دیگر را هم در دست اجرا دارد كه 
یعنی  كشور،  اقتصادی  قطب  مهمترین  توسعه  بر  عمدتا 

والیتبول متمركز است.
اخیرا قراردادی ۲۲ میلیاردی با شركت های ساختمانی ترك 
ظرفیت  با  فرودگاه جهان  »بزرگترین«  آنها  تا  امضا شده 
۱۵۰ میلیون مسافر در سال را برای این شهر بسازند. قرار 
است یک تونل راه آهن زیرزمینی نیز دو بخش والیتبول در 
دو كرانه تنگه بسفر را به هم مرتبط كند و به قطع ارتباط 

ریلی میان اروپا و آسیا پایان دهد.
میلیارد  نیم  و  معادل سه  بودجه یی  با  به زودی  همچنین 
یورو پروژه ایجاد سومین پل بر روی بسفر شروع می شود. 
این پل بخشی از اتوبان مرمره است كه جزیی از اتوبان ۸۰ 
اروپا خواهد شد و لیسبون پایتخت پرتغال را به مرزهای 
تركیه و ایران وصل می كند. ایجاد یک تنگه مصنوعی میان 
دریای سیاه و دریای مرمره نیز از دیگر پروژه های دولت 

اردوغان است.
اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۵ اجازه نامزدی برای یک 
دور دیگر نخست وزیری را نخواهد داشت. قصد او این 
افزایش  و  اساسی  قانون  در  احتمالی  تغییر  با  كه  است 
اختیارات ریاست جمهوری، خودش از سال ۲۰۱۵ بر این 
مسند تکیه زند و تا سال ۲۰۲۳ كه ۱۰۰ سالگی برپایی 

جمهوری تركیه است در این مقام بماند.
تا  را  یادشده  پروژه های  كه  است  این  اردوغان  رویای 
آن سال به پایان برد و نام خود را در تاریخ تركیه ثبت 
برپایی  سالگی  در صد  نیز  او  مذهبی  گرایش  البته  كند. 
از  باشد.  داشته  تبارز  باید  آتاتورك  سکوالر  جمهوری 
همین رو در حال حاضر در والیتبول ساخت مسجدی را 
شروع كرده اند كه گنجایش ۳۰هزار نفر را خواهد داشت 
و ۶ مناره آن »بلندترین« در سطح جهان خواهند بود. این 

مسجد نیز باید تا صدسالگی تركیه افتتاح شود.
خشنودی  و  استقبال  با  همه جا  البته  یادشده  پروژه های 
پروژه هایی  عنوان  به  آن ها  از  بعضا  و  نیستند  مواجه 
خصوص  به  ولی  می شود.  یاد  پرهزینه  و  عظمت طلبانه 

پروژه های اتمی آماج انتقادهای بیشتری هستند.
قرارداد با روسیه عمال به مناقصه گذاشته نشد و جزئیات 
فوكوشیما  فاجعه  كه  این  است.  سری  همچنان  هم  آن 
نکرده  ایجاد  تغییری  تركیه  دولت  اتمی  رویکرد  در  هم 
این  به  كارشناسی  و  رسانه ای  انتقادهای  دیگر  از  نیز 
پروژه هاست. اردوغان در مقابل گفته است: »كپسول گاز 

هم در آشپزخانه می تواند منفجر شود و وسائل آرایشی 
هم می توانند خطرناك باشند، ولی این دلیلی برای عدم 
استفاده از آنها نیست. هر چیز مفیدی برخی مشکالت را 

هم با خودش دارد.«
  سابقه یی که اعتماد انگیز نیست

منتقدان تالش های دولت تركیه برای بی خطر جلوه دادن 
انرژی اتمی را ادامه سنتی می دانند كه از چند دهه پیش 
می داده  تشکیل  را  كشور  این  دولت های  اصلی  رویکرد 

است.
بعد از انفجار نیروگاه چرنوبیل در شوروی سابق در سال 
۱۹۸۶ تورگوت اوزال، نخست وزیر وقت تركیه بدون هیچ 
دغدغه ای اعالم كرد كه »چای آلوده به مواد رادیو اكتیو 

مزه بهتری دارد.«
وزیر تجارت وقت نیز افرادی را كه می گفتند ابرهای رادیو 
اكتیو به مناطق زیر كشت چایی در سواحل دریای سیاه 
تركیه رسیده است، بی خدا و خائن لقب داد. بعداً اما دولت 

مجبور شد چندین تن چایی آلوده را نابود كند.
سازمان انرژی اتمی تركیه )TAEK( در سینوپ كه قرار 
است نیروگاه اتمی دوم تركیه در آنجا ساخته شود دفتری 
دائر كرده تا با تبلیغات خود در همه جا، از مدارس گرفته 
از خطرات احتمالی  تا حوزه های دینی، نگرانی مردم را 

این پروژه رفع كند و فعالیت های منتقدان را خنثی سازد.
از جمله  كارند.  مشغول  شیوه خود  به  البته  هم  منتقدان 
گروه موسم به »پالتفرم ضداتمی« برای زنان كشاورز محل 
برنامه نمایش فیلم گذاشته و فیلم های مستند چرنوبیل 
را به آنها نشان می دهد، اقدامی كه نگرانی ها را نسبت به 

انجام پروژه تشدید كرده است.
گسترده  استفاده  در  تركیه  وسیع  ظرفیت های  بر  تأكید 
كارزار  دیگر محورهای  از  نیز  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
با  است.  تركیه  در  اتمی  نیروگاه های  ایجاد  مخالفان 
پیشبرد  كار  در  مخالفت ها  كه  نمی شود  تصور  همه  این 
پروژه های اتمی تركیه اختالل چندانی ایجاد كنند و در این 
كشور نیز مانند ایتالیا و آلمان و اتریش و سوئد و بلژیک و 
سویس و ... اكثریت مردم تا اطالع ثانوی علیه انرژی اتمی 

فعال شوند و رای بدهند.
تحقیقاتی  نیروگاه   به  اتمی  فعالیت  تركیه  در  كنون  تا 
اخیراً  است.  بوده  محدود  والیتبول  حاشیه  در  كوچکی 
در ازمیر، دومین شهر بزرگ تركیه در یک مركز صنعتی 
قدیمی و متروك زباله اتمی یافت شد. این كه این زباله ها 
از كجا آمده هفته ها موضوع بحث و گمانه زنی كارشناسان 
باالخره نشان داد كه  بود. تحقیقات رسانه  ای  و رسانه ها 
سازمان انرژی اتمی تركیه از ۵ سال پیش از وجود مواد 
رادیوآكتیو قوی در محل اطالع داشته و اقدامی هم انجام 
در  فعال  دولتی  نهادهای  اعتبار  رویداد  این  است.  نداده 
انرژی اتمی و صالحیت و كارآیی آنها را به ویژه در زمینه 
كنترل بر پروژه های بزرگ اتمی و مهار خطرات آن ها با 

ابهام ها و تردیدهای بیشتری روبرو كرده است.

کیوبا:
اقدام اخیر امریکا شرم آور 

است

نرخ بیکاری در اروپا باز هم 
افزایش یافت

با خروج ۹۵ هزار نفر دیگر از بازار كار اروپا، نرخ بیکاری 
در كشورهای حوزه یورو برای چندمین ماه متوالی به ركورد 

بی سابقه یی رسید.
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در ماه اپریل ۱۲.۲ درصد 
بود كه نسبت به ماه قبل آن یک دهم درصد افزایش داشت. ماه 
قبل نرخ بیکاری در كشورهای حوزه یورو ۱/۱۲ درصد بود.

به این ترتیب شمار بیکاران در ۱۷ كشور اروپایی كه از پول 
مشترك یورو استفاده می كنند به ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر 

رسیده است.
در كشورهای یونان و اسپانیا كه وضع اقتصادی بدتری دارند، 
بیکاری  بیکار است. كم ترین آمار  از هر چهار نفر، یک نفر 
 ۴.۹ آن  در  بیکاری  نرخ  كه  است  اتریش  كشور  به  مربوط 

درصد است.
بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب متعلق به كشورهای یونان )۲۷ 
درصد(، اسپانیا )۲۶.۸ درصد( و پرتغال )۱۷.۸ درصد( است.
این  در  اجتماعی  مهم  معضل  به  اروپایی  جوانان  بیکاری 

كشورها تبدیل شده است.
در ماه اپریل سه میلیون و ۶۰۰ هزار جوان زیر ۲۵ سال در 

حوزه یورو بیکار بوده اند.
از ۴۰ درصد رسیده  بیش  به  بیکاری جوانان  نرخ  ایتالیا  در 

است.
باید  است  گفته  ایتالیا  رییس جمهوری  ناپولیتانو،  جورجو 
است، حل  جوانان  بیکاری  از  ناشی  كه  را  اجتماعی  بحران 
كرد. او این موضوع را محور فعالیت سیاسی خود قرار داده 

است.
در یک سال گذشته، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در كشورهای 

حوزه یورو شغل خود را از دست داده اند.
بازار  از سایر كشورهای  ایتالیا و قبرس بیش  یونان،  اسپانیا، 

اقتصادی اروپا با بحران روبه رو هستند.

حبیبحسینیفرد/بیبیسی          

محمدمرسی:
پشتیبان مقاومت فلسطین هستیم
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بخش نخست

تغییر شغل 
با دوازده گام طالیی

اجبار است. هنوز  از سر  برای خیلی ها  نوعی  به  انتخاب شغل در سنین جوانی 
شخصیت و عالیق انسان شکل ثابتی به خود نگرفته است و از طرفی، اجبارهایی 
هم به درست یا غلط از سوی اجتماع، جلوی راه هر آدمی سبز می شود و انتخاب 

شغل را در مسیری متفاوت از آن چه می خواسته ایم، قرار می دهد. 
در سال های بعدی، اندكی كه زنده گی شکل ثابت به خود گرفت، تناقضات رخ 
می نماید و فرد را دچار مشکل می كند. هم افت در كیفیت شغل فعلی پیش می آید 
و هم آرزوهای نه چندان در دسترس درمورد شغل ایده آل شکل می گیرد. این گونه 
است كه فرد دچار حال و هوایی می شود كه غیر از اتالف وقت و انرژی، مضرات 

بی شمار دیگری هم دارد كه گاه به فاجعه هم می رسد. 
از مشاغل هستند كه برای سنین آغازین عمر كاری مفید  از طرف دیگر، خیلی 
هستند، ولی در ادامه از هر جهت مناسب به نظر نمی رسند. در این جا الزم است، 
فرد، رویه یی در پیش گیرد كه اوالً در زنده گی فعلی اش مشکل حادی پیش نیاید 
و بعد، در شغل آتی اش هم بهترین اقدامات را جهت ثبات و پیشرفت انجام دهد. 
در پرونده یی كه در ادامه می خوانید، همین موضوع را بحث كرده ایم. همۀ مواردی 
را كه باعث شکل گیری این مشکل در زنده گی می شود، برشمرده ایم و در ضمن 
تنها  نه  تغییر  آن می توانید یک  از  استفاده  با  كه  داده ایم  ارایه  نیز  را  راهکارهایی 

بی خطر بلکه مفید را در زنده گی خود تجربه كنید. 
  راهکارها و مراحل تغییر شغل دادن 

اگر شما  به خصوص  نیست.  كار ساده یی  در شغل،  بزرگ  و  اساسی  تغییر  یک 
به  مربوط  هزینۀ  و  دهید  قرار  مورد حمایت  هم  را  فرزندان خود  باشید  مجبور 
وام های مختلف را بپردازید و نگران هزینه های موتر شخصی خود هم باشید. اما 

اگر انگیزۀ كافی داشته باشید، می توانید این كار را انجام دهید. 
  گام اول 

پرسش طالیی این جاست: اگر همۀ پول دنیا متعلق به شما بود، چه كار می كردید؟ 
كنید.  تهیه  دارید،  را  آن  انجام  زمان  و  كه می خواهید  از همۀ چیزهایی  فهرستی 
مسلمًا اولین پاسخ های شما چیزی شبیه یک تعطیالت خوب، وقت گذراندن با 

فرزندان و... هستند. 
اما ذهن خود را فراتر از این مسایل ببرید. از خودتان بپرسید كه آیا از این تعداد 
ساعت كاری فعلی، راضی هستید یا نه. اگر این شغل چیزی كه شما می خواهید، 
امیدوار  یا  می خواهید  را  آن چه  دقیقًا  به شما  كه  باشید  كاری  دنبال  نیست، پس 

