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و  انتخابات  دیدبان  موسسه  تازه  ارزیابی 
شفافیت افغانستان نشان می دهد که کارکرد 
کمیسیون انتخابات با مشکالت جدی روبرو 

است.
شفافیت  و  انتخابات  دیدبان  موسسه 
یک  در  )14عقرب(  یکشنبه  روز  افغانستان 
تازه  ارزیابی  نتایج  نشست خبری در کابل، 
با  را  انتخابات  کمیسیون  کارکرد  از  خود 

رسانه ها شریک کرد.
کارکردهای  که  ارزیابی  این  براساس 
معرفی  از  پس  را  انتخابات  کمیسیون 
گرفته،  بررسی  به  جدید  کمیشنران 
فعالیت های کمیسیون در بخش های نظارت، 
استخدام کارمندان، جندر/ برابری جنسیتی، 
تامین شفافیت و نشرات با چالش های جدی 

روبرو است.
حبیب اهلل شینواری رییس برنامه های موسسه 
انتخابات گفت که براساس ارزیابی  دیدبان 
آنان، بورد کمیشنران کمیسیون انتخابات در 
فعالیت های کمیته  اجرایی کمیسیون دخالت 
می کند که این مساله خالف قانون انتخابات 
بوده و روند نظارت را با چالش مواجه کرده 

است.
جلسه  چند  تدویر  با  کمیسیون  افزود:  وی 
مخفیانه  تدویر  و  سمبولیک  مشورتی 
جلسات؛ احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و 

شریک  خود  پالیسی های  طرح  در  را  مردم 
نساخته که این موضوع بحث شفافیت را به 

کلی زیر سوال برده است.
به گفته وی، در بخش جندر، ارایه اطالعات 
انتخابات  نیز کمیسیون  کارمندان  واستخدام 
ماه  این چند  قانونی در  با نقض های جدی 

روبرو بوده است.
دخالت  سخنانش  از  بخشی  در  شینواری 
استخدام  در  را  اداری  اصالحات  کمیسیون 
قانونی  غیر  انتخابات  کمیسیون  کارمندان 
خوانده، تصریح نمود که کمیسیون انتخابات 
و  گرفته  دست  به  را  صالحیت  این  باید 
ای  حرفه  معیارهای  طبق  را  کاری  نیروی 

استخدام کند.
کمیته  ترکیب  به  اشاره  با  همچنان  وی 
بیان  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  گزینش 
داشت که براساس این ارزیابی ترکیب کمیته 
جریان های  قبول  مورد  کمیشنران  گزینش 
ممکن  مساله  این  که  نداشته  قرار  سیاسی 
گزینش  در  حکومت  نفوذ  اعمال  در  است 

کمیشنران تاثیر برجای گذاشته باشد.
با  که  خواست  انتخابات  کمیسیون  از  وی 
بورد  صالحیت  حیطه های  بین  بندی  مرز 
کمیسیون   این  اجرایی  بورد  و  کمیشنران 
جلسات  ببخشد،  بهبود  را  نظارت  روند 
به  با  و  بسازد  علنی  را  گیری خود  تصمیم 
دست گرفتن صالحیت استخدام کارمندان، 
تامین  فعالیت های کمیسیون  را در  شفافیت 

نماید.

که  خواست  نیز  جهانی  جامعه  از  وی 
از  خویش  ومالی  تخنیکی  کمک های 
کمیسیون انتخابات را ادامه داده و حکومت 
افغانستان را برای برگزاری به موقع انتخابات 

تحت فشار قرار دهد. 
این در حالی است که پیش از این تعدادی 
از  انتقاد  با  سیاسی  بیزرگ  جریان های  از 
انتخابات مکررا خواستار  ساختار کمیسیون 

لغو ساختار موجود این کمیسیون شده اند.

صدیق
 14( یک شنبه  دیروز  صلح،  عالی  شورای  اعضای 
که  گفتند  رسانه ها  با  مشورتی  نشستی  در  عقرب( 
شهروندان  رهبری  به  صلح  رونِد  طرف دار  طالبان 

افغانستان هستند.
کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح در این نشست 
و  دستان خودماست  در  افغانستان  کلید صلح  گفت: 

نمی توان صلح را از کشورهای بیرونی گدایی کرد. 
او گفت: برای مشورت با نهادها و طرف های مختلف 
در زمینۀ فراهم آوری زمینه های صلح در کشور تالش 

خواهد کرد.  
آقای خلیلی، با بیان این که هنوز در برنامه های مقدماتی 
نمی توانیم  ما  افزود:  دارند،  قرار  صلح  عالی  شورای 
باید  و  باشیم  بیرونی ها  طرف  از  آوردن صلح  منتظر 

برای تحکیم صلح خود دست  به کار شویم. 
به گفتۀ او، انتظار صلح از کشور های منطقه و بیرونی  

نمی تواند راه  حل مشکالت کنونی در کشور باشد. 
به  نیز خواهان صلح  او گفت: مخالفان مسلح دولت 
رهبری شهروندان افغانستان هستند. در حال حاضر، 
بیشتر  تالش های  نیازمند  سراسری  ایجاد صلح  برای 

هستیم. 
جنگ  از  ما  مردم  گفت:  صلح  عالی  شورای  رییس 
خسته  شده اند و تشنۀ صلح هستند و باید برای آوردن 
برقراری صلح  از  مردم  تا  کنیم  ایجاد  را  حرکتی  آن 

آسوده خاطر شوند.
 آقای خلیلی با بیان این که رسانه ها در برقراری صلح و 
بلند نگهداشتن این صدا نقش برجسته  دارند، افزود که 
این نهادها می توانند جامعه را به  طرف صلح خواهی 

و دوری از خشونت، جنگ و بی ثباتی سوق دهند. 
او گفت که صلح در کشور ما باید بخشی از نصاب 
آموزشی باشد تا فرزندان و نسل جدید از مزایای آن 
با خبر باشند. در حال حاضر برخی از نهادها در این 
صنف  از  مضمون  یک  تا  کرده اند  تالش هایی  مورد 
تا دوازده در رابطه به صلح در نصاب آموزشی  اول 

مکاتب ایجاد شود. 
هم چنان، اکرم خپلواک، رییس دبیرخانۀ شورای عالی 
صلح، در این نشست گفت که از وزاری داخله و دفاع 
کشور توقع آوردن صلح را نداشته باشید؛ آنان مسوول 

دفاع و تأمین امنیت در کشور اند.  
از  مختلف  تماس های  این که  بیان  با  خپلواک  آقای 
طرف برخی افراد با گرو های مخالف صورت گرفته 
است، گفت: اما تا زمانی که این تماس ها به یک نتیجه 

منتج نشود برای مردم قناعت بخش نیست. 
پهلو  چند  افغانستان  جنگ  حالی که  در  او،  گفتۀ  به 
کارهای  برخی  انجام  به  مکلف  حکومت  است، 

اوپراتیفی نیز در این زمینه می باشد. 
تروریستان  داعش،  طالبان، گروه  نام  او گفت: تحت 
زورمندان،  مخدر،  مواد  قاچاق بران  منطقه یی، 
منافع  برای  که  زمین   عاصبان  و  معادن  قاچاق بران 

شخصی شان تالش می کنند جمع شده اند. 
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می کنـد،  اعتـراف  جرمـش  بـه  کسـی  وقتـی 
مسـوولیتی  چـه  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای 
در قبالـش دارنـد؟ بـدون شـک همـه خواهنـد 
گفـت که بایـد محاکمه شـود. اما اگـر این فرد 
در افغانسـتان زنده گـی کنـد و موقعیـت مهمی 
هـم داشـته باشـد آن گاه چـه خواهـد شـد؟ 
بـدون شـک پاسـخ دادن بـه چنیـن پرسشـی 
دشـوار خواهـد بود. چون در افغانسـتان قوانین 
مثـل همـه کشـورهای جهـان وجـود دارد؛ اما 
بـا  برابـر  قوانیـن کارکـرد یـک سـان و  ایـن 
تمـام شـهروندان کشـور نـدارد. اگـر ایـن فرد 
یـک شـهروندعادی باشـد، بـدون شـک قانون 
در مـورد او بـه اجـرا گذاشـته می شـود و هیچ 
تخفیفـی هـم وجـود نـدارد ولـی اگر ایـن فرد 
کسـی باشـد کـه در یـک موقعیت مهـم دولتی 
کار کنـد و یـا حامـی مهـم در دولـت داشـته 
او  برابـر  در  می توانـد  قانـون  آنـگاه  باشـد، 
چشـم هایـش را ببنـدد و همانگونـه کـه کـور 
اسـت واقعا کـور باقـی بماند. در مـورد رییس 
جرمـش  بـه  عمـال  کـه  نماینـده گان  مجلـس 
یعنـی اختـالس از امکانـات مجلـس اعتـراف 
کـرده نیـز نمی تـوان انتظـاری بیـش از ایـن را 
داشـت. عبدالـرووف ابراهیمـی رییـس مجلس 
نماینـده گان کـه چندی پیش به اسـتفاده جویی 
غیرقانونـی از امکانـات مجلس متهم شـده بود 
در نشسـت روز شـنبه کـه در آن بـه بررسـی 
ایـن مجلـس اختصـاص  بـه  مسـایل مربـوط 
یافتـه بـود، در برابر چشـم همـه گان و به ویژه 
رسـانه هـا اعتراف کـرد که چنین اختالسـی را 
انجـام داده و حـاال بـرای حل آن حاضر اسـت 
کـه پـول اختـالس شـده را دوبـاره بـه مجلس 
برگردانـد. ایـن سـخنان هرچنـد اگـر از دیـد 
اخالقـی می تواند حسـنی برای آقـای ابراهیمی 
بـه شـمار رود کـه بـه هرحـال او در کشـوری 
مثـل افغانسـتان بـا آن همـه بـی قانونی هـا و 
قانون شـکنی ها حاضـر شـده کـه بـه جرمـش 
اعتـراف و آن را جبـران کند، امـا از نگاه قانون 
نمی توانـد بـری الزمـه محسـوب شـود؛ چـون 
او جرمـی را انجـام داده اسـت. آقـای ابراهیمی 
یـک جـرم نیـز انجـام نـداده بـل هـم زمـان 
مرتکـب چنـد جـرم شـده و از جملـه ایـن که 
او از پول هـای مجلـس بـرای امـور شـخصی 
هیـچ  بـه  برداشـت  ایـن  دوم  برداشـته،  اش 
صـورت قانونـی صورت نگرفته و سـرانجام او 
از صالحیت هـای وظیفـه اش سؤاسـتفاده کرده 
اسـت. هر یک از ایـن جرم ها براسـاس قوانین 
جزایـی کشـور می تواننـد پیامدهای مشـخصی 

