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حکومــت وحــدت ملــی، امــام محمــد وریمــاچ را بــه 
عنــوان رییــس دبیرخانــه کمیســیون مســتقل انتخابــات 

منســوب کــرده اســت.
در خبرنامه یــی کــه از ســوی دفتــر ریاســت جمهــوری 
ــد از  ــی بع ــای غن ــه آق ــت ک ــده اس ــده، آم ــر ش منتش
مصاحبــه بــا هشــت تــن از نامــزدان ایــن پســت، آقــای 

وریمــاچ را برگزیــده اســت.
دبیرخانــه  رییــس  انتخابــات،  قانــون  اســاس  بــر 
ــای  ــت اعض ــق اکثری ــه تواف ــات ب ــیون انتخاب کمیس
رییــس  منظــوری  از  بعــد  و  پیشــنهاد  کمیســیون 

. می شــود  تعییــن  جمهــوری، 
ــود را  ــی خ ــات عال ــد تحصی ــاچ در هن ــای وریم آق
ــو  ــات عض ــی انتخاب ــت. او در دور قبل ــام داده اس انج

ــود . ــات ب ــیون انتخاب ــانه های کمیس ــیون رس کمیس
آقــای وریمــاچ مدتــی را در دفتــر یوســف نورســتانی، 
رییــس پیشــین کمیســیون انتخابــات کار کــرده اســت و 

از لحــاظ قومیــت نورســتانی اســت.
ــت  ــت در ارگ ریاس ــن پس ــزدان ای ــا نام ــه ب مصاحب
رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  بــا حضــور  جمهــوری 
ریاســت  معــاون دوم  دانــش،  اجرایــی، و ســرور 

جمهــوری افغانســتان انجــام شــد.
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۱۴ بــا اتهامــات 
شــدید تقلــب همــراه بــود؛ در محــور اتهامــات، 
دبیرخانــه  پیشــین  رییــس  امرخیــل،  ضیا ء الحــق 
کمیســیون مســتقل انتخابــات قــرار داشــت کــه در پــی 

ــد. ــری ش ــه کناره گی ــور ب ــات مجب ــن اتهام ای
نظــام  و  انتخاباتــی  کمیســیون های  اصاحــات 
در  موافقــت شــده  مــواردی  از جملــه  انتخاباتــی 

بــود. ملــی  وحــدت  حکومــت  توافقنامــه 

نفوس  احوال  ثبت  نافذ  قانون  جمهوری،  ریاست 
را تعدیل کرده که در نتیجۀ آن واژۀ جنجال برانگیز 
درج  شناسنامه ها  در  شهروندان  قومیت  و  "افغان" 

می شود. 
ریاست جمهوری می گوید که با توشیح طرح تعدیل 
برای  مانعی  هیچ  دیگر  نفوس،  احوال  ثبت  قانون 

توزیع شناسنامه های الکترونیکی وجود ندارد.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
تعدیل  طرح  که  گفت  خبری  نشست  در  پنجشنبه 
قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور در 

نشست کابینه توشیح شد.

او افزود که در کنار ذکر کلمه افغان به عنوان ملیت، 
الکترونیکی درج  نیز در شناسنامه های  افراد  قومیت 

خواهد شد.
آقای مینه پال می گوید که این کار براساس نظریات 

اکثر اقوام در کشور صورت گرفته است.
قومیت  ذکر  بدون  ملیت  عنوان  به  افغان  واژه  درج 
افراد یکی از مشکات اساسی بود که روند توزیع 

شناسنامه های الکترونیکی را متوقف ساخته بود.
دوم  معاونیت  دفتر  نیز  ازاین  قبل  که  گفتنی ست 
ریاست جمهوری کشور اعام کرده بود که به زودی 
در  الکترونیکی  شناسنامه های  توزیع  آغاز  فرمان 

کشور صادر خواهد شد.
پس از اعامیۀ خبری ارگ، اعتراض ها در شبکه های 
باال  جمهوری  رییس  اقدام  این  برضد  اجتماعی 

گرفت. 
ده ها تن دیروز در واکنش به این اقدام ارگ دست 
نمی دهند  اجازه  که  گفته اند  آنها  زده اند.  تجمع  به 

هویت شان مصادره شود. 
به  دست  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  تن  صدها 
را  جمهوری  ریاستی  اقدام  این  و  زده  اعتراض 

محکوم کردند. 
قانون  براساِس  که  هستند  مدعی  مجلس  اعضای 
قانون،  وجود  صورت  در  تقنینی،  فرامیِن  صدور 
را  تقنینی  فرمان  صدور  صاحیت  رییس جمهور 
ندارد! بنابر این، چون قانون ثبت احوال نفوس وجود 
دارد، صدور فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور در 

این مورد خاف قانون و باطل است.
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قانون  سرانجام  افغانستان  رییس جمهوری 
به  منجر  که  را  نفوس  احوال  ثبت  تعدیل یافتۀ 
در جامعه شده  زیاد  سروصداها و جنجال های 
از تعطیات مجلس نماینده گان  با استفاده  بود، 
توشیح کرد. قانون جدید و مادۀ ششم این قانون 
که بر سِر آن هنوز گفت وگوها پایان نیافته است، 
عمًا به گونه یی تعدیل شده که کنار ذکر کلمۀ 
عنوان  به  کشور  شهرونداِن  ُکل  برای  "افغان" 
ملت، قومیِت افراد نیز ذکر شود. به این صورت، 
به  خود،  ادعای  به  کشور،  ریاست جمهوری 
از  پیش  که  الکترونیکی  شناس نامه های  جنجاِل 
پایان داده  انتقادهای زیادی روبه رو بود،  با  این 
و همچنان به هدِف کاِن خود که درج هویِت 
افراد در شناس نامه ها بوده نیز دست یافته است. 
اقدامِ  این  با  ریاست جمهوری  که  حالی  در 
نماینده گان،  مجلس  نبود  یعنی  غیرقانونی 
وضعیت را از گذشته نیز بدتر کرده است. همین 
حاال موجی از اعتراض ها جامعه را فرا گرفته و 
آنانی که با چنین طرحی مخالف بوده اند، نسبت 
به توشیح قانون ثبت احوال نفوس واکنش نشان 
داده اند. احتمال برده می شود که موج اعتراض ها 
نسبت به این اقدام ریاست جمهوری در روزهای 
این  با  رابطه  در  حداقل  شود.  نیز  بیشتر  آینده 
مسأله، می توان سه نوع دیدگاه را از همان آغازِ 
الکترونیکی  شناس نامه های  سِر  بر  جنجال ها 

تشخیص داد.
دیدگاه نخست 

 این دیدگاه به یک گروه شوونیستی تعلق دارد 
که با تعمیم واژۀ "افغان" به ُکل جمعیِت کشور 
و  سیاسی  استفاده های  واژه  این  از  می خواهد 
ابزاری ببرد. این گروه که عمدتًا قدرِت سیاسی 
پانزده  ویژه  به  و  مختلف  دوره های  طی  را 
اختیار خود  در  انحصاری  به صورِت  اخیر  سال 
داشته، حتا به سختی حاضر می شود که دیگران 
است  جالب  بسیار  سازد.  سهیم  قدرت  در  را 
ارزش های  به  متعهد  را  خود  که  کشوری  در 
قدرت  گروه،  این  دید  از  می داند،  دموکراتیک 
در  همیشه  انحصاری  صورِت  به  باید  سیاسی 
اختیار یک قوم باشد. یکی از تیوریسن های این 
گروه شوونیستی به صورِت آشکار می گوید که 
سوای قوم او، هیچ کسی در افغانستان حکومت 
کرده نمی تواند. آیا با توجه به چنین دیدگاهی، 
آن هم در جهان معاصر، می توان در دروِن یک 
جامعه به زیسِت باهمی دست یافت؟ در کشوری 
مثل هند، از یک اقلیِت مسلمان می تواند کسی 

رییس جمهوری باشد، اما در افغانستانی که هنوز 
چگونه  نیست،  مشخص  آن  اکثریِت  و  اقلیت 
محروم  شدن  رییس جمهور  حق  از  دیگران 

می شوند؟ 
شاید عده یی بگویند که این مسأله ادعایی بیش 
همۀ  کشور،  اساسی  قانون  اساس  بر  و  نیست 
در  که  دارند  را  حق  این  افغانستان  شهرونداِن 
اما  کنند.  شرکت  مساویانه  به صورِت  انتخابات 
نشان  را  چیزی  چنین  متأسفانه  امر،  واقعیت 
نمی دهد و همین که همواره تاش می شود فقط 
از یک قومِ مشخص به عنوان رییس جمهوری 
سخن گفته شود، نشان می دهد که به "دیگران" 
چنین حقی در عمل اختصاص نیافته است. این 
شهرونداِن  همۀ  بر  افغان  کلمۀ  تعمیم  با  گروه 
دوره های  به  را  جامعه  عمًا  می خواهد  کشور 
شکل  سلطه  و  سرکوب  اساِس  بر  که  گذشته 

گرفته بود، برگرداند.
دیدگاه دوم

که  قبلی  گروه  با  مخالفت  در  گروه  این 
دیدگاه های شوونیستی دارد، واژۀ افغان را صرفًا 
و  می داند  کشور  در  مشخص  قومِ  یک  هویِت 
خواهان آن است که قومیت ها به صورِت واضح 
باور  به  درج شوند.  در شناس نامه ها  و  تعریف 
جمعیت  کِل  بر  افغان  واژۀ  تعمیم  گروه،  این 
که هدف های  است  تاریخی  دروِغ  کشور، یک 
سیاسی را دنبال می کند. این گروه باور دارد که 
واژۀ "افغان" به اقلیتی در کشور خطاب می شده 
نام کشور و سپس به ُکل شهرونداِن  به  و بعداً 
آن تعمیم یافته است. به باور این گروه، تعمیم 
این واژه برساختۀ ذهنیِت سلطه گرایانه است که 
نمی تواند به همدیگر پذیری و زیسِت باهمی در 
جامعه منجر شود. موجودیِت سال ها اختاف و 
رویارویی در کشور ناشی از چنین ذهنیتی ست 
که جامعه را دچار انقطاب و شکاف های کاِن 
این  است.  کرده  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
گروه باور دارد که کشورهایی که بر اساس نامِ 
یک قوم و یا ملیِت مشخص شکل گرفته اند، با 
معضل قومی مواجه شده اند و توانسته اند آن را 
فقط به دو صورِت ممکن حل کنند: ۱( یا زور 
گفته و یک هویِت قومی را به تمام شهروندان 
ملی  اجماع  یک  در  یا   )۲ اند،  داده  تعمیم 
شهروندان  سیاسِی  هویت  به  را  آن  توانسته اند 
همۀ  که  می گوید  گروه  این  مثًا  بکاهند.  فرو 
کسانی که در تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان 
و هندوستان زنده گی می کنند، به این قومیت ها و 

یا مذاهب تعلق ندارند. چه بسا که شمار زیادی 
می کنند،  زنده گی  ازبکستان  در  که  کسانی  از 
تاجیک و روس و یا متعلق به قومیت های دیگر 

اند.
دیدگاه سوم

راه  می خواهد  اعتدالی  صورِت  به  گروه  این   
بیرون رفتی به معضِل قومی و ملی در کشور پیدا 
با اتکا به این سیاست تاش می کند که  کند و 
به  دهد.  به دست  "افغان"  واژۀ  از  تازه  تعریفی 
متمادی  دهه های  طی  که  حاال  گروه،  این  باور 
کشور  شهروندان  ُکل  نامیدن  برای  افغان  واژۀ 
حتا به صورِت یک دروغ تاریخی استفاده شده، 
می توان آن را به عنوان هویت سیاسی پذیرفت، 
به شرط این که کسی از آن استفادۀ قومی نکند. 
مشکل  به  می خواهد  این صورت  به  گروه  این 
قومی موجود در کشور پایان دهد و راهی میان بر 

برای معضل قومیت در کشور بیابد.
نتیـجه

محور  در  دیدگاه  سه  این  صورت،  هر  به   
وجود  گذشته  از  کشور  در  قومی  بحث های 
را  خود  پُررنگ تر  صورِت  به  حاال  و  داشته 
قومی  مسایل  سِر  بر  بحث  البته  می دهد.  نشان 
و هویتی را نباید به معنای عصیان و طغیان به 
شمار آورد و از آن تعبیرهای خطرناک و بددالنه 
ارایه کرد. بل چنین فضایی، ناشی از آگاهی و 
که  باشد  می تواند  جامعه  یک  اعضای  شناخِت 
بر سِر مسایل کان ملِی خود می خواهند با یک 
ما روزی  تعامل شوند.  دیگر وارد گفت وگو و 
آغاز  کشور  در  بحث ها  این  کردِن  باز  به  باید 
کنیم و به اختافاتی که ممکن است در جامعه 
پایان  باشد،  کرده  بروز  مسایل  این گونه  سِر  بر 
کردِن  وادار  و  زور  با  که  کرد  فکر  نباید  دهیم. 
هویتی،  مشکات  می توان  سکوت  به  دیگران 
سیاسی و قومی در یک جامعه را حل کرد. این 
اختافات و طرز دیدها باقی می مانند و چه بسا 
باز  دهان  خونین  و  بد  بسیار  به صورِت  زمانی 
کنند. مردم افغانستان حق دارند که بر سِر مسایل 
ملی و کشورِی خود فکر کنند و شرایطی را به 
وجود آورند که همه در تفاهم و توافق به سر 
ببرند. ریاست جمهوری با این اقدامِ خود به حِل 
مشکِل شناس نامه های الکترونیکی کمک نکرده 
سلطه گرایانۀ  و  شوونیستی  ذهنیت  بل  است، 
خود را نشان داده که متأسفانه پیامدهای خوبی 

برای کشور و ثباِت آن نخواهد داشت.  
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احمـد عمران

ریـشۀ 
تحـریِف هـویت ها

 کجـاست

 

ســه روز پیــش، کابــل شــاهد دو حملــۀ انتحــاری در 
ــاِت  ــان حم ــا آن، طالب ــان ب ــز هم زم ــود و نی ــک روز ب ی
ــه راه  گســترده یی را در والیت هــای فــراه، لغمــان و بغــان ب
ــرف  ــه تص ــک را ب ــه و برف ــوالی تال ــا ولس ــد و حت انداختن
ــد. آن چــه کــه از ایــن حمله هــا می تــوان دریافــت،  درآوردن
ــت  ــال اس ــان فع ــِی طالب ــین جنگ ــم ماش ــوز ه ــه: هن این ک
ــا  ــه خشــونت ب ــِل گذشــته، دســت ب ــد مث ــا می توانن و آن ه

ــد.  ــا بزنن ــاده ترین روش ه س
ــان و  ــاِت هم زم ــم، حم ــه بگذری ــی ک ــاِت جبهه ی از حم
پــی در پــِی انتحاری هــا در کابــل، بــارِ دیگــر همــان ســـواِل 
ــد  ــد کــه »انتحــاری از کجــا می آی تکــراری را مطــرح می کن

ــه هــدف می رســند؟« ــه ب ــان چگون و انتحاری
از  امنیتــی کشـــور،  مقام هــای  از  بســیاری  کنــون  تــا   
ــراد  ــی اف ــه برخ ــد ک ــی، گفته ان ــت فعل ــس امنی ــه ریی جمل
ــای  ــد و در موتره ــه می دارن ــان را نگ ــخاص، انتحاری و اش
شیشه ســیاه، آنــان را بــه اهداف شــان انتقــال می دهنــد. 
ــی  ــار و اطاعات ــا اخب ــا، باره ــوع اعتراف ه ــن ن ــار ای در کن
نظیــر این کــه داعــش یــا طالبــان قصــد دارنــد فــان 
ــده  ــبب نش ــچ گاه س ــز هی ــد نی ــرار دهن ــدف ق ــم را ه مراس
ــا گــردد؛  ــت، خنث ــد صــورت می گرف ــه بای ــی ک ــه حمله ی ک
چــه رســد بــه این کــه واضــح شــود کــه افــراد و اشــخاِص 
ــد و از  ــا ان ــا کی ه ــن انتحاری ه ــدۀ ای ــی و انتقال دهن حام

کجــا می آینــد و چــرا بازداشــت نمی شــوند و غیــره.
 مــا بارهــا گفتیــم و بــارِ دیگــر نیــز می گوییــم کــه حمــاِت 
تروریســتِی هدف منــد در کابــل، بــدون همــکاری یــک 
حلقــۀ خــاص و مــزدورِ دشــمن کــه در داخــِل دســتگاه های 
ــد  ــور دارن ــی، حض ــای امنیت ــوص نهاده ــی، به خص حکومت
ــد  ــرادِ قدرت من ــا و اف ــی مقام ه ــورِ برخ ــم در مح ــا ه و ی
ــرای  ــه را ب ــده، زمین ــن ع ــت. ای ــن نیس ــد، ممک می چرخن
عملیات هــای تروریســتی مســاعد می ســازند و منفعــِت 

