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ریاست  از  کرده  درز  تازه  مدرک  یک   
جمهوری به رسانه ها نشان می دهد که محمد 
اشرف غنی ۴۸۴ مشاور دارد و معاش ساالنۀ 

آن ها به بیش ۲۰۰ میلیون افغانی می رسد. 
مشاور   ۴۸۴ که  می دهد  نشان  مدرک  این 
اقتصادی،  سیاسی،  بخش های  در  غنی 
نظامی، اجتماعی و فرهنگی گماشته شده اند.

که  شده  داده  نشان  هم چنان  اسناد  این  در 
حکومت  رییس  مشاور  یک  معاش ماهوار 
وحدت ملی  پنچ برابر معاش یک آموزگار 

است. 
در این مدرک گفته شده که مجموع معاشات 
ماهوار مشاوران آقای غنی مبلغ 17۲6166۰  
)هفده میلیون و دوصد و شصت و یک هزار 

و ششصد و شصت(  افغانی می شود. 
جهموری  ریاست  که  است  حالی  در  این 
گفت وگو  در  سند،  این  نشر  به  واکنش  در 
با روزنامۀ ماندگار می گوید که این سند از 

طرف کسانی دست کاری شده است. 

جمهور  رییس  که  می گوید  مرتضوی  آقای 
 ۵۰ که  دارد  مشاور   1۰۲ حاضر  حال  در 
باقی  از زمان حکومت حامد کرزی  تن آن 
غنی  محمداشرف  را  آنان  سایر  و  مانده اند 

گماشته است.
سند  این  مورد  در  هرچند  مرتضوی  آقای 
از جزیات بیشتر خود داری کرد، اما گفت: 
وحدت  حکومت  رییس  مشاوران  معاش 
پایۀ  بلند  ماموران  معاشات  اساس  به  ملی 

حکومت پرداخته می شود.
مدرک منتشر شده هم چنان، معاش یک سال 
این مشاوران را بالغ )۲۰71۴۰۰۰۰( دوصد 
هزار  چهل  و  صد  یک  و  میلیون  هفت  و 

افغانی گفته است.
از سویی هم، یک مدرک دیگر نشان می دهد 
گلوله(  ضد   ( زرهی  موتر  یک  کرایه  که 
اقتصادی  مشاور  فاروقی،  حمیداهلل  برای 
رییس جمهورغنی و رییس دانشگاه کابل به 
و  میلیون  دو    )۲۴۲76۰۰( ماه  مدت شش 

چهارصد و بیست و هفت هزار و شش صد 
افغانی هزینه برداشته است.

در یک مکتوب اداره امور ریاست جمهوری 
که به رسانه ها درز کرده، پیشنهاد شده است 
دانشگاه  رییس  فاروقی،  حمیداهلل  برای  که 
یک  رییس جمهور  اقتصادی  مشاور  و  کابل 
موتر زرهی ماهانه به مبلغ بیش از چهارصد 

هزار افغانی به کرایه گرفته شود. این پیشنهاد 
از سوی آقای غنی منظور شده است.

آقای  که  زمانی  مکتوب،  این  براساس 
قراردادهای  بررسی  هیأت  رییس  فاروقی 
تامین  جهت  بوده،  ملی  دفاع  وزارت  مالی 

امنیت...
                                 ادامه صفحه 6

احمدولی مسعود
کارمنـد  دو  کـه  بـود  افغانسـتان  اوج جهـاد  در 
ارشـد بـی بـی سـی، یکـی بنـام )گـوردن آدم(
بریتانیائـی رئیـس بخـش افغانسـتان bbc، دومی 
بنـام آقـای نبـی مصـداق ریئـس بخـش پشـتوی 
آقـای  مطبوعاتـی  ارشـد  مشـاور  فعـًا   ،bbc
اشـرف غنـی احمـدزی، هـر دو در قومی سـازی 
مشـغول   BBC تریبیـون  از  افغانسـتان  جهـاد 

بودنـد.  تبلیغـات  و  سـازماندهی 
در جایـگاه نماینـدۀ مجاهدیـن در لنـدن و اینکه 
قسـمتی از حمایـت هـای مالـی این بنگاه سـخن 
پراگنـی بریتانیـا از طـرف آن دولـت پرداخـت 
 bbc میگردیـد، زیـاد تـاش نمـودم تا رهــبری
ایـن  متوجـه  را  انگلسـتان  خارجـهء  وزارت  و 
سیاسـت نفـاق افگنانـهء مدیریـت bbc بسـازم، 
امـا مؤثـر نیآفتـاد تا اینکـه بگونۀ جدی و مسـتند 
مسـأله را دنبـال کـردم و سـرانجام رهبـری بـی 
بـی سـی مجبـور گردیـد کـه آقایـون نامبـرده را 

نماید. اخـراج 
تفکـر و تعصب قـوم گرایانـۀ آقای نبـی مصداق 
امـا  بـود،  پیـدا  نـا گفتـه  افراطـی  بگونـۀ  آنهـم 
موضـع گیـری هـای افراطـی تَـر آقـای گـوردن 
آدم، در تطبیـق این سیاسـت تفرقـه پراگنی نگران 

بود. کننـده 
حـاال بـا شـناختی کـه از سیاسـت بی بی سـی و 
نقـش اکثر کارمنـدان افغانی آن در سیاسـتگذاری 
و تطبیـق آن دارم بـا ادامهء کار مهــره هــایی که 
از دوران آقای مصداق تا هــنوز باقیسـت، شکی 
نیسـت کـه در ایـن غایلـهء اخیـر زبانـی قصـد 
خوبـی نداشـته انـد و ندارنـد، رویهــمرفته ایـن 
سیاسـت تنـش آفرینـی بگونـهء طبیعـی باعـث 
عکـس العمل مردم میگردد، اما متأسـفانه فرصتی 
هــم می شـود مغتنـم بـرای قـوم گرایـان افراطی 
تـا ازیـن غایلـه نفع کشـی سیاسـی نماینـد، نفاق 
را بیشـتر دامـن بزننـد، اذهـان را مسـموم، خلـق 
را سـرگردان و مأیوس تَـر، شمشـیر تروریـزم را 
برنـده تـر، جنگ هـای اسـتخباراتی را مشـتعل تر 
و کشـور را بـه لبـۀ سـقوط نزدیکتـر برسـانند و 
ایـن اسـت أصـل تراژیـدی بخصـوص در ایـن 

وضعیـت بشـدت بحرانی افغانسـتان.

این غایلۀ BBC لبۀ شمشیر 
تروریزم را كشنده تر 

می سازد
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این روزها بحث برگزاری لویه جرگه یک باردیگر 
به صورت سرسام آوری از سوی یک تعداد سیاست 
نمونه  که  افراد  این  شود.  می  مطرح  کشور  مداران 
پیشین  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  ها  آن  بارز 
کشور اند، با توجه به وضعیت نابسامان کشور، راه 
رهایی از بن بست فعلی را در برگزاری لویه جرگه 
و تشکیل حکومت موقت می دانند. طرح برگزاری 
لویه جرگه به چند دلیل می تواند از سوی این افراد 
و  شود  ارایه  کنونی  وضعیت  الترناتیف  عنوان  به 
قرار  توجه  مورد  جامعه  از  سطوحی  در  نیز  گاهی 
گیرد:نخست؛ آشفته گی های دولت وحدت ملی که 
از سه سال هم چنان درگیر اختافات داخلی  پس 
خود هست و هنوز حتا موفق نشده که کابینۀ خود 
را به صورت قانونی به وجود آورد. دوم؛ گسترش 
ناامنی های کم سابقه که تقریبا بخش های وسیعی 
و  رعب  فضای  توانسته  و  درنوردیده  را  کشور  از 
وحشت را در حوزه کانی از کشور گسترش دهد. 
های  وعده  به  حکومت  سران  توجهی  بی  سوم؛ 
اند،  نیز به آن معترف  انتخاباتی شان که حاال خود 

اما دلیل این بی توجهی 
از  پس  وضعیت  به  را 
دشواری  و  انتخابات 
می  پیوند  کشور  های 
کاهش  چهارم؛  دهند. 
به  جهانی  توجه 
افغانستان و کمک های 
زیرنام  گذشته  در  که 
های مختلف انجام می 
شد.؛ پنجم؛ فعال شدن 
برخی کشورهای منطقه 
افغانستان  مسایل  در 
از  که  های  دخالت  و 
درنظر  با  ها  آن  سوی 

داشت اولویت ها و منافع شان صورت می گیرد که 
نیست. ششم؛  افغانستان  منافع  با  راستا  هم  همواره 
به وجود آمدن طیف وسیعی از ناراضیان در داخل 
تبعید  آن  جلوه  بزرگترین  که  ملی  وحدت  دولت 
شدن معاون اول ریاست جمهوری و تشکیل ایتاف 
شاید  و  ها  این  باشد.  تواند  می  افغانستان  نجات 
بسیاری از عوامل پیدا و پنهان دیگری که به عنوان 
ضعف های دولت وحدت ملی مطرح اند، یک عده 
لویه  برگزاری  در  را  کار  چاره  که  داشته  برآن  را 
جرگه و تشکیل حکومت موقت و یا عبوری بدانند. 
این عده هم چنین معتقد به برگزاری انتخابات زود 
هنگام در صورت عدم تشکیل حکومت موقت اند. 
اما سوال این جاست که آیا واقعا تشکیل حکومت 
موقت می تواند چاره کار باشد و افغانستان را از بن 
بستی که به آن گرفتار شده نجات بخشد؟ استدالل 
از تشکیل حکومت موقت  به طرفداری  کسانی که 
صدا بلند کرده اند، عمدتا این است که در نزدیک به 
شانزده سال گذشته هم جامعه جهانی در افغانستان 
بهتر  امنیت و  تامین  برای  بزرگی  اشتباه های  دچار 
مدارانی  سیاست  هم  و  شده  کشور  وضعیت  شدن 

که سکان دار مدیریت و رهبری و کشور بوده اند. 
دچار  دلیل  این  به  عده  این  باور  به  جهانی  جامعه 
اشتباه شده که همواره به منافع خود توجه کرده و 
و  است  نگرفته  نظر  در  را  افغانستان  های  اولویت 
اشتباه  دلیل دچار  این  به  افغانستان  مداران  سیاست 
شدند که بدون اراده طرح های بیرونی را در کشور 
مستقل  به صورت  خود  که  آن  بدون  کردند،  پیاده 
در مسایل کشور بیندیشند و راه حل ارایه کنند. به 
افغانستان  این عده مشکل اساسی را در مورد  باور 
امریکا انجام داد که هرگز نتوانست سیاست منضبط 
و یک دست را در این کشور به اجرا بگذارد. این 
معادله  اساسی در  دارند که مشکل  باور  عده ضمنا 
افغانستان امریکاست و اگر این کشور پای خود را 
از منطقه بیرون کند، کشورهای منطقه در یک اجماع 
به صورت  شان  مشکات  به  توانند  می  یی  منطقه 
عینی و مستقل بیندیشند و راه چاره بیابند. به باور 
مند  قدرت  کشور  دو  که  چین  و  روسیه  عده  این 
و  ثبات  آوردن  وجود  به  در  متوانند  استند  منطقه 
امنیت در منطقه بیشتر از امریکا و متحدان آن در ناتو 

موثر باشند. به همین دلیل است که می بینیم آقای 
کرزی بیشتر از همه به نقش روسیه در منطقه توجه 
نشان می دهد و در کنفرانس ها و نشست های که 
این کشور در مسایل منطقه و افغانستان برگزار می 
کند، شرکت می ورزد. آقای کرزی و هم فکران او 
افغانستان کوتاه  از  امریکا  باور دارند که اگر دست 
شود، دیگر دلیلی برای جنگ طالبان هم باقی نمی 
ماند و پاکستان هم از زیاده خواهی های خود دست 
مثل  منطقه  مند  قدرت  کشورهای  دارد چون  برمی 
چین و روسیه به ساده گی می توانند جلو این کشور 
برای  بهانۀ  دیگر  نیز  طالبان  در ضمن  و  بگیرند  را 
ادامه جنگ ،که خود این گروه را نیز به شدت خسته 
کرده، نخواهند داشت. این استدالل ها به ظاهر بسیار 
متین و دارای پایه های منطقی قوی به نظر می رسند 
و فکر می شود که واقعا با چنین طرحی می توان از 
بن بست وضعیت کنونی بیرون شد. آقای کرزی که 
اصلی ترین طراح این برنامه است، فکر می کند که با 
توجه تجربه های که در سیاست افغانستان اندوخته 
بهترین و موثرترین چهرۀ است که می تواند کشور 
را از بحران نجات بخشد و صلح و امنیت را تامین 

به  را  منطقه  و  کشور  های  واقعیت  وقتی  اما  کند. 
درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم می بینیم 
عنوان  به  تواند  نمی  هیچ صورت  به  طرح  این  که 
که  کسانی  برداشت  کند.  عمل  بخش  رهایی  طرح 
می خواهند مسایل منطقه را از طریق اجماع منطقه 
اجماعی  چنین  که  دانند  نمی  هنوز  کنند،  حل  یی 
در منطقه به وجود نیامده و به محض بیرون شدن 
نیروهای ناتو دوباره کشورهای منطقه دچارواگرایی 
شده و به دنبال منافع خود جنگ را بیشتر شعله ور 
هیچ صورت حرف شنویی  به  پاکستان  می سازند. 
از کشور های مثل روسیه و چین ندارد و اگر پای 
که  پاید  نمی  دیری  شود،  بیرون  منطقه  از  امریکا 
را  ها  آن  طالبان  اصلی  حامی  عنوان  به  کشور  این 
جانب  از  آورد.  خواهد  افغانستان  خاک  داخل  به 
قرار  مناسبی  اقتصادی  در وضعیت  افغانستان  دیگر 
بی  جهانی  جامعه  های  کمک  از  را  آن  که  نگرفته 
هیچ صورت  به  نیز  منطقه  کشورهای  و  سازد  نیاز 
توانایی تامین نیازهای افغانستان را برای بازسازی و 
کمک های نظامی ندارند. حضور ناتو و امریکا در 
منطقه برای افغانستان به عنوان 
یک مجبوریت مطرح است و 
افغانستان  سیاسی.  تجمل  نه 
این  به  تواند  نمی  زمانی  تا 
واقعا  که  بزند  پا  روابط پشت 
برای  الزم  های  توانایی  از 
مدیریت کشور برخوردار شود 
و بتواند به صورت مستقل به 
مشکات خود رسیده گی کند. 
آیا کشورهای منطقه در شانزده 
سال گذشته چنان فضایی را به 
های  نیاز  که  آوردند  وجود 
افغانستان به کمک های جهانی 
کاهش بیابد؟ بدون شک پاسخ 
به این پرسش منفی است. برخی کشورهای منطقه 
کمک های را برای حل مشکات افغانستان صورت 
داده اند ولی این کمک ها در حدی نبوده است که 
بتواند نیاز های این کشور را برآورده سازد. از جانب 
از طالبان و گروه های دهشت  این عده  دیگر فهم 
افکن فهمی ناقض و مبتنی بر روابط قومی و تباری 
ردیف  هم  های  گروه  و  طالبان  که  حالی  در  است 
با آن به هیچ صورت خواهد را در چنین محدوده 
نیز  را  خود  جنگ  و  داند  نمی  سنجش  قابل  های 
حاضر نیست به خاطر چشم و ابروی فان هم زبان 
و هم تبار خود به آسانی کنار بگذارد. مساله دیگر 
اما این است که با تشکیل حکومت موقت که بدون 
تردید برگشت به گذشته است، نمی توان از بحران 
فعلی با موفقیت بیرون شد. تشکیل حکومت موقت 
عما زخم فعلی افغانستان را عمیق تر می سازد و 
ابعاد مشکات آن را به چند برابر می رساند. زیرا 
اعتماد نسبی فعلی که به نهاد ها در افغانستان شکل 
گرفته دچار گسست می شود و آن گاه هیچ کسی به 