داشـته باشـند. امـا آیا قانـون با آقـای ابراهیمی 
آن گونـه که الزم اسـت برخـورد خواهد کرد؟ 
ایـن سـوال در هالـه از ابهـام قـرار دارد چـون 
کشـور  در  قانونـی  هیـچ  کـه  فکرنمی شـود 
وجـود داشـته باشـد کـه یـک فـرد دارای مقام 

عالـی را بتـوان براسـاس آن محاکمـه کـرد. 
جرمـش  بـه  سـاده گی  بـه  ابراهیمـی  آقـای 
اعتـراف کرد، اگـر او در موقعیت دیگری غیراز 
ریاسـت مجلس نماینـده گان قرار می داشـت، 
بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه بـه این سـاده گی 
حاضـر بـه اعتـراف بـه جرمش اش می شـد. او 
راحـت دربرابـر همـه اعضای مجلس و رسـانه 
هـا گفت کـه حاضراسـت پولی را که برداشـته 
دوبـاره بپـردازد. آقای ابراهیمی بـدون اجبار به 
جرمـش اعتـراف کـرد، مثل ایـن که برداشـتن 
پـول از امکانـات مجلـس یک امر عادی باشـد 

کـه می تـوان بـه سـاده گی از آن اسـتفاده کـرد. 
بـه صـورت روانـی راحـت  ابراهیمـی  آقـای 
بـود چـون در درون او بـه صورت ناخـودآگاه 
صدایـی بلنـد می شـد کـه مـی گفـت اعتـراف 
کـن، هیـچ پیامـدی برایـت نمـی تواند داشـته 

شد.  با
جرمـش  بـه  دلیـل  ایـن  بـه  ابراهیمـی  آقـای 
اعتـراف نکـرد کـه از وجدانـش راحـت نبـود 
و احسـاس سـنگینی مـی کـرد بل به ایـن دلیل 
اعتـراف کـرد که مـی دانسـت هیـچ قانونی در 
برابـر او قیـام نخواهد کرد. آقـای ابراهیمی اگر 
بـدون  قـرار می داشـت  در موقعیـت دیگـری 
شـک بـا چنیـن جرمی بـه گونه دیگـر برخورد 
می کـرد و بـا صـد نـوع قسـم و مظلـوم نمایی 
سـرپوش  جرمـش  روی  کـه  می کـرد  تـالش 
بگـذارد. آقـای ابراهیمـی می دانـد که نخسـت 
بـه عنـوان وکیـل شـورای ملـی از مصونیـت 
قانونـی برخـوردار اسـت و دوم بـه دلیـل ایـن 
کـه رییس مجلـس نماینده گان اسـت می تواند 
بـه جرمـش اعتـراف کنـد و انتظـار هیـچ گونه 

برخـورد قانونـی را هم نداشـته باشـد. 
آقـای ابراهیمـی عمـال بـه عنـوان قانـون گزار 
نشـان داد کـه اهمیـت و صالبت قانـون در این 
کشـور چقـدر هسـت. او نشـان داد کـه حتـا 
آنانـی کـه قانـون می سـازند نیـز بـه آن اهمیتی 
نمـی دهند. حـاال چگونه مـی تـوان از دیگران 
و بـه ویـژه کسـانی کـه در مخالفـت بـا نظـام 
فعلـی قـرار دارند، انتظار داشـت که نسـبت به 

عملکردهـای شـان نگران باشـند. 
آقـای ابراهیمی عمال دسـت دیگرانی را هم که 
در مجلـس در کنـار او قرار دارند باز گذاشـت 
ادامـه  شـان  غیرقانونـی  فعالیت هـای  بـه  کـه 
دهنـد. مجلـس نماینـده گان رییس داراالنشـای 
ایـن مجلـس را بـه دادسـتانی کل فرسـتاد امـا 
از جـرم رییس خود چشـم پوشـی کـرد. چرا؟ 
چـون افـراد زیـادی در داخـل مجلس بـا آقای 
ابراهیمـی دسـت در یـک کاسـه انـد. افـرادی 
امکانـات  از  ابراهیمـی  آقـای  چـون  زیـادی 
مجلـس بـدون آن کـه پاسـخ گـو بوده باشـند، 
اسـتفاده کرده انـد و بالخره افـراد زیادی چون 
آقـای ابراهیمـی عالقه منـد اند کـه در آینده از 

چنیـن امکاناتـی اسـتفاده کنند. 
اگـر قانـون بـر رییـس مجلـس اجرایی شـود، 
آنـگاه افـراد دیگری نیز زنگ خطر را احسـاس 
می کننـد و ایـن به نفع شـان نیسـت. بـه همین 
دلیـل مجلس بـا رییس خـود با مـدارا برخورد 
کـرد امـا با رییس داراالنشـا که غیرخـودی بود 
سـخت گرفـت. امـا آسـان گیـری مجلـس بـا 
رییـس خـود و یـا بازگردانـدن پـول نمی تواند 
از بـار جـرم آقـای ابراهیمی چیزی کـم کند. او 
جرمـی مشـهود انجـام داده و خـود نیـز بـه آن 
اعتـراف کـرده اسـت و حـاال بایـد منتظـر بود 
کـه نهادهای عدلـی و قضایی کشـور چگونه با 
چنیـن مـوردی برخـورد خواهد کـرد، آزمونی 

کـه در برابـر قانـوان قرار گرفته اسـت.
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احمدعمران

قانون گذاری که قانون را 
به سخره می گیرد

 

سـهام داران  از  یکـی  داوی،  غفـار  کابـل،  در  دادگاهـی 
کابل بانـک را بـه شـش سـال زنـدان محکـوم کـرده اسـت او 
متهـم بـه اختـالص میلون هـا دالـر از ایـن بانـک بوده اسـت. 
در همیـن حال سـفارت امریکا در کابل از رشـد فسـاد ادرای 
در نهادهـای امنیتـی کشـور شـکایت کـرده اسـت. سـفارت 
برابـر  در  کـه  اسـت  افغانسـتان خواسـته  از دولـت  امریـکا 
فسـاد بـه شـدت مبـارزه کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دو 
روز پیـش، کمیسـیون ویـژۀ حقیقت یـاب برای رسـیده گی به 
فسـاد هیـأت اداری مجلـس نماینـده گان کـه چنـدی پیش به 
منظـور بررسـی ادعاهـای وجود فسـاد در این مجلـس ایجاد 
شـده بـود، روز شـنبه، 1۳ عقـرب تصمیم نهایـی اش را اعالم 
کـرد. بر بنیـادِ فیصلۀ ایـن کمیسـیون، عبدالـرووف ابراهیمی، 
رییـس مجلـس نماینـده گان بایـد ۵.۳ میلیـون افغانـی جریمۀ 
نقـدی را بـه دلیـل ارتـکاب فسـاد بـه خزانـۀ دولـت تحویل 
کنـد کـه از سـوی او نیـز پذیرفته شـده اسـت. به اسـاس این 
فیصلـه، وظیفـۀ همایـون همایـون، معـاون نخسـت مجلس و 
اللـی حمیـدزی، عضـو مجلس به دلیل دسـت برد به آرشـیف 
تلویزیـون پارلمـان، عبیـداهلل بارکـزی، عضو دیگـر مجلس را 
نیـز بـه دلیـل دسـت برد بـه آرشـیف تلویزیـون پارلمـان و 
برخـورد فیزیکـی در مجلـس، هـر کـدام ده و پانـزده روز به 
حالـت تعلیـق آمـد و آنـان از حضور در نشسـت های مجلس 
محـروم شـدند. ایـن شـاید در تاریـخ مجلـس نماینـده گان 
بـرای اولین بـار بـود کـه یـک چنیـن رسـیده گی جـدی بـه 
اتهامـات صـورت می گیرد. اماسـوال اساسـی یی که در پشـت 
ایـن فیصلـه وجـود دارد ایـن اسـت که منشـی مجلـس گفته 
بـود بـه خاطـر عـزت مـردم افغانسـتان و مجلـس، جزئیـات 
پرونـده را افشـا نمی کنـد. بنابرایـن تاکنـون کسـی نمی دانـد 
ایـن  ایـن پرونـده درج اسـت و چـرا  کـه چـه چیـزی در 
جزئیـات بـه عـزت مردم افغانسـتان صدمـه بزند. هیچ کسـی 
در ایـن خصـوص توضیح بیشـتری نداده اسـت. حاال سـوال 
ایـن اسـت کـه ایـن نماینـده گان چگونـه دسـت بـه اقداماتی 
می زننـد کـه حتـا شـنیدن آن بـرای مردم شـرم آور باشـد و با 
ایـن حسـاب اعالم نکردن آن مورد بیشـتر سـوال ها را متوجه 
ریـس مجلـس کـرده اسـت و این کـه به راسـتی چـه چیزی 
در اینجـا جریـان دارد و بایـد مـردم بدانند کـه در مجلس چه 