ــد.  ــان می جوین ــش را از آن می خوی
ــد  ــز تأیی ــد نی ــای ارش ــرِف مقام ه ــا از ط ــرِف م ــن ح ای
شــده و می شــود، امــا هنــوز بــه ایــن ســوال پاســِخ صریــح 
ــِر  ــور در براب ــی درخ ــرا اقدام ــه "چ ــت ک ــده اس داده نش
ســتون پنجمی ها  صــورت نمی گیــرد؟" مــا دیگــر بــاور 
ــدارک  ــروِن مرکــز ت ــۀ انتحــاری از بی ــم کــه هــر حمل نداری
دیــده می شــود. درســت اســت کــه محــِل رهبــری و مرکــِز 
خط دهنــدۀ ایــن حمله هــا و سررشــتۀ مدیریــِت آن هــا 
ــرادی  ــز اف ــل نی ــا در خــودِ کاب در پاکســتان وجــود دارد، ام
هســتند کــه بــه پاکســتان وصل انــد و در داخــِل نظــام بــرای 

بیگانــه گان کار می کننــد.
بارهــا گفتــه و ثابــت شــده اســت کــه انتحاریــان در مرکــز، 
ــه  ــن ب ــد و ای ــدن می کنن ــان دی ــِک اهداف ش ــِق نزدی از مناط
ــاری،  ــات انتح ــم حم ــز تنظی ــه مراک ــت ک ــاِی آن اس معن
در کابــل و در مناطــِق ســبز و بااهمیــت ـ کــه در عیــن 
ــا چــرا  ــد. ام ــرار دارن ــی اســت ـ ق حــال خــط ســرِخ امنیت
ــِی مســأله توجهــی صــورت  ــه این همــه آشــکاری  و پیدای ب

نمی گیــرد؟
 واضــح اســت کــه جنــِگ افغانســتان بــه یــک جنــِگ بســیار 
ــز  ــدِن مراک ــا نش ــده و خنث ــل ش ــی تبدی ــده و عایدات پیچی
ــوع  ــن ن ــه در همی ــز ریش ــل نی ــان در کاب ــِی انتحاری اصل
ــایی و  ــز شناس ــن مراک ــد ای ــر آن، بای ــا دارد. در غی بازی ه
ــت و  ــوم نیســت کــه چــرا دول ــق معل ــود می شــدند. دقی ناب
ــد  ــی نمی گیرن ــا را پ ــن بازی ه ــرنِخ ای ــی، س ــای امنیت نهاده
ــاِت  ــا و حم ــۀ ناامنی ه ــردِن ریش ــک ک ــه خش ــدام ب و اق

تروریســتی نمی کننــد.
بــه هــر صــورت، ســال ۱396 بــا توجــه بــه تحرکاتــی کــه 
در آســتانۀ آن دیــده می شــود، یــک ســاِل بســیار دشــوار از 
ــی  ــای جبهه  ی ــان علمیات ه ــود. طالب ــد ب ــی خواه ــِر امنیت نظ
ــد داد  ــش خواهن ــِش رو افزای ــارِ پی ــان را در به و انتحاری ش
ــرای دولــت و مــردم قابــل نگرانی ســت و ایجــاِب  و ایــن ب
تغییراتــی در ســطوِح مختلــِف نهادهــای امنیتــی و در ســطِح 

ــد. ــا می کنـ ــراد و برنامه ه اف
 اگــر ســران دولــت وحــدت ملــی نتواننــد در ســال جدیــد، 
راهبــردی بــه روز و کارآمــد بــرای مشــکاِت امنیتــی تدویــن 
کننــد، ســال ۱396 ســالی پـُـر از خــون و خشـــونت خواهــد 

بــود! 

ستون پنجمی ها  همچنان
 در ناز و نعمت

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1976    شنبه      14حو ت    /   ا  سفند          y    1395   5 جما د ی الثا نی   y 1438   4 ما ر چ    2017



ابوبکر صدیق
بـه  رسـیده گی  درامـور  دولـت  وزارت  مسـووالن 
حـوادث می گویند کـه گزارش هـای هیأت افغانسـتان 
از وضعیـت بنـد سـرریز تاجیکسـتان جـدی اسـت و 
حکومت افغانسـتان تـاش دارد تا بـرای جلوگیری از 

آسـیب های احتمالـی آماده گـی بگیـرد.
ویـس احمـد برمک وزیـر دولـت در امور رسـیده گی 
نشسـت  در  پیـش  هفتـه  کـه   طبیعـی  حـوادث  بـه 
"کاهـش خطـرات حـوادث طبیعی" صحبـت می کرد، 

در حاشـیه ایـن نشسـت بـه خبرنـگاران گفـت که بند 
سـرریز که در مزر تاجیکسـتان و افغانسـتان قرار دارد، 
در زلزلـه سـال قبل خطـر فر ریختـن  آن افزایش یافته 

و برخـی از روسـتاهای افغانسـتان تهدیـد می کنـد. 
آسـیب  نقـاط  بررسـی  بـرای  افـزود:  برمـک  آقـای 
پذیـر ایـن بنـد یـک کمیسـیون بین وزارتـی تشـکیل  
شـده اسـت کـه پیـش از ایـن یـک سـفر بـه کشـور 
تاجیکسـتان داشـته اند و گزارشـی های ایـن کمیسـیون 
نشـان می دهد که تهدید خطر ناشـی از شـگافته شـدن 

ایـن بنـد کـه متوجـه برخـی از روسـتاهای افغانسـتان 
اسـت. می شـود،جدی 

وزیـر دولـت در امـور رسـیده گی بـه حـوادث گفـت 
کـه در آینـدۀ نزدیک یـک تیم تخصصـی دیگر جهت 
بررسـی ایـن بند "بند سـرریز" به کشـور تاجیکسـتان 

سـفر خواهـد کرد. 
در حـال حاضـر ۱6 میلیـارد مترمکعـب آب در بنـد 
سـرریز تاجیکسـتان کـه یـک بنـد طبیعـی اسـت گرد 
آمـده اسـت و احتمـال دارد کـه بـا فروریختـن ایـن 
بنـد درنتیجـۀ زمیـن لـرزه، سـطح آب در دریـای آمـو 
تـا چنـد متـر بلنـد شود.کشـورهای دوطـرف دریـای 
آمـو بـه جـز از افغانسـتان آماده گی های شـان را بـرای 
فروریختـن احتمالـی ایـن بنـد گرفتـه انـد، درحالی که 
3۲۰ روسـتای افغانسـتان را ایـن خطر تهدیـد می کند.
از  متخصـص  تیـم  کـه  کـرد  تصریـح  برمـک  آقـای 
تاجیکسـتان بـه سـاحه بنـد سـرریز می رونـد و تمـام 
بنـد رامـورد  آفرینایـن  نقـاط آسـیب پذیـر و خطـر 
شـدن  تکمیـل  از  پـس  و  می دهنـد  قـرار  بررسـی 
از  جلوگیـری  بـرای  افغانسـتان  دولـت  بررسـی ها 

می کنـد. اقـدام  بنـد  ایـن  خطرهـای 
وزیـر دولـت در امور رسـیدگی بـه حوادث بیـان کرد 
کـه نگرانـی جـدی از خطـر ایـن بنـد در حـال حاضر 
وجـود نـدارد، امـا دولـت افغانسـتان تـاش می کند تا 
تدابیـر پیش گیرانـۀ تهدیـد خطـر از ایـن بنـد را کـه 
متوجـه برخی از روسـتاها افغانسـتان می شـود داشـته 

. شد با
تیـم   پیشـین  بررسـی های  کـه  کـرد  تصریـح  او 
متحصصـان افغانسـتان - تاجیکسـتان کـه ایـن بنـد را 
مـورد بررسـی قـرار داده انـد، می گوینـد کـه نگرانـی 
فروریختنایـن بنـد وجود دارد که برخی از روسـتاهای 
کشـور افغانسـتان و تاجیکسـتان کـه در کنـار دریا آمو 

قـرار ادارنـد را تهدیـد می کنـد.
او گفـت: زلزله یـی کـه در سـال گذشـته اتفـاق افتـاد، 
نگرانی هـا ناشـی از فروریختـن ایـن بنـد را افزایـش 

داده است.
بند سـرریز تاجیکسـتان کـه در منطقۀ مرزی بدخشـان 
افغانسـتان و تاجیکسـتان موقعیت دارد، درسـال ۱9۱۱ 
میـادی در نتیجـۀ لغـزش یـک کـوه بـه گونـۀ طبیعی 
ایجـاد شـد، امـا گفتـه می شـود کـه درحـال حاضر که 
۱6 میلیـارد متـر مکعـب آب در آن گرد آمده اسـت و 

احتمـال فروریختـن این بند بیشـتر اسـت.
از طرفـی هـم، مسـووالن در وزارت انـرژی و آب بـا 
اشـاره بـه تهدیـد که از این بنـدی که به شـکل طبیعی 
در سـال )۱9۱۱ ( بـه اثـر لغـزش کـوه، ایجـاد شـده 
می گوینـد کـه بـرای بررسـی آن هیـأت بین وزارتی از 

طـرف افغانسـتان عازم کشـور تاجیکسـتان شـده اند.
عبدالبصیـر عزیـزی، سـخنگوی وزارت انـرژی و آب 
می گویـد کـه بـا تکمیـل شـدن ایـن بررسـی دولـت 
افغانسـتان بـرای جلوگیـری خطـری کـه از ایـن بنـد 
متوجـه روسـتاها افغانسـتان می شـود، اقـدام خواهـد 

. د کر
دولـت  اجرایـی  ریاسـت  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 
وحـدت ملـی برهمآهنگی کشـورهای آسـیب پذیر از 

ایـن رویـداد تأکیـد کـرده اسـت.
جاویـد فیصـل، معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایـی 
در ایـن مـورد بـه رسـانه ها گفتـه حکومت افغانسـتان 
بـا کشـورهای  ایـن موضـوع  بـرای حـل مشـکات 
آسـیب پذیـر، در تمـاس اسـت که آنـان بتواننـد ما را 

در ایـن راسـتا همـکاری کننـد.
تاجیکسـتان هیـچ کشـوری  بنـد سـرریز  از  هرچنـد 
وزارت  مسـووالن  امـا  نمی کنـد،  اقتصـادی  اسـتفاده 
بنـد  ایـن  فروریختـن  کـه  می گوینـد  آب  و  انـرژی 
زندگـی5 میلیـون انسـان را در کشـورهای کـه در کنار 

دریایـی آمـو موقعیـت دارنـد، تهدیـد می کنـد.
گفتـه می شـود کـه تخلیـۀ آب این بنـد یگانـه راه حل 
اسـت، امـا اکنـون ایـن کار از تـوان کشـورها آسـیب 

پذیـر  بیرون اسـت.

ــداوی  ــز ت ــن مراک ــی از بزرگتری ــفاخانه صحت طفلیک ش
ــج  ــی رن ــزار خدماتصح ــود اب ــوراز کمب ــودکان درکش ک

می بــرد.
ایــن شــفاخانهکه درحــال حاضــردر هفت بخــش )داخلــه، 
جراحــی، اورتوپیــدی )اســتحوان(، گــوش و گلــو، عاجــل، 
ــک و ۱۷6  ــتن ۲۰۰ پزش ــا داش ــی کلینیک(ب ــدی و پول جل
نرس،فعالیــت می کنــد؛ امــا مراجعــه بیــش از حدبیمارانبــه 
ایــن بیمارســتان کــه شــمار آن هــا بــه ۷۰۰ تــا یــک 
ــن  ــا ای ــده ت ــبب ش ــد، س ــودک در روز می رس ــزار ک ه
ــد  ــته خودنتوان ــات دست داش ــدک امکان ــا ان ــتان ب بیمارس

ــد.  ــاران رســیدگی کن ــه همۀبیم ب
نبــود اتاق هــای مناســب و کمبــود بســترها بــرای بیمارانــاز 
ــود  ــمرده می ش ــتان ش ــن بیمارس ــردر ای ــای دیگ چالش ه

کهبیمارانایــن شــفاخانه بــه آن مواجــه انــد.
مســووالناین بیمارســتانبا اشــاره بــه نبــود بســترهای کافــی 
ــداوی چهــار  ــرای ت ــد کــه آن هــا از یــک بســتر ب می گوین

ــد. ــتفاده می کنن ــض اس مری
شــاه محمــود  یکتــن از داکتــران شــفاخانه صحــت طفــل 
ــدگار می گویــد کــه داکتــران  ــه روزنامــه مان در صحبــت ب
تمــام تــاش خــود را به خاطــر تــداوی کــودکان بــه خــرج 
می دهنــد؛ امــا بــه دلیــل مراجعۀبی حدبیمــاران آن هــا 

ــد. ــیده گی الزم کنن ــان رس ــۀ آن ــه هم ــد ب نمی توانن
وی افزود:مــا "نظــر بــه الیحــه وظایــف مســوولیت داریــم 
ــاعت کار  ــط هشــت س ــفاخانه فق ــن ش ــه در ای ــه روزان ک
کنیــم"؛ امــا بــه دلیلکمبــود داکترانــو مراجعــه بی حدبیمــاران، 

مــا مجبوریــم دوچنــد ایــن وقــت معینــه کار کنیــم.
ســاحات  از  مراجعهبیمــاران  بیشــترین  او،  گفتــه  بــه 
ســاحات  آن  در  اســت،زیرا  کشــور   دوردســت 
عرضــه خدمــات صحــی ضعیــف اســت؛ لــذا بیمــار 
ــه  ــداوی ب ــت ت ــان را جه ــد، اطفالبیماراش داران،مجبوران

بیاورنــد. ایــن شــفاخانه 
از دولــت می خواهــد تــا بــه وضعیــت شــفاخانه  او 
صحــت طفــل توجــه کــرده و امکانــات مناســب را جهــت 

ــد. ــم کن ــفاخانه فراه ــن ش ــه ای تداویبهتربیمارانب
هم چنــان، عبــداهلل یکتــن از مریضــداران کــه باشــنده 
والیــت غزنــی اســت و کودکــش مبتــا بــه مریضــی ســینه 
و بغلشــده اســت، می گویــد کــه کودکــش بعــد از مریضــی 
ــه  ــا ب ــی بســتری شــد؛ ام شــدید در شــفاخانه ملکــی غزن
خاطــر عــدم تــداوی کودکــش در آن شــفاخانه، وی را بــه 

ــتاده اند. ــل فرس کاب
او افــزود: از وقتــی کــه بــه ایــن شــفاخانه آمده ایــم 
تــا حــال وضعیــت طفلــش خــوب نشــده، داکتــران 
ــه چهــار مریــض  ــر اســت، ب ــه یــک نف وســایلی را کــه ب
ــا صــورت  ــه مریضــان م ــد و توجــه خوبب اســتفاده می کنن

. نمی گیــرد
وی در ادامــه صحبت هــای خویــش بیــان داشــت:ما از 
ــه اینجــا آمده ایــم و پــول نداریــم"؛ امــا از وقتــی  "غریبــی ب
ــه ایــن شــفاخانه آمده ایــم حتــی "یــک پیچــکاری را  کــه ب

ــم". ــداری کنی ــرون شــفاخانه خری ــم از بی مجبوری
در همیــن حال،داکتــر نورالحــق یوســفزی رییــس شــفاخانه 
ــاران داران، در  ــکات بیم ــد مش ــا تأیی ــل ب ــت طف صح
ــا روزنامــه مانــدگار گفــت: " شــفاخانه صحــت  صحبــت ب
ــه در  ــت ک ــمی اس ــس رس ــفاخانه کمپلک ــه ش ــل یگان طف
هفــت بخــش اساســی مصــروف تــداوی کــودکان اســت؛ 
امــا مراجعــه بیــش از حــد بیمارانکــه روزانــه بــه ۷۰۰ تــا 
ــوده   ــتر ب ــفاخانه بیش ــت ش ــد، از ظرفی ــن می رس ۱۰۰۰ ت
و  رونــد تــداوی کــودکان را بــه مشــکات مواجــه کــرده 

اســت. "
او افــزود: "بیمارانــی کــه وضعیت شــان در ســایر شــفاخانه ها 
دولتــی یــا شــخصی وخیــم می باشــد و امیــد زنــده مانــدن 
آن هــا بســیار کــم اســت بــه شــفاخانه صحتطفانتقــال داده 
می شــوند؛ امــا داکتــران شــفاخانه صحــت طفــل بــه خاطــر 
تصــور اخاقــی کــه دارنــد، ایــن بیمــاران را می پذیرنــد و 