دیگری تن نخواهد داد.
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احمدعمران

لـویه جـرگه؛
 طرح ناكام برای حل مشکل افغانستان

 

ایـن روزهـا، دولـت وحـدت ملـی، شـبکه های اجتماعـی 
تلگـرام و وتـس اپ را مسـدود کـرده اسـت. دلیـل ایـن 
اقـدام روشـن نیسـت؛ امـا ظاهـراً گفتـه شـده اسـت کـه 
مسـایل امنیتـی از دالیـل اصلی ایـن اقدام حکومت باشـد. 
واکنش هـا امـا در بارۀ بسـته شـدن این دو شـبکۀ اجتماعی 
در افغانسـتان بسـیار گسـترده اسـت. از ایـن دوشـبکه بـه 
عنـوان دو کانـال ارتباطی در افغانسـتان اسـتفاده می شـود؛ 
صوتـی،  پیام هـای  فرسـتادن  بـرای  شـبکه  دو  هـر  زیـرا 
تصویـری و متنی با سـرعت بیشـتر، طرفـدار دارند. اگرچه 
وتس اپ و تلگرام در افغانسـتان، نسـبت به فیسـبوک، کمتر 
قابـل اسـتفاده اسـت؛ امـا نگرانـی معترضـان این اسـت که 
ایـن اقـدام حکومـت ریشـه در حرکت هایـی دارد کـه در 
نهایت به بسـته شـدن شـبکه های اجتماعی منجر می شـود. 
اگرچه دسـتورِ صادر شـده برای بسته شـدن این دو شبکه، 
بـه صـورت کامـل هنـوز در افغانسـتان عملی نشده اسـت؛ 
امـا بـه نظر میرسـد که دولت فهرسـتی را در این دو شـبکه 
رسـانه های  در  کـه  سـندی  اگرچـه  کرده اسـت.  مسـدود 
اجتماعـی دسـت بـه دسـت می شـود، نشـان می دهـد کـه 
دسـتور بسـته شـدن فوری هر دو کانـال مخابراتـی تلگرام 
و واتـس آپ، صـادر شـده اسـت. امـا سـوال اساسـی این 
اسـت کـه چـرا اسـتفاده از ایـن شـبکه ها بـرای برخـی از 
افـراد ناممکـن شـود و نیـز چرا دولـت به هدف سانسـور، 
ولـو در همیـن حـد اقـدام کنـد. اگـر پاسـخ این باشـد که 
ایـن کار بـه خاطـر کاهـش اسـتفادۀ تروریسـتان از این دو 
شـبکه بخاطـر مسـایل امنیتـی صـورت گرفته اسـت، اقدام 
درسـتی نیسـت؛ زیرا بسـته شـدن چند حسـاب، نمی تواند 
راه اسـتفاده تروریسـتان را از ایـن شـبکه ها بسـته باشـد. 
زیـرا آن گروه هـا راه هـای زیـادی بـرای اسـتفاده از ایـن 
شـبکه ها بلنـد انـد. بنابرایـن، ایـن پاسـخ درسـت بـه نظر 

نمی رسـد.
پاسـخ دوم امـا غیـر رسـمی ایـن اسـت کـه دولـت آقـای 
غنـی، چـون خـوی دیکتاتـوری دارد و افـرادی در ایـن 
نظـام قـدرت دارنـد کـه خیـال تکـرار شـب های تاریـک 
اسـتبداد را بـر مردمـان این کشـور بـه سـر می پرورانند، در 
تـاش محـدود کـردن اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی و 
مخابراتی انـد. رشـد فزایندۀ اسـتفاده از تکنالوژی بسـیاری  
از ایـن افـراد را بـه ترس انداخته اسـت و فکـر می کنند که 
ایـن دسـت آورد بـه جهـش بیـداری مـردم و در نهایـت به 
دیمکراسـی کمـک می کنـد و این بـه نفع چنیـن گروه های 
تاریک اندیـش و تنگ نظـر نیسـت. بـه همیـن دلیـل، آنـان 
فکـر بسـتن شـبکه های اجتماعـی را دارنـد و بـرای آغاز و 
امتحـان و سـنجش واکنش هـا، از محدود کردن اسـتفاده از 

دو شـبکه تلگـرام و واتـس آپ شـروع کرده انـد. 
این برداشـت و یاهم فرضیه و پاسـخ، با توجه به شـناخت 
افـکار و عمـل برخـی از مسـووالن دولتـی و تـاش برای 
شـکل دادن دیکتاتـوری و خودکامه گـی، چنـدان نادرسـت 
بـه نظـر نمی رسـد. زیـرا اگـر هدف تاشـی بـرای محدود 
کردن شـبکه های اجتماعی نباشـد، بسـتن چند حسـاب در 
واتـس اپ و تلگـرام، چـه هدفـی را می تواند بـراورده کند 
و حتـا در صورتـی کـه چنیـن باشـد، چـه ضمانتـی وجود 
خواهـد داشـت کـه فـردا بـه هـر بهانـۀ دیگـر شـبکه های 
دیگـر اجتماعـی مسـدود نشـوند. اگرچـه ممکن اسـت که 
اهدافـی خـارج از ایـن دو مسـاله هم در پشـت ایـن اقدام 

وجـود داشـته باشـد که هنوز روشـن نیسـت.
بـا  مبـارزه  بـرای  مکلـف  را  دولـت  کـه  حالـی  در  مـا 
و  میدانیـم  سـایبری  فضـای  در  تروریسـتان  فعالیت هـای 
انتظـار داریـم کـه ایـن دولـت قـدرت و دانشـی در ایـن 
و  بیـان  آزادی  کـه  می کنیـم  تاکیـد  باشـد،  داشـته  زمینـه 
فعالیـت شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ها، نبایـد بـه هیـچ  
بیفتـد و در دولـت کاری  بهانـه و مشـکلی بـه مخاطـره 
نکنـد کـه سـبب مسـدود شـدن شـبکه های اجتماعـی و 
گرفتـن حـق آزادی بیـان از مـردم شـود؛ زیـرا آزادی بیـان 
دسـت آورد مـردم افغانسـتان اسـت و بـه هیچ چیـزی قابل 

معاملـه نیسـت.  

چـرا واتـس اپ
 و تلگـرام محـدود شـد؟

به همین دلیل است که می بینیم آقای کرزی بیشتر از همه به نقش روسیه در منطقه توجه نشان می دهد و 
در کنفرانس ها و نشست های که این کشور در مسایل منطقه و افغانستان برگزار می کند، شرکت می ورزد. 
آقای کرزی و هم فکران او باور دارند که اگر دست امریکا از افغانستان کوتاه شود، دیگر دلیلی برای جنگ 
طالبان هم باقی نمی ماند و پاکستان هم از زیاده خواهی های خود دست برمی دارد چون کشورهای قدرت 
مند منطقه مثل چین و روسیه به ساده گی می توانند جلو این کشور را بگیرند و در ضمن طالبان نیز دیگر 
بهانۀ برای ادامه جنگ ،که خود این گروه را نیز به شدت خسته کرده، نخواهند داشت. این استدالل ها به 
ظاهر بسیار متین و دارای پایه های منطقی قوی به نظر می رسند و فکر می شود که واقعا با چنین طرحی 
می توان از بن بست وضعیت کنونی بیرون شد. آقای کرزی که اصلی ترین طراح این برنامه است، فکر می 
کند که با توجه تجربه های که در سیاست افغانستان اندوخته بهترین و موثرترین چهرۀ است که می تواند 
کشور را از بحران نجات بخشد و صلح و امنیت را تامین کند. اما وقتی واقعیت های کشور و منطقه را به 
درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم می بینیم که این طرح به هیچ صورت نمی تواند به عنوان طرح 

رهایی بخش عمل کند

ACKU
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برای  اسامی  حزب  رهبر  حکمتیا،  گلبدین 
تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات مجلس 
نماینده گان و شوراهای ولسوالی، طرحی را به 

کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرد.
آقای حکمتیار گفت: برای جلوگیری از تقلب، 
تضمین شفافیت و قابل پذیرش بودن انتخابات 
مجلس نماینده گاه و شوراهای ولسوالی، باید 
احزاب و جریان های سیاسی در تمام پروسۀ 
انتخابات »از آغاز تا پایان« حق نظارت کامل و 

دقیق را داشته باشند.
او تأکید کرد: نماینده گان ناظر )احزاب سیاسی( 
باید در هر حوزۀ انتخاباتی موجود باشند، در 
مورد فهرست واجدان شرایط رای دهی، توافق 
آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش 
شود، نتایج در اوراق امضا شدۀ آنان به مرکز 

انتقال داده شود.
رهبر حزب اسامی افزود: نباید هیچ فرد واجد 
شرایط رأی دهی در مناطق ناامن و یا مهاجران 

از حق رأی دهی محروم شوند.
بر بنیاد طرح آقای حکمتیار، باید تمام احزاب 
سیاسی مکلف شوند که در فهرست نامزدان 
اسامی  نماینده گاه،  مجلس  برای  خود  حزب 

واینکه  جادهند  را  زنان  از  مشخصی  شمار 
باشندۀ یک محل، نمایندۀ خود را از محل دیگر 

انتخاب کنند، قابل قبول نیست.
آقای حکمتیار خاطرنشان کرد: برخی از گروه ها 
»اظهارات چالش زا و خواست های  با  افراد  و 
غیرمعقول« خواستار به تعویق افتیدن انتخابات 
ملی  برای حکومت وحدت  او،  گتفۀ  به  اند. 
و کمیسیون مستقل انتخابات بدیل مناسب و 
طرح همه پذیر، وجود ندارد و باید انتخابات 
در حضور همین حکومت و کمیسیون برگزار 

شود.
رییس  احمدزی،  اهلل  نجیب  حال،  همین  در 
کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مشترک 
احزاب  و  گروه ها  تمام  از  حکمتیار،  آقای  با 
سیاسی خواست تا طرح خود را به گونۀ کتبی، 

رسماً به این کمیسیون تحویل دهند.
آقای احمدزی افزود: اعضای کمیسیون مستقل 
انتخابات، افراد بی طرف اند و برای جلب اعتماد 

مردم تاش می ورزند.
نماینده گاه  مجلس  انتخابات  برگزاری  تاریخ 
 1۳۹7 سرطان   16 ولسوالی  شوراهای  و 

خورشیدی مشخص شده است. 

وزیر عدلیه کشور می گوید که این وزارت در سه 
سال گذشته جواز فعالیت ۴۵ حزب سیاسی را 

لغو کرده است.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، روز شنبه )1۳ عقرب( 
در یک نشست خبری در کابل گفت که احتمال 
دارد جواز فعالیت شمار دیگر از احزاب نیز لغو 

شود.
آقای انور بیان داشت:« از میان تعداد 11۰ حزِب 
جواز  بودند،  شده  ثبت  عدلیه  وزارت  در  که 
فعالیت تعداد  ۴۵ حزب سیاسی در جریان سه 

سال گذشته لغو شده است«.
وی عدم فعالیت موثر و دامن زدن به اختافات 
جواز  لغو  دلیل  را  احزاب  این  سوی  از  قومی 
وزارت  که  داشت  بیان  خوانده  آنان  فعالیت 
عدلیه در نظر دارد که جواز فعالیت احزابی که 

عملکردشان مطابق قانون نباشد را لغو کند.
وی که درباره کارکردهای سه ساله وزارت عدلیه 
سخن می  گفت بیان داشت که این وزارت در سه 
سال گذشته برای ۳ هزار سازمان اجتماعی جواز 

فعالیت صادر کرده است.
آقای انور، کارکردهای این وزارت را در بخش 

تصویب قوانین در جریان این سه سال بی پیشینه 
خوانده بیان داشت که این وزارت توانسته تعداد 
۴11 سند تقنینی که به تعداد ۲76 سند مهم قانونی 

راشامل می شود در طول این سه سال تهیه کند.
به گفته وی، کد جزا، قانون مجازات قاچاق انسان، 
قانون  تدارکات،  قانون  اطفال،  حمایت  قانون 
گمرکات، قانون کاپی رایت و قانون انتخابات از 
جمله سندهای مهم قانونی است که در جریان 
سه سال گذشته توسط این وزارت طی مراحل و 

تصویب شده اند.
وی همچنان با اشاره به کارکردهای این وزارت 
دولت  اماک  غصب  از  جلوگیری  بخش  در 
از  سال  سه  این  جریان  در  که  نمود  تصریح 
غصب حدود ۳6هزار جریب زمین و حیف و 
میل ۲۹میلیون دالر و بیش از ۲میلیارد افغانی از 
اماک ودارایی های دولت در والیت های مختلف 

کشورتوسط افراد زورمند جلوگیری شده است.
وزیر عدلیه در اخیر خاطر نشان ساخت که این 
وزارت مصمم است تا با غاصبین زمین به طور 
جدی مبارزه نموده و آنان را سر جای شان بنشاند.