می گـذرد.
 جـدا از آن حـاال کـه مجلـس بـه اصطـالح به یکـی از موارد 
فسـاد در سـطح همیـن اداره پرداخته اسـت، امـروزه اعضای 
مجلـس نماینده گان در نظر مردم متهم به فسـاد شـده اند؛ زیرا 
بیشـتر آنـان صاحـب سـرمایه هایی شـده اند که معلوم نیسـت 
از کجـا به دسـت آورده اند. گفته می شـود کـه در کمپاین های 
انتخابات هـای داخلـی شـورای ملـی هـم میلیون هـا دالر پول 
به مصرف می رسـد و حتا اسـتیضاح و اسـتجواب و رای دادن 
بـه وزیـران هـم بدون پـول ناممکن اسـت. البته همـه نماینده 

گان مجلـس شـامل این تهامات نیسـتند. 
از ایـن رو، کارکـرد مجلـس نماینـده گان بـه راسـتی کـه بـه 
یـک بررسـی دقیـق و همـه جانبـه نیـاز دارد. ایـن رسـانه ها 
هسـتند کـه بایـد بـا پی گیـری کارهـای مجلـس از رونـد رو 
بـه افزایـش فسـادی کـه بـه گفتـه برخـی از نماینده هـا در 
ایـن مجلـس وجـود دارد، پـرده بردارنـد. اما از جانـب دیگر 
حـاال کـه رییـس مجلـس نماینـده گان بـه اتهاماتـی کـه بر او 
وراد بـوده اسـت، اعتـراف کـرده و در نظـر دارد کـه پول هـا 
را بپـردازد، بـه معنای آن اسـت کـه مرتکبی امر خالفی شـده 
اسـت کـه از لحـاظ حقوقـی ایجـاب رسـیده گی می کنـد. اما 
منأسـفانه مجلـس فقـط بـه همـان پرداخت پـول بسـنده کرد 
و بقیـه ایـن قضیـه را مسـکوت گذاشـت. آنچـه در مجلـس 
نماینـده گان وجـود دارد همـه قضیـه نیسـت و فقـط بخشـی 
از فسـاد، زورگویـی و دسـت بردی اسـت کـه بـر آن توجـه 
شـده اسـت. قصه فسـاد در مجلـس نماینـده گان، در نهادهای 
محتلـف دولتـی به خصـوص در نهادهـای امنیتـی و همچنان 
در نهادهـای خصوصـی مثـل کابل بانـک نشـان از آن دارد که 
اراده وجـود داشـته باشـد، مبـارزه بـا فسـاد صـورت گرفتنی 

اسـت و بایـد ایـن اراده شـکل بگیرد. 

مبارزه با فساد 
اراده سیاسی می خواهد

عمال  که  نماینده گان  مجلس  رییس  مورد  در 
مجلس  امکانات  از  اختالس  یعنی  جرمش  به 
اعتراف کرده نیز نمی توان انتظاری بیش از این 
ابراهیمی رییس مجلس  را داشت. عبدالرووف 
جویی  استفاده  به  پیش  چندی  که  نماینده گان 
غیرقانونی از امکانات مجلس متهم شده بود در 
بررسی مسایل  به  آن  نشست روز شنبه که در 
یافته بود، در  این مجلس اختصاص  به  مربوط 
برابر چشم همه گان و به ویژه رسانه ها اعتراف 
حاال  و  داده  انجام  را  اختالسی  چنین  که  کرد 
اختالس  پول  که  است  حاضر  آن  حل  برای 
شده را دوباره به مجلس برگرداند. این سخنان 
هرچند اگر از دید اخالقی می تواند حسنی برای 
آقای ابراهیمی به شمار رود که به هرحال او در 
کشوری مثل افغانستان با آن همه بی قانونی ها و 
قانون شکنی ها حاضر شده که به جرمش اعتراف 
و آن را جبران کند، اما از نگاه قانون نمی تواند 
را  جرمی  او  چون  شود؛  محسوب  الزمه  بری 
نیز  ابراهیمی یک جرم  آقای  است.  داده  انجام 
انجام نداده بل هم زمان مرتکب چند جرم شده 
و از جمله این که او از پول های مجلس برای 
امور شخصی اش برداشته، دوم این برداشت به 
هیچ صورت قانونی صورت نگرفته و سرانجام 
او از صالحیت های وظیفه اش سؤاستفاده کرده 
قوانین  براساس  جرم ها  این  از  یک  هر  است. 
مشخصی  پیامدهای  می توانند  کشور  جزایی 
داشته باشند. اما آیا قانون با آقای ابراهیمی آن 

گونه که الزم است برخورد خواهد کرد؟

ACKU
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وتس اپ«  و  »تلگرام  شبکه های  مسدودکردن 
خالف قانون اساسی، قانون رسانه های همه گانی 

و قانون حق دسترسی به اطالعات است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان 
در واکنش به مسدود شدن رسانه های اجتماعی 
به ویژه »تلگرام و وتس اپ« از طرف دولت، دیروز 
یکشنبه )14 عقرب( در یک نشست خبری گفت: 
مسدود کردن رسانه های اجتماعی به معنی ایجاد 

سانسور و استبداد در کشور است.
دفتر نی  با اشاره به این که حکومت فعلی توان 
کاربران  بیشتر  گفت:  ندارد،  را  انتقاد  پذیرفتن 
هستند،  دولت  منتقد  که  اجتماعی  رسانه های 
با  یا  و  شده  مسدود  اجتماعی شان  صفحات 

محدودیت مواجه شده است.
اخیراً دونامۀ رسمی از طرف »ادارۀ اترا یا تنظیم 
عنوانی  افغانستان«  در  مخابراتی  خدمات  کنندۀ 
شرکت های ارایه کنندۀ خدمات مخابراتی صادر 

مذکور  شرکت های  مسووالن  از  آن  در  و  شده 
خواسته شده است که بی درنگ فعالیت شبکه های 
در  را  وتس اپ«  و  »تلگرام  به ویژه  اجتماعی 

افغانستان متوقف کنند.
این نامه های رسمی یکی در تاریخ ۳۰ میزان و 
دومی در تاریخ 1۰ عقرب سال جاری از طرف 
نقیب اهلل سیالب معاون ادارۀ اترا صادر شده است.

اختیار  در  نی  مسووالن  که  اسنادی  اساس  بر 
رسانه ها قرار داده اند، دست خط نقیب اهلل سیالب؛ 
معاون اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی در این 

مکتوب ها دیده می شود.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر تأکید 
می کند که نامه های صادر شده به خاطر متوقف 
مادۀ ۳4  با  اجتماعی در تضاد  کردن رسانه های 
قانون اساسی و هم چنان قانون رسانه های همگانی 

و قانون حق دسترسی به اطالعات است.
حمایت کنندۀ  نی  دفتر  که  افزود  خلوتگر  آقای 

همه پرسی  تازه گی  به  افغانستان  آزاد  رسانه های 
پنج  در  خبرنگاران  از  تن   1۳۰ آن  در  که  را 
والیت بزرگ فعالیت دارند، اشتراک کرده اند، راه 
اندازی کرده و از آنان در مورد  به  کارگیر شان دو 
اپلکیشن )تلگرام و وتس اپ( پرسیده است که 
آیا استفاده کننده گان کابران رسانه های اجتماعی 
به محدودیت در فعالیت های روزانۀ شان مواجه 

شده اند یا خیر. 