بــه خاطــر تــداوی آن هــا تــاش خودمی کننــد."
بــه گفتــه آقــای یوســفزی، شــفاخانه صحــت طفــل دارای 
ــا  ــودکان می باشــد؛ ام ــداوی ک ــرای ت ــز ب وســایلطبی مجه
ایــن وســایلبرای همــه بیمارانکافــی نمی باشــد؛ زیــرا 
ــت  ــض اس ــک مری ــتفاده ی ــرای اس ــه ب ــی ک ــایل طب وس
ــار  ــی چه ــه ال ــداوی س ــرای ت ــه ب ــد ک ــا مجبوران آن ه

ــد." ــتفاده کنن ــودک اس ک
ازســویی هــم، داکتــر روح اهلل مجــروح، ســخنگوی وزارت 
ــدگار گفــت:"  ــه مان ــه روزنام ــه ب ــه در مصاحب صحــت عام
ــدود  ــه مح ــت عام ــی وزارت صح ــای بودیجه ی ظرفیت ه
بــوده و خدماتــی را کــه وزارت صحــت عامــه در اختیــار 
شــفاخانه صحــت طفــل قــرار می دهــد بــه مراتــب بیشــتر 
از ظرفیــت و امکانــات دســت داشــته وزارت صحــت 
عامــه اســت؛ لــذا ایــن مشــکل اســت کــه وزارت صحــت 
عامــه در کوتــاه مــدت بــه همۀمشــکات شــفاخانه صحــت 

طفــل رســیدگی کنــد."
وی افــزود:"در ســال جــاری وزارت صحــت صحــت عامــه 
ــفاخانه را  ــیون ش ــخصیه و کاناالزیس ــش تش ــت بخ توانس
بــه کمــک کشــور هندوســتان بــا امکانــات خــوب تجهیــز 

ــم  ــه تصمی ــت عام ــده وزارت صح ــال آین ــد و در س کن
ــب  ــا بخــش جراحــی قل ــه کمــک کشــور ایتالی ــا ب دارد ت
کــودک را در شــفاخانه صحــت طفــل فعالســازد.در پهلــوی 
ــت  ــا ظرفی ــد ت ــاش می کن ــه ت ــن، وزارت صحــت عام ای
ــش  ــه افزای ــه مرحل ــه ب ــل  را مرحل شــفاخانه صحــت طف

دهــد."
آقــای مجــروح در ادامــه صحبت هــای خویــش بیــان 
داشــت: " وزارت صحــت عامــه برنامــۀ ایجــاد شــفاخانه های 
ــدر ســاحات  ــا عرضــه خدمــات درســت صحی کوچــک ب
ــا  ــت دارد ب ــودکان روی دس ــرای ک ــور ب ــت کش دور دس
ــاران را  ــن بیم ــه ای ــمار مراجع ــفاخانه ها، ش ــن ش ــا ای ایج

ــه شــفاخانه صحــت طفــل کاهــش دهــد." ب
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت صحــت، تــاش وزارت 
ــب و  ــام جل ــار تم ــه در کن ــت ک ــن اس ــه ای ــت عام صح
ــب  ــت و هــم از جان ــب دول جــذب کمک هــا هــم از جان
ــع موجــود  ــد از مناب ــور بتوان ــی چط ــن الملل ــکاران بی هم

ــد. ــتفاده کن ــیع اس ــر و وس ــکل موث بش
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خطر بند سرریز   جدی است

مسووالن بیمارستان صحت طفل:

بیشتـر از ظـرفیت بیمـار داریـم
ذبیح اهلل مرزایی



ــق و  ــی ]متخصــص گــوش، حل ــزاد معظم ــر به  داكت
بینــی[

ــای  ــه معن ــکی ب ــاح پزش ــک اصط وز وز )Tinnitus( ی
زنــگ زدن اســت کــه مربــوط بــه احســاس انــواع مختلفــی 
ــدۀ  ــد. وز وز پدی ــر می باش ــا س ــوش ی ــا در گ از صداه
ــر  ــه از ه ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــت، بررس ــایعی اس ش
ــت. وز  ــرده اس ــه ک ــر وز وز را تجرب ــال ۱ نف 5 بزرگ س
ــراه  ــًا هم ــت و غالب ــرد اس ــکایِت منف ــک ش ــًا ی وز ندرت
ــه  ــاده ب ــیت فوق الع ــی و حساس ــنوایی، گیچ ــِت ش ــا اف ب

ســروصدا می باشــد.
 

علل وز وز
ناگهانــی  اصــوات  وقــوع  اثــر  در  می توانــد  وز  وز 
شــدید )ماننــد شــلیک گلولــه و انفجــار(، قرارگیــری 
ــا صــدای  ــک ب ــدت در معــرض اصــوات )موزی طوالنی م
بلنــد، ســروصدای ناشــی از آالت در محیــط کار، ترافیــک 
مســتمر( و هم چنیــن بــه همــراه دســته یی از بیماری هــای 
گــوش خارجــی، میانــی، داخلــی و عصــب گــوش باشــد. 
در اکثــر اوقــات، وز وز بــه دلیــل آســیب بــه ســلول های 
ــوش  ــزون )گ ــا در حل ــت آن ه ــش فعالی ــی و افزای موئ
ــب  ــود وز وز در غال ــد. وج ــود می آی ــه وج ــی( ب داخل

ــاک نیســت. ــر ن ــاری خط ــک بیم ــوارد نشــانۀ ی م
 

اقدامات درمانی وتوان بخشی
ــف  ــد. توصی ــی می باش ــق و بین ــوش و حل ــک گ ــه پزش ــه ب ــدم اول، مراجع ق
شــما از وز وزتــان، اطاعــات بــا ارزشــی را در اختیــار پزشــک قــرار می دهــد. 
ــه  ــما را ب ــاز ش ــورت نی ــل، در ص ــۀ کام ــس از معاین ــص پ ــک متخص پزش
شنوایی شــناس )ادیــو لوژیســت( ارجــاع می دهــد. ادیولوژیســت ضمــن انجــام 
آزمایــش شــنوایی، وز وز گــوش شــما را )از نظــر شــدت، فرکانــس، کیفیــت( 
ــواده، متخصــص  ــی متشــکل از پزشــک خان ــد. تیم ــرار می ده ــی ق ــر بررس زی
ــۀ  ــناس برنام ــت روان ش ــناس، فیزیوتراپیس ــی، شنوایی ش ــق و بین ــوش و حل گ

ــد. ــه عهــده دارن ــی را ب درمان
روش های در مانی عبارت اند از:

۱( استفاده از دارو
۲( استفاده از وسایل پوشش گر و سمعک

3( مشاوره و روان درمانی.
الزم بــه ذکــر اســت یــک روش واحــد بــرای تمــام مبتایــان بــه وز وز توصیــه 
ــه کار  ــری را ب ــان دیگ ــود، درم ــز نب ــر روش خاصــی موفقیت آمی ــود. اگ نمی ش
می  گیرنــد. مشــارکت در ایــن برنامــه مســتلزم بردبــاری اســت. در طــول مــدت 
ــدف،  ــن ه ــه مهم تری ــد ک ــوش کنی ــد فرام ــی، نبای ــۀ توان بخش ــرای برنام اج

حــذف وز وز نیســت، بلکــه هــدف رفــاه نســبِی شماســت.

استفاده از دارو
ــا  ــی، متناســب ب ــق و بین ــوش و حل ــوارد دارو توســط پزشــک گ در برخــی م
ــه  ــراد ب ــه گروهــی از اف ــد ک ــا نشــان می دهن ــردد. آماره ــز می گ بیمــاری تجوی

ــد. ــت داده ان ــخ مثب ــی پاس دارو درمان
 

استفاده از سمعک یا وسایل پوشش گر
بــرای گروهــی از افــراد کــه بــه همــراه وز وز کم شــنوایی هــم دارنــد، اســتفاده 
ــه  ــرای پوشــش صــدای وز وز اســت و نســبت ب از ســمعک بهتریــن وســیله ب

ــت دارد. ــش گر ارجحی ــز و پوش ــد نوی ــتگاه های مول دس
ــا  ــدارد و ی ــکان اســتفاده از ســمعک وجــود ن ــه ام ــراد ک ــرای آن دســته از اف ب
کم شــنوایِی آن هــا در حــدی نیســت کــه الزم باشــد از ســمعک اســتفاده کننــد، 
ــمعک و  ــز س ــود. تجوی ــتفاده می ش ــز اس ــد نوی ــش گر و مول ــایل پوش از وس
بــا ویژه گی هــای  متناســب  وســایل پوشــش گر توســط شنوایی شــناس و 

ــود. ــم می ش ــار تنظی ــر بیم ــردی ه ف
ــد  ــی را تولی ــوات خاص ــتند و اص ــمعک هس ــه س ــبیه ب ــش گر ش ــایل پوش وس
می کننــد تــا فــرد بــا وز وز خــود ســازگار شــود. هــر چــه ایــن وســایل مــدت 
زمــان بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، فــرد رضایــت بیشــتری را کســب 
ــه  ــت ک ــی اس ــدری عال ــه ق ــزات ب ــن تجهی ــده از ای ــد ش ــز تولی ــد. نوی می کن

ــد. ــاد نمی کن ــرد ایج ــرای ف ــی ب ــاس ناراحت ــه احس هیچ گون
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پوپولیسـت ها همـواره تأییـد سیاسـت های خویش 
در  آشـکارا  کـه  کارشناسـانه،  مجامـع  در  نـه  را 
میادیـن بـزرِگ شـهرها و در ارتبـاط رودررو بـا 
تـودۀ مـردم می جوینـد. در مـرام یک پوپولیسـت، 
تأییـد سیاسـت های اجـرا شـده و یـا در معـرِض 
اجـرا بایـد به نحـوی توسـط عـوام فریـاد شـود تا 
آن برنامـه رنـگ واقعـی و عملـی بـه خـود بگیرد؛ 
برنامه هـا خوانـده شـده و بـر درسـتِی امـر پـای 
فشـاری می گـردد فـارغ از آن که پرسـیده شـود آیا 
عقیـده و بـاور مردم بـرای بسـیاری از موضوعات 
غامـض و تخصصـی کـه سـطح مطالعـه و سـواد 
خاصـی را طلـب می کنـد، می توانـد »احسـن آرا« 
باشـد و یا خیر )موسـوی خوانسـاری، ۱3۸6(. در 
این جـا ایـن سـوال اساسـی مطـرح می شـود کـه 
"چـرا مـردم در معادلـۀ پوپولیسـتی چنیـن عنصـر 

مهمـی بـه شـمار می آینـد؟" 
در پاسـخ بایـد گفـت اوالً مـردم مقوله یـی اسـت 
و  شـکل پذیر  پوپولیسـم  نیـاز  بـه  بنـا  دقیقـًا  کـه 
انعطاف پذیـر اسـت. ثانیـًا پوپولیسـت ها می تواننـد 
از عـدۀ پرشـمارِ مردم اسـتفاده های عملی بیشـتری 
از آن جـا کـه تعـداد مـردم پرشـمار  کننـد. زیـرا 
کسـانی  بـه  بیشـتری  مشـروعیت  پـس  هسـت، 
و  می گوینـد  سـخن  آن هـا  نـام  بـه  کـه  می دهـد 
پایـگاه اجتماعـی قدرتمندی هسـتند که اگر کسـی 
بـه طـور کامـل حمایـت آن هـا را جلـب کنـد، از 
چنـان تـوان خردکننده یـی برخـوردار می شـود که 
هیـچ نیرویـی توان مقاومت در برابـر آن را نخواهد 
داشـت. هر چنـد که پای بنـدی پوپولیسـم به مردم 
در بهتریـن حالـت، ادعایی مبهم اسـت )تـاگارت، 

 .)  ۱3۸۱
3( مخالفـت بـا نخبـه گان: پوپولیسـت ها بـا پلیـد 
به ویـژه  و  اجتماعـی  گروه هـای  دادن  نشـان 
انزجـار از نخبـه گان، برای خود دشـمن مشـخصی 
از  مهمـی  بخـش  کار،  همیـن  البتـه  می آفریننـد؛ 
تـاش آنـان بـرای هویت یابـی اسـت. زیـرا بدون 
نامتجانـس  و  بی شـکل  توده یـی  فقـط  مـردم  آن، 
بـر  را  خـود  می کوشـند  پوپولیسـت ها  اسـت. 
گروه هـای  از  دسـته  آن  بـا  تقابل شـان  حسـب 
اجتماعـی کـه ناخوشایندشـان می پندارند، توصیف 
کننـد. بنابرایـن پوپولیسـتها در عمل غالبـًا از آن چه 
نیسـتند، بیشـتر مطمیـن انـد تـا این که چه هسـتند. 
زبـان گزافه گـوی پوپولیسـتی سرشـار از تصاویـر 
منفـی و اهریمنـی از روشـن فکران، بورکرات هـا، 
آد م هـای سرشـناس و پرنفـوذ، اشـراف غارتگـر، 
نویسـنده های سـرخورده و پولدارهـای مفت خـور 
اجتماعـی  گروه هـای  دادن  نشـان  پلیـد  اسـت. 

توسـط پوپولیسـتها بـه دو دلیـل موثـر اسـت. 
نخسـت حمایـت آن هایـی را جلـب می کنـد که از 
ایـن گـروه هـای اجتماعـی ناراضـی انـد. بـه ایـن 
هم مسـلکان  بـرای  را  بیشـتری  پشـتیبانی  ترتیـب 
آن هایـی  میـان  مـی آورد. دوم  فراهـم  پوپولیسـتی 

می شـمارند،  پلیـد  را  گروه هایـی  چنیـن  کـه 
احسـاس هم بسـته گی را تقویـت و حتـا ایجـاد 
مخالف خوانـی   .)۱3۸۱ )تـاگارت،  می کنـد 
ملـی  مرزهـای  درون  بـه  فقـط  پوپولیسـت ها 
محـدود نمی شـود، بلکـه فراتـر از آن نیـز پیش 
مـی رود. پوپولیسـت ها در درون جامعـۀ خـود 
بـا مسـایلی و بحران هایـی مواجه می شـوند که 
قـادر به رفـع آن نمی شـوند، در چنین وضعیتی 
ریشـۀ آن مسـایل را بـا تکیـه بـر نظریـۀ توطیه 
بـه بیـرون از جامعـۀ خـود به دشـمِن فرضی و 

موهـوم نسـبت می دهنـد. 
ایدیولـوژی  مشـخص:  ایدیولـوژی  نبـود   )۴
بی بهـره  بنیادیـن  ارزش هـای  از  پوپولیسـم 
آن  تاثیرپذیـری و همرنگـی  اسـت؛ چـرا کـه 
بـا محیـط خـود بسـیار زیاد اسـت. پوپولیسـم 
بـه واقـع ظرفـی خالـی در دسـتان حکومتگـر 
پوپولیسـت اسـت تا مظروف دل خواه را در آن 
جـای دهـد. قلب توخالی پوپولیسـم پیوسـته با 
ارزش هـای سـایر ایدیولوژی هـا پـر می شـود. 
میان تهـی بـودِن پوپولیسـم و نبـود ارزش هـای 
بنیـادی در آن بـه ایـن معناسـت که پوپولیسـم 
و  کاریزماتیـک  رهبـری  پذیـرای  ویـژه  بـه 

اسـت.  شخصیت پرسـتی 
ماهیـت رهبـری کاریزماتیـک ایـن اسـت کـه 
قوانیـن  و  نهادهـا  جایگزیـن  را  رهبـر  ارادۀ 
می کنـد و بـه ایـن ترتیـب نهادگرایـی را کـه 
اسـت،  پارلمانـی  سیاسـی  نظام هـای  ذات  در 
طـرد می کننـد. پوپولیسـم دارای تنـوع هسـت، 
امـا فاقـد جوهری خـاص می باشـد. بـه همین 
جهـت ورسـلی معتقـد اسـت کـه بهتـر اسـت 
پوپولیسـم را بـه طـور کلـی تاکید بـر بعدی از 
فرهنـگ عـام سیاسـی بدانیـم، نـه نـوع خاصی 
از نظـام ایدیولوژیکـی و یا سـازمانی )تاگارت، 

 .)  ۱3۸۱
5( کاریزماگرایـی: پوپولیسـم بیشـتر در وجـود 
فـردی کاریزماتیـک فراخـوان پوپولیسـتی همه 