آرشیف  درب  پشت  طوالنی  صف  در  کسانی که 
ریاست تقاعد، ایستاده بودند تا مشکل شان حل شود، با 
عصبانیت می گفتند که سه هفته است به خاطر دریافت 
وثیقه به آرشیف مراجعه می کنند؛ اما به دلیل این که مدیر 
یا مسوول آرشیف نیامده، سرگردان اند و کارشان نشده 

است.
این مراجعین ادعا می کنند که چندین بار برای حل این 
مشکل به رییس ریاست تقاعد نیز مراجعه کردند؛ اما 
هیچ کس به حرف آنان گوش نکرده و مشکل همچنان 

باقی است.
این افراد می  گویند: به دلیل این که از والیات مختلف 
آمدند و برای بود و باش در کابل جای ندارند، مجبور 
اند در آخر هفته به والیت شان رفته و شنبه هر هفته 
مدیر  نبود  دلیل  به  هم  نهایت  در  و  برگردند  دوبار 

آرشیف کارشان انجام نشده است.
باالخره با پرس و جوی فراوان دریافتیم که مسوول 
بودن  کم  دلیل  به  تقاعد  ریاست  آرشیف  مدیر  یا 
معاش، دیگر به وظیفه حاضر نمی شود و چون تنها 
مدیر آرشیف کار را بلد است؛ بنابراین کار مراجعین از 
زمان نیامدن او معطل شده و در نهایت معلوم نیست که 
چه کسی باید این مشکل را حل کند؛ زیرا با مراجعه 

چندین بار به دفتر رییس ریاست تقاعد ضمن  این که 
موفق به دیدار وی نشدیم، نتوانستیم از مسووالن زیر 

دست رییس صاحب نیز جواب قناعت بخش بگیریم.
طبق مقرره ریاست تقاعد، کسانی که ورثه متقاعد استند، 
قبل از انجام بای متریک یا گرفتن نشان انگشت، باید 
کاپی وثیقه را به عنوان سند معتبر ارایه کنند تا به عنوان 
ورثه شناخته شده و نشان انگشت شان گرفته شود و 
وثیقه هم در آرشیف ریاست تقاعد نگهداری می شود.

و اما مشکل اصلی این جاست که در بخش آرشیف 
ریاست تقاعد تنها یک نفر به عنوان مدیر آرشیف ایفاء 
وظیفه می کند که اکنون به دالیل مختلف که از سوی 
مراجعین مطرح می شود، بیش از سه هفته است که به 

کارش حاضر نشده است.
حاال سوال اصلی این است که اگر فرض کنیم، مدیر 
آرشیف ترک وظیفه و یا به هر دلیل فوت کند، چه 
کسی باید مشکل مردم را حل کند و کار مدیر آرشیف 
که یک وظیفه مهم و مسکلی می باشد را به پیش ببرد؟

چرا در آرشیف ریاست تقاعد که یک ریاست بسیار 
مهم است و اسناد متقاعدین تمامی والیت افغانستان 
در آن جا قرار دارد و نگهداری می شود، فقط یک نفر 

مسلکی مسوول داشته باشد؟ 

چرا رییس ریاست تقاعد به این مساله مهم توجه نکرده 
و هیچ متوجه نشده که باید در آرشیف ریاست تقاعد 
به اضافه مدیر چند نفر دیگر مسلکی را نیز استخدام 
کند تا در صورت غیابت و یا هم فوت مدیر آرشیف، 

کارها را به پیش ببرد.
 چرا  آرشیف که یکی از بخش های مسلکی است و 
افراد آموزش دیده و خاص در آن جا کار می کنند، فقط 

یک نفر مسلکی استخدام شود و ده ها چرا دیگر؟
و اما مسووالن در وزارت کار و امور اجتماعی ضمن 
بی خبری از این موضوع وعده می سپارند که این مشکل 

را بررسی و به زودی حل خواهند کرد.
مسووالن در وزارت کار و امور اجتماعی به روزنامه 
ماندگار می گویند: به زودی این موضوع را با ریاست 
تقاعد در میان گذاشته و آن را حل خواهند کرد و به 
مردم وعده می سپارند که این مشکل را بررسی خواهند 

کرد.
صفیه صدیقی مشاور وزارت کار و اموراجتماعی به 
روزنامه ماندگار می گوید: این موضوع در کنار این که 
با مسووالن ریاست تقاعد در میان گذاشته خواهد شد، 
در جلسه روز یک شنبه 1۴ عقرب/ آبان، شده و آن را 

به بررسی خواهند گرفت.

مأمور نبودیک
راسرگردانساختهاست صدهاتن

ر حکمتیا
ارایهکرد را انتخاباتیاش طرح

وزیر عدلیه:

۴5حزب جوازفعالیت
لغوشدهاست سیاسی

معترضان در ننگرهار و کنر:

 واژۀ »افغان« باید
 در شناس نامه ها درج شود

ناجیه نوری    

 چرا  آرشیف که یکی از بخش های مسلکی است و افراد آموزش دیده و خاص در آن جا کار می کنند، 
فقط یک نفر مسلکی استخدام شود و ده ها چرا دیگر؟

و اما مسووالن در وزارت کار و امور اجتماعی ضمن بی خبری از این موضوع وعده می سپارند که این 
مشکل را بررسی و به زودی حل خواهند کرد.

با  را  موضوع  این  زودی  به  می گویند:  ماندگار  روزنامه  به  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  در  مسووالن 
ریاست تقاعد در میان گذاشته و آن را حل خواهند کرد و به مردم وعده می سپارند که این مشکل را 

بررسی خواهند کرد.
صفیه صدیقی مشاور وزارت کار و اموراجتماعی به روزنامه ماندگار می گوید: این موضوع در کنار این که 
با مسووالن ریاست تقاعد در میان گذاشته خواهد شد، در جلسه روز یک شنبه 1۴ عقرب/ آبان، شده و 

آن را به بررسی خواهند گرفت

والیت هــای  باشــنده گان  از  شــماری 
ــۀ  ــه فیصل ــراض ب ــر در اعت ــار و کن ننگره
ــر رد فرمــان  مجلــس نماینــده گان مبنــی ب
تقنینــی رییــس جمهــور کــه در آن بر درج 
ــناس نامه های  ــان در ش ــام و افغ واژۀ اس
الکترونیکــی تأکیــد شــده بــود، راه پیمایــی 
کردنــد. بــه گفتــۀ آنــان، تصمیــم مجلــس 
برای شــان قابــل قبــول نیســت و بــه هیــچ 
فــرد و یــا گروهــی اجــازه نمی دهنــد کــه 
دیــن و یــا هویــت آنــان را نادیــده بگیــرد.
راه پیمایــان خواهــان بسته شــدن دروازۀ 
ــد  ــدار می دهن ــده و هش ــی ش ــورای مل ش
در  اســام  و  افغــان  واژۀ  اگــر  کــه 
ــود،  ــی درج نش ــناس نامه های الکترونیک ش
نمی گیرنــد  را  شــناس نامه  ایــن  آنــان 
شــناس نامۀ  توزیــع  کارمنــدان  بــه  و 
برقــی اجــازۀ ورود بــه والیت شــان را 

. هنــد نمی د
ــت  ــا در نظرداش ــان، ب ــاور راه پیمای ــه ب ب
کاری  دورۀ  کشــور  اساســی  قانــون 
ــه  ــده گان ب ــی مجلــس نماین اعضــای کنون
پایــان رســیده و ایــن مجلــس بایــد بســته 

ــود. ش
مجلــس نماینــده گان هفتــۀ پیــش بــا 
رییــس  تقنینــی  فرمــان  آرا  اکثریــت 
ــه درج واژۀ افغــان و  ــد ب جمهــور در پیون
اســام در شــناس نامه های برقــی را رد 

ــرد. ک
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تحصیالت مادران، سالمت کودک 
و توسعه اجتماعی

◄ سمیه رستمیان
◄ پژوهشگر دانشگاه لیدن، هلند

مـرگ و میـر کـودکان زیـر پنـج سـال از شـروع عصر روشـنگری، کـه آغاز مدرن شـدن 
جوامـع غربـی بـود، به شـدت کاهش یافته اسـت. پیـش از آن در قـرون 17 و 1۸ میادی 
از هـر سـه کـودک یکـی تا قبل از رسـیدن به پنج سـالگی، جان خود را از دسـت می داد.
ایـن رقـم در دهـه هـای اخیـر در کشـورهای توسـعه یافتـه به حـدود نیم درصد رسـیده 

است.
برخـی کشـورهای درحـال توسـعه ماننـد چیـن و برزیـل نیـز توانسـته اند در نیـم قـرن 
گذشـته، میـزان مـرگ و میـر کـودکان را بـه یک دهـم دهه های پیشـین کاهـش دهند. در 

ایـران نیـز در نیـم قـرن اخیـر ایـن میـزان حتی کاهش بیشـتری داشـته اسـت.
کشـورهای فقیرتـر و کمتر توسـعه یافته مثل کشـورهای جنـوب صحرای آفریقـا از جمله 
سـومالی و آنگـوال بـا اینکه توانسـته اند تا حـدودی میزان مـرگ و میر کـودکان را کاهش 
دهنـد امـا هنـوز آمـار مرگ و میر کـودکان در آنهـا باال اسـت و از هر ده کـودک زیر پنج 

سـال، حداقـل یک کـودک جان خـود را از دسـت می دهد.
از مهمتریـن دالیـل مـرگ و میـر کـودکان زیر پنج سـال می توان به ماالریا، اسـهال، سـوء 
تغذیـه و عفونـت ریـه اشـاره کـرد. بهداشـت ناکافـی، پایین بـودن آگاهی عمومـی و فقر 

از مهمتریـن عوامـل مـرگ و میر کودکان محسـوب می شـوند.
یکـی از عوامـل موثـر بـر میـزان مـرگ و میر کـودکان و سـامتی آنان، سـطح تحصیات 
مـادران اسـت. بـه طـور کلـی افزایش تحصیـات یکـی از مهمتریـن اهـداف اجتماعی و 
یکـی از سـه معیـار اصلـی شـاخص توسـعه انسـانی اسـت کـه موفقیـت هر کشـوری بر 

اسـاس آن سـنجیده می شـود.
شاخص توسعه انسانی بر اساس سه معیار اصلی ارزیابی می شود:

زندگـی سـالم و طوالنـی، سـطح زندگـی مناسـب کـه با درآمـد ناخالـص ملی سـنجیده 
می شـود و آمـوزش و پـرورش کـه بـا میـزان سـال های تحصیل و دسترسـی بـه امکانات 

آموزشـی سـنجیده می شود.
از سـوی دیگـر تحصیـات با اقتصاد وسـامت رابطه علیتـی دارد، بدین صـورت که باال 
رفتـن سـطح تحصیـات منجـر به افزایش سـطح درآمـد و سـامت می شـود. تحقیقات 
نشـان می دهنـد کـه بـه ازای هـر یک سـال افزایش سـطح سـواد مـادران، میـزان مرگ و 

میـر کـودکان زیر پنج سـال حـدود ده درصـد کاهـش می یابد.
همچنیـن بـرآورد شـده اسـت کـودکان کـه مادرانشـان هفـت سـال یـا بیشـتر تحصیـل 
کرده انـد، در قیـاس بـا کـودکان مـادران بی سـواد، شـصت درصـد شـانس بیشـتری برای 

زنـده مانـدن دارند.
THINKSTOCKحق نشر عکس◄

تحصیـل مـادران از جنبه هـای مختلـف بـر سـامت کـودکان تاثیـر می گـذارد و مـرگ و 
میـر آنهـا را پایین مـی آورد:

آلودگی هـای محیطـی: مـادران تحصیـل کـرده در مقایسـه بـا مـادران کـم سـواد، دانـش 
بیشـتری درمـورد آلودگـی هـای محیطـی از قبیـل آلودگـی هـای میکروبـی و شـیمیایی 
دارنـد و همچنیـن راه هـای بهتـر و بیشـتری بـرای مقابله بـا عوامل بیمـاری زای محیطی 

شناسـند. می 
سـوء تغذیـه: از سـوء تغذیـه می تـوان بـه عنـوان یکـی از عوامـل اصلـی مـرگ و میـر 
کـودکان بخصـوص در کشـورهای درحال توسـعه نـام بـرد. تحقیقات نشـان می دهند که 
مـادران تحصیل کـرده، کـودکان خـود را مـدت طوالنی تـری با شـیر مـادر تغذیـه می کنند 
کـه یکـی از عوامـل مهـم در جلوگیـری از سـوء تغذیـه و بیمـاری در نـوزادان و کودکان 

است.
همچنیـن مـادران تحصیـل کـرده از موادغذایـی مفیدتر و سـالم تری برای تغذیـه فرزندان 

خـود اسـتفاده می کنند.
GETTYحق نشر عکس ◄

سـن بـارداری و زایمـان: سـن ازدواج، بـارداری و زایمـان در زنـان تحصیل کـرده باالتر 
از زنـان کم سـواد اسـت. مـادران جوان نسـبت به مادران نوجـوان تجربـه و درک عمومی 
بیشـتر و بهتـری از زندگـی دارنـد کـه می تواند به مدیریت بهتر سـامت کـودکان و نهایتا 
بـه کاهـش میـزان مـرگ و میـر کـودکان منجـر شـود. از سـوی دیگر مـادران نوجـوان با 
مشـکاتی ماننـد زایمـان زودرس و کاهـش متوسـط وزن هنـگام تولد روبرو هسـتند که 

ایـن عوامـل در نهایـت در افزایـش میـزان مـرگ و میر نـوزادان نقش مهمـی دارند.
مـادران  دارد،  بـا تحصیـات  رابطـه مسـتقیمی  آنجایـی کـه درآمـد  از  میـزان درآمـد: 
تحصیل کـرده شـانس بیشـتری بـرای مشـاغل پردرآمدتـر دارنـد. درآمـد بـاالی مـادران 
سـطح رفـاه را باالتـر بـرده و بـه خانـواده امـکان می دهـد امکانـات بهداشـتی و غذایـی 

بهتـری بـرای فرزنـدان فراهـم کنـد.
سـامت مـادر: سـامت و طول عمـر مـادران از عوامل مهـم و موثر بر سـامت و میزان 
مـرگ و میـر کودکان اسـت. مادران کم سـواد بیشـتر در معـرض بیماری و مرگ هسـتند. 
بیمـاری و مـرگ زودهنـگام مـادران به عنوان یکـی از عوامل مرگ و میر کودکان شـناخته 

می شـود.
بنابـر یافته هـای موجـود، توجـه به سـطح آمـوزش و پـرورش دختـران و زنان عـاوه بر 
افزایـش شـاخص توسـعه انسـانی مرگ و میر نـوزادان و کـودکان را به طرز چشـمگیری 

کاهـش می دهـد و کـودکان سـالمتری تحویـل جامعـه می دهد.