هستید به آن دست پیدا كنید، می دهد. 
  گام دوم 

مهارت ها و استعدادهای تان را پرورش دهید. از خودتان بپرسید در چه كارهایی 
توان مند هستید. از انجام چه كاری بیش تر لذت می برید. همۀ مهارت های خود را 
روی كاغذ بنویسید. خجالتی نباشید. ببینید آیا شغل فعلی شما رضایت خاطر را و 

این كه از تمامی توان خود بهره گیری كنید، به شما می دهد یا نه. 
  گام سوم 

برای  كاری  چه  این كه  درمورد  وقتی  بشناسید.  را  خود  انتقال  قابل  مهارت های 
كردید،  تهیه  خود  مهارت های  از  فهرستی  و  گرفتید  تصمیم  است،  خوب  شما 

مهارت هایی را كه بهتر به شغل جدید شما مربوط می شوند، شناسایی كنید. 
انتقال  قابل  باشد، مهارت های تان راحت تر  مسلمًا هرچه فهرست شما طوالنی تر 
هستند. اگر تعداد این مهارت ها كم یا هیچ است، مایوس نشوید. همیشه به یاد 
یاد گرفت. تجربه های  باشید كه مهارت های جدیدی می توان در زنده گی  داشته 
دیگر زنده گی می توانند خیلی راحت این انتقال را انجام دهند. برای خودتان اعتبار 

قایل شوید. 
  گام چهارم 

واقعًا می خواهید  كه  را  آن چه  امکان می دهد  به شما  كه  كنید  فکر  به شغل هایی 
انجام دهید و هر روز توانایی های خود را به كار گیرید. خالق باشید و ذهن بازی 
را  آن ها شما  بگذارید  كنید و  تمركز  باشید. روی احساسات درونِی خود  داشته 

هدایت كنند. 

          عدنان اکتار
  تناقض علمی انکار روح 

انکار وجود روح و این ادعا كه هوشمندی و 
شعور از جنس ماده است، با علم نیز سازگاری 
ندارد. برعکس، اكتشافات جدید علمی نشان 
می دهند نمی توان شعور را تا درجۀ ماده نزول 
داد و آن را برحسب كاركردهای مغزی تشریح 
كرد. امروزه بسیاری از محققان هم نظر هستند 
كه هوشیاری و شعور انسان از منبعی ناشناخته 
و  مولکول ها  و  مغزی  اعصاب  از  فراتر  و 

اتم های سازندۀ آن به دست می آید. 
محققی به نام »وایلدر پن فیلد« پس از سال ها 
روح،  وجود  كه  رسید  نتیجه  این  به  تحقیق 
سال ها  از  “پس  است:  انکارناپذیر  حقیقتی 
بر  تنها  ذهن  عملکرد  توضیح  برای  تالش 
اساس كنش های مغزی، به نتیجه یی رسیدم كه 
گرفتن  درنظر  با  است.  منطقی تر(  )و  ساده تر 
این كه همیشه  مغز و ذهن )جسم و روح( و 
نمی توان ذهن را بر اساس فعالیت های اعصاب 
مغز توجیه كرد... باید بپذیرم كه وجود ما از 

این دو عنصر اساسی ساخته شده است.” 
آن چه اندیشمندان را به سمت این نتیجه گیری 
كشانده، وجود این حقیقت است كه شعور را 
با عوامل مادی صرف توجیه  هرگز نمی توان 
العاده یی  فوق  كمپیوتر  مانند  انسان  مغز  كرد. 
پنجگانه  حواس  از  را  اطالعات  كه  است 
دریافت و مورد پردازش قرار می دهد، اما فاقد 

ادراك و شعور و دانش به »خود« است؛ یعنی 
نمی تواند درك كند، احساس كند یا به حواس 

دریافتی خود بیاندیشد. 
انگلیسی  برجستۀ  فیزیک دان  رز«،  پن  »راجر 
در كتاب خود با عنوان »ذهن جدید امپراتور«، 
فردی  هویت  انسان  به  چیز  چه  می نویسد: 
را  بدنش  كه  اتم هایی  همان  می بخشد؟ 
خاص  انتخاب  به  او  هویت  آیا  می سازند؟ 
تشکیل  ذرات  دیگر  و  پروتون ها  الکترون ها، 
دلیل  دو  حداقل  دارد؟  بسته گی  اتم ها  دهندۀ 
درجۀ  در  دارد.  وجود  موضوع  این  رد  برای 
تغییر  زنده،  موجود  هر  مادی  جسم  در  اول 
و تبدیل دایمی وجود دارد. بخش وسیعی از 
مغز( و  )از جمله سلول های  زنده  سلول های 
در واقع تمام بدن از آغاز تولد بارها و بارها 

جایگزین شده اند. 
دلیل دوم را از فیزیک كوانتوم می آورم: ...اگر 
جایگزین  را  انسان  جسم  از  الکترون  یک 
الکترونی از خشت كنیم، باید كیفیت الکترون 
دو  تفاوت  و  بماند  ثابت  شده  جایگزین 
موضوع  همین  باشد.  تشخیص  قابل  الکترون 
اتم ها  ذرات  انواع  و  پروتون ها  مورد  در  باید 
اگر  حال،  این  با  كند.  صدق  مولکول ها  و 

در  نظیر  ذرات  با  را  فردی  مادی  وجود  كل 
خشت خانه اش جابه جا كنند، ابداً هیچ اتفاقی 

نمی افتد. 
همۀ  اگر  می كند  بیان  واضح  طور  به  رز  پن 
اتم های بدن انسان را با اتم های خشت عوض 
را  انسان  یک  شعور  كه  خصوصیاتی  كنند، 
می سازند، بدون تغییر خواهند ماند و هم چنین 
های خشت ها  اتم  با  مغز  اتم های  ذرات  اگر 
شعور  دارای  هم  خشت ها  شوند،  جابه جا 
نخواهند شد. به طور خالصه، آن چه انسان را 
انسان می كند، خصوصیات مادی نیست؛ بلکه 
ویژه گی های روحانی و نهادی مستقل از مادۀ 
كتاب  پایان  در  رز  پن  می سازد.  را  منبع  این 

خود توضیح می دهد: 
كه  است  بااهمیت  چنان  شعور  من،  نظر  به 
نمی توانم به ساده گی باور كنم »تصادفی« و با 
محاسبات پیچیده ظاهر شده باشد. هوشیاری 
آن  با  جهان  عینی  وجود  كه  است  پدیده یی 
این  به  ماده گرایان  پاسخ  می شود.  شناخته 
كرد  ادعا  می توان  چه گونه  چیست؟  یافته ها 
احساس،  بینش،  چون  ویژه گی هایی  با  انسان 
افکار، حافظه و حواس؛ تنها با تركیب اتفاقی 

اتم های بی جان به وجود آمده باشد؟
  ماتریالیسم ماسونی: خداانگاری ماده 

به  آفرینش  نقش  انتساب  و  ماده  خداانگاری 
نیست.  فلسفۀ جدیدی  ماده،  بی جان  اتم های 
دهریون نیز با انکار ماورای طبیعت و زنده گی 

طبیعِی  عوامل  به  را  چیز  همه  مرگ،  از  پس 
ِصْرف مستند می ساختند. ماسون ها نیز معتقد 
عقیدۀ  به  است.  ماده، خالق همه چیز  كه  اند 
ماسون ها، توازن و نظم موجود در نظام عالم، 
نتیجۀ ماده است. در مقاله یی با موضوع »تکامل 
ضعیف  چنان  فرسوده گی  می خوانیم:  زمین« 
حالت  گفت  می توان  كه  می گیرد  صورت 
كنونی زمین، در نتیجۀ هوشمندی پنهان ماگما 
)مایع درون هسته زمین( پدید آمده است. اگر 

این گونه نبود، آب در گودال ها انباشته نمی شد 
و تمام زمین را آب فرا می گرفت. هم چنین در 

مقاله دیگری چنین ادعا شده است: 
“آغاز حیات بر روی كرۀ زمین هنگامی بود كه 
یک سلول به وجود آمد. این سلول بالفاصله 
و  مؤثر  انگیزشی  اثر  بر  و  درآمد  حركت  به 
راه  این  و  شد  تقسیم  بخش  دو  به  متمّردانه، 
را تا بی نهایت ادامه داد، اما سلول های تقسیم 
سرگردانی  برای  هدفی  ادراك  به  قادر  شده 
این  از  ترس  دلیل  به  گویی  و  نبودند  خود 
سرگردانی و تحت تسلط نیروی غریزی حفظ 
هم  به  پرداختند،  فعالیت  به  یک دیگر  با  بقا، 
پیوستند و به صورت هماهنگ، دموكراتیک و 
اندام های حساس و حیاتی  فداكارانه به خلق 

اقدام نمودند.” 
باور به این عقاید، چیزی جز خرافات نیست. 
او  نقش  و  خداوند  وجود  انکار  برای  ایشان 
اتم ها،  به  مضحکی  خواص  عالم،  خلق  در 
مانند  می دهند؛  نسبت  سلول ها  و  مولکول ها 
حتا  و  فداكاری  برنامه ریزی،  قوۀ  هوش، 
بنابراین  دموكراتیک)!(.  رفتار  و  هماهنگی 
ادعای ماسون ها در مورد منشای حیات، كاماًل 

پوچ و بی معناست. 
و  خرافی  اصول  در  كه  دیگری  مفهوم 
ماتریالیستی فراماسون ها مطرح است، اصطالح 
مستند،  فلم های  در  كه  است  مادر«  »طبیعت 
بازرگانی،  آگهی های  حتا  و  كتاب ها، مجالت 
برای  آن  كاربرد  برمی خوریم.  آن  به  بارها 
بیان این عقیده است كه مادۀ سازنده طبیعت 
)نایتروجن، اكسیجن، هایدروجن، كاربن، ...( 
با هوشمندی و به صورت خودبه خود، انسان ها 
است.  نموده  را خلق  زنده  و همۀ موجودات 
نه  و  است  استوار  مشاهده  بر  نه  افسانه  این 
بر  تلقین،  به كمک  بلکه قصد دارد  بر منطق؛ 
ذهن انسان غلبه یابد و هدف آن، به فراموشی 
و  هستی  حقیقی  خالق  خداوند؛  سپردن 
تالش  فراماسونری  است.  الحاد  به  بازگشت 
می كند این باور را تقویت و منتشر نماید. به 
همین منظور از قوای اجتماعی هم پیمان خود 

حمایت می كند. 
در مقاله یی با عنوان »تفکراتی پیرامون تکامل 
از  می خوانیم:  علمی«  دیدگاه  از  هم بسته گی 
زنده؛  موجودات  مادۀ  تعامل  و  مادی  دیدگاه 
مفیدی  میکروب های  حیوانات،  گیاهان،  همۀ 
انسان ها،  و  می كنند  زنده گی  زمین  در  كه 
هماهنگی  این  دارند.  اسرارآمیزی  هماهنگی 
از سوی طبیعت مادر ترتیب داده شده. آن ها 

پیوسته درگیر نوعی همکاری و انسجام مؤثر 
بار دیگر تصریح می كنم فراماسونری  هستند. 
را  اجتماعی  ـ  روان شناسی  جنبش  نوع  هر 
به طور  و  شادی  و  امنیت  صلح،  رفاه،  به  كه 
خالصه هر نوع جنبشی كه در طریق اومانیسم 
پیش  عامل  بردارد،  گام  بشر  جهانی  اتحاد  و 
آن حمایت  از  و  می داند  آرمان های خود  برد 

می كند.
گرفته شده از وب سایت: آفتاب

مفهوم دیگری که در اصول خرافی و ماتریالیستی فراماسون ها 
مطرح است، اصطالح »طبیعت مادر« است که در فلم های 

مستند، کتاب ها، مجالت و حتا آگهی های بازرگانی، بارها به آن 
برمی خوریم. کاربرد آن برای بیان این عقیده است که مادة سازنده 
طبیعت )نایتروجن، اکسیجن، هایدروجن، کاربن، ...( با هوشمندی 
و به صورت خودبه خود، انسان ها و همة موجودات زنده را خلق 

نموده است. این افسانه نه بر مشاهده استوار است و نه بر منطق؛ 
بلکه قصد دارد به کمک تلقین، بر ذهن انسان غلبه یابد و هدف آن، 

به فراموشی سپردن خداوند؛ خالق حقیقی هستی و بازگشت به 
الحاد است

بخش سوم و پایانی



           پرتو نادری
 

پسوند »تون« در زبان پشتو نیز یک پسوند واژه ساز است كه 
از »مژیتون« یعنی از خانۀ مورچه، می آید. امروز در زبان پشتو 
پسوند تون، صدها واژۀ نو را ساخته است، همان گونه كه واژۀ 
»گاه« در فارسی دری! به همین گونه، پسوند »ځی« نیز در زبان 
پشتو یک پسوند اسم ساز است. مثاًل در واژه های »پوهنځی« 

باید اسم مکان  این پسوند »ځی« در پشتو  اما  یا »شونځی«. 