مـردم را خطـاب قـرار مـی دهـد، تمـام آنانـی 
کـه بـه سـکوت در برابـر بـی عدالتـی و بینوایی 
تـن داده انـد. در ایـن فراخـوان، کنشـهای بزرگ 
جمعـی و ارزشـهای مشـترک، طلـب مـی شـود 

)ماهنامـه لومونـد دیپلماتیـک،۱3۸۲( 

سرانجام پوپولیسم 
پوپولیسـم کـه همـزاد بـا جسـت وجـوی مـردم 
بـرای چیـز هـای نـو اسـت، خـودش هـم بـه 
سـرعت کهنه و فرسـوده می شـود. شور و هیجان 
اولیـه بـه مـرور می خوابـد. امیدهـای برانگیختـه 
مقـدورات  واقعیـات و  بـه سـد سـکندر  شـده 
الینحـل  تنگناهایـی  دچـار  نهایتـًا  و  می خـورد 

می گـردد. 
تنگنـای نخسـت این که پوپولیسـم، توده هـا را به 
دشـمنی بـا نخبـه گان و روشـن فکران می انگیـزد 
و آنـان را از عرصـۀ عمومـی بـه کنـج محافـل 
خصوصـی می رانـد. صحنـه سیاسـت را بـه زیر 
مـوج هیجـان می بـرد، تصمیمـات را از عقانیت 
پیش بینـی  غیرقابـل  را  امـور  و  می کنـد  خالـی 
می سـازد )قاضیـان، ۱3۸6(. ثانیـًا پوپولیسـت ها 
کـه بـه عنـوان افـرادی کاریزمـا بـرای پاسـخ به 
اخاقـی  فروپاشـی  و  بحـران  وقـوع  احسـاس 
ظهـور می کننـد و بـه این وسـیله برای هـواداران 
آرامـش  دشـوار،  دوران هـای  در  خـود  بالقـوۀ 
بزرگـی بـه همـراه می آورنـد، به عنـوان تدبیری 
عنـوان  بـه  تـا  می یابنـد  مشـروعیت  موقـت 
دلیـل  بـه  پوپولیسـت ها  ثالثـًا  پایـدار.  راه حلـی 
دشـمنی بـا نهادها به ایجاد اشـکال سـاده تری از 
سـازماندهی گرایـش دارنـد و همین سـاده گی به 
معنـای کاهـش نظارت بر رهبری اسـت. بنابراین 
پوپولیسـم بـه سـمت شـکلی از رهبـری سـوق 
می یابـد کـه حفـظ آن بـه ویـژه در درازمـدت 
بسـیار دشـوار اسـت و آشـکارا بـا سـتایش از 
مـردم به عنـوان نیروی محرک خویـش در تضاد 
اسـت. نهایتـًا این که وقتـی پوپولیسـت ها قدرت 
می یابنـد، می کوشـند بـا تاکیـد بـر تفـاوت خود 
بـا احـزاب موجـود، بـر حمایـت مردمـی خـود 
بیافزاینـد؛ اما منطـق نهادی نظام هـای نماینده گی 
وادارشـان می کنـد تـا بـه احـزاب سیاسـی مورد 
نقـد خود، شـبیه شـوند. پوپولیسـت ها با کسـب 
موفقیـت بـه چیـزی تبدیـل می شـوند کـه از آن 

 . ند متنفر
پوپولیسـتی  کم تـر  یـا  درازمـدت  در  نتیجـه  در 
اجتماعـی  اعتبـار  پوپولیسـم  )مثـل  می شـوند 
کانـادا در دهـۀ ۱93۰( یـا بـا مناقشـات داخلـی 
تجزیـه می شـوند )مثـل پوپولیسـم جدیـد( و یـا 
حـزب  پوپولیسـم  )مثـل  می رونـد  بیـن  از  کًا 
مـردم در امریـکا در قـرن ۱9(. هـر کـدام از این 
بدیل هـا بـه معنـای آن اسـت کـه محدودیـت و 
اسـت  پوپولیسـم  در سرشـت  درونـی  تنگنـای 
)تـاگارت، ۱3۸۱(. در پایـان بایـد گفت آموزش 
و آگاه سـاختن مـردم از طریـق شـیوه هایی چون 
غیردولتـی  سـازمان های  و  انجمن هـا  تشـکیل 
پوپولیسـم  ظهـور  بـر  غلبـه  راه هـای  از جملـه 

مرتجعانـه هسـتند.
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»عشـق« که در فارسـی »اِشـق« تلفظ می شـود، در ادبیات و عرفاِن 
فارسـی جایگاهـی برجسـته دارد. شـاید بتـوان گفـت که شـاعراِن 
گوناگـون فارسـی زبان کمتـر واژه یـی را بـه انـدازۀ عشـق بـه کار 
بـرده باشـند. بـا ایـن حـال، چنیـن می نمایـد کـه تـا کنـون چندان 
پژوهشـی کـه بـر پایـۀ دسـتاوردهای نویـن زبان شناسـی تاریخـی 
اسـتوار باشـد، دربـارۀ آن نشـده اسـت. در این نوشـتۀ کوتـاه داتار 
)= مؤلـف = author( ایـن اندیشـه را پیش می نهد که واژۀ عشـق 
پژوهش هـای  پایـۀ  بـر  پیشـنهاد  ایـن  دارد.  هندواروپایـی  ریشـۀ 
ریشه شـناختی اسـتوار اسـت. داتـار امیـدوار اسـت که این نوشـته 
انگیزه یـی باشـد بـرای جسـت وجوهای بیشـتر دربارۀ ایـن واژه و 
دیگـر واژه هـای کم شـناختۀ زبـان فارسـی، تـا فارسـی زبانان زبان 
خویـش را بهتـر بشناسـند و بـه ارزش هـا و توانمندی هـای واالی 

آن پـی ببرند.
 

ریشه شناسی
نویسـنده بـر این باور اسـت که »عشـق« می تواند با واژۀ اوسـتایی 
-iš بـه معنـایِ  »خواسـتن، میل داشـتن، آرزو کردن، جسـت وجو 
کـردن« پیونـد داشـته باشـد، کـه دارای جدا شـده های زیر اسـت: 
-aēša »آرزو، خواسـت، جسـت وجو«؛ išaiti »می خواهـد، آرزو 
مقصـود«.  »آرزو،   išti- محبـوب«؛  »خواسـته،   išta- می کنـد«؛ 
هم چنیـن پیشـنهاد می کنـد کـه واژۀ عشـق از اوسـتایی -iška یـا 
چیـزی همانند آن ریشـه می گیرد. پسـوند ka- در پاییـن باز نموده 

خواهد شـد.
واژۀ اوسـتایی -iš هم ریشه است با سنسـکریت -eṣ »آرزو کردن، 
iccha� آرزو، خواسـت، خواهش«؛« icchā -خواسـتن، ُجستن«؛ 

 iṣti- خواسـته، محبـوب«؛« iṣta- می خواهـد، آرزو می کنـد«؛« ti
»خواسـت، جسـتجو«؛ واژۀ ِ زبـان ِ پالـی -icchaka »خواهـان، 
آرزومنـد«. هم چنیـن، بـه گواهـی شـادروان فره وشـی، ایـن واژه 
در فارسـیِ  میانـه بـه دیسـۀِ  )= صـورتِ ( išt »خواهـش، میـل، 
ثـروت، خواسـته، مـال« باز مانده اسـت. -- بـرایِ  آگاهیِ  بیشـتر 
از واژۀِ  »دیسـه« = form بـه »فرهنگ ریشه شـناختی اخترشناسـی 

و اخترفیزیـک« رجـوع کنید.
واژه هـای اوسـتایی و سنسـکریت از ریشـۀ پـوروا - هندواروپایی 
-ais »خواسـتن، آرزو کـردن، ُجسـتن« می آینـد که دیسـۀ اسـمی 
بـه معنـای »خواسـت، میـل، جسـت وجو«.  آن -aisskā اسـت 
بیـرون از اوسـتایی و سنسـکریت، چنـد زبـان دیگـر شـاخه هایی 
از آن واژۀ پوروا-هندواروپایـی را حفـظ کرده انـد: اسـاوی کهـن 
 iska خواسـتن«؛  کـردن،  »جسـت وجو   isko, išto کلیسـایی 
»آرزو«؛ روسـی iskat »جسـت وجو کـردن، ُجسـتن«؛ لیتوانیایـی 
ieškau »جسـتجو کـردن«؛ لتونیایـی iēskât »جسـتن شـپش«؛ 
ارمنـی "aic »بازرسـی، آزمـون«؛ التیـن aeruscare »خواهـش 
کـردن، گدایـی کـردن«؛ آلمانـی بـاالی کهـن eiscon »خواسـتن، 
.ask پرسـیدن«؛ انگلیسی« ascian آرزو داشـتن«؛ انگلیسـی کهن
امـا دربـارۀ ریشـۀ سـنتِی عشـق. لغت نامه نویسـان واژۀ عشـق را 
بـه َعَشـق )ašaq"( عربـی به معنـای »چسـبیدن« )منتهـی اال رب(، 
نویسـندۀ  داده انـد.  پیونـد  )اقرب المـوارد(  چیـزی«  بـه  »التصـاق 
غیاث اللغـات می کوشـد میـان »چسـبیدن، التصـاق« و عشـق رابطه 
بـر قـرار کنـد: »مرضی اسـت از قسـم جنـون که از دیـدن صورت 
حسـن پیـدا می شـود و گوینـد که آن مأخوذ از َعَشـَقه اسـت و آن 
نباتـی اسـت کـه آن را لبـاب گوینـد. چون بـر درختـی بپیچد آن 
را خشـک کنـد. همیـن حالت عشـق اسـت بر هـر دلی کـه طاری 

شـود، صاحبـش را خشـک و زرد کند.«
از آن جـا کـه عربـی و عبـری جـزِو خانـوادۀ زبان هـای سـامی اند، 
واژه هـای اصیـل سـامی بیشـترینه در هـر دو زبـان عربـی و عبری 
بـا معناهـای هماننـد اشـتقاق می یابند. و جالب اسـت که »عشـق« 
همتـای عبـری نـدارد. واژه یـی کـه در عبـری بـرای عشـق بـه کار 
 )habba( َحـبَّ  عربـی  بـا  کـه  اسـت   )ahav( احـو  مـی رود، 
»َخَشـق«  عشـق  بـرای  عبـری  دیگـر  واژۀ  دارد.  خویشـاوندی 
)xašaq( اسـت بـه معنـای »خواسـتن، آرزو کردن، وصـل کردن، 
چسـباندن؛ لـذت«، کـه در تـورات عهـد عتیـق بارهـا بـه کار رفته 
اسـت )بـرای نمونـه: ِسـفر تثنیـه ۱۰:۱5، ۲۱:۱۱؛ اول پادشـاهان 

.)3۴:۸ پیدایـش  3۸:۱۷؛   ،۲۷:۱۷ 9:۱9؛ خـروج 
 "ašaq و عربی xašaq بنـا بر اُسـتاد سـکات نـوگل، واژۀ عبـری
عربـی  »خ«  یـا  »ح«  برابـر  عبـری  »خ«   ِ واک  نیسـتند.  هم ریشـه 
اسـت و »ع« عبـری برابـر »ع« یـا »غ« عربـی، ولـی آن هـا بـا هـم 
عربـی  بـه »س«  عبـری  »ش«  معمـوالً  هم چنیـن،  درنمی آمیزنـد. 
می ترادیسـد و بر عکـس. از سـوی دیگـر، هماننـدی معنایـی ایـن 
دو واژه در عربـی و عبـری تصادفـی اسـت، چـون معنـای ریشـۀ 
آغازیـن آن ها یکی نبوده اسـت. خشـق عبـری به احتمـال در آغاز 
بـه معنـای »بسـتن« یا »فشـردن« بـوده اسـت، چنان که برابـر آرامی 
آن نشـان می دهـد. هم چنیـن، اُسـتاد ورنـر آرنولـد تأکیـد می کنـد 
کـه »خ« عبـری در آغاز واژه همیشـه در عربی به »ح« می ترادیسـد 

و هرگـز »ع« نمی شـود.
نکتـۀ جالـب دیگـر این کـه »عشـق« در قـر آن نیامـده اسـت. واژۀ 
بـه کار  رفتـه همـان مصـدر َحـبَّ )habba( اسـت کـه یـاد شـد 
 .)hubb( بـا جداشـده هایش، بـرای نمونـه دیسـۀ اسـمی ُحـّب
هم چنیـن دانسـتنی اسـت کـه در عربـی نویـن واژۀ عشـق کاربـرد 
بسـیاری ندارد و بیشـتر َحبَّ )habba( و دیسـه های جداشـدۀ آن 

بـه کار می رونـد: حـب، حبیـب، حبیبـه، محبـوب، و دیگرهـا.
 

نگاهی به فردوسی
چنان کـه می دانیـم، فردوسـی بـرای پاسـداری و پدافنـد از زبـان 
فارسـی از بـه کار بـردن واژه هـای عربـی کوشـمندانه خـودداری 
می کنـد. بـا ایـن حـال واژۀ عشـق را بـه آسـانی بـه کار می بـرد 
بـا این کـه آزادی شـاعرانه بـه او امـکان می دهـد واژۀ دیگـری را 
جایگزیـن عشـق کند. می توان پرسـید، چرا فردوسـی واژۀ ُحب را 
کـه واژۀ اصلـی و رایج عشـق اسـت در عربـی و مانند عشـق یک 
هجایـی اسـت، و بنابر یـن وزن شـعر را بـه هـم نمی  زنـد، بـه کار 

نمی بـرد؟ نویسـنده بـه ایـن بـاور می گرایـد کـه خداوندگار 
و  زبـان  از  را  مـا  امروزیـن  شـناخت  این کـه  بـا  شـاهنامه 
ریشه شناسـی واژه هـای هندواروپایـی نداشـته، بـه احتمـال 

می دانسـته کـه عشـق واژه یـی فارسـی اسـت.
بخندد بگوید که ای شوخ چشم

ز عشق تو گویم نه از درد و خشم
نباید که بر خیره از عشق زال

نهال سر افکنده گردد همال
پدید آید آن گاه باریک و زرد 

چو پشت کسی کو غم عشق خورد
دل زال یک باره دیوانه گشت 

خرد دور شد عشق فرزانه گشت
عشـق  واژۀ  خـود  فردوسـی  کـه  بدانیـم  اسـت  جالـب 
بـه  »ع«،  بـی  احتمـال  بـه  اسـت.  می نوشـته  چه گونـه  را 

دیسـۀ »اِشـق« یـا حتـی »اِشـک«! امـا پـی بـردن بـه ایـن 
دست نوشـت  کهن تریـن  زیـرا  نمی نمایـد؛  آسـان  نکتـه 
فردوسـی  از  پـس  دو سـده  بـه حـدود  بازمانـدۀ شـاهنامه 
بر می گـردد. دقیق تـر گفتـه باشـیم، نسـخه یی اسـت کـه در 
تاریـخ 3۰ محـرم 6۱۴ قمـری رونویسـی آن به پایان رسـیده 
)برابر با دوشـنبه ۲5 اردیبهشـت 596 گاه شـماری خورشیدی 

فارسـی و ۱5 مـاه مـی ۱۲۱۷ میـادی(.
 