ــارۀ “فضــای مجــازی  ــه در ب ــن مقال اشــاره: ای
ــت؛  ــده اس ــته ش ــت کاذب” نوش ــران و هوی ای
ــت  ــم از اهمی ــان افغانســتان ه ــرای جوان ــا ب ام

ــت. ــوردار اس ــی برخ خاص

اینترنت و »فضای مجازی« امروزه 
یکی از عرصه های شناخت بیشتر و عمیقتر انسان 
برای  انسانی است. دریچه ای جدید است  و روابط 
مندان  عاقه  همۀ  و  شناسان  جامعه  و  روانشناسان 
میلیون ها  می یابند  فرصت  که  چرا  انسانی  علوم 
دهند.  قرار  مطالعه  مورد  را  انسان ها  مراودۀ  میلیون 
فرصتی بسیار بی نظیر که عرصۀ مرزها و فرهنگ ها 
را در می نوردد و به عمق هویت جهانی انسانی که در 
حال تولد است، در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

بعد از گذشت تقریبا ۴۰ سال از گسترش اینترنت، 
حدود  از  هم  اینترنت  شناسی  رفتار  و  روانشناسی 
و  روانشناسی  علوم  عرصۀ  به  پا  پیش  سال   1۰
رفتارشناسی گذاشت که هدف آن، هم بررسی روابط 
انسان ها در فضای مجازی است و هم روابط انسان ها 

با کامپیوتر و نرم افزارها.
در  روانشناسی  حوزه های  برخی  نیست  بد 
جزئی  طور  به  و  کنیم  بررسی  را  خصوص  این 

»هویت های کاذب« را.
◄ یک پدیدۀ روبه گسترش

می گذشتم.  دانشجو  دختر  چندتا  کنار  از  دیروز 
به دیگری می گفت:»دیگه  یکی  که  بی اختیار شنیدم 
هنوز  مردعنکبوتی  ولی  نیستم،  دوست  پرنده  با 
حرفم رو باور نکرده«!!!! واقعا خودم هم داشتم مثل 
حالتی که شما دارید شاخ در می آوردم. اگر بافاصله 
سرشان را نمی بردند توی موبایل هایشان، حتما کارم 

به جاهای باریک می کشید.

فضای  در  را  خودشان  یادگرفته اند  انسان ها  امروزه 
واقعی شان  »مِن«  با  که  کنند  معرفی  چیزی  مجازی 
خودشان  حتی  که  آنجا  تا  دارد.  فاصله  کیلومترها 
البته کسی  و  می کنند  معرفی  مستعار  اسم های  با  را 
است  ممکن  نیست.  ناراحت  موضوع  این  از  هم 
»سیندرال«یی که توی گروه وایبر با آن آشنا شده اید، 
توی  دمپایی  با  که  باشد  مرد چهل سالۀ مجرد  یک 

کوچه و خیابان راه می رود!

◄ علت نیاز به هویت کاذب
وسیعتر  سایبر  فضای  قدر  هر 
می شود،  تر  اجتماعی  و 
به کارگیری  برای  گرایش 
دالیل  به  کاذب  هویت های 
می کند.در  رشد  مختلف 
سنی،  گروه های  از  برخی 
شخصیتی،  بیماری های  یا 
 ۵۰ از  بیش  کاذب  هویت 
به کارگرفته  موارد  صد  در 
کاذب  هویت  می شود. 
ممکن  است احساس امنیت 
ایجاد کند.  اقتصادی، اجتماعی 
در کشورهای دیکتاتوری طبعا هویت 
و  امنیتی  پلیس  از  گریز  برای  ابزاری ست  کاذب 

سرکوب.
جالب است که در کشورهای غربی و شرایطی که 
انسان ها ظاهرا نباید از هم بگریزند هم، به کارگیری 
هویت  پشت  است.  توسعه  به  رو  کاذب  هویت 
کاذب می توانند مخفی شوند و از »تعهد« در روابط 
بگریزند. چرا که رابطۀ مجازی را به راحتی می توان 

به هم زد.
شخصیتی،  پیچیدۀ  اختاالت  با  هستند  انسان هائی 
نزدیک  دیگران  به  حقیقی  فضای  در  نمی توانند  که 
اینترنت،  در  کاذب  هویت های  تولید  با  آنها  شوند، 
خاء روابط سالم رو در رو و نزدیک را پر می کنند. 
در سنین نوجوانی، تولید هویت های کاذب به نوعی 
واکنش دفاعی برای تولید روابط دلبخواه تبدیل شده 
است.روابطی که فرد مجبور نباشد به آنها مادیت و 

تداوم بدهد.
◄ حربة دشمن

اتفاقا این هویت کاذب دو روی سکه دارد که دشمن 
استفاده ای  سوء  یکی  می برد.  بهره  آن  از  خوبی  به 
است که از طریق نزدیک شدن به افراد به خصوص 
افراد خام مثل نوجوان ها انجام می دهند و با معرفی 
خود به عنوان یک شخصیت جذاب، اطاعات مورد 

نظرشان را به دست می آورند.
هویت  نوعی  به  جریان  این  ترویج  با  این که  دوم 

حقیقی نوجوان را از او می گیرند. وقتی فرد عادت 
کرد هویت حقیقی اش را نادیده بگیرد، نفوذ دشمن 
برای  زمینه  کم کم  و  است  راحت تر  او  ذهن  روی 

ایجاد تغییر در افکار او هم پدید می آید.
از طرف دیگر مخاطبین فردی که شخصیت کاذب 
ارائه می دهد، دچار صدمات جدی روانی می شوند. 
زندگی ها  کاذب،  های  عشق  کاذب،  دوستی های 
اجتماعی را سست  اعتماد  پایۀ  پاشد.  از هم می  را 
می کند و انسان ها را از نزدیکتر شدن به هم گریزان 
انتظارش  می کند. این همان جامعه ایست که دشمن 

را می کشد.
◄آمار و ارقام

ویژه  به  نوجوانان  اینترنتی  اعتیاد  شاهد  روزها  این 
که  است  در شرایطی  این  دانش آموزان هستیم. 
پذیری  آسیب  از  محیط ها  این  در  جوانان 
افرادی  ویژه  به  برخوردارند،  بسیاری 
دوم  و  اول  متوسطه  دوره  در  که 
و  هستند  تحصیل  حال  در 
دوران  حساسیت های 
طی  نیز  را  بلوغ 
از  می کنند. 

باید  دیگر  سوی 
های  ارزش  تعارض 

ایرانی ـ اسامی را در فضای 
داد؛  قرار  توجه  مورد  مجازی 

چراکه این تکنولوژی ها از غرب 
به ایران آمده اند و چالش های هویتی را برای جوانان 
ما ایجاد می کند که با مؤلفه های فرهنگ اسامی و 

ایرانی ما مغایر است.
دانش آموزان  درصد   ۵6 می دهد،  نشان  ارزیابی ها 
ارتباطشان  که  هستند  کسانی  خطر  معرض  در 
با  را  خود  مشکات  و  است  ضعیف  خانواده ها  با 
دوستانشان به صورت رودررو و یا در فضای مجازی 
مطرح می کنند. کمتر از یک درصد دانش آموزان در 
معرض خطر، مشکات خود را با خانواده مطرح می 
کنند؛ ۳۳ درصد دانش آموزان اوقات فراغت خود را 
با استفاده از اینترنت، ۲۹ درصد استفاده از کامپیوتر 
و موبایل، 17 درصد تلویزیون و ۳۵ درصد گوش 
دادن به موسیقی پر می کنند، اما بر اساس نظرسنجی 
انجام شده بیش از 7۰ درصد دانش آموزان نسبت به 

انجام فعالیت های ورزشی بی رغبت شده اند.
این افراد آینده سازان جامعه هستند؛ پس آیندۀ جامعه 

در خطر است.

هـر قـدر فضـای سـایبر وسـیعتر و اجتماعـی تـر 
هویت هـای  به کارگیـری  بـرای  گرایـش  می شـود، 
کاذب بـه دالیـل مختلـف رشـد می کنـد.در برخـی 
شـخصیتی،  بیماری هـای  یـا  سـنی،  گروه هـای  از 
مـوارد  صـد  در   ۵۰ از  بیـش  کاذب  هویـت 
به کارگرفتـه می شـود. هویـت کاذب ممکـن  اسـت 
احسـاس امنیـت اقتصـادی، اجتماعـی ایجـاد کنـد. 
کاذب  هویـت  طبعـا  دیکتاتـوری  کشـورهای  در 
ابزاری سـت بـرای گریز از پلیس امنیتی و سـرکوب.
جالـب اسـت کـه در کشـورهای غربـی و شـرایطی 
هـم،  بگریزنـد  هـم  از  نبایـد  ظاهـرا  انسـان ها  کـه 
اسـت.  توسـعه  بـه  رو  کاذب  هویـت  به کارگیـری 
پشـت هویـت کاذب می تواننـد مخفـی شـوند و از 
»تعهـد« در روابـط بگریزنـد. چرا که رابطـۀ مجازی 

را بـه راحتـی می تـوان بـه هـم زد.
انسـان هائی هسـتند بـا اختاالت پیچیدۀ شـخصیتی، 
دیگـران  بـه  حقیقـی  فضـای  در  نمی تواننـد  کـه 
نزدیـک شـوند، آنهـا با تولیـد هویت هـای کاذب در 
اینترنـت، خـاء روابـط سـالم رو در رو و نزدیک را 
پـر می کننـد. در سـنین نوجوانـی، تولیـد هویت های 
کاذب بـه نوعـی واکنـش دفاعـی برای تولیـد روابط 
دلبخـواه تبدیـل شـده اسـت.روابطی که فـرد مجبور 

نباشـد بـه آنهـا مادیـت و تـداوم بدهد.

فضای مجازی
 و هویت کاذب

ACKU



۴11 سـال پیـش در روز 17 فوریـه سـال 16۰۰ میـادی 
گذرانـدن  از  پـس  ایتالیایـی  فیلسـوف  برونـو،  جوردانـو 
۸  سـال در سـیاه چال هـای خوفنـاک دادگاه انکیزاسـیون 
)تفتیـش عقایـد( در میـدان کامپـو دی فیوری شـهر رم زنده 

زنـده در آتـش سـوزانده شـد.
جوردانـو برونـو کسـی بـود کـه از حـق تمـام انسـان هـا 
بـرای اندیشـیدن بدان گونه که دل شـان می خواسـت، دفاع 
می کـرد. او بـرای ایده هایـی کـه آییـن را بـه مـردم تحمیـل 

می کـرد، جایگزینـی ارایـه داد. 
قبـل از ایـن کـه جوردانـو برونـو در آتش سـوزانده شـود، 
جـادان پاپ بـرای این کـه او را از گفتن سـخنان کفرآمیز، 
از نظـر دادگاه انکیزاسـیون، بازدارند، زبانـش را قطع کردند. 

دانشـمندان  اغلـب فاسـفه و  ایـن سرنوشـت 
کلیسـای  عقایـد(  )تفتیـش  انکیزاسـیون  دورۀ 

بود. کاتولیـک 
میلـۀ  بـه یـک  را  برونـو  نوشـته اند کـه وقتـی 
آهنیـن بسـته بودنـد و انبوهـی از هیـزم بـراي 
سـوزاندن او جمـع کـرده بودنـد، او هم سـاکت 
بـود و تسـلیم شـده بـود و چیـزی نمـی گفت؛ 
ولـی اتفاقـی افتاد کـه یک جملـۀ تاریخی گفت 
کـه در تاریـخ باقـی مانـد. آن اتفـاق ایـن بـود 
کـه ناگهـان دیدنـد پیرزنـی نزدیـک شـد و تکه 
هیزمـی در دسـت داشـت و بـا آوردن نـام خدا 

برلـب، آن را بـه روی هیزم هـا انداخـت. برونـو، سـکوتش 
را شکسـت و گویـی عمـل این پیـر زن مغز اسـتخوانش را 

سـوزانده بـود، گفـت: »لعنـت بـر ایـن جهل مقدسـت!« 
جهـل مقـدس، جهلی اسـت که بُعـد قدسـی دارد. در چنین 
جهلـی، شـخص جاهـل در جهـل می سـوزد، ولـی بـرای 
ایدیولـوژی خـودش می سـوزد. گرسـنگی، فقـر، فاکـت، 
بیمـاری، جنـگ و دشـمنی، جنایت، آدم کشـی، ایـذا و آزار 
بـه همنـوع، همـه را بـه قصـد قربـت به قـوم و رسـیدن به 
ناسـیونالیزم قومـی تحمـل می کنـد و جالـب ایـن اسـت که 
از هرگونـه روشـنگری هـم می هراسـد آن هـم بـرای مختل 

نشـدن وحـدت ملی.
در جهـل قدسـی شـخص جاهـل با نهـادی همراه مي شـود 
بـه نـام »اعتقاد«؛ یعنی بـراي چنین انسـانی، اعتقـاد به جای 

تفکـر مي ینشـیند.
اعتقـاد، از ریشـه ی »عقـد« یعنـی بسـتن اسـت. شـخصی 
کـه بـه امـری از ایـن جهل هـای مقـدس معتقـد می شـود، 
فکـرش را گـره کـرده و معتقداتـش را خـط قرمـز خویـش 
می سـازد. جاهـان برای خویشـتن، خدایی کـه مجموعه ای 
از خواسـته های خودآنـان از جمله عصبیت و دیگر سـتیزی 