این  در  خبرنگارانی که  از  درصد  او، ۹۳  به گفتۀ 
و  داشته  مثبت  پاسخ  داده اند،  پاسخ  نظرسنجی 
گفته اند که »بله« از این دو اپلیکیشن شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند. ۳۰ درصد افرادی که از 
این دو شبکۀ اجتماعی استفاده می کنند؛ در پاسخ 

نخیر گفته اند.
میان 2۳ درصد  این  از  افزود که  آقای خلوتگر 
شبکه ها  این  در  حاد  شان  مشکل  با  گفته اند 
نسبی  مشکل شان  دیگر  درصد   7 و  مواجه اند 
شان  حساب های  گه گاهی  یعنی   است  بوده 
مسدود می شود. یافته های دفتر نی هم چنان، نشان 
می دهد، افرادی که با محدودیت در این شبکه ها 
مواجه شده اند، خبرنگارانی اند که بیشتر منتقد 

دولت بوده اند.
ریس عمومی دفتر نی با تأکید گفت: معاون ادارۀ 
بی درنگ  )اترا(  مخابراتی  خدمات  تنظیم کنندۀ 
می بایست پس از صدور این نامه های غیر قانونی، 
به دادستانی احضار می گردید و به آنچه انجام داده 

است، پاسخ می داد، اما متاسفانه با توجه به این 
اقدام غیر قانونی هنوز هم آقای سیالب در کارش 

ادامه می دهد.
دفتر نی باور دارد که در افغانستان بیشتر قانون از 
طرف مسووالن حکومتی با زد و بنده های درونی 
و قومی که دارند نقض می شود و نقض آشکار 
قانون اساسی و حق دسترسی به طالعات توسط 

معاون ادارۀ اترا از این ویژه گی بیرون نیست.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان 
از نهاد های عدلی و قضایی کشور می خواهد تا 
به خاطر حراست از قانون اساسی صادر کننده گان 
این مکتوب و کسانی که این دستور را صادره 
کرده اند، باید به محاکمه حاضر شده و در رابطه 

به این اقدام غیر قانونی خویش پاسخ بدهد.
نقیب اهلل سیالب معاون ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات 
مخابراتی در افغانستان در واکنش این عمل گفته 
که این رویکر به دلیل نگرانی ها امنیتی روی دست 

گرفته شده است.
شبکه  های  کابران  از  شماری  حال،  درهمین   
و  »تلگرام  شدن  مسدود  به  اشاره  با  اجتماعی 
وتس اپ« ادعا می کنند که دولت با مسدود کردن 
رسانه های اجتماعی در تالش خفه  کردن آزادی 

بیان و رسانه ها درکشور می باشد.
پیش از این اتحادیۀ ملی ژورنالستان افغانستان نیز 
با نشر اعالمیه یی کفته که مسدود کردن رسانه های 
قبال  در  را  مخاطره یی  پر  سرنوشت  اجتماعی 

خواهد داشت.

دفتر نی باور دارد که در افغانستان بیشتر قانون از طرف مسووالن حکومتی با زد و بنده های درونی و قومی 
که دارند نقض می شود و نقض آشکار قانون اساسی و حق دسترسی به طالعات توسط معاون ادارۀ اترا 

از این ویژه گی بیرون نیست.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نهاد های عدلی و قضایی کشور می خواهد تا به خاطر 
حراست از قانون اساسی صادر کننده گان این مکتوب و کسانی که این دستور را صادره کرده اند، باید به 

محاکمه حاضر شده و در رابطه به این اقدام غیر قانونی خویش پاسخ بدهد.
نقیب اهلل سیالب معاون ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی در افغانستان در واکنش این عمل گفته که 

این رویکر به دلیل نگرانی ها امنیتی روی دست گرفته شده است

پخـش  بـا  انتقالـی  عدالـت  هم آهنگـی  گـروه 
اعالمیه یـی در پیونـد بـه درخواسـت دادسـتانی 
دادگاه بین المللـی کیفـری مبنـی بـر صالحیـت 
شـروع تحقیقـات قضایـی در مـورد جنایـات 
جنگـی و ضـد بشـری در افغانسـتان، می گویند 
کـه صالحیـت دادگاه بین المللی کیفری تکمیلی 
اسـت و تنهـا در صورتـی می تواند در کشـوری 
مداخلـه کنـد کـه حکومـت آن کشـور تـوان یا 
ارادۀ رسـیده گی بـه جرایم جنگـی و جرایم علیه 

بشـریت را نداشـته باشد.
اعضـای ایـن گـروه بـه ایـن بـاور انـد کـه بنابر 
اصـل شـخصی بـودن جـرم، دادگاه بین المللـی 
کیفـری اشـخاص حقیقـی را دادگاهـی می کند، 
نـه اشـخاص حکمـی را، بـر ایـن اسـاس، دفتر 
بـرای  کیفـری  بین المللـی  دادگاه  دادسـتانی 
رسـیدن بـه یـک حکـم قطعـی در مـورد این که 
کـدام افـراد مشـخص از ایـن گروه هـا مرتکـب 
جرایـم جنگی یا جرایم علیه بشـریت شـده اند، 

نیازمنـد تحقیـق کامل و رسـمی اسـت.
آنـان می گوینـد کـه حکومـت وحـدت ملـی، 
جامعـۀ جهانـی، مـردم، رسـانه ها و جامعۀ مدنی 
باید برای بررسـی شـدن پرونده های جنایت های 
جنگـی و تأمیـن عدالـت در افغانسـتان، بایـد با 

ایـن نهـاد همـکاری همه جانبـه کنند.
در اعالمیـۀ گـروه هم آهنگی عدالـت انتقالی که 
دیـروز یک شـنبه، 14 عقـرب نشـر شـد، آمـده 
از  انتقالـی  عدالـت  هم آهنگـی  »گـروه  اسـت: 
ایـن تصمیـم دادسـتان دادگاه بین المللـی کیفری 

اسـتقبال می کند و آن را نقطۀ عطفی در راسـتای 
تأمیـن عدالـت در تاریـخ کشـور می دانـد. ایـن 
اقـدام امیدواری هایـی را بـرای قربانیـان جرایـم 
جنگـی و جنایت علیه بشـریت، مدافعان حقوق 
بشـر و همۀ مردم افغانسـتان ایجاد کرده اسـت«.
بـه گفتـۀ اعضای این گـروه، این تصمیـم دادگاه 
ُهشـدار صریحی اسـت بـه تمام افـراد درگیر در 
منازعات مسـلحانه که در صـورت بروز ارتکاب 
جرایـم جنگی و جنایت علیه بشـریت در آینده، 
از گسـترۀ صالحیـت قضایـی دادگاه بین المللی 
کیفری بیرون نیسـتند و از سـوی ایـن نهاد مورد 

پیگـرد عدلـی و قضایی قـرار خواهند گرفت.
بـه بـاور آنـان، فرهنـگ معافیـت در افغانسـتان 
یکـی از اصلی تریـن دالیل گسـترش جنایت در 
کشـور اسـت و در طـول سـال های متمـادی، به 
ویـژه در سـال های اخیر، هـزاران انسـاِن بی گناه 
در سراسـر کشـور قربانی جرایم جنگی، جنایت 
علیـه بشـریت و نقـض فاحـش حقوق بشـری 

شـده اند.
دیـوان  از  انتقالـی  عدالـت  هم آهنگـی  گـروه 
مقدماتـی دادگاه بین المللی کیفـری می خواهد تا 
به درخواسـت دادسـتان این دادگاه هرچه زودتر 
پاسـخ مثبـت داده و اجـازۀ شـروع تحقیقـات 
قضایـی در مورد وضعیت افغانسـتان را تفویض 

. کند
ملـی  وحـدت  حکومـت  از  هم چنـان  آنـان 
از  می خواهنـد تـا در صـورت صـدور اجـازه 
تحقیقـاِت  شـروع  و  مقدماتـی  دیـوان  سـوی 

دفتـر دادسـتانی دادگاه بین المللـی جزایی، زمینۀ 
فعالیـت ایـن دادگاه را بـا ایجـاد مکانیزم هـای 
همـکاری و حمایتـی فراهـم سـازد و توافق نامۀ 
همـکاری و امتیـازات دپلوماتیـک را بـا دادگاه 
بین المللـی کیفـری امضـا کنـد تا زمینه تأسـیس 
در  کیفـری  بین المللـی  دادگاهِ  نماینده گـی 

افغانسـتان فراهـم شـود.
بـه نقـل از اعالمیۀ ایـن گروه: »بـا توجه به تعهد 
در قبـال قانـون اساسـی و همین طـور تعهـدات 
بین المللی و حقوق بشـری، حکومت افغانسـتان 
بایـد زمینـۀ دسترسـی قربانیان جرایـم جنگی و 
جنایـت علیـه بشـریت را بـه دادگاه بین المللـی 
کیفـری در جریـان فراینـد تحقیقـات دادسـتانی 
دادگاه فراهـم سـازد و از ایـن قربانیـان حمایت 

و حفاظـت کند«.
و  عدلـی  سـاختار  و  کیفـری  قوانیـن  ایجـادِ 
قضایـی برای محاکمـۀ جنایت کارانی کـه دادگاهِ 
بین المللـی کیفری نمی تواند آنـان را مورد پیگرد 
قـرار دهـد، از خواسـت های دیگر این گـروه از 

حکومـت وحـدت ملی اسـت.
گـروه هـم آهنگـی عدالـت انتقالـی هم چنـان 
از مـردم افغانسـتان، جامعـۀ مدنـی، رسـانه ها و 
علمـای کشـور می خواهنـد تا آنـان بـا توجه به 
آموزه هـای دین مبین اسـالم که همـواره عدالت 
را محـور فرامیـن خـود قـرار داده اسـت، از این 
»پروسـۀ مهـم و عدالت محـور« حمایـت جدی 

. کنند
بـه گفتـۀ آنـان، جامعـۀ مدنـی، نهادهـای مدافع 

حقـوق بشـر و قربانیان جرایـم جنگی و جنایت 
علیه بشـریت بایـد از تصمیـم دادسـتانی دادگاهِ 
تحقیقـات  کیفـری جهـت شـروع  بین المللـی 
قضایی در افغانسـتان، حمایـت و به طور فعاالنه 
و شـجاعانه در ایـن فراینـد سـهم بگیرنـد؛ تـا 
حمایـت و حضور آن ها بـه تأمین عدالت کمک 
کـرده و از بـروز مجـدد جرایـم سـنگین حقوق 