بر آیند
کوتاهانـه، مـا روال زیـر را بـرای هسـت شـدن واژۀ عشـق 
پیش نهـاد می کنیـم: پوروا-هند-و-اروپایی -ais »خواسـتن، 
خواهـش،  »خواسـت،   aisska- ُجسـتن«،  داشـتن،  میـل 
جسـتجو«، اوسـتایی -iš »خواسـتن، آرزو کردن، ُجسـتن« و  

-iška »خواسـت، خواهـش، میـل«.
پسـوند ka- در اوسـتایی کاربـرد بسـیار دارد و بـرای نمونه 
»مـرگ«؛   mahrka- می شـود:  دیـده  زیـر  واژه هـای  در 
-araska »رشـک، حسـد«؛ -aδka »جامـه، ردا، روپـوش«؛ 
-huška »خشـک«، -pasuka »چهارپا، سـتور« )در پهلوی 
تاتـی  گویـش  در  رمـه«؛  گلـه،  »چهارپـا،   pah و   pasu
کرینگانـی »پـس« = »گوسـفند«؛ در فارسـی رسـمی »شـبان« 
 dahaka- درفش«؛« drafška- ؛pasu.p n و »چوپـان« از

»گزنـده)؟(، ضحـاک )بـا -aži(؛ و دیگرهـا.
واژۀ اوسـتایی بـه احتمـال واژۀ išk را در فارسـی میانه پدید 
آورده اسـت کـه بـه عربی راه یافته اسـت. در بـارۀ چه گونگی 
گـذر ایـن واژه به عربـی، می تـوان دو امکان به تصـور آورد. 
نخسـتین آن اسـت که išk در دوران ساسـانیان، که پارسـیان 
بـر جهـان عـرب تسـلط داشـتند )به ویژه بـر حیـره، بحرین، 
عمـان، یمـن، و حتـی حجـاز( بـه عربـی وارد شـده اسـت. 
بـرای آگاهـی بیشـتر از چه گونگـی تأثیـر فارسـی بـر عربـی 
در دوران پیـش از اسـام رجـوع کنیـد بـه کتـاب خواندنـی 
و  فرهنـگ  در  فارسـی  نفـوذ  »راه هـای  آذرنـوش  آذرتـاش 
زبـان تـازی«، چاپ دانشـگاه تهـران، ۱35۴. ترادیسـیِ  واک 
ِ فارسـیِ  »ک« بـه عربـیِ  »ق« کمیـاب نیسـت، چنـد نمونـه: 
کنـدک = خنـدق، زندیـک = زندیـق، کفیـز = قفیز، کوشـک 
= جوسـق، کاسـه = قصَعـه )بـه نوشـتِۀ المعـرب جوالیقـی، 

اقرب المـوارد(. منتهـی اال رب، 
جالـب اسـت کـه در ایـن واپسـین واژه )قصَعـه( نـه تنهـا 
»ک« بـه »ق« ترادیسـیده شـده، دو واک ِ »ص« و »ع« هـم، 
نمونـۀ  آمده انـد.  پدیـد  سـامی اند،   ِ زبان هـای   ِ ویـژۀ  کـه 
دیگـری از ترادیسـی بـه »ع« را در نـام جزیره و شـهِر آبادان 
می بینیـم، کـه در عربـی عبّـادان خوانـده می شـود. باید گفت 
 ،)Ptolemaeus( کـه دیسـِۀ کهِن آبـادان، بنا بـر بطلمیـوس
Ap�  اخترشـناس و جغرافیـدان نامـور سـدۀ دوم میـادی
phana یـا، بـه نوشـتۀ مرسـیان )Marcian(، جغرافیـدان 
سـدۀ چهـارم میـادی، Apphadana اسـت. در این جـا نیز 

مصـوِت نخسـتین به »ع«ِ  عربی دگرگون شـده اسـت. 
بنـا بـر پژوهـش زنـدۀ فره وشـی، دیسـۀ اصلـی نـام 
ایـن جزیـره از فارسـیِ  باسـتانِ  -āppā گرفتـه شـده 
اسـت، از āp به معنـای »آب« و -pā »پاییدن، نگهبانی 
)کرانـۀ(   ِ »پاسـگاه  معنـای  بـه  کـردن«؛ روی هم رفتـه 
آب« )پاسـگاه ِ سـاحلی ِ خلیـج ِ فـارس(. و آخریـن 
نمونـه از ایـن دسـت »قرقومعمـا« یـا »قرقومعنا«اسـت 
»ُدردِ  )کنجـارۀِ ( روغـنِ  زعفـران«، کـه دیسـۀ عربیدۀ 
 krokos از  اسـت،   krokomagma  ِ یونانـی  واژۀ 
»زعفـران« و magma »ُدرد، کنجـاره، روغـن«. ایـن 
دارو در پزشـکِی یونانـی )جالینـوس( بـه کار می رفتـه 

ست. ا
بـه کوتاهـی، چند نمونـه هـم از جایگزینـیِ  واک هاِی 
»غ« و »ط« در واژه ها یـی کـه عربـی از زبان هـای بیگانه 
بـه وام گرفتـه، حـال آن کـه این آواهـا در زبـانِ  اصلی 
وجـود ندارند. از یونانـی: فیثاغورث )Pythagoras(؛ 
)organon(؛  ارغنـون  )kategoria(؛  قاطیغوریـا 
as�( اسـطرالب  magnesia-lithos(؛  )مغناطیـس 

trolabos(؛ طالس )Thales(؛ ارسـطو، ارسطاطالیس 
از فارسـی: طـاس )tašt(؛ طّسـوج   .)Aristoteles(
)tas y(؛ طسـق )tašk(؛ َطبَق )tab k(. از فرانسـه در 
عربـیِ  کنونـی: غاز )gaz(، که در فارسـی گاز اسـت، 

حالتـی از مـاده )جامد، مایـع، گاز(.
باز گردیـم بـه موضـوع راهیابـی واژۀ išk بـه عربـی. 
آغاز هـای  در  واژه  ایـن  کـه  اسـت  هم چنیـن ممکـن 
دوران اسـامی بـه عربـی وارد شـده باشـد. از آنجا که 
لغت نویسـان و کاتبـان از خاسـتگاه ایرانـی ایـن واژه 
آگاهـی نداشـته اند کـه مفهوم »خواسـتن، جسـت وجو 
کـه  َعَشـق،  عربـی  بـا  را  آن  دارد،  بـر  در  را  کـردن« 
روی هم رفتـه،  در آمیخته انـد.  اسـت،  »چسـبیدن« 
بـرای  عربـی  ریشـه های  بارهـا  سـنتی  لغت نویسـان 
واژه هـای فارسـی تراشـیده اند، شـاید بیشـتر به سـبب 

نا آگاهی شـان. 
دوسـتداران  کوتـاه،  یادداشـت  ایـن  کـه  اسـت  امیـد 
باشـد  آغـازی  و  افتـد،  سـودمند  را  فارسـی  زبـان 
از  یکـی  زمینـه.  ایـن  در  بیشـتر  پژوهش هـای  بـرای 
در  کنـدوکاو  رابطـه،  ایـن  در  جالـب  موضوع هـای 
مفهـوم عشـق در عرفـان فارسـی اسـت، کـه عشـق را 
بـا »جسـت وجو« و »گشـتن« پیونـد می دهـد. بـه یـاد 
آوریـد منطق الطیـر عطـار و جسـت وجوی مرغـان را 
در طلـب سـیمرغ، یـا بیـت معـروف مولـوی را: هفت 
شـهر عشـق را عطـار گشـت/ما هنـوز انـدر خـم یک 
کوچه ایـم. آیـا ایـن مفهـوم عشـق هیـچ پیونـدی بـا 
ریشـۀ پارسـی عشـق، که »خواسـتن« و »ُجستن« است، 

نـدارد؟ 
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روح اهلل بهزاد
»انجمـن اجتماعی کاروان نور« روز پنج شـنبۀ هفتۀ گذشـته 
بـا برگـزاری  محفلـی، از سـومین سـال روز درگذشـت 
مارشـال محمدقسـیم فهیـم، یگانـه مارشـال افغانسـتان و 

معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری کشـور یادبـود کـرد.
اعضـای  سیاسـت مداران،  از  شـماری  محفـل  ایـن  در 
مجلـس، دانشـجویان و شـهروندان اشـتراک کـرده بودند.
برگـزار کننـده گان ایـن محفـل، هـدف  از برگـزاری ایـن 
نشسـت را رسـاندن پیـامِ مجاهدان به نسـل بعـدی عنوان 
کـرده، گفتنـد کـه مجاهدان بـرای آینـدۀ افغانسـتان برنامه 
و  قهقـرا  در  بعـدی  نسـل های  نمی خواسـتند  و  داشـتند 

نابسـامانی بـه سـر برند.
احمـد ولی مسـعود، رییس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه 
مسـعود، قهرمـان ملـی کشـور در این محفل گفـت: تدویر 
محافـل یادبـود از شـخصیت های جهـاد و مقاومـت، کار 
ارزنـده و در خـور اسـت و ایـن کار می توانـد گزارشـی از 
رمـز و راز جهـاد و مقاومـت بـه نسـل های بعـدی کشـور 

باشد.
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه این کـه مارشـال فهیـم یکی از 
پیشـگامان جهـاد و مقاومـت ملـی مـردم افغانسـتان بـود، 
گفت: "مارشـال افغانسـتان مرد با اندیشـه و در عین حال، 
دولت مـرد بـا همـت بـود. او به راه مسـعود اعتقاد داشـت 
و زمانی کـه از قهرمـان ملـی کشـور یـاد می کرد، اشـک از 

چشـمانش سـرازیر می شد."
رییـس عمومـی بنیاد قهرمان ملی افغانسـتان بـا بیان این که 
جوانـان امـروز در ادامـۀ راه مجاهـدان دیروز قـرار دارند، 
خطـاب به جوانـان بیان داشـت: "جهاد و مقاومـت از بهر 
آزادی، اسـتقال و برپایـی عدالت در کشـور بـود که انجام 
شـد. مجاهـدان برای شـما خـون دادند و فـداکاری کردند 
و امـروز کـه زمینـه برای تـان فراهـم اسـت، آرمان هـای 
مجاهدان را باید شـما به کرسـی بنشـانید. شـما باید آمادۀ 

رفتـن به میدان سیاسـت، اقتصـاد و اجتماع باشـید."
آقـای مسـعود بـه انتخابـات سـال ۱393افغانسـتان اشـاره 
کـرد و گفـت کـه نسـل جـوان و مبـارز ایـن انتخابـات 
را برنـده شـده بـود، امـا یـا نخواسـتند و یـا نگذاشـتند تا 
حکومـت را مـردم بـه دسـت بگیرنـد. حـاال بایـد جوانان 

آمـاده باشـند تـا حاکمیـت را بـه دسـت بگیرنـد.
رییـس عمومـی بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود افـزود که 
در طـول سـیزده سـال گذشـته، فرصت هـای فراوانی برای 
حکومت گـران افغانسـان فراهـم شـد، امـا آنان نتوانسـتند 
از ایـن فرصت هـا اسـتفادۀ بهینـه کننـد، بنـاً جوانـان برای 
پیش برد و مدیریت درسـت سیاسـی، باید بـا روش مبارزه 
آشـنا شـوند و در هم سـویی بـا ارزش هـای امـروزی، بـه 

بپردازند. افغانسـتان  به سـازی 
آقـای مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت کـه افغانسـتان امـروز 
نیازمنـد یـک نشـانی ملـی اسـت. بـه گفتـٔه او: حکومـت 
ایـن  مسـووالن  و  اسـت  بحـران  دچـار  ملـی  وحـدت 
کننـد. ایجـاد  را  همه پذیـر  دولـت  نتوانسـتند  حکومـت 

رییـس عمومـی بنیـاد شـهید مسـعود بـا اشـاره بـه اوضاع 
افغانسـتان  امـروزه  سیاسـی-اجتماعی کشـور گفـت کـه 
بیشـتر از پیـش بـه زعامت ملـی و آجندای ملی نیـاز دارد.
آقـای مسـعود می گوید کـه افغانسـتان نیازمنـد وجود یک 
نشـانی اسـت کـه ایـن نشـانی توانایـی حفـظ ارزش های 

گذشـته و امروز را داشـته باشـد.
او از احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملی کشـور نقـل می کند 
کـه همـواره می گفـت، مجاهـدان در کنـار جبهـۀ نظامـی، 

بایـد جبهـۀ سیاسـی فعـال نیـز داشـته باشـند تـا مـردم 
افغانسـتان و دنیـا بداننـد کـه پیـام مجاهـدان چیسـت؟

آقـای مسـعود کـه از طراحـان اصلـی آجنـدای ملـی در 
افغانسـتان اسـت، از حکومت گـران گذشـته و حـال انتقاد 
کـرده و خاطرنشـان می کنـد: بـرای آنـان طـرح آجنـدای 
ملـی یا همـان »حکومت وحـدت ملی« را پیشـنهاد کردیم 
و گفتیـم تـا آنـان میـان خـود و گروه ها و احزاب سیاسـی 
یـک دیـدگاه مشـترک ایجـاد کنند تـا به صورت مشـترک 
بـه آینـدۀ افغانسـتان گام بگذاریـم، اما آنان بـه این طرح ما 

اعتنـا نکردنـد و افغانسـتان را بـه بحـران بردند.
رییس بنیاد شـهید مسـعود تأکید کرد که بـرای عملی کردن 
طـرح آجنـدای ملـی و ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی، 
نشسـت های بی شـماری برگـزار کردنـد تـا دیدگاه هـا در 
کشـور مشـترک و همسـو گردد، اما از طـرح آجندای ملی 
و ایجـاد حکومـت وحـدت ملی، تنهـا نـام آن را گرفتند و 
به جـای مشـارکت، تقسـیم قـدرت و به جـای هم گرایـی، 

تفـرق و انحصارگرایـی و تمامیت خواهـی کردنـد!
او بـار دیگـر تأکیـد بـر ایجـاد یـک نشـانی مشـترک برای 
مـردم افغانسـتان کـرد و گفـت: گروه هایـی کـه تـا به حال 
گویـا از آدرس مـردم ایجـاد شـده اند، کسـانی هسـتند که 
در پانـزده سـال گذشـته گاهـی داخـل حکومـت بوده انـد 
حکومـت  داخـل  زمانی کـه  حکومـت،  بیـرون  گاهـی  و 
بوده انـد خامـوش و زمانی کـه بیـرون حکومـت بوده انـد 

منتقـد و طـرف دار مـردم شـده اند.
در سـویی دیگـر، عبدالحفیـظ منصـور، نماینـدۀ مـردم در 
مجلـس نماینـده گان گفـت کـه بعد از مارشـال، احسـاس 
بزرگـی را از دسـت دادیم. بـه گفتۀ آقای منصور، مارشـال 
یـا  فهیـم ویژه گی هایـی داشـت کـه در وجـود دیگـران 

نیسـت یـا بسـیار اندک اسـت.
را  فهیـم  مارشـال  ویژه گـی  مهم تریـن  منصـور  آقـای 
شـجاعت او عنـوان کرد و گفت که بسـیاری از جنراالن را 
در افغانسـتان داریـم که بلندترین مقام نظامـی را گرفته اند، 
امـا یـک مرمی هم شـلیک نکرده اند و شـجاع هم نیسـتند.
مارشـال  این کـه  بیـان  بـا  ایـن عضـو مجلـس هم چنـان 
انسـان  و  عیـار  سـخی،  شـجاع،  شـخصیت  افغانسـتان 
ذاتـًا  "مارشـال  داشـت:  اظهـار  بـود،  کینـه  و  بی عقـده 
احسـاس می کـرد کـه آدم بزرگی هسـتم؛ مردم افغانسـتان 
خانه هـای بـزرگ و مجلـل و پول هـای فـراوان دارنـد، اما 
کسـی کـه در میـان ما احسـاس بزرگـی و مسـوولیت کند 
را ندارنـد. بزرگ بـودن نعمتی اسـت از جانـب خداوند که 

در وجـود مارشـال ایـن نعمـت بـود."
بـه گفتـٔه او: مـردم افغانسـتان بعد از درگذشـت مارشـال، 

احسـاس بزرگ بـودن را از دسـت دادنـد.
آقـای منصـور به ایـن باور اسـت که اگـر درایـت و تدبیر 
مارشـال افغانسـتان نبـود، کشـور بـه بخش هـای مختلـف 
تقسـیم می شـد و مـا شـاهد ایجـاد وحـدت ملـی در میان 

شـهروندان نمی بودیـم.
هم زمـان با ایـن، اظهر منصوری، یکی از برگـزار کننده گان 
ایـن محفل گفـت: مارشـال فهیمارتـش ملی افغانسـتان را 
بنیان گـذاری کـرد تـا نسـل بعدی ایـن سـرزمین در جنگ 
و بدبختـی زنده گـی نکنـد. او تـا زنده بـود، اجازه نـداد تا 
کسـی ضـد منافـع ملی افغانسـتان دسـت به فعالیـت بزند.