اسـت، می سـازند. 
و  زبـان  دکتـری  ی  دوره  جـوی  دانـش  عنـوان  بـه  مـن 
ادبیات فارسـی، در دانشـگاه عامـه طباطبایی کشـور ایران،  
مصـروف تحقیـق و مطالعۀ متونی اسـتم که از شـاه کارهای 
زبـان فارسـی قلمداد می شـوند. هیـج ابراسـتادی هم چون 
کـزازی و شمیسـا و حمیدیـان و حسـین پاینده و عباسـعلی 
وفایـی و کـورش صفـوی و ده هـا تـن از دانـش منـدان 
دیگـر، نمی گوینـد کـه شـما در ایـن تـرم، موالنـا و سـنایی 
و هجویـری و بیهقـی و رودکـی و رابعـه و ناصر خسـرو و 
... را مـی خوانیـد کـه بـه زبان دری سـروده یا نوشـته اند و 
در تـرم آینـده، حافظ و سـعدی و فردوسـی و صایـب و ... 
را کـه بـه زبان فارسـی سـروده و نوشـته انـد، مـی خوانید. 
حافـظ بـه کـدام زبان سـخن گفتـه اسـت کـه در دورترین 
محلـه هـا و دهکـده های افغانسـتان هـر فرزند افغانسـتانی 
چـه پشـتون و چـه تاجیک و چه هزاره و چه... در مسـاجد، 
بعـد از قـرآن، حافـظ مـی خواننـد؟ سـعدی بـا کـدام زبان 
سـخن گفتـه اسـت کـه در مشـهورترین مـدارس دینـی، 
»گلسـتان« او بـه عنـوان متـن تعلیمـی خوانـده مـی شـود؟ 
بـه گذشـته ها نمی رویـم، شـاعر معاصر ما، محمـد ابراهیم 
صفـا، بـه کـدام زبـان سـروده اسـت که شـعر »مـن الله ی 
آزادم خـود رویـم و خود بویِم« آن، در کتاب درسـی صنف 

دوم یـا سـوم مدرسـه هـای ایـران خوانده می شـود؟
دشت مان گرگ اگر داشت نمی نالیدیم

نیمی از گلۀ ما را سگ چوپان خورده
 تفـاوت دو زبـان و عامـل تشـخیص تفـاوت در آن هـا، 
سـاختارهای دسـتوری و نظـام کاربـردی واژگان بـر محورِ 
خط منطقی و معناآفرینی همنشـینی و جانشـینی آن هاسـت. 
هـرگاه قاعـدۀ چیدمـان واژهـا باعـث تغییـر در سـاختار و 
معنـا و تفـاوت در نظـام نحـوی زبـان گـردد، آن گاه بایـد 
پذیرفـت کـه بـا دو زبـان مواجهیـم، مثـا: بـا ایـن مثـال 

سـاده از جملـه هـای اسـمیه در 
زبـان فارسـی و عربـی، هـر آدمِ 
صاحـب عقـل و حتـی کـم عقل 
در مـی یابـد کـه سـاختارها در 
ایـن دو زبـان متفـاوت اسـت و 
زبـان  دوزبـان  ایـن  رو  ایـن  از 
هـای متفـاوت انـد و نمـی توان 
قاعـدۀ یکـی را بـر دیگـری قابل 
تطبیـق دانسـت: »أنـَت جاِهـٌل«،  
دیـده مـی شـود کـه ایـن جملـۀ 
اسـمی عربـی، دوجزیـی اسـت، 
در  جملـه  همیـن  معـادل  ولـی 

زبـان فارسـی، یعنـی »تـو جاهل اسـتی« سـه جزیی اسـت. 
یـا یـک مثـال خیلـی واضـح از زبان پشـتو مـی زنیـم و آن 
را بـا زبـان فارسـی مقابلـه  می کنیـم که سـاختار نحوی در 
ایـن دو زبـان متفـاوت اسـت، این مثـال را از مشـهورترین 

متـِن پشـتو کـه هـر آدم افغانسـتانی اگـر نـه از روی نیـاز، 
از سـر اجبـار خوانـده اسـت:» د دی سـندلرونکی تـه وعـده 
ورکـوی چـی د غوښـتنی په وخت کـی زر افغانـی ورکړی«، 

»بـه دارنـده ی ایـن سـند وعـده داده مـی شـود کـه هنـگام 

اجـزای  گاه  داده شـود«. جـای  او  بـه  افغانـی  نیـاز هـزار 
کام را بـه درسـتی مـی تـوان در دو جملـه ی فارسـی و 
پشـتو مقایسـه کـرد کـه تا چـه انـدازه از هـم متفـاوت اند، 
بنابرایـن ایـن دو زبـان، زبان هـای متفاوت اند، امـا در مورد 
لهجه-هـای گوناگـون زبـان فارسـی، زبانی کـه هویت یک 
حـوزه ی تمدنـی بـزرگ را تشـکیل می دهـد و همین اصِل 
گسـتردگی و کثرِت گوینـدگاِن آن، باعث ایجـاد لهجه های 
گوناگـون در ایـن زبـان شدهاسـت، نمـی تواننـد چندیـن 

گاهـی عامـل جدایـی  مـرز سیاسـی، هیـچ  باشـند.  زبـان 
زبـان ملـت هـا و فرهنـگ هـا شـده نمـی تواند اگـر چنین 
باشـد بـه تعداد کشـورهای عربـی، بایـد زبان عربی داشـته 
باشـیم و بـرای سـفر بـه هریـک از کشـورهای عربـی، نیاز 

بـه مترجم خاصی داشـته باشـیم کـه چنین نیسـت؛ حتی در 
مـورد زبـان انگلیسـی هم چنین قاعـده ای وجـود دارد. ما با 
عیـن زبانـی کـه در انگلسـتان بدان افهـام و تفهیـم می کنیم، 
بـدون هیـچ اِشـکالی در امریـکا و کانـادا و اکثر کشـورهای 
دیگـر اروپایـی و امریکایـی، بـدان تکلم می کنیـم و به هیچ 

مشـکلی مواجـه نمی شـویم.
درکشـوری کـه خـون ریزتریـن آدمِ آن، زبـان شـناس مـی 
یاکوبسـون،  رومـن  چامسـکی،  نـوم  از  شـبه  یـک  شـود، 
دوسوسـور و... در امر زبان شناسـی و نظریۀ آن سـبقت می 
گیـرد، در حالـی در عمـر نامـرادش بـه انـدازه ای مصروف 
کشـتن آدم بـوده که به ضـرس قاطع می تـوان گفت، لحظه 
ای هـم وقـت بـرای مطالعـه نداشـته اسـت، وضعیـت زبان 

بایـد این گونه باشـد. در کشـوری که برای قدرت بخشـیدن 
بـه زبانـی، تمام قـوت و قـدرت بـر تضعیف زبـان دیگری 
مصـرف می شـود، طبیعـی اسـت کـه در مـورد زبـان چنین 
نظریـه پـردازی ای صـورت مـی گیـرد. در جامعـه ای کـه 

وزیـر فرهنگ آن از تشـکیل کمیتـه ای برای ترجمه ی متون 
زبـان فارسـی بـه دری، بـه عنوان یکـی از دسـت آوردهای 
امـور کاری اش یـادآوری مـی کنـد، دیگـر نمـی تـوان مرز 
مشـخصی میـان علـم و یـاوه گویـی کشـید؛ زیـرا در چنین 
جامعـه ای مصـرف حمـق، جایـگاه علـم و تعقـل را زیـر 
سـایه مـی گیـرد. مـن واقعـًا نمـی دانـم، خبرنـگاری که در 
طـول عمـرش فقط با پوسـته و رویۀ زبان سـرو کار داشـته 
و اصـًا بـه عمق زبـان داخل نشـده)به اسـتثنای خبرنگاران 
خبـره( و چیـزی از قواعـد و اصول زبان شناسـی نمی داند، 
چگونـه ایـن حـق را بـه خـود مـی دهـد کـه بـزرگ ترین 
تصمیـم را در حـوزه ی زبـان شناسـی بگیـرد و دو لهجه ی 
یـک زبـان را دو زبـان متفـاوت قلمـداد نمایـد، از نظـر من 
پوزخنـد عجوالنـه، جهوالنـه و احمقانـه ای بـر 
سـال هـا تحقیق و شـب زنـده داری صدها زبان 

شـناس بـزرگ دنیا، بیش نیسـت. 
تفـاوت لهجـه ی گفتـاری ایرانـی ها بـا لهجه ی 
مـردم کابـل، بـه مراتـب کم تـر از تفـاوت لهجه 
هـا در درون افغانسـتان اسـت. کابلـی ای کـه در 
زندگـی خود، بیشـتر با یک فارسـی زبـان هزاره، 
هـزاره ای کـه در جاغـوری زندگـی کـرده، در 
ارتبـاط نیسـت، شـاید بـه مشـکل بتوانـد حرف 
هـای یکدیگـر را بداننـد، ایـن تفـاوت، تفـاوت 
ی  حـوزه  در  تفـاوت  بلکـه  نیسـت،  سـاختار 
کاربـرد واژگان اسـت. کاربـرد واژگان، هیـچ گاهـی مایه ی 
تفـاوت زبـان در حـِد دوزبـان گفتـِن آن نمـی شـود. اگـر 
واژگان  کاربـردی  ی  حـوزه  را  زبـان  دو  تفـاوت  اسـاس 
آن زبـان بدانیـم، مـا چندیـن قـرن عـرب بـوده ایـم و زبان 
مـان عربـی بـوده اسـت، بـزرگ تریـن اثـار ادبی مـان مثل: 
مثنـوی، غزلیـات سـنایی، کلیلـه و دمنـه، مرزبان نامـه، نفثته 
المصـدور، مقامـات حمیـدی و... به زبان عربی بوده اسـت. 
ایـن حـرف را هیـچ آدم بـا منطقـی نمـی تواند بپذیـرد. اگر 
کاربـرد واژگان در یـک زبـان، مرزِ تفاوت زبانـی یک لهجه 
بـا لهجـه ای کـه ایـن واژگان را بـه کار نمـی بـرد، باشـد، 
بـا آمـدن حکومـت جدیـد زبـاِن کابلـی هـا، بـه خصوص 
تعـدادی از جوانـان در مقایسـه بـا زبـان مـردم والیـت-

هـای دورافتـادۀ افغانسـتان، زبان فارسـی نیسـت، باید زبان 
انگلیسـی باشـد. اگر تغییـر واژگان در لهجه هـای یک زبان 
دلیـل بـر دوزبانـی لهجـه ها باشـد، مـا در افغانسـتان زبانی 
فارسـی یـا دری واحـدی نداریـم، بـل کـه زبـان بدخشـی، 
غزنـی چـی، بامیانـی، جاغـوری، هراتـی و.. داریـم. وقتـی 
یـک هـزاره ی جاغـوری مـی گویـد: » بیـا تـوخ کـو جگر 
شـاریده مـه«، یـا » آوور کـه چـوم کـده نـم نـم موبـاره« یا 
ایـن ضـرب المثـل هزارگـی: »بـار اشـتر از غلبیـل گیرنـگ 
نموشـه«، معـادل جملـه ی اول در لهجه ی کابـل:» بیا  ببین 
جگـر پاره پاره و شـاریده ی مـرا« و معادل جملـه ی دوم:» 
ابـر کـه تیره شـده و بـاران نـم نم می بـاره«، معـادل ضرب 
المثـل: »بـار شـتر از همـان غربـال سـنگین نمـی شـه«، این 
انسـان اصیـل افغانسـتانی بـه کـدام زبـان حـرف مـی زند؟ 
زبـان هزارگـی؟ یـا لهجـه ی هزارگـی؟ یا وقتی یـک بومی 
اصیل بدخشـانی مـی گوید: »چاکیسـی نینیک؟«، یـا: »چاوه 
گرمـی؟«، کـه معـادل جملـه ی اول در زبـان رسـمی:» چـه 
کار مـی کنـی بـرادر کوچـک« و معـادل جملـه ی دوم:»چه 
کار مـی کنـی؟« اسـت، ایـن هـا بـا چـه زبانـی صحبت می 
کننـد؟ بدخشـانی هـا، تخـاری ها و بلخـی هایی که ریشـۀ 
زبـان فارسـی از سـرزمین ایـن هـا برخاسـته اسـت. حتـی 
در معـروف تریـن گفتگویـی کـه بـه عنـوان یـک شـوخی 
و تمسـخر میـان مـردم، عـام شـده اسـت کـه گویـا فـردی 
هـای  اداره  از  یکـی  در  و  بـود  کـرده  ایـران تحصیـل  در 
حکومـت بـرای انجـام کاری رفتـه بـود و بعد از اتمـام کار 
بـه مامـور اداره گفتـه بود: »دسـتت درد نکنـد«، او)مامور( با 
طمطـراق و عصبانیـت گفتـه بود: »بـرو کلچر بیگانه را سـر 
مـن اپـای نکـن«. حتـی در هیمن صـورت هم ما بـه زبان 
فارسـی صحبـت کـرده ایـم، زیرا سـاخت متفاوت نیسـت، 
فقـط چنـد تـا واژه جابجا شـده انـد. ایـن مثال به ایـن معنا 
نیسـت کـه این نـوع کاربـرد زبـان را شایسـته بدانـم، بلکه 
مـی خواهـم ثابت کنـم که تغییـر لهجه ها و تفـاوت کاربرد 
واژگان در لهجـه هـای متفـاوِت یـک زبان هیـچ گاهی نمی 
توانـد از دو لهجـه، دو زبان اسـتخراج نماید. دیده می شـود 
کـه در تمـام مثـال هایـی کـه از چنـد لهجـه و چنـد نـوع 
کاربـرد مختلـف زبـان ارایه شـد، فقـط چند کلمـه به جای 
همدیگـر بـه کار رفتـه انـد، نظام نحـوی و دسـتوری همان 
نظامـی اسـت کـه در زبـان رسـمی فارسـی بـه عنـوان یک 

قاعـده مروج اسـت.
بـی بی سـی و دسـت انـدرکاران 
ایـن رسـانۀ مهـم و بیـن المللـی 
نـه باید مرتکب اشـتباهی شـوند 
کـه در مخالفـت صریح بـا منطق 
علمـی و اصـول تثبیـت شـده ی 
زبانـی قـرار داشـته باشـد. بـرای 
ایجـاد درز و مناقشـه میـان اهـل 
زبـان های مختلف در افغانسـتان 
مـی  کار  زیـادی  هـای  دسـت 
بـار  یـک  نیسـت  نیـازی  کنـد، 
تمـام  ای خـاف  رسـانه  دیگـر 
معیارهـای علمـی و اخـاق ژورنالیسـتی، یـک بـار دیگـر 
دسـت بـه اشـتباه و کار غلطـی بزنـد که مـردم را بیشـتر به 

ورطـۀ عصبانیـت و گـرداب هایـِل مخالفـت بکشـاند.
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جهل مقدس
شرم        چامسکی   و     سو     سور،

از     جهل      بی بی سی  
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جهل مقدس، جهلی است که بُعد قدسی دارد. در چنین جهلی، شخص جاهل در جهل می سوزد، ولی برای 
ایدیولوژی خودش می سوزد. گرسنگی، فقر، فاکت، بیماری، جنگ و دشمنی، جنایت، آدم کشی، ایذا و آزار 
به همنوع، همه را به قصد قربت به قوم و رسیدن به ناسیونالیزم قومی تحمل می کند و جالب این است که از 

هرگونه روشنگری هم می هراسد آن هم برای مختل نشدن وحدت ملی.
در جهل قدسی شخص جاهل با نهادی همراه مي شود به نام »اعتقاد«؛ یعنی براي چنین انسانی، اعتقاد به جای 

تفکر مي ینشیند

درکشوری که خون  ریزترین آدمِ آن، زبان  شناس می  شود، یک  شبه از نوم چامسکی، رومن یاکوبسون، دوسوسور و... در امر زبان  شناسی 
و نظریۀ آن سبقت می  گیرد، در حالی در عمر نامرادش به اندازه  ای مصروف کشتن آدم بوده که به ضرس قاطع می  توان گفت، لحظه  ای 
هم وقت برای مطالعه نداشته است، وضعیت زبان باید این گونه باشد. در کشوری که برای قدرت بخشیدن به زبانی، تمام قوت و 
قدرت بر تضعیف زبان دیگری مصرف می شود، طبیعی است که در مورد زبان چنین نظریه  پردازی  ای صورت می  گیرد. در جامعه  ای 
که وزیر فرهنگ آن از تشکیل کمیته  ای برای ترجمه  ی متون زبان فارسی به دری، به عنوان یکی از دست  آوردهای امور کاری  اش 
یادآوری می  کند، دیگر نمی  توان مرز مشخصی میان علم و یاوه  گویی کشید؛ زیرا در چنین جامعه  ای مصرف حمق، جایگاه علم و 

تعقل را زیر سایه می  گیرد.