بزرگ تری را بسازد؛ چنان که »درملځی« که به گدام خانۀ داروها 

مکان  داروخانه،  یا  »درملتون«  به  تناسب  در  می شود،  گفته 

درملتون  چندین  ظرفیت  »درملځی«  یک  است؛  بزرگ تری 

به »پوهنتون« و دانشکده  نام گذاری دانشگاه  را دارد. پس در 

پیوند  در  هم  یا  باشد،  داده  رخ  اشتباهی  باید  »پوهنځی«  به 

باید  پوهنتون  صورت،  این  در  »درملځی«.  و  »درملتون«  به 

»پوهنځی« می بود و »پوهنځی«، پوهنتون!

ناتوانی  است.  بین االقوامی  زباِن  افغانستان  در  فارسی  زبان 
گاه  و  سنگین  زیان های  می تواند  افغانستان  در  زبان  این 
جبران ناپذیری را برای زبان های دیگِر این سرزمین پدید آورد. 
برای آن كه از گذشته تا امروز، فارسی پس از عربی، بزرگ ترین 
و غنی ترین زبان علمِی این حوزه  و حوزۀ كشورهای اسالمی 
بوده است. چنین است كه این زبان، پیوسته آبشخوری بوده 
است برای همۀ زبان های این حوزه. پس آنانی كه در جهت 
ناتوان سازِی زبان فارسی دری تالش می كند، بی آن كه بدانند، 

ریشه های ادبیاِت زبان خود را نیز از میان برمی دارند!
در تلویزیون طلوع نیوز، یکی از برنامه های »روایت دیگر« را 
دیدم. برایم بسیار شگفت انگیز بود كه یکی از بانوان كه رییِس 
یکی از كمیسیون های مجلس نماینده گان نیز است، با تبحری! 
كه در زبان شناسی داشت، كشف بزرگی را كه باید آن را در 
برای  ثبت كرد،  او  نامِی  نامِ  به  دانشنامه های جهانی  از  یکی 
مردم افغانستان و همۀ فارسی زبانان جهان، آفتابی ساخت و آن 
این كه واژۀ دانشگاه، »اسم خاص« است، آن هم خاص برای 

ایران!
با خود گفتم، خدایا این ناآگاهی هم چه نعمِت بزرگی است كه 
به تعبیر موالنا، هرچه دل تنگت می خواهد، می توانی بگویی! 
چه در تلویزیون چه در پارلمان و چه در هر جای دیگری! 
بانو شاید هزاران شایسته گی داشته باشد كه به ریاسِت  این 
یکی از كمیسیون های مجلس نماینده گان تکیه زده است؛ حال 
بیاندیش به اعضای این كمیسیون كه در نشست های خود چه 
گل هایی را كه به آب نمی دهند! چه قدر دردناك است كسی 
كه هنوز مفهوم اسِم خاص را تا اسِم عام نمی داند، برمی خیزد، 
آستین برمی زند و برای ما آش فرهنگ و زبان  می پزد تا باشد 
ای  كه  فرماید  دستور  را  ما  كردیم،  گلو  در  اگر چمچه آشی 
مردمان پارسی گوی! پاس نمک نگه دارید و سخن آن گونه 
گویید كه من می خواهم و یا آن گونه كه ارباب كل هدایت 

فرموده اند!
چه روزگار ناهمواری، آنانی كه حتا نمی توانند سواد خود را 
در زباِن خود ثابت سازند، برخاسته و خود را برای دیگران 
این  فرهنگ  و  زبان   چهارراه  در  می سازند.  زبان«  »ترافیک 
سرزمین می ایستند و با اشپالق تعصب هی چوررررررررررررر 
می زنند، كه زینهار دانشگاه  مگویی كه این واژه وحدت ملی 

را تخریب می كند!
 من نمی دانم این حق را برای این آقایان و خانم ها چه كسی 
زبان  به  بر سخن گفتِن مردم  داده است كه حتا می خواهند 

مادری شان نیز خط قرمز بکشند!!
آن كه زبان مادرِی خود را نمی داند، باور داشته باشید كه زبان 
زبان  پشتو  كه  می گوید  خود  بانو  این  نمی داند.  نیز  دیگری 
او  پس  نمی داند.  به درستی  را  زبان  این  اما  اوست،  مادری 
چه گونه می تواند سرنوشت زبانی را در دست گیرد كه امروزه 
از نظرگاه غنای علمی و فرهنگی و ادبی، یکی از زبان های 
بزرِگ جهان به شمار می آید. چه نام های با شکوهی كه در 
داماِن این فرهنگ و زبان پرورش یافته اند! نام هایی كه نه تنها 
مایۀ افتخار افغانستان، بلکه مایۀ افتخار این حوزۀ بزرگ مدنی 
و همۀ جهانیان اند. اگر این بانو زبان پشتو می دانست، آن گاه 
درمی یافت كه از اسم خاص تا اسم عام، چه فاصله یی است. 
این مفهوم در دستور زبان فارسی دری و پشتو  برای آن كه 

یک سان است. 
هم چنان این بانوی دانشمند!!! با چنان یقینی كه آلبرت انشتین 
زبانی  فارسی،  كه  داد  فرمان  نسبیِت خود داشت،  تیوری  بر 
برای  خاص  است  زبانی  دری  و  ایران؛  برای  خاص  است 
افغانستان! این دو زبان جداگانه است و ما نباید واژگان فارسی 

این  البته  سازیم!  دری  زبان  وارد  را  است  ایران  خاص  كه 
نخستین باری نیست كه یک چنین پراگنده گویی  را می شنویم؛ 
فرهنگی  و  زبانی  كه یک سیاست چركین  بلکه سال هاست 
می خواهد زبان فارسی درِی افغانستان را به جزیره های دور 

انزوا تبعید كند! 

چنین تبلیغاتی به آن پیمانه تأثیر گذاشته است كه حتا شماری 
از فارسی زبانان ساده پندار نیز به این باورِ نادرست اندر شده اند 
كه فارسی و دری دو زباِن جداگانه است. باری در یکی از 
نهادهای گویا مدنی، كسی برایم ورقی را پیش كرد و گفت: 
»می شود كه این متن را برای من ترجمه كنی؟« با شگفتی دیدم 
كه متن به زبان فارسی دری بود. گفتم: »پوزش می خواهم، 
انگلیسِی من چندان خوب نیست.« گفت: »انگلیسی نه؛ بلکه به 
زبان دری ترجمه كنید!« گفتم: »مگر این به كدام زبان است؟« 
گفت: »زبان فارسی است!« گفتم: »آن جملۀ فارسی كدام است 
اشاره  واژه  دو  یکی  به  كه  دیدم  كنم؟«  ترجمه  دری  به  كه 
كرد. گفتم: »دوست گرامی، این واژگان همه فارسی دری اند، 
ندارد!«  از هم وجود  واژگان یک زبان. فارسی و دری جدا 
به هر رو، مفهوم واژگان را برایش گفتم! با شگفتی به سویم 

می نگریست؛ می دانستم كه با من هم باور نیست! 
بسیاری ها همین كه مفهوم واژه یی را نفهمیدند، بسیار ساده 
حکم صادر می كنند كه این یک واژۀ ایرانی است. بسیاری ها 
می اندیشند كه زبان فارسی دری، همان چیزی است كه آن ها 

در ذهن دارند و باالتر از آن، همه فارسی است.
باری هم همین بانوی دانشمند! در تجلیل از روز آزادی بیان، 
دری  زبان  كه  می فرمود  ارشاد  همه گان  به  خاصی  تبختر  با 
را پاكیزه نگه دارید و نگذارید واژگان بیگانه وارد آن شود. 
قرار  كه  بود  دری  فارسی  پاكیزۀ  واژگان  از  شماری  هدفش 
است واژگان تحمیلی را بر جایگاه آن ها بنشانند! از این بیت 
به درستی  را  آن  می توانست  كاش  ای  و  جست  مدد  حافظ 

بخواند:
ز شعر دلکش حافظ كسی شود آگه

كه لطف طبع و سخن گفتن دری داند
بعد جوانی برخاست و در یک یاددهانی كوتاه گفت، حافظ در 

جای دیگری، شعر خود را فارسی می داند:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی كه به بنگاله می رود
حافظ در شعرهای خود، جایی می شود دری زبان و جایی هم 

می شود فارسی زبان! مگر او به چه زبانی شعر می سروده است؟ 
دری، فارسی یا فارسی دری؟ 

به  پیوند  در  داشتم  سخنرانی یی  البیرونی  دانشگاه  در  اخیراً 
گزینۀ  نخستین  سر  بر  سخن  آن جا  افغانستان.  معاصر  شعر 
شعرهای مدرن افغانستان آمد كه به سال ۱۳۳۱ خورشیدی 

به وسیلۀ ریاست مستقل مطبوعات كه زیر نام »نوی شعرونه« 
یا »شعرهای نو« به نشر رسیده است. در بخش نخست كتاب، 
شعرهای شش شاعر به زبان پشتو آمده و در بخش دوم كتاب، 
شعر شانزده شاعر زیر نام شعر فارسی انتشار یافته است. به 
تا دهۀ سی،  ما  ببینید  دانشجویان گفتم كه  به  گونۀ طنزآمیز 
از  تا سخنی  و  و حال شده ایم دری زبان!  بودیم  فارسی زبان 

فارسی  بگویی، می شوی جاسوس ایران!
كابل  دانشگاه  استادان  از  یکی  دیگر«،  روایت  »به  برنامۀ  در 
واژگان  دیگر  »پوهنتون«  و  »پوهنحی«  واژگان  كه  می گفت 
این سو  به  سال ها  از  آن كه  برای  پشتو؛  نه  اند،  دری  فارسی 
این واژه ها در زبان فارسی دری كاربرد دارند. برهان خوبی 
است، اما اگر واژگان یک زبان صدها سال هم كه در زبانی 
دیگر زنده گی كند، بازهم ریشه و هویتش برمی گردد به همان 

زبان اصلی!
در این كه این دو واژه چند دهه است در زبان فارسی دری نیز 
كاربرد دارند، تردیدی نیست. روزگاری كه برای رادیو بی.بی.
سی در پشاور كار می گردم، گفت وگوی درازی داشتم با استاد 
امیرشاه حسن یار. استاد می گفت كه دانشگاه كابل با پایه گذاری 
دانشکدۀ ادبیات در سال ۱۳۱۱خورشیدی در علی آباد كابل، 
با نام دارالفنون به كار آغاز كرد. زمان طالبان بود، كسی كه 
دیگری  چیزی  زبان  و  قوم  جز  اندیشه هایش  در چشم اندازِ 
نمی گنجد، برایم گفت: این دارالفنون را از این گزارش بردار 
كه اگر به گوش طالبان برسد، نام پوهنتون را به دارالفنون بدل 

خواهند كرد!!
این یک سخن پذیرفته شده است كه زبان و فرهنگی كه داد 
و گرفت نداشته باشد، می میرد. برای آن كه زنده گی در مفهوم 
و  زبان  است.  داد وگرفت  همیشه گِی  جریان  همان  آن،  كلی 
فرهنگ فارسی دری نیز چنین كرده است واژه هایی را پذیرفته 
و واژه هایی را به زبان های دیگر داده است. من باری در پیوند 

به دادوگرفِت واژگان در میان زبان ها گفته بودم:
»واژگان دو گونه از زبانی به زبان دیگر راه می یابند. نخست 
زبان  واژه های یک  فرهنگی،  استبداد  و  فشارهای سیاسی  با 