آقـای منصـوری مارشـال فهیـم را در حفـِظ تعـادل نظـام 
سیاسـی کشـور یـک اسـتثنا می دانـد و بـر این باور اسـت 
کـه نومیدی هایـی که بعـد از مارشـال فهیم در این کشـور 
چیره شـده، یکی از عوامل بسـیار عمدۀ آن، نبود شـخص 

مارشـال فهیم اسـت.
او گفـت: "بـا توجـه بـه ویژه گی هایـی کـه یگانه مارشـال 
افغانسـتان داشـت، بودنـش نعمـت بـزرگ خداونـدی و 
نبـودش ضایعـۀ بـزرگ شـمرده می شـود. او شـخصیت 
افغانسـتان در عرصـۀ نظامـی، سیاسـی و ادبـی بـود. در 
زمـان اشـغال کشـور جهـاد نظامی کـرد، در زمان تشـکیل 
حکومـت جدیـد فعالیـت سیاسـی انجـام داد و به شـعر و 

ادبیـات عشـق می ورزیـد."
هم چنـان، سـیدعبداهلل هاشـمی، رییـس مجمـع عمومـی 
جوانـان افغانسـتان فهیـم بیـان داشـت کـه مارشـال فهیـم 
شـخصیت چنـد بُعـدی داشـت و اگر تمـام ابعـاد زنده گی 
او بـه بررسـی گرفته شـود، خواهید دید کـه او یک مکتب 

اجتماعی و انسـانی اسـت.
بـه گفتۀ آقای هاشـمی، مارشـال فهیـم هم در زمـان جهاد 
و هـم در دوران مقاومـِت مـردم افغانسـتان، در کنار اسـتاد 
برهان الدیـن ربانـی، شـهید صلـح و احمدشـاه مسـعود، 
قهرمـان ملـی کشـور از خـود شایسـته گی و درایتی نشـان 

داد کـه دنیـا بـه حقانیـت مردم افغانسـتان پـی برد.
او بـا اشـاره بـه این که نقش مارشـال فهیم در بسیج سـازی 
اقـوام، احـزاب سیاسـی و گروه ها بـرای شـکل گیری نظام 
سیاسـی تعییـن کننـده بـود، اظهار داشـت: "مارشـال فهیم 
یکـی از پایه گـذاران نظـام نویـن در افغانسـتان بـود. مردم 
بـاور دارند که وضعیت افغانسـتان نسـبت به گذشـته بدتر 
شـده اسـت، اگر روحیۀ وحـدت ملِی را که مارشـال فهیم 
و دیگـر دوسـتان بـه وجـود آورده بودنـد، حفـظ نگـردد، 

کشـور به بحـران مـی رود و از مـردم قربانـی می گیرد."
از فرماندهـان  در عیـن حـال، عبدالرحیـم راشـد، یکـی 
جهـادی گفـت، در شـرایط بسـیار دشـواری کـه امکانات 
بسـیار محـدود بـود و در برابـر مجاهـدان یـک قـدرت 
بـزرگ جهانـی قرار داشـت، مارشـال فهیـم در کنار اسـتاد 
ربانی شـهید و شـهید احمدشـاه مسعود و سـایر مجاهدان 
سـنگرداری و در برابـر تجـاوز از مـردم خـود دفـاع کـرد.
آقـای راشـد تأکیـد کـرد کـه اگـر زنده گـی مارشـال فهیم 
در سـه زمـان متفـاوِت جهـاد، مقاومت و بعـد از کنفرانس 
بـن بررسـی گـردد، معلوم خواهد شـد کـه نبـود او چقدر 

سـبب عقب گـرد نظـام کنونی شـده اسـت.
محمدقسـیم فهیم پس از شـهادت احمدشاه مسعود در ۱۸ 
سـنبلۀ ۱3۸۱، فرماندهـی ُکل نیروهـای دولتـی و مقاومـت 
را بـه دوش گرفـت و بـه تاریـخ ۲۲ عقـرب ۱3۸۰ وارد 

کابـل گردید.
او پـس از برگـزاری کنفرانـس بُـن و ایجـاد ادارۀ مؤقـت 
بـه حیـث معـاون اول رییـس ادارۀ موقـت و وزیـر دفـاع 
ملـی تعییـن شـد و بـه تاریـخ ۱5 ثـور ۱3۸۱ خورشـیدی 
بـه پاس خدمـات ارزنده و نقـش همه جانبـه اش در آزادی 
کشـور، بلندتریـن رتبـۀ نظامـی کشـور یعنـی مارشـالی را 

کرد. دریافـت 
مارشـال فهیـم دو دور معاون ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

باقـی ماند.
سـر انجام مارشـال فهیم به روز یک شـنبه ۱۸ حوت سـال 

۱39۲  خورشـیدی به اثر ایسـت قلبی در گذشـت. 
قـرار اسـت بـه روز چهارشـنبۀ همیـن هفتـه )۱۸ حـوت( 
سـال روز  سـومین  از  یادبـود  مردمـِی  و  رسـمی  مراسـم 
درگذشـت مارشـال محمـد قسـیم فهیـم، در تـاالر لویـه 

جرگـه برگـزار گـردد.
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ــه  ــو پ ــرو کلون ــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان کــې د تې پ

مقایســه ناامنــۍ پراخــې شــوي د امریــکا ســنا کــې د وســله والو 

ــکا  ــن د امری ــان مک کې ــناتور ج ــر س ــې م ــو د کمېټ خدمتون

ــه دې  ــواد ت ــر ولســمر ډونالډټرمــپ غــږ کــړی چــې دې هې پ

پاملرنــه زیاتــه کــړي.

نوموړي په یو بیان کې وویل:

ــتان رسه  ــد افغانس ــه اداره بای ــپ او د هغ ــمر ډونالډټرم "ولس

ــامي  ــه د اس ــړي لک ــد وک ــل چلن ــۍ او عاج ــې بېړن هامغس

دولــت پــه نــوم د وســله والېډلې پرضــد جګــړې تــه چــې نیــت 

ــري." ل

ــه  ــتان ت ــه افغانس ــړ، ک ــرداری ورک ــن خ ــان مک کې ــناتور ج س

ــه  ــې پ ــواد ک ــه دې هې ــه پ ــت ب ــه يش روان وضعی ــه ون پاملرن

ــام يش. ــۍ مت ــټراټیژیکه ناکام س

ــس  ــې رئی ــو د کمېټ ــله والو خدمتون ــې د وس ــنا ک ــکا س د امری

ــړه: ــه ک ــن زیات ــان مک کې ــناتور ج س

"تېروتنــه بایــد ونــه يش افغانســتان پــه شــدت زمــوږ د رشیــک 

ــو  ــوي. خ ــارزه ک ــاره مب ــاع لپ ــواد د دف ــو هې ــمنڅخه د خپل دښ

مــوږ هــم بایــد دا درک کــړو چــې امریــکا اوس هــم پــه 

افغانســتان کــې د هغــو ترهګرودښــمنانو پرضــد جګــړه کېښــکیل 

ده چــې زمــوږ پــر هېوادیــې د ســېپټمر د ۱۱مــې نېټــې بریدونــه 

ــړي وو." ک

ــې  ــال ک ــې ح ــه داس ــې پ ــن دا څرګندون ــان مک کې ــناتور ج س

کــوي چــې تېــره میاشــت افغانســتان کــې د ناټــو د غــوڅ ماتــړ 

د ماموریــت امریکايــي قومنــدان جــرال جــان نیکلســن د 

ــل: ــه ووی ــې ت ــو کمېټ ــله والو خدمتون ــنا د وس ــکا د س امری

ــون  ــت د بدل ــديل حال ــه دری ــه ټپ ــني پ ــې د اوس ــتان ک "افغانس

لپــاره څــو زرو نــورو امریکايــي او یــا هــم د ناټــو د نــورو غړیــو 

رستېــرو تــه اړتیــا لــري څــو د افغــان امنیتيځواکونــو ماتــړ پــه 

ښــه توګــه وکــړی يش."

تراوســه پــورې امریکايــي دفاعــي چارواکــو پــه څرګنــده د جــان 

نیکلســن د دې غوښــتنې پــه اړهڅــه نــه دي ویــي.

پــه دې اوونــۍ کــې کانګــرس تــه پــه وینــا کــې هــم د امریــکا 

ولســمر ډونالډټرمــپ د افغانســتان یادونــه ونه کــړه خــو ویــې 

ویــل چــې د اســامي دولــت د وســله والې پــه نــوم ډلــې 

ــارزه  ــدت مب ــه ش ــې پ ــړۍ ک ــه ن ــه ټول ــه پ ــد ب ــش" پرض "داع

ــړي. وک

ســناتور جــان مک کېــن د ولســمر ټرمــپ د دې ژمنــې ســتاینه 

وکــړه خــو ویلېیــې دي:

"اړتیــا ده چــې افغانســتان هــم زمــوږ د لومړیتوبونــو پــه رس کــې 

و اويس."

دې امریکايــي ســناتور پــه خپلــې اعامیــې کــې پــه افغانســتان 

کــې وروســتیو ناکررایــو تــه اشــارې کــړې او پــه کابــل کېیــې د 

چهارشــنبېد ورځــې د بریدونویادونــه کــړې چــې لــږ تــر لــږه تــر 

شــلو زیــات کســان یــې ووژل او ګــڼ نــور یېټپیــان کــړل.

ــر  ــو پ ــې د طالبان ــامل ک ــتان ش ــه د افغانس ــوړي همدارنګ نوم

ــړې او  ــم ک ــه ه ــقوط یادون ــوالۍ د س ــې ولس ــوې بل الس د ی

ویلېیــې دي:

ــو پســې  ــه ځورونکــو زیانون ــواد کــې پ ــول هې ــه ټ "دا شــاتګ پ

ــږي." ــه کې ــځ ت رامن

د پنټاګــون چارواکــي پــان لــري پــه دې پــريل کــې د 

افغانســتان جنــوب لویدیــځ تــه ۳۰۰ امریکايــي ســمندري 

واســتوي. رستېــري 

ــدام  ــن دا اق ــان نیکلس ــرال ج ــن او ج ــان مک کې ــناتور ج س

ــي. ــه ګڼ ــې ن ــو کايف ی ــتايي خ س

سناتور جان مک کېن وايي:

ــه  ــه واخــي، پ ــه ګټ ــه فرصت "غــواړي چــې ولســمر ټرمــپ ل

افغانســتان کــې روانــه پاڼــه بدلــه کــړي او باالخــره زمــوږ نظامــي 

قوماندانانــو تــه هغــه رسچینــې او واک برابــر کــړي چــې هغــوی 

ورتــه زمــوږ د دښــمن خــاف د جګــړې د نوښــت پــه الس کــې 

اخېســتو لپــاره اړتیــا لــري."

ــو  ــري او د ناټ ــي رستې ــې۸۵۰۰ امریکاي ــتان ک ــال افغانس دا مه

ــې  ــت چ ــري مېش ــه زره رستې ــاوخوا پنځ ــو ش ــورو متحدان د ن

ــړ  ــورې او مات ــا مش ــه، س ــه روزن ــو ت ــان امنیتيځواکون د افغ

ــروي. براب

احمد ولی مسعود:

به یک نشانی ملی نیاز داریم
مککین:

 که افغانستان ته پام ونيش حالت 

په سټراټیژیکه ناکامۍ متامېږي
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ورزش

در  سیاه  پول  با  هند  دولت  مبارزۀ  این که  بیان  با  بانک جهانی  اجرایی  مدیر 
درازمدت اثرات مثبتی بر اقتصاد این کشور برجای می گذارد، افزود: این اقدام 

به پویایی و دیجیتالی شدن اقتصاد هند کمک می کند.
کریستالینا جورجیوا، دیروز جمعه در گفت وگویی در دهلی نو اظهار کرد که 
این کشور  مردم  برای  کوتاه مدت  در  سیاه، هرچند مشکاتی  پول  با  مبارزه 

ایجاد کرد، ولی در درازمدت سبب افزایش رشد اقتصادی هند می شود.
او رشد اقتصادی هند را در سال جاری حدود هفت درصد پیش بینی کرد و 
افزود: مبارزه با پول سیاه در کشوری به وسعت هند، اقدام بی سابقه و بسیار 

مهم است.
مدیراجرایی بانک جهانی، اقتصاد دیجیتالی، انتقال مستقیم یارانه ها به مردم و 
اصاح مالیات خدمات کاال را از تأثیرات مهم دولت هند در مبارزه با پول 

سیاه عنوان کرد.
او هند را یک نقطۀ روشن در اقتصاد جهانی دانست و تصریح کرد که این امر 

از عملکرد دولت و مردم این کشور نمایان است.
بانک جهانی ماه گذشته در گزارشی رشد اقتصادی هند را پس از اجرایی شدن 

طرح مبارزه با پول سیاه در سال مالی ۲۰۱۷، هفت درصد پیش بینی کرد.
اسکناس های  خارج کردن  آبان(با   ۱۸( نوامبر۲۰۱6  هشتم  در  هند  دولت 
درشت، مبارزه با پول سیاه را در این کشور آغاز کرد. این طرح باعث کمبود 

شدید نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری دراین کشور شد.

قبیله نشـین  مناطـق  ادغـام  بـرای  را  خـود  برنامه هـای  پاکسـتان  دولـت 
ایـن کشـور بـا جریـان اصلـی سیاسـی اعـام کـرد؛ اقدامـی کـه بـا هدف 
پایان بخشـیدن بـه سیسـتم دوفاکتـوی حکومـت خودمختـار ایـن مناطـق 

صـورت گرفتـه اسـت.
ایـن اقـدام از سـوی منتقـدان بـا هـدف سـرکوب توسـعه و دامـن زدن بـه 
افراط گرایـی تعبیـر شـده اسـت، امـا دولت اسـام آباد می گویـد که هدفش 
از ایـن برنامـه، ادغـام مناطـق قبیله نشـین بـا جریان اصلی سیاسـی کشـور 
و پایـان دادن بـه چنـد دهـۀ حکومـت خودمختـار ایـن مناطـق هم مـرز با 

است. افغانسـتان 
مناطـق قبیله نشـین شـمال غـرب پاکسـتان هـم مـرز بـا افغانسـتان پس از 
حمـات تروریسـتی ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ بـه محـل اصلـی بـرای مقابلـه بـا 
تروریسـم در منطقـه بدل شـدند، چـون طالبان و شـبه نظامیـان القاعده در 

ایـن مناطـق فعالیـت می کردند.
سـرتاج عزیز، مشـاور امـور خارجه نخسـت وزیر پاکسـتان بـه خبرنگاران 
در اسـام آباد گفـت: کابینـۀ دولـت، پیشـنهادهای کمیتۀ اصاحـات دربارۀ 
مناطـق قبیله نشـین پاکسـتان را تاییـد کـرده اسـت. ایـن مناطـق بـه طـور 
ایالـت خیبـر پختون خـواه و در بـازه زمانـی پنج سـاله ادغـام  کامـل بـه 
می شـوند. امـا برخـی از اصاحـات شـامل پایان بخشـیدن بـه مجـازات یا 
تنبیـه دسـته جمعی و بسـط فعالیـت دادگاه هـای پاکسـتان در ایـن مناطـق 

ظـرف چنـد مـاه صـورت می گیرد.
ایـن پیشـنهادها در حال حاضـر به پارلمان پاکسـتان ارایه شـده تا تصویب 

شود.
هفـت منطقۀ قبیله نشـین پاکسـتان به نام هـای "باجاور"، "خیبـر"، "خرم"، 
"مومند"، "وزیرسـتان شـمالی"، "اورکـزی" و "وزیرسـتان جنوبی" مامن 
هشـت میلیون سـکنه هسـتند که بیشترشـان را پشـتون ها تشـکیل می دهند.

یکـی از قانون گـذاران ایـن مناطـق با اسـتقبال از این تصمیم به رسـانه های 
ایـن کشـور گفتـه اسـت: سـکنۀ این نواحـی چندین دهـه بود که بـه دنبال 
چنیـن ادغامـی بودنـد. مـا امـروز احسـاس آزادی می کنیـم. امیدواریـم که 

تمامـی ایـن برنامـه به درسـتی پیـش برود و محقق شـود.