دوكتور نصیراحمد آرین

ACKU
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کمیسیون ویژۀ حقیقت یاب برای رسیده گی 
نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت  فساد  به 
که چندی پیش به منظور بررسی ادعاهای 
وجود فساد در این مجلس ایجاد شده بود، 
نهایی اش  تصمیم  عقرب   1۳ شنبه،  دیروز 

را اعام کرد. 
عبدالرووف  کمیسیون،  این  فیصلۀ  بنیادِ  بر 
باید   نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی، 
۵.۳ میلیون افغانی جریمۀ نقدی را به دلیل 
ارتکاب فساد به خزانۀ دولت تحویل کند 

که از سوی او نیز پذیرفته شده است.
جلسۀ  در  نماینده گان  مجلس  اعضای 
اصاحات  خواهان  هم چنان  دیروزشان 
بی درنگ در کمیسیون های انتخاباتی شدند 
و گفتند که انتخابات یک امر حیاتی برای 
کشور است و نباید مورد دست برد کسی یا 

گروهی قرار گیرد.
◄اعتراف به فساد

هیأت  فساد  به  رسیده گی  ویژۀ  کمیسیون 
اداری مجلس نماینده گان دیروز فیصله کرد 
که وظیفۀ همایون همایون، معاون نخست 
مجلس و اللی حمیدزی، عضو مجلس به 
دلیل دست برد به آرشیف تلویزیون پارلمان 
تعلیق   به حالت  پانزده روز  هر کدام ده و 
نشست های  در  حضور  از  آنان  و  آمد 

مجلس محروم شدند.
این کمیسیون عبیداهلل بارکزی، عضو دیگر 
مجلس را نیز به دلیل دست برد به آرشیف 
در  فیزیکی  برخورد  و  پارلمان  تلویزیون 
محکوم  وظیفه  تعلیق  روز  ده  به  مجلس، 

کرد.
حقیبیت یاب  کمیسیون  کننده گان  بررسی 
از  شماری  وظیفه های  که  کرده  فیصله 
کارمندان تلویزیون پارلمان از جمله حلیم 
تنویر، رییس این تلویزیون به حالت تعلیق 

در آید.
 بر اساس فیصله این کمیسیون، خدای نظر 
نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نیز به دلیل 

فساد به دادستانی معرفی شود.
فساد  اتهام های  بررسی  ویژۀ  کمیسیون 
مجلس  اداری  هیأت  سوی  از  اداری 
که  شد  تشکیل  آن  از  پس  نماینده گان 
گزارش هایی مبنی بر وجود فساد گسترده 

در درون مجلس به نشر رسید.
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  عین  در 
فساد  متهماِن  که  دارند  تأکید  نماینده گان 
در مجلس باید عاوه بر جریمۀ نقدی، به 

دادستانی نیز معرفی گردند.
نمایندۀ  پدرام،  عبداللطیف  میان،  این  در 
صفحۀ  در  پارلمان،  در  بدخشان  مردم 
رسمی فیسبوکش نوشته است که بسیاری 
مجلس  در  فسادِ  به  پیوند  در  حقایق  از 
اداری  هیأت  اعضای  سوی  از  نماینده گان 

پنهان شد.
این  نگاشته است: »بحث دوم  پدرام  آقای 

بود که کمیسیون حقیقت یاب فقط نتیجه و 
فیصلۀ کمیسیون را اعام کند یا گزارش را 
بود  این  ما  پیشنهاد  به طور کامل بخواند؟ 
که اول گزارش به طور کامل خوانده شود 
و بعد نتیجه و فیصله. آقای عرفان، منشی 
اما  باید گزارش را می خواند،  دوم مجلس 
از  بسیاری  با وجود خواست مکرر  ایشان 
کمیسیون  گزارش  خواندن  از  نماینده گان، 

سر باز زد و آن را نخواند«.
است:  افزوده  ادامه  در  مجلس  عضو  این 
اگر  گفت،  کردم  پافشاری  من  که  »وقتی 
گزارش خوانده شود، برای مجلس آبروی 
اگر  که  گفتم  من  نمی ماند؛  باقی  دیگری 
بریزد،  بگذارید  می ریزد،  مجلس  آبروی 
باز  ندارد.  هم  آبرویی  چندان  مجلس  این 
و  نشد  خوانده  گزارش  بود،  منفی  پاسخ 
از  را  ماند. حقایق  پوشیده  بسیاری  حقایق 
رییس  کردند.  پنهان  رسانه ها  و  مردم  نظر 
ردیف  متهمان  دبیرخانه  رییس  و  مجلس 
آقای  شد  فیصله  وقتی  بودند.  دوم  و  اول 
نصرت، رییس دبیرخانه به دادستانی معرفی 
شود، خواست از خود دفاع کند و حقایقی 
را در بارۀ هیأت اداری و وکا افشا کند، اما 
به او اجازۀ صحبت ندادند. این کار مجلس 

بر خاف قانون بود«.
به گفتۀ دکتر پدرام، رییس مجلس اعتراف 

حاضر  اما  است،  ربوده  را  پول ها  که  کرد 
است دوباره آن ها را به مجلس بدهد. جنبۀ 
مورد  باید  مجلس  رییس  اعترافات  جرمی 
اما  بگیرد،  قرار  قضایی  و  عدلی  تعقیب 
مجلس در این باره سکوت کرد. فیصله شد 
که همایون همایون و اللی حمیدزی برای 

ده روز به مجلس نیایند.
آقای پدرام از رسانه ها و نهادهای مدنی و 
بخواهند  پارلمان  از  که  می خواهد  مردمی 
حقیقت یاب  کمیسیون  کامل  گزارش  تا 
مردم  تا  دهند  قرار  رسانه ها  اختیار  در  را 
نماینده گان شان را در مجلس بهتر بشناسند.

◄ انتخابات، امرِ مردمی
اعضای مجلی  از  دیگر، شماری  در سوی 
خواهان  دیروزشان  جلسۀ  در  نماینده گان 
کمیسیون های  در  اصاحات  آوردن 
از  مجلس  اعضای  شدند.  انتخاباتی 
کمیسیون های  در  تا  می خواهد  حکومت 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  انتخاباتی 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی، اصاحات 

بیاورد.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
پارلمانی  انتخابات  که  گفت  نماینده گان 
یک امر پیش پا افتاده نیست، بلکه به ملت 
افغانستان تعلق دارد و هیچ کسی و گروهی 

نمی تواند آن را انحصار کند.
آقای ابراهیمی بیان داشت که شکایت های 
اننتخابات  برگزاری  به  رابطه  در  پیوسته 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی وجود دارد 
به حق  احترام  به خاطر  و سران حکومت 
مردم، باید این پروسۀ ملی و مکلفیت شان 
را انجام دهند و اصاحات درست و بنیادی 
دست  روی  انتخاباتی  کمیسیون های  در 

بگیرند.
آقای ابراهیمی یادآور شد که باید انتخابات 
شفاف، سرتاسری و عادالنه در سال آینده 
برگزار گردد، زیرا به گفتۀ او، بیش از این 
به  را  خود  نمی خواهند  مردم  نماینده گان 

عنوان نمایندۀ مردم تحمیل کنند.
مشکات  بحث  که  است  حالی  در  این 
یک بار  اخیراً  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
شده  تبدیل  کشور  در  داغ  بحث  به  دیگر 
وجود  مورد  این  در  زیادی  نگرانی های  و 
ادعا  سیاسی  جریان های  از  برخی  دارد. 
دارند که کمیسیون های انتخاباتی باید ملغا 
سیاسی  احزاب  نظارت  با  دوباره  و  شود 

کمیشنران آن برگزیده شوند.
گفتنی است که عطا محمد نور، والی بلخ 
اسامی  جمعیت  حزب  اجرایی  رییس  و 
یک جا  هرات  والیت  در  گذشته  هفتۀ  نیز 
جهادی  رهبران  از  اسماعیل خان  محمد  با 
تأکید کرد که باید کمیسیون های انتخاباتی 
وجود  به  آن  در  اصاحات  یا  شوند  ملغا 

آید.

معاشساالنۀ۴۸۴مشاورغنی...
)چهار   ۴۰۴6۰۰ مبلغ  به  ماهانه  زرهی  موتر  یک  او، 
صد و چهار هزار و شش صد( افغانی بر اساس حکم 
این  است.  شده  گرفته  کرایه  به  ریاست جمهوری 
 1۳۹۴/6/۲۲ تاریخ  از  الهام  راشد  شرکت  با  قرارداد 
آن،  ماهه  سه  کرایه  است.  امضا شده  ماه  سه  به مدت 
جمعًا 1۲1۳۸۰۰) یک میلیون  و دوصد و سیزده هزار 
افغانی می شود که وزارت مالیه از کود  و هشت صد( 

۹1 آن را پرداخت می کند. 
براساس یک مکتوب دیگر اداره امور، بودجه یک ساله 
مشاوریت  تشکیل  کارمند   1۵1 امتیازات  و  معاشات 
استراتژیک  و  عامه  روابط  امور  در  ریاست جمهوری 

در سال 1۳۹۵ بیش از ۹۰ میلیون افغانی بوده است.
این درحالی است که معاش ماهوار یک آموزگار کمتر 
دولتی  ماموران  از  برخی  و  است  افغانی  هزار   ۸ از 
حدود ۵ هزار و یک سرباز که در خط مقدم جنگ قرار 

دارد ماهوار از 1۰ – 1۴ هزار معاش دریافت می کند.
سربازان در ساحات جنگی به کمبود عذا و  مهمات 
دست  زیادی  چالش های  با  و  هستند  روبرو  جنگی 
مجروح  و  شهید  نهایت  در  و  می کنند  نرم  پنجه  و 
می شوند. اما مشاوران آقای غنی با پول های باد آورده 
در عشرت گاه ریاست جمهور چنان، باالی کوچ های 
نکنی  هم  فکر  انگار  که  می خورند  لم  لطیف  و  نرم 
نیروهای  سربازان  است.  زده  جنگ  کشور  افغانستان 
امنیتی در خط جنگ غذا و لباس ندارند و جاده های 
شهرها از متگدی های پر است. جوانان از بسا بیکاری 

پیش  را  کشور  از  راه فرار  و  می آورند  اعتیاد  به  روی 
اما مشاوران و رییس جمهور غرق خودند  می گیرند، 

و بس!
نشر این اسناد با موجی از انتقادها در صفحات اجتماعی 
روبرو شده و کاربران صحفات اجتماعی تاکید دارند 
که مصارف گزافی که زیر نام معاش مشاوران ریاست 
جمهوری بر مردم افغانستان تحمیل می شود که جفای 

بزرگی در حق ملت است.
که  می رود  احتمال  که  اند  گفته  کاربران  از  شماری 
بسیاری از این مشاوران خیالی باشند و زیر نام معاش 
از  آینده  انتخابات  کمپاین های  برای  ارگ،  مشاوران 

بودجه ملت پول جمع آوری شود.
به گفته آنان، اگر شمار مشاوران ارگ خیالی نباشند، 
بدون شک بسیاری از این مشاوران در طول یک سال 
حتی نمی توانند برای یکبار هم آقای غنی را ماقات 

کنند.
پیش از این نیز یک سند افشا شده از ادارۀ امور ریاست 
شهروندان  میان  افگنی  تفرقه  به  آن  در  که  جمهوری 
انتقاد های  با  بود  شده  تأکید  ریاست جمهور  نهاد  در 
نهایت صواب الدین  در  و  برو شد  رو  تند شهروندان 
مخکش مسوول ادارۀ امور ریاست جمهور که این سند 

منسوب آن بود از سمتش کنار زده شد.
این در حالی است که پیش از این مجلس سنای کشور 
نیز از گماشتن صدها مشاور در ارگ و سپیدار انتقاد 

کرده بود.

د هلمنـد وايل وايـي چـې د هغـو نشـه يې توکـو پـه اړه څېړنه 

کـوي چې تـر نیـول کېدو وروسـته ورک شـوي دي.

پېښـو کـي  پـه دوو جـا جـا  ویـل کېـږي چـې د هلمنـد 

لسـګونه کیلـو ګرامـه وچ تریـاک او نـور نشـه يـې توکـي تـر 

نیولـو وروسـته، پولیسـو پـه خپـل منځ کـې رسه وېشـي دي.

پـه ګرشـک  اللـه حیـات منـي چـې  د هلمنـد وايل حیـات 

ولسـوالۍ کـې سـلګونه کیلوګرامـه وچ تریـاک او یـوه اندازه 

نشـه يـي توکـي نیـول شـوي، خـو دا چېڅنګه ورک شـوي او 

یاپولیسـو پـه خپل منځ کې رسه وېشـي، سـیمې ته يـې په اړه 

يـو هيئـت اسـتولی او پـه دې اړه پلټنـې روانـې دي.

حیـات اللـه حیـات ازادي راډیو تـه وویل، د ګرشـک په ماجر 

بـازار سـیمه کې، د قاچـاق وړونکو او افغـان امنيتي ځواکونو 

ترمنـځ نښـته کې دواړو غـاړو ته تلفات هم اوښـي دي.