را بر زبان دیگر تحمیل می كنند كه این كار بیشتر به همان 
شهرك سازی یهودیان در سرزمین های فلسطینیان می ماند، یا 
هم به آن هایی می ماند كه می خواهند به گونۀ غیر قانونی و 
چنین  شوند.  دیگری  سرزمیِن  وارد  مدركی،  هرگونه  بدون 
امری را نمی توان گونه یی از دادوگرفِت فرهنگی گفت. دوی 
از  واژگان  فرهنگ ها،  و  زبان ها  دادوگرفت  جریان  در  دیگر 
یک زبان به زبان دیگر راه پیدا می كنند. البته زبان های پیشرفته 
بیشتر واژه دهنده اند تا واژه گیرنده. با این حال، در تمام گیتی 
را  واژگانی  دیگر  زبان های  از  كه  یافت  را  زبانی  نمی توان 
نپذیرفته باشد! حتا پیشرفته ترین زبان ها نیز گاهی واژه گانی را 

از زبان های دیگر می پذیرند.«
زبان فارسی دری در افغانستان، واژه هایی را نیز از زبان پشتو 
پذیرفته است. یکی از جلوه های مهم آن، نام گذاری كودكان 
بر  را  پشتو  زیبای  واژه های  كشور،  فارسی زبانان  كه  است 
كودكاِن خود نام گذاشته اند و یا هم در زبان گفتار از واژگان 
پشتو نیز استفاده می كنند. در مقابل بخشی از واژگان پشتو به 
زبان فارسی دری تحمیل شده است كه با واكنِش این زبان و 

گوینده گاِن آن روبه رو است. 
دانشگاه  واژۀ  سر  بر  آمده  پدید  دشواری های  روز ها  این 
نشست  از  را  عالی  تحصیالت  قانون  تصویب  پوهنتون،  و 
عمومی مجلس نماینده گان بیرون ساخت.  من نمی پندارم كه 
كسی از هیچ قومی در افغانستان با واژۀ پوهنتون سر دشمنی 
داشته باشد و بخواهد كه آن را از متِن قانون بیرون كند؛ اما 
گوینده گان زبان های دیگر نیز حق دارند تا واژۀ برابر آن را 
از  زیادی  امروز شمار  برند.  كار  به  دارند،  زبان خود  كه در 
واژگان تركیبی و مركب فارسی دری به پشتو ترجمه شده و 
كاربرد دارند، و به یقین می توان گفت كه واژۀ »پوهنتون« همان 
به  می خواهند  شماری  حال  این  با  است.  »دانشگاه«  ترجمۀ 
گفتۀ مردم، واژۀ دانشگاه را از تمام عرصۀ نوشتاری و گفتاری 
تا پشت هفت كوه سیاه پرتاب كنند و نمی خواهند این یکی 
از زیباترین واژه های فارسی دری، در هیچ قانونی و در هیچ 
سند رسمی چهره بنماید كه این امر خود بزرگ ترین خشونت 
فرهنگی و زبانی در كشور است. حاال مگر واژۀ دانشگاه در 
به زمین می افتد؟ مگر  بیاید، آسمان  قانون  فارسی یک  متن 
چهار اركان هستی از هم می پاشد؟ من می گویم وقتی پوهنتون 
است، چرا دانشگاه نباشد؟ اگر فارسی دری چنین واژه یی را 

در دستگاه واژگانی خود نمی داشت، بحث دیگری بود!
این روز ها چه در پارلمان و چه در رسانه ها و نهادهای مدنی 
می شود،  بلند  دانشگاه  واژۀ  از  نامی  تا  فرهنگی،  ـ  علمی  و 
و  برمی خیزند  نان خورده اند،  تعصب  از  پیوسته  كه  شماری 
بزنند.  تیر  به  را  آن  سایۀ  می خواهند  افغانی  غیرت  تمام  با 
این سخن به این مفهوم است كه آن  ها می خواهند این پیامِ 
غیرمدنی را و غیردموكراتیک و غیرفرهنگی را بفرستند كه تو 
حق نداری در این مورد یا موارد دیگری كه من می گویم، به 

زبان خود سخنی بگویی!
اخیراً شاهد بودیم كه با استفاده از فیصله های شورای وزیران 
را  آن  پارلمان مشروعیت  پیوسته  كه  )نهادی  عالی  دادگاه  و 
زیر پرسش برده است( خواسته اند كه این خشونت فرهنگی 
را به یک خشونت ساختاری فرهنگی بدل كنند. از نظر این 
گروه، زبان فارسی، زبانی بیگانه است و دانشگاه نیز واژه یی 
است از یک زبان بیگانه، پس باید آن را رد مرز كرد! اما اگر 
همین پوهنتون را یونیورسیتی بگوییم و نگارستان را گالری و 
فرهنگ را كلتور، مشکلی در میان نخواهد بود. گویی واژگان 
یونیورسیتی، گالری و كلتور از پدر پدر با ما خویشاوند اند، 
و واژگان دانشگاه، نگارستان و فرهنگ واژه هایی اند بیگانه كه 

باید آن ها را طرد كرد!
وقتی كه این برنامه جریان داشت، من به پسوند واژۀ ساز»گاه« 
پسوندهای  كنار  در  كه  می اندیشیدم   دری  فارسی  زبان  در 
واژه ساز دیگر سبب شده اند تا هزاران واژۀ تازه در این زبان 
پدید آیند. با خود اندیشیدم نکند كه پارلمان افغانستان با چنین 
اعضای دانشمند! و دایه های مهربان تر از مادر، واژۀ »دانشگاه« 
را چنان پاره سنگی در فالخن خشم گذاشته، آن را تا آن سوی 
سده ها پرتاب كند. آن گاه بر سر خویشاوندان او چه خواهد 
آمد، آیا پارلمان افغانستان تمام این واژگان همخون با دانشگاه 

را نیز رد مرز خواهد كرد؟:
پرورشگاه،  خوابگاه،  آوردگاه،  نظرگاه،  لشکرگاه،  گذرگاه، 
نیایشگاه، آن گاه،  زایشگاه، نمایشگاه، درگاه، بارگاه، آرامگاه، 
ایستگاه، پیشگاه، شبانگاه، شامگاه، چاشتگاه، ادبگاه، گلوگاه، 
نمازگاه، ناگاه، بیگاه، سحرگاه، پروازگاه، خرمن گاه، جلوه گاه، 
پرتگاه،  خلوتگاه،  سحرگاه،  قربانگاه،  حرمگاه،  وعده گاه، 
دستگاه،  پناهگاه،  جایگاه،  اندیشه گاه،  آموزشگاه،  جلوه گاه، 
نحرگاه، قتلگاه، شرمگاه، كمرگاه، پایگاه، و واژه های دیگر از 

این خانواده.
آن چه كه پرسش  برانگیز است، این است كه در میان این همه 
چنین  اگر  ایرانی.  می شود  »دانشگاه«  واژۀ  تنها  چرا  واژگان 
گذرگاه  و  است  ایرانی  واژۀ  یک  هم  لشکرگاه  پس  است، 
كابل نیز! من می اندیشم كه این امر جز یک بهانۀ مضحک، 
یک  می شود  تالش  آن  سایۀ  در  كه  نیست  دیگری  چیز 
در  بنشیند.  به كرسی  فرهنگی  و  زبانی  تفوق طلبانۀ  سیاسِت 
سال های اخیر متوجه شده ایم كه شماری از این مرز گذشته 
و بخش هایی از تاریخ و فرهنگ و زبان این سرزمین را به 
ایران امروزی می بخشند! خیلی سخاوت مندانه!! همان گونه كه 
به گزارش پارلمان، بخش هایی از كشور در شرق به پاكستان 

فروخته شده است!
پسوند  یک  نیز  پشتو  زبان  در  »تون«  پسوند  همین گونه،  به 
واژه ساز است كه از »مژیتون« یعنی از خانۀ مورچه، می آید. 
امروز در زبان پشتو پسوند تون، صدها واژۀ نو را ساخته است، 
همان گونه كه واژۀ »گاه« در...                      ادامه صفحه 7
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دانشگاه
به روایت دیگر
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پسوند »تون« در زبان پشتو نیز یک پسوند واژه ساز است که از »مژیتون« یعنی از خانۀ مورچه، می آید. 

امروز در زبان پشتو پسوند تون، صدها واژۀ نو را ساخته است، هامن گونه که واژۀ »گاه« در فارسی 

دری! به همین گونه، پسوند »ځی« نیز در زبان پشتو یک پسوند اسم ساز است. مثاًل در واژه های 

»پوهنځی« یا »شونځی«. اما این پسوند »ځی« در پشتو باید اسم مکان بزرگ تری را بسازد؛ چنان که 

»درملځی« که به گدام خانۀ داروها گفته می شود، در تناسب به »درملتون« یا داروخانه، مکان بزرگ تری 

است؛ یک »درملځی« ظرفیت چندین درملتون را دارد. پس در نام گذاری دانشگاه به »پوهنتون« و 

دانشکده به »پوهنځی« باید اشتباهی رخ داده باشد، یا هم در پیوند به »درملتون« و »درملځی«. در این 

صورت، پوهنتون باید »پوهنځی« می بود و »پوهنځی«، پوهنتون!

زبان فارسی در افغانستان زباِن بین االقوامی است. ناتوانی این زبان در افغانستان می تواند زیان های 

سنگین و گاه جربان ناپذیری را برای زبان های دیگِر این رسزمین پدید آورد. برای آن که از گذشته تا 

امروز، فارسی پس از عربی، بزرگ ترین و غنی ترین زبان علمِی این حوزه  و حوزۀ کشورهای اسالمی 

بوده است. چنین است که این زبان، پیوسته آبشخوری بوده است برای همۀ زبان های این حوزه. پس 

آنانی که در جهت ناتوان سازِی زبان فارسی دری تالش می کند، بی آن که بدانند، ریشه های ادبیاِت زبان 

خود را نیز از میان برمی دارند!



وضعیت شمال افغانستان...
امنیتی،  مشکالت  سلسله  یک  تایید  با  قندوز  والیت  امنیت   
اطمینان می دهد كه هیچ گونه چالش بزرگ امنیتی در این والیت 
قرار ندارد. به گفته او، قندوز بخشی از افغانستان است و ناامنی 
اطمینانی  كاماًل  قندوز  »امنیت والیت  اما  دارد،  گاه گاهی وجود 

است«.
افغانستان  در شمال  امنیتی  افزایش حوادث  كه  برینکمن گفت 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  منطقی  »پیامد 
توسط  مسوولیت ها  عهده گیری  به  او،  گفته  به  است«.  افغان 
است.  برانگیخته  را  طالبان  عکس العمل  افغان،  امنیتی  نیروهای 
كامل  صورت  به  تقریبًا  افغانستان  شمال  امنیتی  مسوولیت های 
به عهده نیروهای امنیتی افغانستان است و نیروهای آلمانی تنها 

نقش حمایتی دارند.
  »فرار پولیس افغانستان از صحنه جنگ«

امنیتی  نیروهای  به  اعتماد  مورد  در  رسانه ها  گزارش های 
نیروهای  گزارش  ها،  این  براساس  اند.  نگران كننده  افغانستان 
آلمانی  نیروهای  با  مشترك  عملیات  یک  در  افغانستان  پولیس 
در اوایل ماه می، از صحنه جنگ فرار كرده اند. برینکمن گفت 
چیزی كه در پیوند به این قضیه در رسانه ها نشر شده، واقعیت 

دارد.
در درگیری چهارم می در والیت بغالن یک سرباز نیروی ویژه 
گردید.  زخمی  دیگر  تن  یک  و  شد  كشته  آلمان  كوماندویی 
برینکمن از كاربرد جمله »عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان 
شده،  گزارش  روزنامه ها  توسط  كه  طالبان«  حمله  پی  در 
خودداری كرد. او صرفًا گفت: »رفتار تاكتیکی نیروهای امنیتی 

افغان متفاوت از چیزی بود كه ما انجام دادیم«.
این مقام نیروهای آلمانی همچنان گفت كه این عملکرد پولیس 
افغانستان، تاثیری بر همکاری نیروهای آلمانی با افغان ها ندارد. 
او افزود: »ما دلیلی نداریم كه به اعتماد و همچنان اراده افغان ها 

به جنگ )با شورشیان( شک كنیم«.
است  داده  گزارش  قباًل  الگماینه«  »فرانکفورتر  آلمانی  روزنامه 
كه در این حادثه قطعه پولیس افغانستان پس از حمله طالبان به 
صورت »عجوالنه« متفرق شده است. براساس این گزارش، در 
با طالبان درگیر بوده  آلمان  حالی كه سربازان ویژه كوماندویی 
امن  در جای  دورتری  فاصله  در  افغانستان  پولیس  نیروی  اند، 

موضع گرفته بود.
پولیس افغانستان این گزارش ها را رد كرده است. جاوید بشارت، 
سخنگوی پولیس بغالن گفت: »من این اتهام را كه پولیس در 

جریان این آتش باری فرار كرده است، رد می كنم«.
در سال جاری نیز بهبود آشکاری در وضعیت امنیتی افغانستان 
دیده نمی شود. در سه ماه نخست سال روان میالدی ۲۵۰ حادثه 
امنیتی در شمال افغانستان ثبت شده است كه البته در مقایسه با 

همین دوره زمانی در سال ۲۰۱۲ كاهش را نشان می دهد.
شمار مجموعی حمالت و سوء قصدها در سال ۲۰۱۲ در سراسر 
در  وضعیت  برخالف  كه  است  بوده  مورد   ۳۱۱۸۲ افغانستان 
شمال این كشور نسبت به سال قبل اش ۳.۴ درصد كاهش یافته 
است. تنها چهار درصد از مجموع این حوادث امنیتی مربوط به 

شمال افغانستان است كه البته هنوز جزیی می باشد.
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پریشان گویی های یک 
رییس جمهور

خپل بهرنی سیاست به د...
خپلو  د  چې  دی  هېواد  خپلواک  یو  افغانستان  وویل،  ته   

ميل ګټو لپاره له هر هېواد رسه چې وغواړي اړیکې ولري، 

اقتصادي مرستو  او  د پوځي  سرتاتېژيکي همکاري ولري، 

غوښتنه ترېنه وکړي.