بشـری در کشـور جلوگیـری کند.
آنـان بـا اشـاره بـه این کـه رسـانه های محلـی 
شـفاف،  اطالع رسـانی  بـا  بایـد  بین المللـی  و 
بی طـرف و دقیـق بـه ایـن پروسـه کمـک کنند 
می گوینـد: رسـانه ها در امـر آگاهی دهـی مـردم 
افغانسـتان بـه ویـژه قربانیـان جرایـم جنگـی و 
انسـانی و  بشـریت مسـوولیت  جنایـت علیـه 
اخالقـی دارنـد و بایـد مسوولیت شـان در ایـن 

زمینـه را ادا کنـد.
ایـن گفته هـا درحالـی ابـراز می گـردد کـه دو 
روز پیـش، دادسـتان دیـوان کیفـری بین المللـی 
در  جنگـی  جنایـات  بررسـی  آغـاز  خواسـتار 

افغانسـتان شـد. فاتـو بنسـوتا، دادسـتان دیـوان 
کیفـری بین المللی از قاضیان این دیوان خواسـته 
اسـت تا مجـوز الزم برای آغاز بررسـی رسـمی 
دربـارۀ ادعاهـای مربـوط به جنایاتـی جنگی در 

افغانسـتان را صـادر کنند.
فاتـو بنسـوتا در بیانیه یـی اعالم کرد که بررسـی 
مقدماتـی دفتر او نشـان داده که معیار و شـرایط 
الزم بـرای انجـام تحقیقـات در بـارۀ جنایـات 
جنگـی و جنایـت علیـه بشـریت در افغانسـتان 

اسـت. فراهم 
گفتنـی اسـت کـه در سـال 2۰۰2، دادگاه کیفری 
بین المللـی بـه عنـوان یـک دادگاه دایـم بـرای 
رسـیده گی به نسل کشـی، جنایت علیه بشریت، 
جرایـم جنگـی و تجاوزگـری در شـهر الهـۀ 
هالنـد، ایجـاد شـد و در سـال 2۰۰۳، افغانسـتان 
عضویـت این دادگاه را دریافت کـرد. این دادگاه 
صالحیـت نـدارد تا جنایاتـی که پیـش از 1 می 

2۰۰۳ در افغانسـتان ُرخ داده را بررسـی کنـد.

انتقالی: عدالت  هم آهنگی  گروه 

دادگاه کیفری  با  باید  حکومت 
کند همه جانبه  همکاری  بین المللی 

دفتر نی:
»تلگرام  مسدودکردن 
و وتس اپ« مستبدانه است

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

گـروه هـم آهنگـی عدالـت انتقالی هم چنـان از مردم افغانسـتان، جامعۀ مدنی، رسـانه ها و علمای کشـور می خواهند تا آنـان با توجه به آموزه هـای دین مبین 
اسـالم کـه همـواره عدالـت را محور فرامین خود قرار داده اسـت، از این »پروسـۀ مهم و عدالت محـور« حمایت جدی کنند.

بـه گفتـۀ آنـان، جامعـۀ مدنـی، نهادهای مدافع حقوق بشـر و قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشـریت باید از تصمیم دادسـتانی دادگاهِ بین المللی کیفری 
جهت شـروع تحقیقات قضایی در افغانسـتان، حمایت و به طور فعاالنه و شـجاعانه در این فرایند سـهم بگیرند؛ تا حمایت و حضور آن ها به تأمین عدالت 

کمک کرده و از بروز مجدد جرایم سـنگین حقوق بشـری در کشـور جلوگیری کند.
آنان با اشاره به این که رسانه های محلی و بین المللی باید با اطالع رسانی شفاف، بی طرف و دقیق به این پروسه کمک کنند می گویند

اعضـای ایـن گـروه بـه ایـن بـاور اند کـه بنابـر اصل شـخصی بـودن جـرم، دادگاه بین المللـی کیفری 
اشـخاص حقیقـی را دادگاهـی می کند، نه اشـخاص حکمـی را، بر این اسـاس، دفتر دادسـتانی دادگاه 
بین المللـی کیفـری بـرای رسـیدن بـه یک حکـم قطعی در مـورد این کـه کدام افـراد مشـخص از این 
گروه هـا مرتکـب جرایـم جنگـی یـا جرایـم علیه بشـریت شـده انـد، نیازمنـد تحقیق کامل و رسـمی 

است.
آنـان می گوینـد کـه حکومـت وحـدت ملـی، جامعـۀ جهانـی، مـردم، رسـانه ها و جامعـۀ مدنـی باید 
بـرای بررسـی شـدن پرونده هـای جنایت های جنگـی و تأمیـن عدالت در افغانسـتان، باید بـا این نهاد 

همـکاری همه جانبـه کنند
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را   چه  مواد      غذ ایی 
در فصل     پا  ییز   

  بیشتر  مصرف کنیم؟
این روزها هوا در حال سرد شدن است، اما جالب است بدانید مصرف برخی از 
مواد غذایی می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش تحمل افراد در برابر سرمای هوا 
در روزهای پاییزی داشته باشد. به عبارت دیگر، شما می توانید با تهیه فهرستی 

از مواد غذایی پاییزی و مصرف آنان در این فصل از خوردن بیشتر لذت ببرید.
سیب یکی از محبوب ترین میوه های پاییزی است که خوردن آن به صورت خام 
یا پخته شده توصیه می شود. این میوه سرشار از آنتی اکسیدان هاست و بهتر است 
آن را با پوست بخورید زیرا در پوست آن ماده یی وجود دارد که برای قلب مفید 

است.
خرما نیز میوه یی بسیار کم چرب و منبع خوبی برای تامین فیبر و پتاسیم مورد نیاز 

بدن است.
گریپ فروت بیش از 7۵ درصد ویتامین C موردنیاز بدن را تامین می کند و منبع 
غنی از لیکوپن است. این رنگدانه های قرمزرنگ برای جلوگیری از سرطان نقش 
که  دارد  وجود  پکتین  زیادی  مقدار  میوه  این  در  همچنین  دارند،  مهمی  بسیار 
ترش مزه  میوه های  خوردن  به  اگر  شود.  بدن  کلسترول  کاهش  موجب  می تواند 
عالقه مند هستید، می توانید از نوشیدن یک گیالس آب گریپ فروت که سرشار 
از آنتی اکسیدان است لذت ببرید و اگر ترش بودن آب این میوه برای شما چندان 
لذت  بخش نیست، می توانید آن را همراه با انواع مغزها و خشک بار مصرف کنید. 
کیوی منبع غنی از پتاسیم و مس است و در مقایسه با مالته، ویتامین C بیشتری 
انواع مختلفی از  دارد. شما می توانید از این میوه به عنوان یک طعم دهنده برای 
غذاها استفاده کنید یا این که آن را همراه با میوه های دیگری مانند توت زمینی، 

مالته یا آناناس بخورید.
بافت دانه دانه ریز داخل ناک و همچنین آب دار بودن این میوه، موجب شده است 
تا این میوه به عنوان یکی از خوش طعم ترین میوه ها شناخته شود. ناک منبع خوبی 
از ویتامین C و مس است و مصرف آن به صورت خام یا پخته شده می تواند برای 
سالمت بدن مفید باشد. همچنین کینو از جمله مرکبات خوش طعم و منبع سرشار 
از ویتامین C و بتاکاروتن است. بادام، خرما و عسل از جمله مواد غذایی مناسب 
برای ترکیب با این میوه هستند و اگر آب نارنگی را با سرکه ترکیب کنید یک 

چاشنی بسیار خوش طعم در اختیار دارید.
از طرفی دیگر، گلپی سبز هم یک انتخاب خوب برای این فصل است که گرچه 
اما اگر آن را به طور صحیح آماده کنید طعم بسیار خوبی  اندکی تلخ مزه است، 
تامین  را  بدن  روزانه  نیاز  مورد   K ویتامین  گلبی  از  نیم گیالس  داشت.  خواهد 
می کند و می تواند منبع مناسبی برای جذب اسیدفولیک و آهن مورد نیاز بدن باشد. 
شلغم ازجمله ریشه های خوراکی سبزیجات است که می تواند در روزهای پاییزی 
جانشین مناسبی برای ملی سرخک و کلپی باشد. شلغم منبع عالی از ویتامین های 
A، K و همچنین اسیدفولیک است و برای طعم دادن به آن می توانید از رازیانه، 

خرده نان و شکر قهوه یی استفاده کنید.
پوسته  و  دارد  شیرین تری  مزه  تابستانی اش  نوع  برخالف  پاییزی  کدومسمای 
ضخیمی دارد که نگهداری آن را برای طوالنی مدت امکان پذیر می سازد. کدومسما 
بدن  نیاز  مورد   A ویتامین  تامین  برای  منبع خوبی  و  است   ۳ ـ  امگا  از  سرشار 

خواهد بود.

منابع معتبر روسی اطالع دقیق  از  تا جایی که 
دارم، طرح سه پارچه ساختن زبان پارسی، به 
پارسی، دری و تاجیکی توطیه شعبه  سه زبان 
تبلیغ و ترویج کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست 
شوروی پیشین بود که زیر نظر شخص میخاییل 
سوسلف، بزرگنرین تیوریسن آن حزب و پس 
پوناماریف قرار داشت. در کابل  او بوریس  از 
به نام  تولنه  پشتو  مشاور  سوی  از  برنامه  این 
و  زبان  ارشد  کارشناس  یک  که  دوریانکف 
نورمحمد  شخص  آموزگار  و  پشتو  ادبیات 
تره کی در مسایل ایدیولوژیک بود، پیاده می شد. 