ښاغي حیات زیاته کړه:

»ځینـي امنیتـي مسـؤلین پـر خپـل رس د قاچاقـو د مخنیـوي 

لپـاره وتـي، د دوی تر منځ نښـته را منځ ته شـوې، څو کسـان 

وژل شـوي او ځینـي یـې د قاچـاق وړونکـو او یـا طالبانـو له 

خـوا نیـول شـوي، مـوږ د دې لپـاره ځانګـړی هیئـت ټاکلی، 

هغـوی موضـوع څېـړي او هـر هغه چا چـې دا کار کـړی، که 

یـې مخـدره مـواد السـته راوړي او د شـخيص ګټـو لپـاره یې 

کارويل وي او یـا چـې دوی دا کار پـر خپـل رس کـړی، خپلـه 

جـزا بـه وویني.«

ویـل کېـږي چـې تېـره اوونـۍ د ګرشـک ولسـوالۍ بـازار ته 

څېرمـه د ماجـر بـازار پـه سـیمه کـې امنیتـي ځواکونـو تـه له 

وړانـدې د رسـېدلو معلوماتـو پـر بنسـټ، قاچاقربو تـه کمین 

او  پولیسـو  کـې  نښـته  ترمنـځ  غـاړو  دواړو  د  نیـول شـوی، 

قاچـاق وړونکـو ته تلفات اوښـتي او د ۳۰۰۰ لکه پاکسـتانیو 

کالـدارو پـه شـمول، ۷ کـروال لوکسـل موټرونه چې نشـه يي 

توکـي او وچ تریـاک پـه کـې بـار وو، د امنیتـي ځواکونـو پـه 

الس ورغـي، خـو دا نشـه يـي توکـي د دې پـر ځـای چـې د 

امنیـه قوماندانـۍ اړوند د نشـه يـي توکو پر وړانـدې د مبارزې 

امریـت ګـودام ته تسـلیم يش، د ګـډو ځواکونو دمسـؤلینو تر 

منځ وېشـل شـوي دي.

د هلمنـد امنیـه قومانـدان مل پاسـوال عبدالغفار سـاپي د دې 

موضـوع پـه اړه ازاد ي راډیـو ته وویل، دوی هـم په دې اړه څه 

خـربې اورېـديل، خو ښـکاره ثبوت نـه لري.

هغـه زیاتـه کړه چـې تحقیقـات روان دي او که چېـرې پولیس 

پـه دې موضـوع کـې الس ولـري، نـود قانـون منګلـو تـه بـه 

وسـپارل يش.

نوموړي زیاته کړه:

»زه داسـې فکـر کـوم چـې ډېـر مسـائل ثابت شـوي نـه دي، 

ځکـه چـې د یـو جـرم د اثبـات لپـاره شـواهدو، اسـنادو او 

او قضايـي  اړتیـا ده، مـوږ ټولـې پېښـې عـديل  تـه  مدارکـو 

ارګانونـو تـه معـريف کـوو، کلـه چـې دا درې رشطـه وجـود 

ولـري، ځینـو تـه جـزاء ورکول کېـږي او ځینې داسـې پېښـې 

شـته چـې یـوازې د یـو بـل د بدنامولـو لپـاره اسـتعاملېږي.«

هلمنـد د افغانسـتان او نـړۍ پـه سـطحه د نشـه يـي توکـو پـه 

کښـت، تولیـد او قاچـاق کـي نـوم لري.

د والیتي شـورا مرسـتیال مجید اخندزاده او د دې شـورا منيش 

عطااللـه افغـان وايـي چې که افغـان امنيتي ځواکونـه د امنیت 

سـاتلو پـر ځـای، ټول پام د نشـه يي توکـو کاروبـار او قاچاق 

وړونکـو تـه واړوي، نو ښـې پایلې بـه و نه لري.

دوی وایي:

»د هلمنـد د نـا امنـۍ یـو عامـل قاچـاق دی او خپلـه امنيتـي 

ځواکونـه پـه قاچاقـو کـې ښـکېل دي، نشـه يـي مـواد نیـول 

کېـږي او هغـه پـه عـام محـر کې نـه سـوځول کېـږي او نه 

هـم د نشـه يي مـوادو په ریاسـت کـې ثبتېـږي، افغـان امنیتي 

ځواکونـو تـه چـې کومـه وظیفـه سـپارل شـوې، دوی هغـې 

وظیفـې تـه وفـادار نـه دي پاتې شـوي.«

»پـه داسـې مسـائلو خـرب یـوو چې مخـدره مـواد یـې نیويل، 

اړونـدو ادارو تـه یـې نـه دي سـپاريل، پـر الره حیـف او میل 

شـوي دي.«

د هلمنـد والیتـي شـورا وايـي چـې پـه دې وروسـتیو کـې د 

امنیتـي ځواکونـو، پـه تېـره بيا پـه پولیسـو کې ځینـي خلک د 

دې لپـاره پـه کار ګـامرل کېـږي چـې زیاتـه توجـه د نشـه يي 

توکـو نیولـو ته وکـړي او بیا نیول شـوي مواد لـه خپلو مرشانو 

رسه تقسـیم کـړي. دوی د چـا نـوم یـاد نـه کـړ، خو دا مسـئله 

يـې د اندېښـنې وړ وبلله.

دا لومـړی ځـل نـه دی چـې افغـان ځواکونـه، پـه تېـره بيـا 

پولیـس نشـه يـي توکـي نیـي او بیـا يـې پـه خپـل منـځ کې 

رسه وېـيش، بلکـې دوه کاله وړاندې د امنیـه قوماندانۍ اړوند 

د نشـه يـې توکـو پـر وړانـدې د مبـارزې د امریـت منسـوبینو 

پـه غـا، پـه شـخيص جامـو کـې د قاچـاق وړونکو پـه نیولو 

پسـې د هلمنـد د ګرمسـېر او کندهار د میوند ولسـوالۍ اړوند 

ریګـي سـیمو تـه تلـي وو چـې د بهرنیـو ځواکونو لـه خوا تر 

هوايـي بریـد النـدې راغلـل او ۲۱ کسـان يې ووژل شـول.

حیــات: 
د هغو نشه يې توکو په اړه څېړنه کېږي چې 

تر نیول کېدو وروسته ورک دي

اعتراف رییس مجلس نماینده گان به فساد:

غـرامت مـی پـردازم!
روح اهلل بهزاد

بر اساس فیصله این کمیسیون، خدای نظر 
نصرت، رییس دبیرخانۀ مجلس نیز به دلیل 

فساد به دادستانی معرفی شود.
فساد  اتهام های  بررسی  ویژۀ  کمیسیون 
مجلس  اداری  هیأت  سوی  از  اداری 
که  شد  تشکیل  آن  از  پس  نماینده گان 
گزارش هایی مبنی بر وجود فساد گسترده 

در درون مجلس به نشر رسید.
مجلس  اعضای  از  شماری  حال،  عین  در 
فساد  متهماِن  که  دارند  تأکید  نماینده گان 
در مجلس باید عاوه بر جریمۀ نقدی، به 

دادستانی نیز معرفی گردند.
نمایندۀ  پدرام،  عبداللطیف  میان،  این  در 
صفحۀ  در  پارلمان،  در  بدخشان  مردم 
رسمی فیسبوکش نوشته است که بسیاری 
مجلس  در  فسادِ  به  پیوند  در  حقایق  از 
اداری  هیأت  اعضای  از سوی  نماینده گان 

پنهان شد.
آقای پدرام نگاشته است: »بحث دوم این 
بود که کمیسیون حقیقت یاب فقط نتیجه و 
فیصلۀ کمیسیون را اعام کند یا گزارش را 
به طور کامل بخواند؟ پیشنهاد ما این بود 
که اول گزارش به طور کامل خوانده شود 
و بعد نتیجه و فیصله. آقای عرفان، منشی 
دوم مجلس باید گزارش را می خواند، اما 
با وجود خواست مکرر بسیاری از  ایشان 
کمیسیون  گزارش  از خواندن  نماینده گان، 

سر باز زد و آن را نخواند

ACKU
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ورزش
كاظم كاظمی

زیان های جداسازی دری از پارسی؛
ــی  جــدا ســاختن پارســی زبانان افغانســتان از پیکــرۀ ُکل
ــتیزان  ــه پارسی س ــی ک ــی از کارهای ــی، یک ــان پارس زب
ــر  ــان مؤث ــزوای ایــن زب ــا حــدودی هــم در ان ــد و ت کشــور مــا کردن
ــان  ــی زب ــرۀ کل ــتان از پیک ــی زبانان افغانس ــاختن پارس ــدا س ــود. ج ب
فارســی و حتــا جداســاختن آن هــا در داخــل کشــور از هم دیگــر بــود. 
آنــان در دهــۀ چهــل شمســی، نــام »پارســی« را از رســمیات افغانســتان 
حــذف کردنــد و کلمــۀ »دری« را کــه نــام دیگــر ایــن زبــان اســت و 
البتــه اصالــت کهــن هــم دارد، جایگزیــن آن ســاختند. ایــن در حالــی 
ــد؛  ــان را پارســی می نامیدن ــن زب ــردم افغانســتان ای ــه م ــه هم ــود ک ب
ــا  ــد و حت ــه کار می بردن ــی« را ب ــۀ »پارس ــا کلم ــعر و ادب م ــل ش اه
نویســنده گانی پشــتون تبار همچــون محمــود طــرزی و عبــداهلل 

ــد. ــده بودن ــان را »پارســی« نامی ــن زب ــم ای ــس ه افغانی نوی
ــی  ــت، ول ــکلی نداش ــی مش ــه تنهای ــان ب ــدن زب ــده ش »دری« نامی
مشــکل از آنجــا بــروز کــرد کــه »پارســی« و »دری« دو زبــان مســتقل 
بــا ریشــه هایی متفــاوت وانمــود شــد. چیــزی کــه از اســاس 
ــی زبانان  ــه فارس ــد ک ــن ش ــل کار ای ــت. حاص ــه اس ــط و بی پای غل
ــی زبان  ــی فارس ــد میلیون ــت یکص ــی از جمعی ــه بخش ــتان ک افغانس
ــه  ــی در داخــل کشــور ب ــد میلیون ــه یــک اقلیــت چن ــا هســتند، ب دنی
عنــوان »دری زبــان« بــدل شــدند. مســلمًا وقتــی مــا »دری زبــان« باشــیم 
ــان  ــی زب ــتوانه های ادب ــر و پش ــه مفاخ ــیم، هم ــی زبان« نباش و »فارس
»فارســی« از دســترس مــا خــارج می شــود و بــه فارســی زبانان 
ــم خــود را  ــا دیگــر نمی توانی ــد. م ــق می یاب خــارج از افغانســتان تعل
از نظــر زبانــی وارث فردوســی و ســعدی و حافــظ بدانیــم و الجــرم، 
بخشــی از تاریــخ و متــون ادب فارســی از دســت مــا خــارج خواهــد 

شــد.
زیــان بعــدی ایــن قضیــه در ســطح دنیــا اســت. در همــۀ جهــان، ایــن 
ــام »دری« رســمیت  ــه ن ــی ب ــان »فارســی« دانســته می شــود و زبان زب
ــام »فارســی« در  ــه ن ــی ک ــا از همــه امتیازهای ــس م ــدارد. پ ــدان ن چن
ــم  ــم بگویی ــا دارد هــم بی بهــره می شــویم. دیگــر نمی توانی ســطح دنی
آن موالنایــی کــه چهارصــد هــزار نســخه از دیــوان او در امریــکا بــه 
فــروش رفتــه اســت، از آِن مــا اســت، چــون موالنــا اکنــون در ســطح 

ــود. ــته می ش ــی زبان« دانس ــاعری »فارس ــان ش جه
در مجمــوع، زیان هایــی کــه مــا بــه خاطــر از دســت دادن نــام 
ــی و  ــاب »همزبان ــن در دو کت ــت و م ــیار اس ــم، بس ــی« کردی »فارس
ــا  ــرده ام. در این ج ــاره ک ــه آن اش ــی« ب ــد پارس ــن قن ــی« و »ای بی زبان
فقــط ایــن را هــم می افزایــم کــه همیــن قضیــه متأســفانه عــاوه بــر 
ــدد،  ــان را می بن ــا ســایر فارســی زبانان جه ــا ب ــه راه دادوســتد م این ک
ــاد  ــته گی ایج ــش و دودس ــم چال ــی زبانان ه ــا فارس ــود م ــن خ در بی
می کنــد، چــون بســیاری از کســانی کــه نســبت بــه حقایــق تاریخــی 
وقــوف چنــدان ندارنــد، نــام »فارســی« را وابســته بــه کشــوری دیگــر 
ــب، خــود  ــن ترتی ــد. بدی ــت می کنن ــر آن مقاوم ــد و در براب می پندارن
ــوان  ــی از ت ــوند و بخش ــاره می ش ــم دوپ ــتان ه ــی زبانان افغانس فارس
ــرف  ــد، ص ــان کنن ــت زبان ش ــرف تقوی ــد ص ــه می توانن ــی ک و نیروی

چالش هــای درونــی می شــود.