او  وي  هېواد  سیمې  د  هغه  که  هېواد  هېڅ  وايي،  دی 

نيش  فشار  دا  افغانستان  پر  وي  هېواد  لرې  نړۍ  د  هم  یا 

او  تابع  چا  بل  د  دې  سیاست  بهرنی  خپل  چې  راوستلی، 

دا فشارونه که هر ډول وي،  یا یې واک بل چاته ورکړي، 

وکړي  بریدونه  ځامنرګي  واخيل،  کار  تاوتریخوايل  له  که 

او یا نور.

یې  بنسټه  بې  او  رد  کلکه  په  ادعاوې  هغه  فیيض  ښاغيل 

چې  راوړی،  فشار  افغانستان  پر  امریکا  ګویا  چې  وبللې، 

دې  د  دوی  بلکې  وپېژين؛  رسمیت  په  دې  کرښه  ډیورنډ 

مسلې په اړه خپل روښانه دریځ لري.

ده وویل، د  ډیورنډ په اړه د سیمې او نړۍ هېوادونه بېالبېل 

دریځونه  هغوی  د  ته  حکومت  افغان  خو  لري؛  دريځونه 

مهم نه دي؛ خو که په دې برخه کې پر افغان حکومت هر 

ډول فشار راشې پایله نه ورکوي.

او  تاریخي  هند  او  افغانستان  کړه،  زیاته  ویاند  ولسمرش  د 

اوږدې اړیکې لري او هند ته د ولسمرش کرزي د سفر په لړ 

کې دغه اړیکې بیا تازه او پیاوړې شوې او هند یو ځل بیا په 

ټولو برخو کې له افغانستان رسه د مرستو ژمنې تازه کړې.

پیدا  دوام  اړیکې  افغانستان  د  به  رسه  هند  له  وویل،  هغه 

کوي او په دې برخه کې به افغانستان د هېڅ هېواد تر اغېز 

الندې رانيش.

د ښاغيل ایمل فیيض په خربه، هند د افغانستان سرتاتېژیک 

دوست دی او له هند رسه د افغانستان اړیکې ورځ په ورځ 

پياوړې او پراخېږي.

روسیه،  لکه  هېوادونه  ټول  سیمې  د  باید  وايي،  نوموړی 

چین، هند او نور د سیمې هېواونه ټولو هغو مسایلو ته په 

دې  له  ګډه  په  دي،  روان  کې  افغانستان  په  چې  رسه  کتو 

سیمې  د  او  او  شته  کې  سیمه  په  چې  نه  ګواښونو  امنیتي 

هېوادونه ترې وېره لري، نو د دې هېوادونو مسوولیت دی 

چې په ګډه رسه کار وکړي، راتلونکي ته چمتوالی ولري او 

وررسه په ګډه مبارزه وکړي.

د ولسمرش ویاند زیاتوي، په همدې اړه ولسمرش کرزي په 

هند کې د هغه هېواد له لوړ پوړو چارواکیو رسه هم خربې 

اترې وکړې.

          احمد عمران

نمی دانم آقای كرزی در هند درس خوانده و یا به تماشای 
فیلم های هندی بالیوود مشغول بوده است؛ زیرا از رفتار و 
گفتارِ او برنمی آید كه حداقل علوم سیاسی خوانده باشد. و 
از جانب دیگر، از سخنرانی های او چنین برداشت می شود 
كه فلم های »راج نیکانت« یکی از ستاره های معروِف بالیوود 
را زیاد دیده؛ چون برخی اظهاراِت وی، به دیالوگ های این 

ستارۀ هندی شباهِت عجیبی دارد. 
سخنرانی اخیر آقای كرزی در جمع نماینده گان شوراهای 
هم بسته گی ملی، از این نوع سخنرانی ها بود. سخنرانی یی با 
یک عالم تناقض گویی؛ حرف هایی بی سر و ته و ُمشتی اتهام 
به آدرس های نامعلوم. آقای كرزی در این سخنرانی، بیشتر 
به مسالۀ صلح پرداخت و گفت كه برخی كشورها از روند 
صلح به نفِع خود استفاده می كنند و اگر این روند متوقف 

نشود، او آن ها را رسوا خواهد كرد. 
حاال معلوم نیست كه آقای كرزی رسوا كردِن خارجی ها را 
به كدام روزِ مبادا نگه داشته است؛ چون اگر روز مبادایی در 
كار باشد، همین حاال هست. از جانب دیگر، این سخنان كه 
به شکل آشکاری از یک هشدار نامشخص پرده برمی داشت، 
به سخنان آقای كرزی در ده سال گذشته شبیه بود؛ آن زمان 
و  بود  نشده  منتخب!!  رییس جمهور  هنوز  كرزی  آقای  كه 
آن زمان مشکل  بود. در  انتقالی سکان دار قدرت  در دورۀ 
آقای كرزی این بود كه برخی رهبران داخلی را دشمِن خود 
می دانست و به بهانۀ این كه شماری از افراد قدرت مند محلی 
نمی گذارند كه عواید گمرك های افغانستان به مركز منتقل 
شود، چنین سخنرانی یی انجام داد و در آن به این گونه افراد 
برندارند و عواید  خود دست  رفتارِ  از  اگر  كه  داد  هشدار 
افغانستان  لویه جرگۀ  او  نکنند،  منتقل  كابل  به  را  گمرك ها 
را دعوت خواهد كرد و در آن از این افراد نام خواهد برد. 

البته در آن زمان این هشدارِ آقای كرزی به هدف خورد و 
باالخره برخی از این رهبراِن محلی كه نمی خواهم نامی از 
آن ها ببرمـ  همان گون كه آقای كرزی از آن ها نامی نگرفتـ  
از او ترسیدند و عواید گمرك ها را به كابل منتقل كردند. آن 
زمان آقای كرزی به زور خارجی ها و هواپیماهای بی ۵۲، 
به این گونه به اصطالح زورمندان داخلی، فشار وارد می كرد. 
ولی حاال كاماًل قضیه برعکس شده و این بار آقای كرزی به 
زور این افراد، علیه حامیان بین المللِی خود كه او را از داخل 
ریاست جمهوری  تخت  بر  و  برداشتند  قندهار  و  ارزگان 
نشاندند، هشدار صادر می كند. در آن زمان دوستی به شوخی 

می گفت، توپ و تانِک جبهۀ مقاومت كاری از پیش نبُرد، 
با  آن  از  ثریا كه هر شب  تلیفون  با یک  آقای كرزی  ولی 
رادیوهای خارجی مصاحبه انجام می داد و عماًل هم معلوم 
نبود كه در افغانستان باشد و با طالبان بجنگد، میدان را بُرد و 

یک شبه ره صدساله پیمود.
 از جانب دیگر، وقتی آقای كرزی می گوید كه از چهار ماه به 
این سو دریافته كه خارجی ها در روند صلح مداخله می كنند 
و تالش دارند كه از آن به نفِع خود استفاده كنند، مشخص 
نیست كه از برقرارِی صلح در افغانستان كدام كشورها به نفِع 
خود استفاده می كنند. چون به هرحال تأمین صلح، خواست 
مردم افغانستان است و هر كشوری كه در این راستا اقدامی 
انجام دهد، باید از آن استقبال كرد، مگر این كه خواست های 
داشتن  با  آقای كرزی  بدون شک  كه  باشد  دیگری مطرح 
آن هم  صلح،  گفت وگوهای  روند  از  خواست هایی،  چنین 
گفت وگوهایی كه هنوز آغاز نشده و معلوم نیست كه چه 
مسایلی در آن ها مطرح خواهد شد، می هراسد و می خواهد 
نامشخص  آدرس هایی  به  را  ناكامی های خود  فرافکنی،  با 

حواله دهد. 
بدون شک طرف خطاِب آقای كرزی و آن كشورهایی كه 
افغانستان نیستند؛  از آن ها نام نگرفت، كشورهای همسایۀ 
چون او همواره انتقادهای خود را به آدرس پاكستان به گونۀ 
واضح مطرح كرده است. پس معلوم است كه این كشورهای 
سال  ده  در  كه  اند  همسایه  كشورهای  از  غیر  »مغرض«، 
گذشته از شخص آقای كرزی به اشکاِل مختلف حمایت 
كرده اند. از دادن پول های بدون مدرك گرفته تا تغییر نتیجۀ 

انتخابات به نفع او.
آقای كرزی در ماه های آخر حکومت داری خود، می خواهد 
بگوید كه او تمام اقدام های الزم را برای تأمین صلح انجام 
داده است، ولی خارجی ها به خاطر منافع خود، نگذاشتند 
ملموس  نتایجی  به  و  برود  پیش  خوبی  به  روند  این  كه 
و  مسوولیت ها  فرافکنی ها،  این گونه  با  كرزی  آقای  برسد. 
كم كاری های خود را می خواهد از چشِم دیگران پنهان كند، 
در حالی كه عامل اصلی وضع موجود، شخص خودش با 
آقای  اگر  است.  غیرمدبرانه اش  و  غیرعقالنی  سیاست های 
شک  بدون  می فهمید،  هم  كمی  سیاست داری  در  كرزی 
امروز افغانستان درگیر ناامنی های گستردۀ فعلی نمی بود. او 
از آن جایی كه پاسخی برای حمالت سرسام آور و وحشیانۀ 
»برادران ناراضی« خود ندارد، این گونه می خواهد رد گم كند 
دل،  ته  در  كرزی  آقای  دهد.  ارایه  اشتباهی  آدرس های  و 
در  را  منافِع خود  او  نیست؛ چون  برقراری صلح  خواهان 

تداوم جنِگ فعلی می بیند. اگر در افغانستان صلحی برقرار 
شود، آن گاه خیلی مسایل مطرح خواهند شد  و تشت های 
افتادِن  از  كرزی  آقای  افتاد.  خواهد  بام  از  كالنی  رسوایِی 
چنین تشت های رسوایی، به سخنانی این چینی پناه می برد. 