در مسکو یک بانوی کارشناس زبان و ادبیات 
بودن  مستقل  داشت  ماموریت  کیسلیوا  نام  به 
زبان دری از دید ساختار و دستور زبان را مدلل 
سازد و تفاوت های آن را از زبان پارسی ایران 

در مقاالت تحقیقی بنگارد.
 در کابل عمداً ایادی شوروی به موضوع دامن 
زبانی  آغاز  در  تاجیکستان  در  حتا  می زدند. 
چاپی  آثار  در  نداشت.  وجود  تاجیکی  به نام 
می نوشتند.  تاجیکی  پارسی  یا  پارسی  جا  همه 
یا  و  عینی  الدین  صدر  آثار  در  مثال،  برای 
اکادمیسین باباجان غفورف، رییس پژوهشکدۀ 
خاورشناسی پژوهشگاه علوم. اما ناگهان زبانی 

به نام تاجیکی اختراع و به جهان معرفی شد. 
دولت  شوروی  تحریکات  با  افغانستان  در 
دانشکدۀ  استاد  سعیدی،  نگهت  به  افغانستان 
این  دیگر  استاد  الهام،  پوهاند  نیز  و  ادبیات 
با  بود  داده  دستور  یمین  پوهاند  و  دانشگاه 
دامن  موضوع  به  کتاب ها  و  مقاالت  نوشتن 

بزنند.
در آغاز حبیبی در همه جا پارسی می نوشت. از 
جمله در پته خزانه و نشریه آزاد افغانستان. اما 
پسان ها زیر تلقینات یک عده معلوم الحال او نیز 
به این کارزار پیوست. او با نوشتن کتاب گمراه 
بی راهه  به  را  بسیاری  دری  زبان  مادر  کنندۀ 

کشاند.

است،  سال  پنجاه  باالی  شان  سن  که  کسانی 
خوب به یاد دارند که پیش از سال 1۹64 همه 
کتاب های درسی ما به نام »قرائت فارسی« بود. 
تنها پس از 1۹64 به »قرائت دری« تغییر نام داد. 
البته، تغییر نام کتاب های درسی سه، چهار سال 
را در بر گرفت. من در آن هنگام شاگرد صنف 
چهارم بودم. خوب یادم است که با دیدن نام 
»دری« ندانستم که سخن بر سر چه است. زیرا 
تا آن هنگام کمتر کسی نام دری را شنیده بود و 
در همه جا مردم زبان ما را فارسی می نامیدند. 
چنانچه عوام الناس در سراسر کشور تا همین 
شمار  می کنند.  یاد  نام  همین  به  را  آن  هم  دم 
دری  که  نمی دانند  بی سوادان  از  از  بسیاری 
یا  بی سواد  که  کهن ساالنی  از  اگر  و  است  چه 
کم سواد باشند، پرسیده شود که دری چیست؟ 

پاسخی ندارند.
به هر رو، از شادروان دلگیر باختری )آموزگار 

زبان و ادبیات ما در مکتب سلطان غیاث الدین 
ایشان هم  و  پرسیدم  مزارشریف(  غوری شهر 
که  دانستیم  پسان ها  انداختند.  بایسته  روشنی 
اساس  بر  دری  به  فارسی  از  زبان  نام  تغییر 
ویژه  ملحوظات  به  بنا  وقت  دولت  سیاست 
تندروانه  اندیشه های  تاثیر  زیر  که  است  بوده 

ناسیونالیستی صورت گرفته بود.
مسکو  در  دهه،  دو  گذشتن  از  پس  درست 
و  دارد  دارزی  سر  رشته  این  که  یافتم  آگاهی 
اژویتاسیون  و  تبلیغ  شعبه  کار  این  سر  پشت 
کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر 
در  است  روشن  بود.  ایستاده  پیشین  شوروی 
غرب  هوادار  پهلوی  رژیم  ایران  در  برهه،  آن 
روی کار بود و شوروی ها هزینه های سنگینی 
را در افغانستان متقبل شدند تا میان افغانستان 
و ایران و همین گونه میان افغانستان و پاکستان 
که مانند ایران هم پیمان عرب بود، درز بیندازند 
تا بتوانند مواضع خود را در افغانستان مستحکم 
کنند. در همین راستا بود که مساله پشتونستان 

هم مطرح گردید.
از  افغانستان  شد،  می  که  گونه یی  هر  به  باید 
نگه  دور  به  امریکا  هوادار  شاهنشاهی  ایران 
در  ایران  و  افغانستان  میان  و  می شد  داشته 
بود  این  می شد.  افکنده  افتراق  عرصه ها  همه 

دو  مشترک  زبان  بودن  جداگانه  پروژۀ  که 
وظیفه  که  کسانی  شمار  در  شد.  مطرح  کشور 
داشتند، در این راستا کار کنند، بانویی بود به نام 
و  زبان  کارشناس  که  کسیلیوا  داکتر  پروفیسور 
ادبیات پارسی بود، گفته می شود رهنمای علمی 
از سوی حزب  بوده،  هم  حبیب  اسداهلل  داکتر 
وظیفه داشت تا با نوشتن مقاالت »علمی« ثابت 
از  دری  زبان  دستور  و  ساختار  گویا  که  سازد 
زبان،  دو  این  بنابراین،  و  دارد  تفاوت  پارسی 

زبان های جداگانه یی هستند.
کار  تابستان سال 1۹86 هنگامی که در مسکو 
از  یکی  در  را  او  مصاحبه  روزی  می کردم، 
وقت  شوروی  چاپ  زبان  پارسی  نشریه های 
داشتند.  پافشاری  موضوع  این  بر  که  خواندم 
»حقیقت  روزنامۀ  از  را  چند  سطری  ایشان 
مدعای  اثبات  برای  کابل  چاپ  ثور«  انقالب 
نادرستی های  از  آکنده  که  بودند  آورده  خود 
امالیی و انشایی و دستوری بود. روشن است 
برهم  پا و درهم و  و  بی سر  نوشته های  آن  که 
کار  به  علمی  مستندات  چونان  نمی توانستند 

روند.
هنگامی که موضوع را با شادروان استاد }عاقل 
بیرنگ{ کوهدامنی در میان گذاشتم، فرمودند، 
اگر امکان داشته باشد، خوب است روزی این 
بانو را ببینیم. من می توانم ایشان را از سر خر 
جهل پایین بکشم. آن چه گفته اند، به هیچ رو 
پذیرنده نیست.  به آن می ماند که کسی از روی 
نوشتۀ روسی من در بارۀ ساختار و دستور زبان 

روسی داوری کند!
هر چه بود، شماره تلفون آن بانو را از شادروان 
دانشور گرفتم و زنگ زدم. قرار شد در یکی از 
شان  خانه  ظهر   11 ساعت  حوالی  یک شنبه ها 
برویم. خوب رفتیم، پس از نیم ساعت گفت و 
شنید، حریف حاضر نبود کوتاه بیاید و حتا کار 
کشید.  درشت گویی  و  تندگویی  و  مشاجره  به 
باز  سر  ما  به  چای  تعارف  از  که  اندازه یی  به 
نادرست خود  از مواضع  ایشان سرسختانه  زد. 
دفاع می کردند. اما سر انجام، هنگامی که خانۀ 
او را ترک می کردیم، با اندوه تلخ اعتراف کرد 
و گفت وجدان علمی ام اجازه نمی دهد به شما 
سخن ناصایب بگویم، من چه می توانم دستور 
کمیتۀ مرکزی حزب است و من تنها مجری آن 
بنویسم. شما  اند که چنین  به من گفته  هستم. 
کاری  این  ندارم.  این  می دانید که چاره یی جز 
است که سال  ها خالف میل باطنی خود کرده ام 
و بر من تحمیل شده است. اما خواهشمندم این 
گفت وشنودها میان خود ما باشد زیرا می تواند 

برای من زیان بار از کار برآیند.
در یک سخن، دری یکی از نام های زبان پارسی 
پارسی  زبان  به  آن  اطالق  بی تردید  است.  نو 
نو، هرگاه بی آالیشانه و رها از غرض و مرض 
این است  اما دشواری در  ندارد.  باشد، اشکال 
که دری نامیدن زبان ما با کنار گذاشتن عمدی 
دو نام دیگر آن یعنی پارسی دری و پارسی و 
عنوان کردن آن به عنوان یک زبان جداگانه در 
کنار زبان نام نهاد تاجیکی بحثی است ابزاری و 

سیاسی که باید به شدت از آن پرهیخت. 
پارسی  که  می کنم  تاکید  هم  باز  حال،  این  در 
نام جامع و کامل زبان ما چه در بُعد تاریخی، 
چه در بُعد مردمی وچه در بعد ادبی و علمی- 
بین المللی  تراز  در  آن  شناخته  نام  و  اکادمیک 
را  پارسی  بار  پارسی دری  که  است. در حالی 
شده  اطالق  نو  پارسی  زبان  بر  تنها  و  ندارد 

می تواند. 
از این رو، ترجیحًا باید از واژه پارسی دری به 
بی  اما  کار گرفت.  آن  تمدنی  نام دورن  عنوان 
نام بین المللی و تاریخی و علمی  چون و چرا 

آن پارسی است.
 