امین كاوه

یـک  بـه  افغانسـتان  در  زنـان  اداره آزارِی  و  خیابـان آزاری 
معضل کان اجتماعی مبدل شـده اسـت. زنان در کشـور بر 
عـاوۀ این کـه در خیابـان آزار و اذیـت می شـوند، در برخی 
اداره هـا نیـز از ایـن امر مصـون نبـوده و بیش تـر ار خیابان رنج می کشـند. 
از سـوی دیگر، سـکوت شـمار زیادی از زنـان در برابر رفتـار غیر اخاقی 
و ناانسـانی برخی از مردان در کشـور، سـبب شـده اسـت که آزار و اذیت 
آنـان در خیابان هـا و اداره هـا بـه یـک امـر معمـول تبدیـل شـود، چون در 
جامعـۀ مردسـاالر، مـرداِن فاحشـه، افتخارآفریـن و زنـان کـه در برابر این 

مـردان بی شـعور و بی وجـدان می ایسـتند، فاحشـه خوانـده می شـوند.
از سـوی دیگـر، زنـان بر عـاوۀ نـگاه تحقیرآمیـز و غرض آلـود جامعۀ ما، 
در برابـر دسـتگاه  عدلـی و قضایـی نیز آسـیب پذیری بیش تـر دارند؛ چون 
قضـاوت و برخـی از مجریـان ایـن دسـتگاه، در مقابـل زنـان اسـتبدادی و 
مردسـاالرانه اسـت. از همیـن رو، کم تـر زن دل بـه دریا می زنـد و در برابر 
کسـانی که از سـوی آنـان موجب آزار و اذیـت  قرار می گیرند، می ایسـتند، 

زیـرا بـاور دارنـد کـه از »درد آن، پندیده گـی اش بیش تر می شـود.« 

رسول فدایی

یکـی از علت های تقسـیم زبـان واحِد »فارسـی-دری« به دو 
زبـاِن »فارسـی« و »دری« در رسـانه هایی چـون بی بی سـی، 
احسـاس  این هـا،  ماننـد  و  ولـه  دویچـه  امریـکا،  صـدای 
کم بـود و حقارتـی اسـت کـه برنامه سـازان و گرداننـده گان افغانسـتانی در 
رقابـت بـه همگنـان و همکاران ایرانی شـان به آن دچار می شـوند. مقایسـۀ 
سـطح برنامه هـا و نحـوۀ اجرای دو گروه برنامه سـازان و مجریـان ایرانی و 
افغانسـتانی در رسـانه های مـورد نظـر، به خوبی نشـان می دهـد که تفاوت 
فاحشـی از هـر لحاظ در میـان آن دو گروه وجـود دارد. افغانسـتانی ها، اما 
راه حـل را چنـان کـه در افغانسـتان مرسـوم اسـت، در تخریـب یافتـه انـد 
-راهـی کـه بـه ترکسـتان اسـت- تخریـب، راه حل نیسـت، بلکـه راه حل، 

رشـد و تکامـل و رقابـت مثبت اسـت.

توبیخ دسته جمعی
 بازیکنان چلسی از سوی كونته

واكـنش رییس اللیـگا 
به اظـهارات گـواردیـوال

فیـسبـوک نـــامــه

ــه  ــاگردانش ب ــی از ش ــِت گروه ــی از خجال ــال چلس ــم فوتب ــرمربی تی س
ــز در  ــت تحقیرآمی ــس از شکس ــتورات او، پ ــه دس ــی ب ــر بی توجه خاط

ــد. ــا در آم ــان اروپ ــگ قهرمان ــۀ روم، در لی خان
آنتونیــو کونتــه، ســرمربی روم پــس از باخــت ۳ بــر صفــر تیمــش در خانــۀ 
ــۀ  ــۀ گذشــته در دور چهــارم بازی هــای مرحل ــازی سه شــنبه هفت روم در ب
گروهــی لیــگ قهرمانــان اروپــا، شــدیداً بــه شــاگردانش تاختــه و در میــان 

آنــان برخــی را بیــش از ســایرین توبیــخ کــرده اســت.
کونتــه در زمیــن تمرینــی چلســی در انتقــاد از عملکــرد شــاگردان 
ــن  ــه بازیک ــن جلس ــال ای ــراً در خ ــه ظاه ــد ک ــی می کن ــخنرانی غرای س
ــه شــدت از ســوی کونتــه  ــازه می کشــد و ب جــوان تیمــش »کنــدی« خمی
مواخــذه می شــود. ســرمربی ایتالیایــی آبی پوشــان لنــدن همچنیــن مدافــع 
میانــی برزیلــی تیمــش داویــد لوئیــز را هــم بــه خاطــر واکنــش تــوأم بــا 
نارضایتــی اش پــس از تعویــض شــدن در بــازی رفــت چلســی برابــر روم 

ــرد. ــدن، بازخواســت ک در لن
چارلــی موســوندا، هافبــک جــوان چلســی هــم یکــی دیگــر از بازیکنانــی 
ــدن او  ــخ ش ــل توبی ــت. دلی ــده اس ــخ ش ــه توبی ــوی کونت ــه از س ــوده ک ب
گذاشــتن پســتی در اینســتاگرام بــرای ابــراز نارضایتــی از نداشــتن فرصــت 

کافــی بــرای بــازی در ترکیــب اصلــی چلســی بــوده اســت.
ــه در آن  ــخنرانی اش ک ــان س ــا در پای ــی ایتالی ــم مل ــابق تی ــرمربی س س
ــده  ــد کنن ــرم آور و ناامی ــا را ش ــت ایتالی ــاگردانش در پایتخ ــرد ش عملک
ــف را  ــش ضعی ــه آن نمای ــان خــود خواســت ک ــرد، از بازیکن ــف ک توصی
در بــازی فــردا )یکشــنبه( برابــر منچســتریونایتد جبــران کننــد و بازیکنــان 

ــد. ــت او را پذیرفتن ــکایتی درخواس ــچ ش ــدون هی ــم ب ــی ه چلس
ــی از  ــچ ابای ــه هی ــه شــاگردانش ُهشــدار داده اســت ک ــان ب ــه هم چن کونت
ــدارد.  ــند، ن ــته باش ــای او را نداش ــه معیاره ــی ک ــتن بازیکنان ــار گذاش کن
چلســی در ایــن فصــل از لیــگ برتــر بــا قبــول ســه شکســت، ۹ امتیــاز از 

ــه اســت. ــه گرفت منچسترســیتی صدرنشــین فاصل

خاویــر تبــاس، رییــس ســازمان لیــگ فوتبــال اســپانیا بــه اظهــارات اخیــر 
ســرمربی منچسترســیتی دربــارۀ اوضــاع سیاســی در ایالــت کاتالونیــا پاســخ 

داد. 
ــران  ــتگیری س ــه دس ــته ب ــلونا روز گذش ــابق بارس ــاالن س ــرمربی کات س
ــاق  ــن اتف ــاره و از ای ــان اش ــراز عقاید ش ــل اب ــه دلی ــا ب ــی کاتالونی سیاس
ابــراز تأســف کــرد. او همچنیــن گفــت کــه اگــر آنــان دســتگیر شــده انــد، 
پــس هــر شــخص دیگــری در کاتالونیــا از جملــه او هــم ممکــن اســت بــه 

خاطــر عقایدشــان بازداشــت شــوند.
تبــاس در ســفری کــه بــه بوئنــوس آیــرس داشــت، در واکنــش بــه اظهــار 
گواردیــوال گفــت: گواردیــوال فوتبــال را خــوب می شناســد، امــا از حقــوق 

ــد. ــادی نمی دان ــز زی چی
تبــاس در ادامــه دربــارۀ اوضــاع کاتالونیــا هــم گفــت: در کاتالونیــا یاغــی 
ــردم  ــوق م ــت  حق ــه وضعی ــم ک ــگا معتقدی ــا در اللی ــود. م ــاخته می ش س
ــد  ــا کــرده ان ــه پ ــی کــه حــاال آشــوب ب ــدران آنان ــد. پ ــدا کن ــا ارتقــا پی ب
)اشــاره بــه اســتقال طلبان کاتالونیــا( همــان کســانی بودنــد کــه بــه قانــون 
اساســی اســپانیا رأی دادنــد و شــاید تعــدادی از خــود آنــان حــاال دارنــد 

ــد. ــراض می کنن اعت

چاقـی فکـری؛
افـراط در تشخیـص 

و ضعـف در ارایۀ راه حـل
◄ نوشته: اسامه شحادة

◄ برگردان: علی رشیدی
ــوع بیمــاری  ــدون شــک، چاقــی نشــانۀ ســامتی نیســت و یــک ن ب
اســت. چاقــی عبــارت از تراکــم چربی هــای اضافــی بــر بــدن اســت 
ــی،  ــر، چاق ــر دیگ ــه تعبی ــدن دارد. ب ــامت ب ــر س ــی ب ــر منف ــه اث ک
ــازاد  ــای م ــن کالری ه ــت. ای ــازاد اس ــای م ــع کالری ه ــۀ تجم نتیج
هــم نتیجــۀ مصــرف زیــاد تولیــدات عصــر جهانــی شــدن و مدرنیتــه 
نظیــر فســت فودها، نوشــابه های گازدار و شــیرینی ها و کم بــودن 
ــر  ــتن در براب ــت نشس ــۀ بس ــه نتیج ــت ک ــی اس ــای بدن فعالیت ه

ــون اســت. تلویزی
ــه  ــم ک ــم داری ــری ه ــی فک ــک چاق ــمی، ی ــی جس ــن چاق ــبیه ای ش
بعضــی آن گونــه کــه می نمایاننــد، دچــار تــورم و نفــخ فکــری شــده 
انــد. ایــن نفــخ نیــز مضــر اســت و چربی هــای ایــن افــکار مــازاد و 

اضافــی، بــر فــرد و جامعــه آثــار ســوء خواهــد گذاشــت.
ــو  ــوده و ممل ــی آل ــم مصــادر و منابع ــری ه ــی فک ــن چاق ــت ای عل
ــن  ــت. ای ــات اس ــف و اتهام ــایعات و اراجی ــکار و ش ــار و اف از اخب
ــه  ــو و گوج ــا کاه ــه ب ــت ک ــری اس ــبیه برگ ــًا ش ــت دقیق وضعی
ــدا  ــدۀ مــذاب، جــذاب شــده اســت کــه ابت و پنیرهــای حــرارت دی
ــت، گوشــت نیســت، بلکــه  ــا در حقیق ــی رود، ام تصــور گوشــت م
ــا  ــا و رنگ ه ــم دهنده ه ــا طع ــر ب ــه اگ ــت ک ــوادی اس ــی از م ترکیب

ــدارد. ــی ن ــد، مزه ی ــده باش ــوط نش مخل
تبلیغــات  و  محــرک  بوهــای  و  چشــم نواز  رنگ هــای  همیــن 
ــبب  ــه س ــد ک ــن می کنن ــا را تزیی ــا آن برگره ــه ب ــه انگیزی ک وسوس
ــد  ــن می کنن ــز تزیی ــب را نی ــار و مطال ــی جســمی می شــود، اخب چاق
ــان های  ــرای انس ــژه ب ــه وی ــی، ب ــری و عقل ــی فک ــبب چاق ــه س ک
ــا  ــمزه ی ــای خوش ــدن غذاه ــض دی ــه مح ــه ب ــود ک ــی می ش ضعیف
ــرل هــوس و شــهوت  ــه کنت ــادر ب ــی و محــرک، ق ــای جنجال خبره

ــتند. ــود نیس خ
چاقلوهــای  اغلــب  کــه  همان گونــه  کــه  این جاســت  مشــکل 
ــه  ــد ک ــد و می دانن ــرده ان ــی ب ــان پ ــکل خودش ــه مش ــمی ب جس
ــن  ــوردن ای ــیدن از خ ــت نکش ــورت دس ــیگاری ها در ص ــد س مانن
ــای فکــری  ــان اســت، چاقلوه ــی در انتظــار آن ــا، خطرات ــوع غذاه ن
ــه  ــوش دادن ب ــون و گ ــر تلویزی ــم دادن در براب ــه ل ــد ک ــم می دانن ه
ــۀ  ــا جاذب ــت، ام ــاک اس ــان خطرن ــرای آن ــش ب ــب و خزعبات اکاذی
ــیطان،  ــۀ ش ــده گان و وسوس ــی گوین ــر، چرب زبان ــحرآمیز تصاوی س
تــوان مقاومــت را از آنــان گرفتــه و دایمــًا بــر چاقــی فکــری و عقلــی 
خــود می افزاینــد. وقتــی کــه اراجیــف و شــایعات و هــزاران اخبــار 
ــان  ــان آن ــکار و اذه ــر اف ــد دروغ ب ــت و ص ــک راس ــِر ی و تصاوی
تلنبــار شــد، فکــر و ذهن شــان دچــار تــورم و نفــخ شــده، آن وقــت 
ــورات  ــر تص ــری نظی ــی و فک ــای عقل ــه بیماری ه ــا ب ــی ابت آماده گ
نادرســت، خلــل در فهــم و درک، عاقــه بــه شــایعه پراکنی و 
ــن،  ــر ای ــاف ب ــود. مض ــتر می ش ــا بیش ــت در آن ه ــن حقیق نپذیرفت
ــد کــه خــود سرمنشــأ بســیاری از  ــز عــادت می کنن ــه کج فهمــی نی ب

ــد. ــود می آورن ــه وج ــه ب ــر لحظ ــه ه ــت ک ــی اس مصیبت های
در حالــی کــه بــا مطالعــۀ بیشــتر اراجیــف، بــر چاقــی خــود 
ــار  ــی دچ ــه راحت طلب ــی، ب ــی و ِخپل ــل فربه ــه دلی ــد، ب می افزاین
ــا و  ــار لعنت ه ــی، نث ــردن، خودنمای ــوم ک ــه محک ــا ب ــده و تنه ش
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــنده می کنن ــود بس ــای خ ــدم زدن در ج ــا و ق اتهام ه
ــاد  ــا وجــود وزن زی ــا ب ــه چاقلوه ــه ک ــوارد، همان گون ــن م ــۀ ای هم
ــری  ــای فک ــد، چاقلوه ــج می برن ــی رن ــکل، از کم خون ــی هی و بزرگ
هــم از فقــر و ضعــف در تحلیــل درســت و یافتــن راه حــل کــه در 

ــد . ــج می برن ــت، رن ــل اس ــر و تعق ــۀ تفک ــود نتیج ــت، خ حقیق
ــو می شــوید  ــا کســی وارد گفت وگ ــی ب ــاک اســت وقت ــدر دردن چق
ــت،  ــوردار اس ــم برخ ــم و عل ــد از درک و فه ــور می کردی ــه تص ک
ــر و در  ــل، فقی ــۀ راه ح ــه در ارای ــوید ک ــه می ش ــان متوج ــا ناگه ام

ــا شــده اســت. ــی مبت ــه چاق ــز ب ــم مشــکات نی تشــخیص عای
راست گفت متنبی آن جا که گفت:

اعیذها نظرات منک صادقۀ
ان تحسب الشحم فیمن شحمه ورم

)از خداونــد می خواهــم چشــمانت را حفــظ کنــد تــا فریــب ظاهــر 
نخــوری و ماننــد کســی نباشــی کــه انســان چــاق و فربــه را قــوی و 

قدرت منــد می بینــد.(
یا حریری آن جا که گفت: استسمنت َذا ورم 

)نفــخ و پیــه کــه منشــأ آن بیمــاری اســت را چاقــی و فربهــی تصــور 
) کردی.

ــا  ــیاهی، خرم ــر س ــه نیســت و ه ــفیدی پی ــر س ــد: ه ــرب می گوی ع
ــوی فکــری نشــوید. نیســت. مواظــب باشــید چاقل
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