ــی از  ــه برخ ــرد ک ــام ک ــا اع ــۀ اروپ ــیه در اتحادی ــم روس ــدۀ دای نماین
ــا لغــو تحریم هــای ضــد  ــه کاهــش و ی ــد ب ــی عاقه من کشــورهای اروپای

ــه هســتند. ــن اتحادی روســی ای
والدیمیــر چیــژوف، نماینــدۀ دایــم روســیه در اتحادیــۀ اروپــا اعــام کــرد: 
ــو  ــیه لغ ــد روس ــای ض ــه تحریم ه ــتند ک ــر هس ــورها منتظ ــی از کش برخ
ــور  ــه کش ــده علی ــاذ ش ــر اتخ ــت تدابی ــن دس ــتِ کم ای ــا دس ــود و ی ش
ــل برخــی کشــورها  ــد. در مقاب ــان نکنی ــن مســأله را پنه ــد. ای کاهــش یاب

ــد. ــر می کنن ــا فک ــف، آن ه مخال
ــر  ــی ب ــل مبن ــود در بروکس ــای موج ــم نگرانی ه ــه داد: علی رغ ــو ادام ل
ــر  ــس از ب ــوص پ ــه خص ــکا ب ــوی امری ــا از س ــو تحریم ه ــال لغ احتم
ــوری  ــاه جن ــکا در م ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــدن دونال ســر کار آم
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه واشــنگتن در سیاســت تحریمــی خــود علیــه 

ــد. روســیه بازنگــری کن
ــات  ــارات مقام ــاس اظه ــد براس ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــه ک ــژوف اضاف چی
امریــکا در واشــنگتن هیچ گونــه نشــانه یی مبنــی بــر تجدیدنظــر در 

ــدارد. ــود ن ــیه وج ــه روس ــنگتن علی ــوی واش ــم از س ــت تحری سیاس
در ســال ۲۰۱۴ واشــنگتن و بروکســل تحریم هایــی را علیــه روســیه 
ــد.  ــه اعــام کردن ــن و الحــاق شــبه جزیرۀ کریم ــل بحــران اوکرای ــه دلی ب

ــت. ــرده اس ــأله را رد ک ــن مس ــاره ای ــات وارده درب ــا اتهام ــکو باره مس

تیـم فوتبال سـاحلی کشـور به هـدف اشـتراک در رقابت های جهانـی فوتبال 
سـاحلی بـه مالیزیـا رسـیده اسـت و قرار اسـت در نخسـتین دیـدارش، برابر 

مالیزیـا به میـدان برود.
بـر بنیـاد معلومـات داده شـده از سـوی فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان، تیـم 
فوتبـال سـاحلی کشـور امـروز شـنبه سـاعت ۱۲:3۰ پـس از چاشـت در 

نخسـتین دیـدارش برابـر مالیزیـا بـه میـدان  مـی رود.
بـه نقـل از فدراسـیون فوتبـال، دومین مسـابقۀ تیم فوتبال سـاحلی کشـور به 
تاریـخ 5 مـارچ در برابـر تیـم فوتبال سـاحلی چین و سـومین مسـابقه اش به 

تاریـخ 6 مـارچ بـا تیم سـاحلی ایـران برگزار می شـود.
قـرار اسـت 3 تیـم برتـر ایـن رقابت هـا جـواز حضـور در مسـابقات جـام 
جهانـی فوتبـال سـاحلی ۲۰۱۷ میـادی را به دسـت آرند و در ایـن رقابت ها 

کنند. شـرکت 
تاکنـون سـویتزرلند، پورتـگال، پولنـد، ایتالیـا، نایجریـا، سـینگال، برازیـل، 
پانامـه شـانس بـازی در رقابت هـای جـام جهانـی  ایکـوادور، مکزیکـو و 

کرده انـد. را کسـب  فوتبـال سـاحلی 
تیـم فوتبـال سـاحلی افغانسـتان در فهرسـت تـازه اعـام شـدۀ جهانـی در 

جایـگاه 65 و در فهرسـت آسـیایی مقـام  ۱۱ را دارد.

سـرمربی روخی بانکـو تأکیـد کـرد کـه تیمـش دیگـر شـانس زیـادی برای 
کسـب عنـوان سـومی اللیـگا در فصـل جاری نـدارد.

دیه گـو سـیمئونه کـه شـاگردانش شـب )پنجشـنبه( در هفتـۀ بیسـت وپنجم 
اللیـگای اسـپانیا در خانـۀ دپورتیـوو الکرونیـا بـه نتیجه یـی بهتـر از تسـاوی 
یـک بـر نرسـیدند، پـس از بـازی بـا اشـاره بـه مصدومیـت مهاجـم تیمـش 
کـه در نبـرد هوایـی بـرای تصاحـب توپ بـا برخـورد آرنج بازیکـن حریف 
بـه سـرش نقـش بـر زمیـن شـد، گفـت: از همـان روی نیمکـت صـدای 
ضربه خـوردن بـه گـردن تورس را شـنیدم. امیدواریم مشـکل جدی نباشـد و 

حـال او زود خـوب شـود.
او افـزود: مـا مطلـع شـدیم کـه فرنانـدو بـه هـوش اسـت و از ناحیـه سـر 
مصدوم شـده اسـت. تمامی اعضـای خانـوادۀ اتلتیکومادرید نگـران وضعیت 
تـورس هسـتند و بابـت ایـن اتفـاق وحشـت ناک عصبی هسـتند. ایـن اتفاق 
شـرایط را بـرای همـه، اعـم از بازیکنـان دپورتیـوو الکرونیـا و بازیکنـان مـا 

. کرد
سـرمربی آرژانتینـی روخی بانکـو تأکیـد کـرد: بایـد واقع بین باشـیم، چرا که 
بـا ایـن نتیجـه حـاال بیشـتر شـانس کسـب عنـوان چهارمـی داریم تـا عنوان 
سـومی! در ایـن بـازی هـم الکرونیـا خـودش را بـاور داشـت و نیمـه اول را 
بـا نتیجـۀ خوبـی بـه پایـان بـرود. مـا در ۴5 دقیقـۀ اول سـازماندهی خوبـی 
نداشـتیم، امـا رفته رفتـه بهتر شـدیم و حتـا می توانسـتیم برندۀ بازی بشـویم، 

هرچنـد احتمـال شکسـت خوردن مـان هـم وجود داشـت.
اتلتیکومادریـد در حـال حاضـر بـا ۴6 امتیـاز در ردۀ چهـارم اللیگاسـت و با 
سـویای سـوم جدولـی 9 امتیـاز اختـاف دارد. ایـن در حالی اسـت که رئال 

سوسـیه داد بـا ۴5 امتیـاز در تعقیب شـاگردان دیه گو سـیمئونه اسـت.

بانک جهانی:

هند نقطۀ روشن در اقتصادی جهانی ست

دولت پاکستان 
به دنبال ادغام مناطق قبیله یی با بقیه کشور

مسکو:

برخی کشورهای اروپا خواهان 
لغو تحریم های ضد روسیه هستند

نخستین رقابت فوتبال ساحلی آسیا

افغانستان در برابر مالیزیا

سیمئونه:

از همان روی نیمکت صدای 

ضربه خوردن گردن تورس را شنیدم

فرید مزدک

ــزرگ  ــگ ب ــزرگ و فرهن ــاد ب ــدن، اقتص ــرای ملت ش ب
ــزرگ! ــوم ب ــزرگ و ق ــرادر ب ــه ب الزم اســت، ن

بــرای صلــح، ثبــات، دموکراســی، دادخواهی، پیشــرفِت 
ــرکوب  ــه س ــت، ن ــاز اس ــی نی ــکاری قوم ــه هم ــاه ب ــادی و رف اقتص
ــوم کان و  ــه ق ــا ب ــهروندی م ــۀ ش ــاختن جامع ــرای س ــی.  ب قوم
ــی و پیشــرفت  ــه دگرگون ــه ب ــم، بلک ــوم کوچــک ضــرورت نداری ق
ــگ و  ــتر جن ــر، کشــور بیش ــۀ اخی ــه ده ــم. در س ــادی نیازمندی اقتص
فســادپروری را تجربــه کــرده اســت، بــا میلیاردهــا دالــر و امکانــات 
ــاز را در کشــور  ــک اقتصــاد ملت س ــای ی ــوز پایه ه ــا هن ــا م غول آس

ــم . ــش نداری خوی
آیــا »ملــت افغــان« بــا فرهنــگ و ســنت های افغانــی و سرشــت محور؛ 
ــر  ــای دیگ ــازی قوم ه ــدنی اســت؟ افغان س ــه، درســت و ش واقع بینان
ــاختن  ــۀ س ــان برنام ــداوم هم ــر؛ ت ــای دیگ ــازی زبان ه و افغانی س
»ملــت افغــاِن« افغانــی زبــان اســت کــه در بیــش از صــد ســاِل اخیــر 
ــای  ــا و ارزش ه ــان ها، فرصت ه ــرده و انس ــه ب ــه کژراه ــور را ب کش

بســیار را بربــاد داده اســت. 
ــذف  ــم و ح ــوردن و هض ــی خ ــی، توانای ــچ قوم ــا هی ــور م در کش
ــه  ــن بیراه ــوم در ای ــک ق ــرای ی ــدارد. آنچــه ب ــر را ن ــای دیگ قوم ه
ــدون  ــم ب ــه آن ه ــت ک ــر اس ــای دیگ ــرکوب قوم ه ــت، س ــر اس میس
کمــک خارجــی ممکــن نیســت.  چــرا یــک هویــت را چــون هویــت 
همه گانــی بــر دیگــران تحمیــل بایــد کــرد؟ آیــا چنیــن ملتــی ســاخته 

خواهــد شــد؟
از  سرشــار  و  رنگارنــگ  چندفرهنگــی،  چندقومــی،  افغانســتاِن 
ــی،  ــوان تک قوم ــی را نمی ت ــاوت زنده گ ــای متف ــنت ها و گونه ه س
ــم  ــران می دانی ــتر از دیگ ــا بیش ــاخت. م ــگ س ــی و یک رن تک فرهنگ
ــت  ــی و مل ــتبداد زنده گ ــی و اس ــگ، خشــونت، زورگوی ــا جن ــه ب ک
ســاخته نمی شــود. تک تــِک مــا و هــر خیــل و قبیلــه و قــومِ مــا بــه 
یــک انــدازه بــر ایــن جغرافیــا مالکیــت داریــم.! ســاختار ملــت اگــر 
ــد.  ــادی نمی رس ــه آب ــد، ب ــک نباش ــه و دموکراتی ــراردادی، داوطلبان ق
ــا  ــی در قوم ه ــرور کذای ــرورش غ ــه پ ــد  ب ــی نبای ــای سیاس برنامه ه
ــا اســطوره ها نمی شــود  ــوان زیســت و ب ــردازد. در افســانه ها نمی ت بپ
بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت یافــت. بــه دســت هیــچ قومــی تفنــگ 

و شمشــیر بــرای ســرکوب قــوم دیگــر ندهیــم. 
ــروز و  ــژه ام ــدی، به وی ــن رون ــت و چنی ــد اس ــک رون ــدن ی ملت ش
ــر  ــک، متکــی ب ــد اقتصادمحــور، دموکراتی در شــرایط افغانســتان، بای
واقعیت هــا، روادارانــه و سرشــار از آزادی و برابــری باشــد. کوشــش 
ــه  ــتان ن ــگ در افغانس ــه و یک رن ــت یک پارچ ــاختن هوی ــرای س ب

ممکــن اســت، نــه مفیــد و نــه زیبــا .

عبدالحفیظ منصور

براساِس قانون صدور فرامیِن تقنینی، در صورت وجود 
را  تقنینی  فرمان  رییس جمهور صاحیت صدور  قانون، 
وجود  نفوس  احوال  ثبت  قانون  این، چون  بنابر  ندارد! 
دارد، صدور فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور در این مورد خاف 

قانون و باطل است.

توریالی غیاثی

بســتر  یــک  در  کــه  اســت  فراینــدی  ملت شــدن 
فرهنگــی تاریخــی و بهره منــدی عادالنــه از منابــع 
طبیعــی، اشــتراک منافــع، ارزش هــا و دفــاع مشــترک از 
ــر دشــمن و... در یــک ســرزمین/جغرافیای واحــد، شــکل  آن در براب
می گیــرد کــه ســرزمین مــا نیــز تــا حــدود زیــادی از ایــن ویژه گــی 

ــت. ــوده اس ــوردار ب برخ
ــاکن  ــوام س ــاختن- اق ــت س ــه مل ــدن -ن ــرای ملت ش ــن، ب بنابرای
ــه و  ــه و عامان ــذار عالمان ــه گ ــوری ک ــرزمین، همان ط ــک س در ی
ــای  ــک هویت ه ــگ و تاری ــای تن ــان از گذرگاه ه ــۀ آن هم دیگرپذیران
قومــی و قبیله یــی، بــه وادی دلکــش هویــت متعالــی ملــی، یــک امــر 
ــتر از آن،  ــا بیش ــه و حت ــان پیمان ــه هم ــود، ب ــته می ش ــی پنداش الزام
رعایــت و بــه رســمیت شــاختن حقــوق اساســی، فرهنگــی هویتــی 
ــان از ســوی دولت هــای حاکــم در عرصه هــای فرهنگــی سیاســی  آن
ــرزمین  ــک س ــی در ُکل ی ــروت مل ــۀ ث ــع عادالن ــادی و توزی و اقتص
در رونــد ملت شــدن حیــن گــذار از ایــن تنگناهــا، از اهمیــت 
ــا  ــایل و پیش فرض ه ــن مس ــع ای ــت. در واق ــوردار اس ــی برخ حیات
از بدیهی تریــن حقــوق مســاوی شــهروندان یــک کشــور اســت کــه 
بایســت تــا پــای جــان، پــای آن بایســتند. در غیــر آن، ملت شــدن و 
ــک،  ــای نی ــم آرزوه ــک ســرزمین، به رغ ــان ی ــاختن مردم ــا ملت س ی

ســرابی بیــش، تلقــی نخواهــد شــد.
پذیــرش متقابــل ارزش هــا و باورهــای پســندیدۀ فرهنگــی تاریخــی و 
ــد  میهنــی هم دیگــر، از مولفه هــای انکارناپذیــر و تســهیل کننــدۀ رون

ملت شــدن، می باشــد.
ــهروندان آن  ــا ش ــه م ــتان ک ــام افغانس ــرزمنی به ن ــه، س ــاال این ک ح
هســتیم، در فقــدان تاریخــی یــک سیاســت فرهنگــی راهبــردی بــرای 
شــکل گیری شــیرازه ها یــا مفصل بنــدی ملت-دولت شــدن اقــوام 
ــه وادی  ــذار ب ــل گ ــن مراح ــرد، در کدامی ــر می ب ــور به س ــن کش ای

ــم. ــًا نمی دان ــرار دارد؟! واقع ــی، ق ــد مل ــت واح ــش هوی دلک

فیـسبـوک نـــامــه
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محمداكرام اندیشمند
مجلس نماینده گان روز هشـتم جوزای ۱39۲ )۲9 می۱۰۱3( 
بـا تصویـب قانـون ثبت احـوال نفـوس، مشـخصات تذکرۀ 
تابعیـت یـا شـناس نامۀ الکترونیکی را که بر سـِر نوشـتن نام 
اقـوام و دیـِن افـراد در آن اختـاف نظـر وجـود داشـت، به 

گونـۀ زیـر نهایی و تصویـب کرد:
درج نـام و نـام خانواده گـی، نـام پـدر، نام پـدر کان، محل 
سـکونت فعلـی، سـکونت اصلـی، تاریـخ و محـل تولـد و 
دیـن افـراد. احتـراز از درج نـام اقـوام در شـناس نامه و بـه 
عـوض آن، ثبـت مشـخصات قومـی همـراه بـا عکـس و 

انگشـت نگاری در مرکـز اطاعـات وزارت داخلـه.
نـگارش ایـن مشـخصات در شـناس نامه با دو زبان پشـتو و 
دری )فارسـی( و در عقـب آن بـه زبـان انگلیسـی. در باالی 

مشـخصات متذکـره، بـه هر سـه زبان نوشـته می شـود:
»جمهوری اسامی افغانستان

وزارت امور داخله
تذکرۀ تابعیت.«

یکـی از دالیـِل امتنـاع از ذکـر نـام اقـوام بـر روی صفحـۀ 
شـناس نامه، بـه توصیه هـای سـازمان ملـل متحـد و منابـع 
سرشـماری  و  تذکـره  توزیـع  پـروژۀ  کمک دهنـدۀ  غربـِی 
در  را  قومـی  هویـت  درج  آن هـا  برمی گشـت.  نفـوس 
شـرایط بی ثباتـی و جنـگ، مشکل سـاز تلقـی می کردنـد که 
ممکـن اسـت مشـخص بـودن هویت هـای قومـی در تذکرۀ 
تابعیـت، بـه تبعیـض و حتـا بـه تهدید جـان افراد بـر مبنای 
هویت  شـان بینجامـد. ایـن منابـع از وقایـع و تجربه هایی در 
حـوزۀ بالـکان اروپـا و برخـی کشـورهای افریقایـی چـون 

روانـدا سـخن می گفتنـد. 
در بحـث بـر سـر درج واژۀ افغـان ایـن نظـر مـورد تأییـد 
اکثریـت قـرار گرفت که نوشـتن نام افغانسـتان سـه بار و به 
سـه زبـان، تعلق و هویـِت دارندۀ شـناس نامه را بـدون هیچ 

ابهامـی مشـخص و تثبیـت می کند. 
قانـون ثبـت احـوال نفـوس پـس 
از تصویـب ولسـی جرگـه توسـط 
مجلـس سـنا یا مشـرانو جرگـه نیز 
بـه تصویب رسـید و رییس جمهور 
را در دهـم قـوس۱393  آن  غنـی 
)۱دسـمبر ۲۰۱۴( در مراسم رسمی 
داخـل ارگ ریاسـت جمهوری کـه 
داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی بـا 
اول  معـاون  دو  هـر  و  معاونینـش 
شـرکت  ریاسـت جمهوری  دوم  و 
داشـتند، توشیح کرد. سـپس قانون 
مذکـور در جریـدۀ رسـمی انتشـار 
می بایسـت  بافاصلـه  کـه  یافـت 
تطبیـق می شـد و کار توزیـع تذکرۀ 