پروژۀ تقسیم فارسی دری
در پشت پرده توطیه تقسیم گسترۀ فرهنگی- تمدنی ما

اكادمیسین عزیز آریانفر
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◄عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل
◄بخش نخست

مقدمه
نوشتۀ پیِش رو، نه تحقیقی جامعی از تحّوالت 
فکری و فرهنگی یک ونیم دهۀ پسین است، و 
از دگرسانی های پسادهۀ  کاملی  نه هم روایت 
هشتاد در افغانستان؛ بل چشم انداز تازه یی ست 
فرهنگی  و  فکری  رویدادهای  می توان  که 
نگریست.  آن  دریچۀ  از  را  اخیر  دهۀ  یک ونیم 
این چشم انداز محصول تجربیّات خودِ نویسنده 
است که به عنوان یک شهروند در متن جامعه 
زیسته و عماٌل ناظر و شاهد حوادث گونه گون 
بوده  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی، 
است. نوشتار حاضر اما، به تمامی ابعاد زنده گی 
اجتماعی افغانستان نمی نگرد و پرداختن به هر 
و  فرصت  مردم  اجتماعی  زنده گی  از  بُعدی 
فراغت دیگری می طلبد، بلکه عمدتًا به مسألۀ 
دگرگونی های اجتماعی، فرهنگی و دینی توجه 
بُعد  از  به جامعه  این جهت، نگریستن  از  دارد. 
این  اصلی  روح  می توان  را  دینی  و  فرهنگی 

مقاله در نظر آورد.
ما در یک ونیم دهۀ  واکاوی وضعیّت فرهنگی 
اخیر می تواند راه را بر روی پژوهش های بعدی 
باز کند و مواد ناپخته یی برای کارهای ژرف تر 
علمی به حساب آید. گذشته از این، نویسنده گان 
و  کشور  به  خاطر  تعّلق  از  بیش  عمدتًا  ما 
بیرون کشوری  رویدادهای  به  خود،  فرهنگ 
دل چسپی داشته اند و به آن ها بیش از ریشه یابی 
خودشان  نابه سامانی های  و  انحطاط  عوامل 
اندیشیده اند. از این جهت، این نوشتار علی رغم 
فتح  می تواند  آن  ناتمامی  و  ناپخته گی  تمام 
سرنوشت  به  اندیشیدن  برای  باشد  بابی 
خویشتن.  افغانستان با وجود شباهت هایی که 
با سایر جوامع اسالمی دارد، از جهات مختلف 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  جغرافیایی، 
این جهت،  از  و  آنهاست  از  متفاوت تر  سیاسی 
– ما  جامعۀ  توسعه نیافته گی  عوامل  واکاوی 
ما  سرنوشت  با  که  مستقیمی  ارتباط  به دلیل 
دارد، و نیز به دلیل کار اندکی که در این راستا 

صورت گرفته است- اولویّت دارد. 
نوشتار حاضر، از آن جایی که حاصل تجربیّات 
روش  بر  و  بوده  منبع  فاقد  است،  نویسنده 
مقاله های علمی ترتیب و نگارش نیافته است. 
با این وجود، تالش تازه یی است که با نگرشی 
ساختارگرا تالش می کند جامعه را در مواجهه 
با وضعیّت جدید، به دسته های مختلفی تقسیم 
کند و سپس مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهد. 
مقاله صرفًا دیِد توصیفی به رویکردهایی چون؛ 
سنتی، نوگرایان حّداکثری و میانه رو ندارد، بلکه 
شیوه های فکر و عمل کرد آنان را ارزش گزاری 
و  دارد  انتقادی  دید  این جهت،  از  و  می کند 
پهلوهای مختلف این رویکردها را مورد کاوش 
در  که  کاری  می دهد؛  قرار  اررش سنجی  و 

افغانستان توجه چندانی به آن نشده است.
نسخه برداری )تقلید(

افغانستان سرزمیِن مینوت ها و نسخه هایی ست 
که از اینجا و آنجا برداشته می شود. با جرأت 
می توان مدعی شد که بخش عظیمی از مفاهیم 
و جریان های گذشته و اکنون، از چپ گرایان تا 
را  تکنوکرات ها  اواخر  این  در  و  راست کیشان 
یا  می توان نمونه برداری های مشبوهی از شرق 
غرب در نظر آورد.. کمبودِ اندیشمندان متعهد، 
غیروابسته و ژرف نگر همواره یک از خال هایی 
و  نسخه برداری  برای  را  زمینه  که  است  بوده 
است.  آورده  فراهم  آن  این  و  از  الگوگیری 
با  همواره  نسخه برداری ها  این  سوگ مندانه 
همراه  نیز  بنیادینی  کژفهمی های  و  تحریف 
مارکسیسم  از  چیزی  چپ گرایان  است.  بوده 
افغانستانی را می توان  نمی دانستند و کمونیسم 
و  تبار  که  آورد  نظر  در  ُگم شده یی   نسخۀ 
به  نیست.  به درستی روشن  تا هنوز  آن  مصدر 
همین سان، نوع اسالم گرایی یی که افغانستان در 
مقطعِ  جهاد و پس از آن تجربه کرد، و می کند، 
مال اندیشمندان کشور ما، و میوۀ کشت شده در 
الگوهای  از  نسخه گیری  است.  نبوده  ما  زمین 
نظری یی که در قلمرو و فضاهای دیگری عرض 
نیست.  نادرستی  امر  فی نفسه  کرده  اند،  اندام 
آنکه  به دلیل  را  نظریّه یی  نمی توان  کمااینکه، 

از بیرون وارد آمده است، محکوم به نادرستی 
ارتباطات،  و  علمی  ستد  و  داد  عصر  در  کرد. 
بهره گیری از نظریّه و تجربه های دیگران – به 
شرط آن که آگاهانه و محقّقانه صورت گیرد- 
هیچ اشکالی را متوجه ماهیّت آنان نمی کند. این 
امر در اسالم که داعیۀ جهانی دارد و فراتر از 
مرزها را می نگرد، بیش از هر دین و ایدیولوژیِ  
دیگری توجیه بردار است. دشواری کار اّما، در 
جایی ست که نسخه برداری ها ناآگاهانه صورت 
فرهنگی  تفاوت های  به  توجه  بدون  و  گیرد 
تعدیل  کم ترین  بدون  و  جامعه،  دو  فکری  و 
از  آورده شده  بذر  این  شود  سعی  اصالحی  و 
در  بنشیند.  ثمر  به  دیگری  کشور  در  بیرون 
خصلتِ   نظریّه ها  که  شرایطی ست  یک چنین 
و  می دهند  دست  از  را  انعطاف پذیری شان 
تکویِن  و  به شرایط شکل گیری  عنایِت الزمی 
و  عینی  وضعیِّت  و  نمی گیرد  صورت  آنان 
بنیادین  نقش  نظریّه  آن  ظهور  در  که  ذهنی یی 

داشته است، از نظر به دور می ماند.
که  کالنی  و  دیگر  آسیب  این ها،  از  گذشته 
و  بی ثباتی  است،  روبه رو  آن  با  نسخه برداری 
باعث  از چیزی  پیروی مقّلدانه  ناپایداری ست. 
این  رّد شود و  نیز  تقلید  به  تا آن چیز  می شود 
مسأله روحیۀ تقلیِد عام را در میان جامعه نهادینه 
ما، در گذشته ها که  می سازد. در همین کشور 
نصاب ِ  بود،  گرفته  اوج  مارکسیسم  ایدیولوژِی 
چون:  مسایلی  محور  بر  عمدتًا  ما  آموزشی 
ماتریالیسم دیالکتیک، طبقه، ایدیولوژی، ارتجاع 
و ...، می چرخید و این مفاهیم گاهی به صورِت 
آموزشی  نهادهای  بر  مجبورانه یی  و  ناخواسته 
تحمیل می شد. با روی  کار آمدن دولِت اسالمی 
مکاتب،  آموزشی  نصابِ   در  بسیاری  تغییراِت 
آموزشی  نهادهای  سایر  و  دانشگاه ها  مدارس، 
به وجود آمد و پاره یی از اشعار حماسی دورۀ 
باز  جا  مکتب ها  مضامین  برخی  در  نیز  جهاد 
کرد و توجه وافری به آموزش علوم دینی در 
طالبان،  آمدِن  با  گرفت.  صورت  علمی  مراکز 
به  دینی  مضامین  و  اسالمی  علوم  به  توجه 
دستور  در  ناموجهی  حتا  و  بی پیشینه،  صورِت 
حّدی  در  توجه مندی  این  و  گرفت  قرار  کار 
بود که حتا در دانشکده هایی چون انجنیری و 
اجتماعی  علوم  به  چندانی  ربط  -که  نیز  طب 
در  می شد.  خوانده  دینی  کتاب های  ندارند- 
غیردینی  و  دینی  دستۀ  دو  به  علوم  دوره  این 
از  فراتر  تقسیمی،  چنین  و  بود  شده  تقسیم 
بود.  نیز  ارزش گذاری  نوعی  تقسیم بندی،  یک 
علوم دینی شریف تر و علوم غیردینی به چشم 
حقارت دیده می شد. این دیدگاه که در صدر 
برنامه ریزی های آموزشی قرار داشت، تنها علوم 
دینی را به رسمیّت می شناخت، و جای چندانی 
برای علوم دیگر )چون جامعه شناسی، سیاست، 
که  و...،(  طب  و  ریاضیات  انجنیری،  تاریخ، 
عمدتًا غیردینی نامیده می شدند، وجود نداشت.