موضوع دیگری كه آقای كرزی در سخنرانی »عالمانه«ء خود 
مطرح كرد، حمایت از برگزاری انتخابات بود. او گفت خوب 
است كه مردم افغانستان با هم گفت وگو كنند و حاصِل این 
گفت وگوها كه به اجماع ملی از آن تعبیر كرد، بیرون شدِن 
انتخاباِت آینده خواهد  دو و یا سه نامزد برای شركت در 
بود. نمی دانم كدام عقل سلیم در بدن سالمی می تواند بپذیرد 
به چنین  فراگیر، می توان  احزاب قدرت مند و  نبود  در  كه 
طرحی دست پیدا كرد؟ چه گونه مردم قریه ها و روستاهای 
مختلِف افغانستان با هم بنشینند و روی چند نامزدِ مشخص 

توافق كنند؟
 نمی دانم آقای كرزی این شناخِت وارونه از افغانستان را از 
كجا به دست آورده است؟ شاید منظور او این بوده باشد كه 
كارمندان ارگ ریاست جمهوری كنار هم بنشینند  و روی دو 
و یا سه نامزد مشخص توافق كنند و آن گاه آن ها را به جامعه 
معرفی كنند. چون اگر ده روستای افغانستان در یک جا جمع 
شوند، شاید از میاِن آن ها ده نامزد در انتخابات بیرون شود. از 
جانب دیگر، چرا آقای كرزی حق شهروندِی مردم را برای 
شركت در انتخابات، خالف قانون اساسی می خواهد از آن ها 
سلب كند؟ مگر قانون اساسی به تمام شهروندان افغانستان 
كه واجد شرایط باشند، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن 
را نداده است؟ از سوی دیگر، چرا این فکِر بکر یعنی اجماع 
و   ۲۰۰۹ انتخاباِت  در  مشخص،  نامزدهای  مورد  در  ملی 

۲۰۰۵ به ذهِن ملوكانه خطور نکرده بود؟ 
از  افغانستان  در  كه  می خواست  واقعاً  كرزی  آقای  اگر 
رشد  برای  را  زمینه  باید  شود،  جلوگیری  نامزدها  تزاحِم 
او درحالی كه  فراهم می كرد.  ملی  بزرِگ  احزاب  توسعۀ  و 
خودش دشمِن حزب و حزب سازی است، می خواهد كه در 
انتخابات افغانستان به گونۀ كشورهای دارای احزاِب بزرگ 
عمل شود. این تقریباً مثل این است كه شما در زمینی كه جو 

كشته اید، منتظر درِو زعفران باشید!
در  را  خود  نفِع  سال ها،  آن  انتخابات های  در  كرزی  آقای 
تقلب  به  دست  می توانست  چون  می دید؛  نامزدها  كثرِت 
و مهندسِی نتایج انتخابات بزند. ولی حاال نفِع خود را در 
این می بیند كه در موجودیِت چند نامزد مشخص كه شاید 
اكثریِت آن ها هم افراد مربوط به خودش باشند، انتخابات 

برگزار شود. 
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حمالت هوایی تان...
وی تاكید كرد: توقف حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
و  دیپلماتیک  همکاری  های  توسعه  برای  امریکا  جاسوسی 

راهبردی میان اسالم آباد و واشنگتن بسیار مهم است.
نخست وزیر دولت آیندۀ پاكستان در گفت وگو با نماینده 
ویژۀ واشنگتن از اقدامات آینده دولت پاكستان برای ارایه 
تسهیالت بیشتر به نیروهای نظامی خارجی در افغانستان به 

سرپرستی امریکا برای خروج از این كشور خبر داد.
وی هشدار داد سیاست حمالت یکجانبه هواپیماهای بدون 
سرنشین جاسوسی امریکا در مناطق قبایلی پاكستان باعث 
ایجاد مشکالت در مسیر ایفای نقش جدی اسالم آباد برای 
كمک به پایان موضوع مهم افغانستان و برقراری صلح در 

این كشور جنگ زده می شود.
نواز شریف تاكید كرد: پاكستان از برقراری صلح و آشتی در 
افغانستان با توجه به ایده و دستورالعمل مردم و دولت این 

كشور حمایت می كند.
نماینده ویژه امریکا در امور پاكستان و افغانستان در اولین 
قائم  جیالنی  عباس  جلیل  با  دیروز  پاكستان  به  خود  سفر 
مقام وزارت امور خارجه در اسالم آباد و اشفاق پرویز كیانی 
فرمانده ارتش پاكستان در شهر راولپندی دیدار و گفت و 

گو كرد.

رییس جمهور كرزی از مردم افغانستان خواسته است تا در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، از طریق اجماع ملی 

سه یا چهار نامزد را معرفی كنند.
آقای كرزی كه روز پنجشنبه در میان صدها تن از اعضای 
شوراهای انکشافی كه از روستاها به كابل آمده بودند، در 
كه  گفت  همچان  می كرد،  سخنرانی  جرگه  لویه  خیمۀ 
امر حتمی است و  انتخابات در سال ۱۳۹۳ یک  برگزاری 
رییس جمهور آینده باید تمام مردم افغانستان را به یک دید 

بنگرد.
او افزود كه رییس جمهور آیندۀ افغانستان باید دل و جرأت 
آن را داشته باشد كه زیر بار و فشار خارجی ها نرود، به آزادی 
چراغ  عنوان  به  مطبوعات  زیرا  بگذارد،  احترام  مطبوعات 
روشن برای نظارت بر اعمال دولت الزم می باشد، اگرچه 
بعضی از اوقات »نورش بیش از حد و آزار دهنده می شود.«

آقای كرزی افزود كه اگر رییس جمهوری بعدی از او مشوره 
خواست همکاری خواهد كرد و در غیر آن در خانه خواهد 

نشست.
  به راه ما نروید، افشای تان می کنم

در  كه  داد  هشدار  سخنرانی  این  در  كرزی  رییس جمهور 

صورتی كه خارجی ها، برخالف منافع افغانستان عمل كنند، 
خارجی ها  »اگر  كرد:  خواهد  افشا  را  آن ها  اصلی  مقاصد 
به راه ما نرفتند و كوشش كردند راه دیگری را كه در آن 
و  می زنم  گپ  شما  با  می آیم  بروند،  نبود  افغانستان  خیر 

رسوای شان می كنم.«
آقای كرزی گفت از پنج ماه به این سو متوجه شده كه برخی 
از كشورهای خارجی می خواهند از پروسه صلح افغانستان 

به نفع خودشان استفاده كنند.
او افزود كه افغانستان به شتاب به سوی صلح پیش می رود، 
ولی در جایی كه معامله با كشورهای خارجی در میان است، 

از نهایت احتیاط كار گرفته می شود.
خطاب  را  طالبان  سخنرانی  این  در  كرزی  رییس جمهور 
افغانستان  ویرانی  به جای  تا  آن ها خواست  از  و  داد  قرار 
با نیروهای افغان یک جا شوند و علیه دشمنان این كشور 
بجنگند: »بعضی ها ترقی و پیشرفت این خاك را نمی خواهند 
و تو را استعمال می كنند تا مانع ترقی خود، خاك خود، اوالد 

خود و خانه خود شوی. به خود بیا و هوشیار شو.«
كرزی با اشاره به طالبان گفت، در حالی كه خارجی ها از 
افغانستان خارج می شوند، پس چرا این گروه حمالت شان 

را علیه نیروهای افغان شدت بخشیده اند.
علیه  كه  می گویند  »طالبان  پرسید:  طالبان  به  خطاب  او 
بیرون آمدند.  خارجی ها در جنگ هستند. حاال خارجی ها 
در جایی كه خارجی نیست، با كی جنگ داری؟ پس واضح 
است كه در این جا جنگ علیه خارجی نیست، بلکه جنگ 

برای خارجی است«.
  گندم و آرد نگیرید!

رییس جمهور كرزی همچنان گفت كه باید همۀ افغان  ها برای 
خود كفایی كشور شان تالش كنند.

او به وزارت های زراعت و كار و امور اجتماعی دستور داد 
كه از گرفتن كمک های خارجی مانند »گندم، آرد« خود داری 

كنند.
آقای كرزی گفت: »ما زمین زیاد داریم، باید روی زمین و 
زیربناها كار شود، در آن زمان افغانستان خودكفا می شود و 

نیز ساخته خواهد شد«.
كرزی از كمک های كشورهای هالند، جاپان و سازمان ملل 
در جریان یازده سال گذشته قدردانی كرد، اما تأكید كرد كه 

آنان دیگر به افغانستان گندم و آرد نفرستند.

کرزی:

با اجماع ملی دو ـ سه کاندید بکشیم
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نامۀ وارده به روزنامه

نتایج اعتصابِ ما ترور 
شد!

           آثار حکیمی

قانون ثبت احوال نفوس كه چه گونه گی سند 
شهروندی افراد را توضیح می دهد، چهارشنبه 
نماینده گان  مجلس  توسط  جوزا(  )هشت 
قانون تصویب شد كه  این  تصویب شد. در 
هویت قومی شهروندان در رویۀ شناس نامه ها 
از  شماری  تصمیم  این  اما  نشود؛  درج 
نماینده گان، در مخالفت با آیت قرآن و قانون 

اساسی كشور قرار دارد. 
در آیت ۱۳ سورۀ حجرات، خداوند در مورد 
خلقت انسان ها می فرماید: »ای مردم، ما شما 
را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را مِّلت مِّلت 
و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی 
متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین 
شماست.  پرهیزگارترین  خدا،  نزد  شما 
بی تردید، خداوند دانای آگاه است.« )ترجمۀ 

محمدمهدی فوالدوند(
قرآن،  آیت  این  صریح  متن  اساس  بر 
خداوند  كه  است  چیزی  قومی  هویت های 
به انسان ها داده است. یعنی رنگ، قوم، نژاد 
شناخت  سبب  انسانی،  تفاوت های  دیگر  و 

یک دیگر است، نه مایۀ افتخار و ننگ.
همان گونه كه در این آیت بسیار روشن ذكر 
است، مالك برتری انسان ها درست كاری شان 
هویت  حذف  اما  قبیلۀشان؛  و  قوم  نه  است 
قومی و نادیده گرفتن آن نیز، كاری است غیر 

عادالنه و خالف اصل خلقت انسانی.
ایجاد  و  ملت سازی  انسانی،  تمام جوامع  در 
در  كه  چیزی  ـ  مردم  همگرایی  و  همدلی 
با  ـ  افغانستان آن را »وحدت ملی« می نامند 
حذف  این تفاوت ها و با پیاده كردِن عدالت 
قومی  كه  آن  نه  است  شده  میسر  برابری  و 
آمده باشد و هویِت دیگران را نادیده گرفته و 
یا با زور و تحمیل، یک هویت، هویت های 
باشد و  نابود كرده  مخالفش را در سرزمینی 
در  كاری  و  ملی  وحدت  را  كارش  این  نام 

راستای ملت سازی  عنوان داده باشد.
اصطالح  به  روند  كه  می دانند  نیک  همه 
همۀ  كه  ـ  دیار   این  در  »ملت سازی«  
را  كشورشان  نام  و  »افغان«   را  شهروندان 
ذهنیت  یک  از  ناشی  ـ  بگذارند  افغانستان 
به شدت قومی و برخاسته از تفکِر پرورده گان 
كه  بود  اتاتوركی،  ـ  هتلری  فاشیسم  اندیشۀ 
در نهایت  توسط قدرت های استعماری زمان، 
دست كم در نام گذاری كشور شکل گرفت. اما 
در مورد هویت های اقوام این سرزمین، هیچ 
هویت های  فعلی،  حاكمیت  اندازۀ  به  زمانی 

قومی سلب نشده بودند.
پیشین  رژیم های  كه  شناس نامه هایی  در 
انقالب  از  پس  حکومت های  ظاهر،  )محمد 
به  طالبان(  و  مجاهدان  حکومت  ثور، 
قومی  هویت  كرده اند،  توزیع  شهروندان 

شهروندان و زبان مادری شان درج است. 
اكنون سند معتبر دیگر در راستای به رسمیت 
قانون  افغانستان،  قومی  هویت های  شناختن 
مادۀ  سوم  بند  قانون،  این  در  است.  اساسی 
»ملت  است:  رفته  تذكر  این گونه  آن،  چهارم 
كه  افرادی  تمامِ  از  است  عبارت  افغانستان 
تابعیت افغانستان را دارا باشد. ملت افغانستان 
متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، 
ایماق،  نورستانی،  پشه یی،  بلوچ،  تركمن، 
و  براهوی  گوجر،  قزلباش،  قرغیز،  عرب، 

سایر اقوام می باشد.«
بنا بر آن، نماینده هایی كه به حذف هویت های 
در  داده اند،  رأی  شناس نامه ها  در  قومی 
قرآن  آیِت  و  اساسی  قانون  آشکار  مخالفت 

قرار گرفته اند.
استدالل شماری از مدافعان و توجیه گران این 
كار خالف قانون، این است كه قومیت افراد 
شناس نامه ها  حافظۀ  و  خاص  فورم های  در 
رویۀ  در  كه  نیست  الزم  پس  است،  درج 