برقـی آغـاز می یافـت. 
امـا ایـن قانـون اجـرا نشـد و پس 
کـه  مجموعه یـی  اعتراضـات  از 
تلویزیـون  رییـس  یـون  اسـماعیل 
امرخیـل  ضیاءالحـق  و  ژونـدون 
داراالنشـای  پیشـین  رییـس 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
و  داشـت  قـرار  رأس شـان  در 
افغـان بودنـد،  خواهـان درج واژۀ 
توزیـع  غنـی  رییس جمهـور 
را  الکترونیکـی  شـناس نامۀ 

علی رغـم تأکیـد داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی بـه توزیـع 
آن، عمـًا معلـق قـرار داد. هرچنـد رییـس اجرایـی که یک 
بـار اسـماعیل یـون با وی دیـدار داشـت تا حمایـِت وی را 
از درج واژۀ افغـان جلـب کنـد، مخالفتـی بـا درج ایـن واژه 
نمی کـرد، امـا مخالفـت بسـیاری از حامیـان و هـواداراِن او 
در داخـل و بیـرون پارلمـان وی را از توافـق سـریع در ایـن 
مـورد بـاز داشـت. برخـی وکیـان پارلمـان از جملـه دکتـر 
محی الدیـن مهـدی و عبدالحفیـظ منصـور با رییـس اجرایی 
صحبـت کردنـد تـا او را متقاعـد بـه موضـع جـدی بر سـر 

کننـد.  الکترونیکـی  تذکـرۀ  توزیـع 
در حالـی کـه رییس جمهـور غنـی مصمم بـه تعدیـل قانون 
مصـوب و توشـیح شـدۀ ثبـت احـوال نفـوس و درج واژۀ 
افغـان در شـناس نامه گردیـد، رییـس اجرایـی داکتـر عبداهلل 
تـاش کـرد تـا در نامه یـی بـه ارگ، رییس جمهـور غنـی را 
قانـع و راضـی بـه توزیـع تذکـرۀ الکترونیکـی کنـد. در این 
نامـه بیشـتر از سـیزده دلیـل به رییـس جمهور غنی نگاشـته 

بود: شـده 
»۱ـ در حالـی کـه مطابـق قانون اساسـی همه به ایـن اجماع 
دارنـد کـه به هر تبعـه این کشـور "افغان" اطـاق می گردد، 

ولـی نوشـتن آن را در تذکـره که تنهـا اسـتفادۀ داخلی دارد، 
غیـر معیـاری می دانیم.

۲ـ قانـون فعلـی کـه بعـد از بحث هـای زیـادی از پارلمـان 
گذشـته اسـت و توسـط رییس جمهور توشـیح و در جریدۀ 
رسـمی دو سـال قبـل چاپ شـده اسـت، یکـی از بهترین و 

مدرن تریـن قوانیـن از نـوع خـود می باشـد.
3ـ در هیچ کشـوری، ملت در خود کارت نوشـته نمی شـود 
 Citizenship و تنهـا اسـم مملکت و یا کلمۀ شـهروند یـا

در آن می نویسـند. بـه همیـن سـبب در قانـون فعلـی هم که 
در طـی یـک پروسـۀ طوالنـی بـه تصویـب رسـیده، از ذکر 

ملـت و قـوم در کارت خودداری شـده اسـت. 
۴ـ ایـن بـه همـه هویـدا اسـت که در یـک مملکـت تابعیت 
واحـد می باشـد که بـرای ما همانا افغان اسـت و نوشـتن آن 
در کارت همـه )3۰ میلیـون تبعـه مملکت( نیاز نیسـت. تنها 

مـوارد فاروقـه نیاز به نوشـته شـدن دارند. 
5ـ بـا آن که نوشـتن نـام اقوام چـون واحد نیسـتند، می تواند 
روی کارت درج شـود ولـی تذکـره به اسـاس همیـن قانون 
فعلـی، بهتریـن گزینـه برای حفـظ وحدت ملی اسـت؛ زیرا 
هـر تبعـه مملکـت ولو بـه هر قـوم و تبـاری مربوط باشـد، 

بـدون هیـچ تفاوتی یـک کارت را دریافـت می کند.
6ـ نوشـتن تابعیـت یا ملت )نشـنالیتی( در اصـل تذکره تنها 
در ممالکـی کـه عضو کدام اتحادیه می باشـند، مروج اسـت. 
مثـًا کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپا و یا در شـش کشـور 

عضو شـورای همـکاری خلیج.
کمتریـن  نوشـتن  بـه  ترجیـح  کشـورها  بسـیاری  در  ۷ـ 
معلومـات در روی تذکـره اسـت؛ چـون همـه معلومـات در 
دیتابیـس موجـود اسـت و بـه همیـن سـبب بیشـتر آن هـا 

ترجیـح می دهنـد که تنها از الیسـنس دریـوری بدین منظور 
اسـتفاده کننـد. انگلسـتان دوبـاره از توزیـع کارت برقـی بـه 

گزینـۀ الیسـنس دریـوری رفـت.
۸ـ بـا نوشـتن جبـری ملـت و قومیـت روی کارت، بـه یک 
عـده افراطیـون به صـورت غیـر ضـروری زمینـه می دهیم تا 
مردم را بیشـتر تحریک نموده و سـبب تفرقۀ بیشـتر شـوند، 
در حالـی کـه با ننوشـتن آن مـا همه هموطنـان را یکی تلقی 

می نماییـم.
9ـ فرسـتادن ایـن موضـوع بـه شـورای ملـی یک بـار دیگر 
فضـای تنش آلـود فعلـی مجلـس را بدتر می سـازد کـه هیچ 
نیـازی در حالـت کنونی به آن نیسـت. و احتمـال دارد مانند 
قانـون انتخابات مجلسـین فیصله های متفاوت داشـته باشـند 

که مشـکل را بیشـتر پیچیده می سـازد.
۱۰ـ آن طـوری کـه شـنیده می شـود، در ایـن روزهـا برخی 
حلقـات در شـورای ملـی موضـوع نوشـتن زبـان دری را 
در روی تذکـرۀ الکترونیکـی بـاال کرده انـد کـه بـه موضـوع 
پیچیده گـی بیشـتر خواهـد داد و تفـاوت نظرهـا را بـدون 
شـک میـان گروه هـای افراطـی عمیق تـر خواهـد سـاخت.  
کـه  دارنـد  انتظـار  ملـی  رهبـران حکومـت  از  مـردم  ۱۱ـ 
از  جلوگیـری  به خاطـر  را  این چنینـی  بـزرگ  تصمیمـات 
تفرقـه و بی ثباتـی خـود بگیرنـد و عواقب آن را بـا تبلیغات 

مناسـب و آمـاد کـردن اذهـان عامـه کنتـرول کننـد. 
۱۲ـ هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه اگـر بـار دیگـر هـم 
قانـون نهایـی شـود، مـا ماننـد حالت فعلـی )کـه نمی توانیم 
قانـون فعلـی را تطبیـق کنیـم(، بتوانیـم آن را تطبیـق کنیـم. 
بنـًا بهتریـن گزینـه تطبیـق همیـن قانـون و گزینـۀ دوم تنهـا 
راه حـِل سیاسـی اسـت که موضـوع ملت/تابعیـت در کارت 

تفصیلـی نوشـته شـود و صـدور آن الزامـی نباشـد.
۱3ـ در نهایـت اگـر بازهـم موضـوع به شـورای ملـی راجع 
ملـت/ نوشـتن  مـورد  در  تنهـا  تقنینـی  فرمـان  می شـود، 

و  باشـد  تفصیلـی  کارت  در  تابعیـت 
ایـن را بگذرنـد کـه اگـر شـورا خـود 
روی  در  معلومـات  ایـن  می خواسـت 
تذکـره برقـی نوشـته شـود. مسـوولیت 
عواقـب بعـدی را نیـز آن هـا بگیرنـد. 
در کنـار دالیـل باال ایـن نقـاط مهم نیز 

بایـد در نظر گرفته شـود:
ـ ضمـن تأکیـد مندرجات فـوق، تأکید 
تعییـن و تشـخیص دقیـق هویت فردی 
تذکـرۀ  توزیـع  بـا  تنهـا  شـهروندان 
الکترونیکـی ممکـن می گـردد کـه یک 
شـمار  بـه  ملـی  اعتبـار  خـوب  نمـاد 

مـی رود.
ارادۀ  بایـد  کشـور  سیاسـی  رهبـری  ـ 
قاطعیـت  بـه  راسـتا  ایـن  در  را  خـود 
و  جنجال هـا  مرعـوب  و  دهـد  نشـان 

نگـردد. معـدود  تعـداد  غوغاگـری 
ـ نفعـی کـه در توزیع سـند الکترونیکی 
نهفته اسـت، بـه مراتب مهم تر و بیشـتر 
خواسـته های  و  مطالبـات  از  باالتـر  و 

گروه هـا و افـراد تندرو اسـت.
ـ تذبـذب و وقت کشـی در توزیع سـند 
الکترونیکـی زیان هـای جدی بـه منافع 

کشـور و شـهروندان وارد می سازد.
الکترونیکـی  سـند  بـا  بـازی  تـداوم  ـ 
فرصـت غوغاگـری را بـرای افراطیـون 
تشـدید  را  قومـی  و حساسـیت های  شـکاف ها  و  مسـاعد 

می کنـد.
ـ توزیـع تذکـرۀ الکترونیکـی بـر مبنای آن چه کـه پارلمان به 
تصویب رسـانیده، هم عقانی و قانونی اسـت و هم کشـور 

را از یـک مـوج تهدید دیگر نجـات می دهد. 
ـ ارجـاع مجـدد ایـن دوسـیه بـه پارلمـان بـه معنـی نبـودِ 
بـرای توزیـع تذکـرۀ  ارادۀ سیاسـی در رهبـری حکومـت 
الکترونیکـی و تـداوم بحران قومیت در کشـور تلقی خواهد 

» . شد
سـرانجام رییس جمهـور غنی بـدون اعتنا و التفـات به تقاضا 
و دالیـل رییـس اجرایی، بـه تصمیِم خـود در تعدیل و تغییر 
مـادۀ ششـم قانـون ثبت احوال نفـوس ادامـه داد. او به جای 
آن کـه ایـن تعدیـل را از طریـق مجلـس نماینـده گان عملـی 
کنـد، امـروز آن را توسـط کمیتـۀ قوانیـن کابینـه تعدیـل و 
تغییـر داد و بـا توشـیح خـود بـه قانـون تبدیـل کـرد. بـر 
مبنـای ایـن تغییـر و تعدیـل، "ملـت" و "قـوم" بـر روی 
صفحـۀ تذکـرۀ الکترونیکی اضافه شـد تا در مقابـل آن، واژۀ 

"افغـان" و قومیـت افراد درج شـود. 

آیا جدِل 
سه ساله بر سِر 

شناس نامۀ 
الکترونیک 

پایان یافت؟ 

تراژدی مهاجرت
حمید فرهادی- هرات

جــوان افغانســتانی هشــت مــاه پیــش همــراه بــا همســر و کودکــش، 
ــر و  ــدون همس ــرده و ب ــرک ک ــا ت ــد اروپ ــه مقص ــتان را ب افغانس

ــرد.  ــر می ب ــه س ــده گان ب ــپ پناهن ــش در کم کودک
ــن  ــه در ای ــارد،می گوید ک ــوی او را می فش ــض گل ــه بغ درحالی ک
راه، کــودک دو ســاله اش را در آب  هــای اروپــا از دســت داده و 
ــت.  ــته اس ــده گش ــو ناپدی ــه این س ــاه ب ــز از هفت م ــرش نی همس
کریــم دانــش آموختــۀ دانشــکدۀ هنرهــای دانشــگاه هــرات اســت که 
-بــه قــول خــودش- بــه دلیــل بدامنــی، فقــر و بیــکاری افغانســتان 

را تــرک کــرده اســت.
ــه در  ــد ک ــی ندارد،می گوی ــی خوب ــت روح ــه حال ــوان ک ــن ج ای
ــان،  ــور میزب ــان کش ــار بازرس ــرای چندمین ب ــاه ب ــت م ــدت هش م
درخواســت پناهنده گــی اش را برســی کــرده و دلیــل مهاجــرت او را 

ــرد.   ــورت نمی گی ــت ص ــه آن موافق ــا ب ــند، ام می پرس
ــاِن  ــا بازرس ــه ام ــت ک ــر اس ــی و فق ــم بدامن ــرت کری ــل مهاج دلی
پرونــدۀ پناهنده گــی او آن را قناعــت بخــش نمی خواننــد و او را 

هم چنــان در سرنوشــت نامعلــوم نگــه می دارنــد. 
در ســویی دیگــر، پــدر و مــادر کریــم از چالش هــای کــه کریــم در 
راه مهاجــرت متقبــل شــده در ســوگ نشســته و از سرنوشــت نامعلــوم 

ــرد. ــج می ب پسرشــان رن
پــدر و مــادر کریــم در حالی کــه دوری پســر و از دســت دادن 
نواســه و ناپدیــد گشــتن عــروس  آنــان را اندوه گیــن ســاخته، امــا بــا 
مشــکل دیگــری نیــز روبــه رو هســتند، پافشــاری پســر دیگــر بــرای 

مهاجــرت دیگــر.
ــس از  ــی دارد، پ ــکل روان ــه مش ــم ک ــک کری ــرادر کوچ ــاد ب فره
ــه روزه  ــده هم ــن ش ــش روش ــرت در دل ــش مهاج ــرادر آت ــن ب رفت
بــاالی پــدر و مــادرش فشــار مــی آورد کــه بــه او نیــز اجــازۀ تــرک 

ــد. ــا را بدهن ــه مقصــد اروپ ــتان ب افغانس
پــدر و مــادر فرهــاد هرزمانــی کــه احتمــال خطــر مهاجــرت را بــه 
ــم(  ــرادرش )کری ــوم ب ــت نامعل ــد و از سرنوش ــوش زد می کنن او گ
ــود  ــت موج ــه از وضعی ــد ک ــاد می گوی ــا فره ــد، ام ــخن می گوین س
ــی«  ــی و بدبخت ــد به»آواره گ ــت و می خواه ــده اس ــته ش ــود خس خ
خــود پایــان بدهــد: "درد مــن جنــگ و انتحــار و انفجــار نیســت کــه 
بترســم و بــه خاطــر آن کشــورم را تــرک بگویــم، درد مــن فســاد و 
ــود،  ــام نمی ش ــه تم ــت ک ــردم اس ــال م ــی و پایم دزدی و دروغ گوی
ــان  ــود پای ــی خ ــی و بدبخت ــه آواره گ ــم ب ــته ام و می خواه ــن خس م

بدهــم."
ــه او  ــد ک ــرک افغانســتان پافشــاری می کن ــرای ت ــی ب ــاد در حال فره
ــرای  ــد او را ب ــز تــاش می کن ــا آنکــه نامــزدش نی نامــزد اســت و ب
مانــدن قانــع ســازد، امــا موفــق نمی شــود و ســرانجام، فرهــاد خــود 

ــاده می ســازد.  ــا آم ــه اروپ ــن ب ــرای رفت را ب
در حالی کــه چیــزی نمانــده تــا فرهــاد خانــه را تــرک گویــد، 
ــه او می رســاند  ــم را ب ــده شــدن سرنوشــت کری ــر پیچی ــدرش خب پ
ــر ممکــن اســت  ــد روز دیگ ــا چن ــاد ت ــرادر فره ــه ب ــد ک و می گوی
کــه دوبــاره بــه افغانســتان برگــردد.در ایــن هنــگام، مــادر فرهــاد  کــه 
ــر جــان  ــن خب ــا شــنیدن ای ــوده، ب ــی ب ــش دچــار بیمــاری قلب از پی

می دهــد. 
ــر  ــر و جدی ت ــز پیچیده ت ــم نی ــو، سرنوشــت مهاجــرت کری در آن س

می شــود.
او در حالی کــه فرزنــد، همســر و اخیــراً مــادرش را بــه دلیــل 
مهاجــرت از دســت داده و چشــم بــه راه پذیــرش پناهنده گــی 
ــاره  ــا درخواســت پناهنده گــی اش رد شــده و دوب ــه اســت، ام  دوخت

ــود. ــتاده می ش ــتان فرس ــه افغانس ب
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