شناس نامه ها ذكر شود. 
پنهان كاری  نوعی  مبین  خود  مسأله  این  اما 
است؛ چون وقتی خدا هویت قومی بنده گانش 
قانون  و  نموده  ذكر  آن ها  شناختِ   دلیل  را 
به  را   قومی  هویت های  این  نیز،  اساسی 
رسمیت شناخته است و در فورم های ثبت نام 
و حتا در حافظۀ شناس نامه جا داده می شوند، 
پس دلیِل نیاوردن آن در رویۀ شناس نامه، به 
جز هدف سیاسی و تداوم روند حذف هویت  

شهروندی، چه می تواند باشد؟
به  كه  دارد  حق  قانون  مطابق  شهروند  هر 
داشته  دسترسی  الزمی  و  عادی  معلومات 
باشد، لذا محروم ساختن شهروندان از دانستن 
به  مادری شان،  زبان  و  قومی  تعلق  و  هویت 
و  عدالت  راستای  در  نمی تواند  وجه  هیچ 

قانون توجیه شود؟
مسالۀ دیگر، مشکل نبود آمار دقیق از نفوس 
و اقوام در افغانستان است. این كشور، شاید 
است  دنیا  غریِب  و  عجیب  كشور  یگانه 
تخمین  و  ادعا  اساس  بر  مواردش  همۀ  كه 
شناخته می شود. این خود مشکل فراوانی را 
در راستای عملی سازی پروژه ها و برنامه های 

دولتی پدید آورده است.
كدام  كه  نیست  مشخص  دقیق،  صورت  به 
زنده گی  كجا  در  و  دارد  نفوس  چه قدر  قوم 
دیار،  این  در  حاكم  سیاست  چون  می كند؟ 
سیاست انسانی و برخاسته از عدالت نیست، 
قدرت  و  منابع  توزیع  تعامل  دیار  این  در 
است.  اقلیت  و  اكثریت  ادعای  اساس  بر 
معتبر  شناس نامه های  توزیع  روند  حاال 
الکترونیکی، فرصتی است برای دانستن شمار 

دقیق نفوس، قوم، زبان و ... در این كشور. 
این روند اگر به صورت درست عملی شود 
و قومیت همه در شناس نامه ها ذكر شود، در 

كنار این كه به هویت های قومی و زبان مادری 
مردم ارج گذاشته می شود، روند آمارگیری و 
آماردهی را تسهیل می كند و  این كاری ست 
آن  بر  حاكم  سیاست  اما  امروزی.  و  علمی 
از  موارد  تمام  در  واهی،  ادعاهای  كه  است 
جمله بحث قومیت و شمار نفوس هر قوم، 
باقی  شده اند،  تعریف  اقلیت  و  اكثریت  كه 
بماند حاال به هر قیمتی از جمله نقض قانون 

و مخالفت با خلقت خدا.
قومی  هویت های  كردن  پنهان  من،  باور  به 
و نیاوردِن آن در رویۀ شناس نامه ها، به چند 

هدف صورت گرفته است:
نکردن  ذكر  از  حاكم  تیم  هدف  نخست، 
هدف  به  شناسنامه،  رویۀ  در  قومی  هویت 
حاكمیت قومی و پنهان كارِی ادعاهایی است 
نفوِس  راستای كمیت  به خورد مردم در  كه 
اقوام داده شده است. این احتمال هم به دور 
نیست كه افراد حکومتی در فورمه ها و بانک 
معلوماتی )دیتا بیس( كه در اختیارشان است، 
و  اكثریت سازی  هدف  به  را  افراد  هویِت 

اقلیت سازی جعل كنند. 
تزلزل  دچار  كه  افراد  از  شماری  دوم، 
ننگ شان  خویش  هویِت  درج  از  هویتی اند، 
می آید، بنابراین ترجیح داده اند و می دهند كه 

به هویت های تخیلی و برساخته پناه برند.
سوم، این كار دقیقًا در راستای هویت زدایی 
آن هایی  همۀ  است.  گرفته  صورت  اقوام  از 
و  قومی اند  هویت های  حذف  خواهان  كه 
در  شهروندان  قومی  هویت  نمی خواهند 
باور  این  به  شود،  ذكر  شناس نامه ها  رویۀ 
قومی شهروندان  نکردن هویت   درج  كه  اند 
زمینه  درازمدت  در  شناس نامه ها،  رویۀ  در 
می كند  فراهم  قومی  هویت   حذف  برای  را 
به آن  تا سرانجام هدفی را كه شوونیست ها 
می اندیشند ـ كه همانا تحمیل هویت »افغان« 
ظاهر،  به  آن ها  شود.  عملی  ـ  است  همه  بر 
این كارشان را در راستای ملت سازی توجیه 
می كنند؛ اما غافل از این كه این كار غیرانسانی 

و غیرعادالنه، شدنی نیست. 
هر آدم، با هویت و زبان و فرهنگش شناخته 
نوعی  آدمی،  زبان  و  هویت  گرفتن  می شود، 

خشونت و بیدادگری است.
قانون ثبت احوال نفوس كه در راستای حذف 
توسط  شناس نامه ها  از  قومی  هویت های 
برخی از نماینده گان تصویب شد، قابل قبول 
باورمند  و  آگاه  شهروندان  و  مدنی  نهادهای 
با  قانون  این  نیست.  سرمین،  این  عدالت  به 
مخالف،  رأی   ۶۱ برابر  در  موافق  رأی   ۷۷
به  نزدیک  كه  حالی  در  رسید،  تصویب  به 
بودند.  حاضر  غیر  نیز  نمایندگان  یک سوم 
می بودند،  حاضر  نماینده گان  همۀ  اگر  یعنی 
قومی  هویت   ذكر  مورد  در  قانون  این  شاید 
تصویب  دیگر  گونه یی  به  شناس  نامه ها،  در 

می شد.
با  را  همدیگرشان  كه  انسان هایی  بر  اكنون 
تفاوت ها  و  دارند  دوست  تفاوت های شان 
و  برتری  نه  می دانند  خلقت  كار  را 
سیاسی  گروه های  مدنی،  نهادهای  كم تری، 
اعضای  سنا،  مجلس  اعضای  عدالت باور، 
این  تصویِب  مخالف  كه  نماینده گان  مجلس 
هویت های  كه  آن هایی  همۀ  و  بودند  قانون 
این سرزمین را در كنار هم می پذیرند است 
كه به دادخواهی برخاسته و پیش از تصویب 
نهایی، قانون را دوباره برای تعدیل به مجلس 
بفرستند تا هویت اقوام و زبان مادری شان در 

آن درج گردد.

حذف هویت های  قومی از رویۀ شناس نامه ها 
خالف قانون اساسی است!

عالی  تحصیالت  موسسۀ 
بزرگ ترین  و  نخستین  پروان، 
پروان  والیت  در  تحصیلی  نهاد 
می باشد كه جوانان و نوجواناِن 
به  را  دیگر  والیاِت  و  پروان 
و  می كند  تربیه  لیسانس  سویۀ 
اكنون هشت دوره فارغان را  تا 
به جامعه تقدیم داشته كه عمدتًا 
تربیه در  تعلیم و  در بخش های 
مکاتب و دیگر نهادهای تعلیمی 
و  كار  مصروف  تحصیلی،  و 

فعالیت استند.
استادان و دیگر منسوبین این نهاد تحصیلی با كار 
آرزوی  خویش،  خسته گی ناپذیر  فعالیت های  و 
پوهنتون شدِن این نهاد را در سر می پرورانند و در 
متوجه  كه  مسوولیتی  هیچ گونه  اجرای  از  راه  این 

آن ها گردیده، دریغ نورزیده اند.
بدین سو موسسۀ تحصیالت  از یک سال  از  بیشتر 
عالی پروان، گرفتار یک نوع بن بست و مشکالت 
بسیار جدی شده است كه پس از مطالعه، استادان 
دریافتند كه مشکالت موجوده، ناشی از ضعف ادارۀ 
خود  به  زیرا  می باشد.  تحصیلی  نهاد  این  رهبرِی 
اندیشیدن، یک تازی، عدم باورمندی به فیصله های 
مجلس، بی توجهی به پیشنهادات و نظریات استادان 
و منسوبین مجرب و كارآزموده، از خصایص اداره 
و رهبری این نهاد در رأس شخص رییس مؤوسسۀ 

تحصیالت عالی پروان می باشد.
اوایل  از  پروان  عالی  تحصیالت  موسسۀ  استادان 
شیوع بی نظمی ها كه باعث بروز مشکالت موجود 
جهت  را  خود  نظریات  و  پیشنهادات  گردید، 
ارایه  بی نظمی ها  گسترش  و  شیوع  از  جلوگیری 
نموده اند، اما متأسفانه كه كمتر مورد توجه رهبری 
نسبت عدم  در سال گذشته،  قرار گرفته.  موسسه 
توجه رهبری موسسه به نظریات استادان، استادان 
خود آماده گردیدند تا اتحادیۀ استادان را به وجود 
آورده از مجرای قانونی و از طریق اتحادیۀ خویش 
در این راستا فعالیِت مستقالنه را به راه اندازند. اما از 
طرف رهبری موسسه، این خواست استادان با موانع 
و مشکالت مواجه گردید كه استادان نتوانستند به 

این آرزوی خود از این طریق نایل گردند.
استادان موسسۀ تحصیالت عالی  در سال جاری، 
انداختن  به راه  آمادگی  حمل،  برج  نیمۀ  از  پروان 
اعتصاب درسی را گرفتند و موضوع را با مقامات 
والیت پروان، ریاست امنیت ملی پروان، قوماندانی 
امنیۀ پروان در میان گذاشتند، ضمن ارج گزاری به 
خانۀ ملت، از نماینده گان ملت نیز مشوره خواستند 
ضعف  از  ناشی  مشکالت  به  را  آن ها  توجه  و 
داشته  معطوف  عالی  تحصیالت  موسسۀ  در  اداره 
تاریج  به  گردیدند.  ایشان  همکاری  خواهان  و 
شکل  به  اعتصاب  انداختن  به راه  با   ۱۳۹۲/۱/۲۰
را  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام  توجه  آن،  علنی 
جلب و در مالقات ۱۳۹۲/۱/۲۵با دانشمند محترم 
وزیر صاحب تحصیالت عالی، یادداشتی را برای 
ارایه  را  توضیحاتی  مورد  در  و  تقدیم  جناب شان 
نمودند كه اكثراً  مسایل مورد توجه شخص وزیر 
صاحب تحصیالت عالی واقع گردید و حتا ایشان از 
بعضی از این موضوعات آگاهی كامل هم نداشتند. 
این حركت استادان با در نظرداشت مواردی كه در 
از  یادداشت ترتیب شده تذكر به عمل آمده بود، 
جانب رسانه های پیشرو و طرفدار تحول و تکامل 
مدنی  حركت  یک  مدنی  ارزش های  به  اتکا  با 
خوانده شد. نماینده گان والیت پروان در خانۀ ملت 

این حركت  از  داشتند،  استادان  با  كه  مالقاتی  در 
پشتیبانی خود را اعالم نمودند، واقعی بودِن موارد 
بودِن  روشن  و  معترضین  یادداشِت  در  شده  ذكر 
اكثریت موارد در نزد مقامات رهبری والیت پروان، 

شخصیت های پروان را به تأسف واداشت.
مقام وزارت تحصیالت عالی به خصوص شخص 
با  را  موضوع  عالی،  تحصیالت  صاحب  وزیر 
جدیت دنبال كرده، هیأتی بلندرتبه در رأس محترم 
معین صاحب علمی مقام وزارت تحصیالت عالی 
موسسۀ  منسوبین  و  استادان  با  مالقات  جهت  را 
تحصیالت عالی پروان و وضاحِت بیشتر موضوع 
به موسسۀ تحصیالت عالی پروان فرستادند. هیات 
پروان،  عالی  تحصیالت  مؤسسه  استادان  تمام  با 
مأمورین و كارمندان مالقات نموده، از دریافت های 
خود به مقام محترم وزارت تحصیالت عالی چنین 

گزارشی را ارایه كردند.
همکار،  تیم  فاقد  پروان  عالی  تحصیالت  رهبری 
مانع  وضع،  چنین  تداوم  است.  متعهد  و  فعال 
پیشرفت و انکشاف نظام موسسۀ مذكور می گردد. 
اما رهبری موسسه در رأس شخص رییس موسسۀ 
تحصیالت عالی جهت حفظ قدرت به وسایل دیگر 
موی سفیدان،  نفوذ  از  استفاده  با  گردیده،  متوسل 
از  پارلمان،  در  مردم  نماینده گان  قومی،  متنفذین 
بهره  مبارك  معزز جهاد  نام و شهرت گذشته گان 
گرفته، خواهان تداوم وضع جهت عدم پیشرفت و 
انکشاف نظام در موسسه كمر بستند. متأسفانه كه 
در تحقق چینی هدف خالف توقع استادان و مردم 
سرزمین بالكشیدۀ پروان و وكالی پروان در خانۀ 
ملت كه در تب وتاب انتخابات ناموزون و تکیه زدن 
مجدد به كرسی پارلمان می سوزند، همنوایی نشان 
داده موجودیت وضع سیاسی و نزدیکی انتخابات 
در  موجوده  وضع  تداوم  خواهان  آورده  زبان  به 
در  نظام  انکشاف  عدم  باعث  اگر  ولو  موسسه 

موسسۀ تحصیالت عالی پروان گردد، شدند.
استادان تحصیالت عالی پروان كه در صدد بهبود 
كیفیت تدریس از طریق به وجود آوردن ادارۀ سالم 
می باشند، از این ابراز نظر متنفذین رهبری والیت، 
به  را  قضیه  تا  دارند  توقع  پارلمان  در  نماینده گان 
دیدۀ بصیرت نگریسته در جهت برآوردِن آرزوهای 
مردمی كه نسبت به عقب نگه داشته شدن نمی تواند 
با كمی تأمل از  بلند نمایند، باشند و  صدای رسا 
آیا  دهند:  جواب  كه  هستیم  آن  خواهاِن  آن ها 
موجودیت رهبری موسسۀ تحصیالت عالی پروان 
كه به یقین به نفع موسسه و مردم نیست، هرگاه به 
نفع آن ها باشد، مانع پیشرفت و انکشاف نظام در 
موسسۀ تحصیالت عالی پروان گردد، آیا خود را در 
این امر شریک نمی دانند، زیرا فعالیت و فشار آن ها 

باالی مقامات وزارت باعث تداوم وضع می گردد.

با احترام
 استادان تحصیالت عالی پروان

دانشگاه به روایت...
زبان  در  نیز  »ځی«  پسوند  گونه،  همین  به  دری!  فارسی   
پشتو یک پسوند اسم ساز است. مثاًل در واژه های »پوهنځی« 

اسم مکان  باید  پشتو  این پسوند »ځی« در  اما  یا »شونځی«. 

بزرگ تری را بسازد؛ چنان که »درملځی« که به گدام خانۀ داروها 

مکان  داروخانه،  یا  »درملتون«  به  تناسب  در  می شود،  گفته 

را  درملتون  چندین  ظرفیت  »درملځی«  یک  است؛  بزرگ تری 

دانشکده  و  »پوهنتون«  به  دانشگاه  نام گذاری  در  پس  دارد. 

پیوند  در  هم  یا  باشد،  داده  رخ  اشتباهی  باید  »پوهنځی«  به 

باید  پوهنتون  صورت،  این  در  »درملځی«.  و  »درملتون«  به 

»پوهنځی« می بود و »پوهنځی«، پوهنتون!

این مسأله كه بگذریم، سیاست جداسازی و تجربۀ زبان  از 
فارسی دری از دست كم نیم سده بدین سو جریان دارد. در این 

سیاست دو هدف دنبال می شود: نخست این كه باید شماری از 
واژگان اصیِل این زبان از كاربرد بیرون رانده شوند و به جای 
شاید  دیگر  جهت  در  شوند.  جای گزین  پشتو  واژگان  آن ها 
بیهوده می اندیشند كه جداسازی زبان فارسی دری به فارسی و 
دری، سبب شود كه روز تا روز زبان دری در افغانستان با نفوذ 
واژگان بیگانه، رنگ و مزۀ خود را  از دست دهد و شود آن 
چیزی كه چنین اندیشه پردازان برتری جوی زبانی می خواهند! 
برتری جوی  گروه های  چنین  اندیشه پردازان  از  یکی  باری 
زبانی گفته بود كه این زبان نه دری است، نه فارسی و نه هم 
فارسی دری؛ بلکه این زبان دری افغانی است. حال به فحوای 
این  دانه«،  پنبه  بیند  در خواب  »شتر  كه:  معروف  مثل  همان 
ساسیت دری افغانی سازی، چهرۀ خود را روشن تر از هر زمان 
دیگری نشان می دهد. اما یک نکته را باید این اندیشه پردازان 
در نظر داشته باشند كه با چنین سیاستی نه تنها هر گونه تفاهم 

در میان مردمان افغانستان را از بین می برند؛ بلکه زمینۀ توسعه 
و غنامندی زباِن خود را نیز نابود می سازند. 

ناتوانی  است.  بین االقوامی  زباِن  افغانستان  در  فارسی  زبان 
گاه  و  سنگین  زیان های  می تواند  افغانستان  در  زبان  این 
جبران ناپذیری را برای زبان های دیگِر این سرزمین پدید آورد. 
برای آن كه از گذشته تا امروز، فارسی پس از عربی، بزرگ ترین 
و غنی ترین زبان علمِی این حوزه  و حوزۀ كشورهای اسالمی 
بوده است. چنین است كه این زبان، پیوسته آبشخوری بوده 
است برای همۀ زبان های این حوزه. پس آنانی كه در جهت 
ناتوان سازِی زبان فارسی دری تالش می كند، بی آن كه بدانند، 

ریشه های ادبیاِت زبان خود را نیز از میان برمی دارند!
كه  می شنویم  آن جا  و  این جا  گاه گاهی  این كه  دیگر  سخن 
گویا  كه  می اندازند  باال  شانه  بزرگ منشانه  بسیار  شماری 
این همه گفت وگو بر سر  افغانستان مشکالت زیادی دارد و 

بگویم  می خواهم  نمی كند.  حل  را  مشکلی  هیچ  واژه،  چند 
دوستان بزرگ منش من! این جا سخن بر سر چند واژه نیست؛ 
بلکه سخن بر سر یک سیاسِت تفوق طلبانۀ زبانی و فرهنگی 
در  بزرگی  مشکل  به  خود  سیاست،  همین  هم اكنون  است. 
كه  را  سیاست هایی  چنین  باید   كه  است  شده  بدل  كشور 
نیست،  افغانستان  زبان های  و  فرهنگ ها  از  هیچ یک  به سود 
ریشه كن كرد. بگذاریم همۀ زبان های افغانستان در كنار هم، 
باید  كنند.  زنده گی  پُربار  و  و خوشبو  رنگین  باغ های  چنان 
مذهبی  چه  و  قومی  چه  زبانی،  چه  تفوق طلبی  هرگونه  با 
مبارزه كرد. با تفوق طلبی هیچ گونه تفاهمی پدید نمی آید؛ در 
را  یگانه گی  چتر  می توان  كه  است  تفاهم  و  همدیگرپذیری 
برافراشته نگه داشت. بگذاریم باغستان های فرهنِگ افغانستان 

در كنار هم همیشه پُرطراوت و پُربار بمانند.



Year 5  y  NO 1070 y Saturday 1 June 2013

www.mandegardaily.com سایت:  وب 

kبرگ آرایي: عبدالوهاب حنيفي

ویراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدیر خبر : اميری

گروه نویسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگر: ناجيه نوري

     مدیر مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزیع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

به  مسلح  مخالفان  از حمله  بین المللی صلیب سرخ، پس  كمیته 
كه  اعالم كرد  آباد،  این سازمان در شهر جالل  نماینده گی  دفتر 

تمام فعالیت هایش را در افغانستان متوقف كرده است.
در  سرخ  صلیب  بین المللی  كمیته  سخنگوی  رحیمی،  حسیب 
افغانستان گفت: »پس از حمله به دفتر جالل آباد، تصمیم بر این 
شد كه این دفتر مسدود شود و سایر فعالیت های كمیته صلیب 

سرخ در تمام افغانستان به طور موقت متوقف شود.«
وی افزود كه این دفتر به خاطر مصونیت جان كارمندانش، این 
تصمیم را گرفته است و مشخص نیست كه چه زمانی فعالیت های 

این كمیته در افغانستان از سر گرفته خواهد شد.
  حمله به دفتر صلیب سرخ

دفتر كمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر جالل آباد، چهارشنبه 
هدف حملۀ انتحاری قرار گرفت.

مقامات محلی گفته اند كه یک بمب گذار انتحاری مواد منفجره یی 
به همراه داشت، در مقابل ساختمان صلیب سرخ منفجر  را كه 
كرده و بعد دو فرد مسلح وارد ساختمان شدند. در نتیجه تبادل 
آتش میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در محل، دو مهاجم كشته 

شدند.
این  در  كه  می گوید  سرخ  صلیب  بین المللی  كمیته  سخنگوی 
رویداد، یک نگهبان دفتر كمیته صلیب سرخ كشته و یک كارمند 
زخمی  طور سطحی  به  آن  دیگر  داخلی  كارمند  دو  و  خارجی 

شدند.
به گفته وی، در طول فعالیت كمیته صلیب سرخ در افغانستان، 

این حمله در نوع خود بی سابقه بوده است.
در  درگیر  طرف های  به  بی طرفانه  شکل  به  سرخ  صلیب  كمیته 
از  هم  دلیل  همین  به  كه  می رفت  گمان  و  می كند  كمک  جنگ 

چنین حمالتی در امان باشد.

را  آباد  جالل  شهر  در  سرخ  صلیب  دفتر  به  حمله  مسوولیت 
تاكنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. حمله به كمیته صلیب 
سرخ دومین حمله به نهادهای بین المللی در افغانستان طی یک 

هفته بود.
هفتۀ  روز جمعه  نیز  كابل  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  دفتر 

گذشته شاهد حمله گروهی از مخالفان مسلح بود.
از  و  شد  تاسیس  پیش  ۱۵۰سال  سرخ  بین المللی صلیب  كمیته 

فعالیت این كمیته در افغانستان سی سال می گذرد.
سخنگوی كمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید كه این نهاد در 
۱۷ والیت افغانستان فعالیت دارد و این كمیته در افغانستان ۱۸۰۰ 

كارمند داخلی و خارجی دارد.
به معلوالن،  به اسیران جنگی، عرضه خدمات توانبخشی  كمک 
خدمات به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیرغذایی، كمک 
به آوارگان داخلی و خدمات آبرسانی از فعالیت های این كمیته 

در افغانستان است.
سخنگوی صلیب سرخ می گوید: »اكنون بسیاری از افراد نیازمند 

در افغانستان از كمک های صلیب سرخ محروم شدند.«

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ زمان خروج نیروهای 
بین المللی از كشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

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

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

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

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

0700263152

کمیتۀ صلیب سرخ:

تمام فعالیت های مان را در افغانستان 
متوقف کرده ایم

ارتش آلمان:
وضعیت شمال 

افغانستان خراب شده 
است

كه  می گویند  آلمان  ارتش  مقام های 
ماموریت  زیر  امنیتی در ساحه  وضعیت 
آن  از  بدتر  افغانستان،  شمال  در  آن ها 
است كه تصور می شد. شمار سوءقصدها 
و تهاجم های شورشیان در شمال نسبت 
به سال گذشته میالدی ۲۵ درصد افزایش 

یافته است.
راینر برینکمن، معاون ستاد رهبری ارتش 
از  پوتسدام  شهر  در  گذشته  هفتۀ  آلمان 
افغانستان  شمال  امنیتی  اوضاع  وخامت 
خبر داد. براساس آمار او، در سال گذشته 
۱۲۲۸ حمله در شمال افغانستان صورت 
قبل اش  سال  به  نسبت  كه  است  گرفته 

۲۴۱ مورد بیشتر است.
در  امنیتی  حوادث  شمار  این  از  پیش 
گزارش  مورد   ۱۰۰۹ افغانستان  شمال 
را  آمار  این  آلمان  ارتش  اما  بود،  شده 
مقام های  است.  كرده  اصالح  جدیداً 
در  طالبان  كه  اند  گفته  آلمانی  نیروهای 
دره  چهار  ولسوالی  مانند  ناآرام  مناطق 
در والیت قندوز، قدرت جنگی بیشتری 

كسب كرده اند.
اما عبداهلل تلوار، آمر...     ادامه صفحه 6