فصل جدید 
پس از دهۀ هشتاد که دریچه های این سرزمین 
های  ارزش  و  شد  گشوده  جهان  سوی  به 
نوآمدی واردِ میدان شدند، ما با انبوهی از فکر، 
فرهنگ و تکنولوژی غربی رویارو شدیم که تا 
آن زمان بی سابقه بود. دموکراسی، حقوقِ  بشر، 
حقوق زن، لیبرالیسم و سکوالریسم از مباحث 
داغ و تازه آمدی بودند که فرهنگ سنتی و فکر 
اسالمی را به منزلۀ یک میراث دینی، تاریخی، 
بومی و اجتماعی به چالش می کشید. در منازعه 
میان ارزش های تازه آمد و اسالم، روحیۀ حاکم 
و نگرِش رسمی دولتی به سودِ سازگاری اسالم 
با این ارزش ها بود، در حالی که دیِد غیررسمی 
و سنتی در رویارویی با این ارزش ها و مفاهیم 
گذشته،  دهۀ  یک ونیم  در  دارد.  و  داشت  قرار 
و  تکنولوژی  چهرۀ  -در  مدرن  واقعیِّت  عماًل 
ارزش ها- در سرزمین سنتی و سنگ شدۀ ما - 
ما جذب  زمین  کویرستان  در  کنون  تا  هرچند 
نشده است- سرازیر شد و پرسش های جدیدی 
را فراروی دین داران قرار داد. در خالیی میان 
دهۀ هشتاد تا امروز، حوادث و رویدادها چنان 
را  مدرنیته  سوی  به  رفتن  راهِ  که  خورد  رقم 
– هر چند به صورت نامتوازن و نابرابر، و تا 
ابزاری  عقالنیِّت  بُعد  در  ناآگاهانه-  هم  حّدی 
واکنش   و  نقد  علی رغم  و  کرد  هموارتر  آن 
نشد.  متوقف  مسیر  این  سنتی،  طیف های 
میلیارد  کمک های  خارجی،  نیروهای  حضور 
دالری در عرصه های مختلف، و تأکید مستقیم 
و غیرمستقیم خارجی ها در جهِت همانندسازی 
در  به سزایی  سهم  نیز  کشور  کردن  مدرنیزه  و 

پذیرش نسبِی ارزش های مدرن داشت. 

غرب  فکری  بستر  از  که  نووارد  مفاهیم 
سلطۀ  از  که  شهرها  در  عمدتًا  برخاسته اند، 
بودند  آمده    ستوه  به  گذشته ها  در  ده  فرهنگ 
و شرایط زنده گی آن ها مدنی تر است، با اقبال 
بیشتری مواجه بوده است، در حالی که مقبولیِّت 
مناطق دوردسِت  و  میان روستانشینان  در  آنان 
کشور بسیار ناچیز و اندک است. تفابل فرهنگ 
در  جهت گیری  امر  در  نحوی  به  ده  و  شهر 
بوده  اثرگزار  نیز  غربی  نوآمِد  ارزش های  برابر 
این دو فرهنگ،  نایکسانی  نابرابری و  است و 
ارزش های  با  هم سویی  عدم  و  هم سویی  بر 
که  نسلی  می خورد.  به چشم  موثر  نیز  جدید 
انتظاراِت  یافته اند،  ظهور  تهی واره گی  این  در 
متفاوت تری از دین و علمای دینی دارند. این 
نسل که خویشتن را از یکسو با واقعیِّت مدرن 
از  نمی توانند  سویی هم  از  و  می بینند  مواجه 
ارزش های بومی شدۀ دینی خود دست بردارند، 
در صددِ راه و نگرش تازه یی اند که آشتی میان 
ممکن  تقریبی  به صورت  را  مدرنیته  و  سنت 

سازد. 
وضعیّت جدید و گروه های سنتی دینی

جدید،  ارزش های  و  جهان  با  رویارویی  در 
خود  دینی  و  سنتی  فکر  همان  به  شماری 
در  تسامحی  کوچک ترین  و  مانده اند  وفادار 
با  تعاملی  هیچ  به  و  نمی دهند  نشان  آن   برابر 
مدرنیته راضی نیستند. شمار دیگری در مسیر 
راه  آن  توجیه  جهِت  در  و  مدرنیته  توفان 
افتاده اند. آن چه در این میان به ندرت به چشم 
سومی  است  خّط  گروه های  فقدان  می خورد، 
با سنت و  تعامل معقول  که واردِ گفت وگو و 
می توان  بیان،  این  با  شود.  مدرن  ارزش های 
مدعی شد قریب به اتفاق حرکت هایی که در 
افغانستان و در حدود  یک ونیم دهۀ پسین در 
یک قرن اخیر در جهان اسالم وجود یافته اند، 
به نحوی در رویارویی با واقعیِّت مدرنیته بوده 

است. گروه های نوگرا، سنت گرا و بنیادگرا را 
اصالح طلبانه،  متفاوت  پاسخ های  می توان  نیز 
محافظه کارانه و انقالبی نسبِت به واقعیِّت مدرن 

به حساب آورد. 
باحبوحۀ ارزش های مدرن و اسالم، یکبار  در 
دیگر آتش نبرد میان سنت و تجدد برافروخته 
نسل  دو،  این  کش مکش  در  و  است  شده 
در  که  آمده  میدان  به  بی ثباتی  و  بحران زده 
دوراهِی سنت و تجدد، گزینه یی برای انتخاب 
مدرن  واقعیِّت  به  می توانند  نه  اینان  نمی بینند. 
را  سنتی  روش های  تداوم  هم  نه  و  بپیوندند 
که به بهای نفی و طردِ مدرنیته میسر است و 
با دانش و داده های  از هم گام شدن  جامعه را 
این  در  می انگارند.  موجه  می دارد،  باز  جدید 
نیز  مدرنیته  و  سنت  به  انتقادی  رویکردِ  میان، 
توان و تأمل فراوانی می طلبد که برای هم نسالن 
ما نهایتًا دشوار به نظر می رسد. افزون بر این ها، 
روزمره گی، مادی گرایی پیش پاافتاده گی حقیقت 
ما  هم نسالن  از  را  محققانه  دیِد  زمینه های  نیز 
نسل هم روزگار  توضیح،  این  با  است.  ستانده 
ما را می توان دچار سرخورده گی و بالتکلیفی 
فکری انگاشت. شاید از همین جاست که گاه به 
سنت پناه می گیرند و زمانی از مدرنیته تندیس 
آن  تقدیس  به  و  می کنند  درست  شکوه مندی 

دست می زنند.
سرزمین  این  در  مدرن  واقعیِّت  سرازیرشدِن 
نخست  گام  در  که  بود  رودخانه یی  چونان 
بسیاری ها را با خود هم نوا کرد و با پشتوانه های 
که سرمست  اقتصادی غرب  و  نظامی  فکری، 
خود  برابر  در  مانعی  بودند،  پیروزی  بادۀ  از 
با گذشِت زمان و رسوب نسبِی  نمی شناخت. 
از  بسیاری  حتا  جامعه،  در  مدرن  ارزش های 
پیش کسوتان و پرچم داران فکر و فرهنگ غربی 
نشسته اند  فرو  خود  بلندباالی  ادعاهای  از  نیز 
سنتی  ارزش های  با  تعامل  در  را  حل  راه   و 

هجوم  این،  از  آنسوتر  می نگرند.  اسالمی  و 
با  ارتباطی نوین  ابزارهای  تکنولوژی جدید و 
استقبال ویژه و همه گانی یی مواجه شده است 
که در تاریخ این کشور بی سابقه است. در این 
میان، سخت گیری ها و محرومیّت های دوره ی 
را  بیشتری  اقبال عمومی  زمینه های  نیز  طالبان 
به نه گفتن به استبداد، تحّجر و عقب مانده گی 

فراهم آورده است.
می توان  آمدیم-  گفته  –چنانکه  را  دهۀ هشتاد 
اجتماعی،  تحوالت  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور ما به حساب 
آورد. با ورودِ تکنوژی جدید و شکست سیطرۀ 
طالبان، کست فروشی ها رنگ و جاذبۀ بسیاری 
یافتند و فروش وسایل پخش نوارهای صوتی 
گرفت.  باال  سرسام آوری  گونۀ  به  ویدیویی  و 
می توان  را  میالدی  دوهزار  از  پس  سال های 
تکنوژی  برابری  در  خودباخته گی  دورۀ 
بعدی  سال های  تا  که  آورد  حساب  به  جدید 
از  پیش  ما  جامعۀ  است.  یافته  ادامه  همچنان 
میوه ها  با  یابد،  آشنایی  مدرن  فرهنِگ  با  آنکه 
آرام  را  راه اش  و  شد  مواجه  مدرنیته  نتایج  و 
صوِب  به  مدرن  تکنولوژی  فرآوردۀ  از  آرام 
از فرهنگ  باز می کند. بی خبری  اندیشۀ مدرن 
مدرن سبب شد/شده است تا وسایل ارتباطی 
استفاده  موردِ  بی رویه  و  نادرست  گونۀ  به  نیز 
قرار گیرد و بر جنبه های اخالقی، اجتماعی و 
بر  ناگواری  و  مشهود  اثرات  جامعه  فرهنگی 

جای بگذارد.
در یک چنین وضعیتی بود که تأکید روی مسألۀ 
اجتماعی،  جایگاه  بازتعریِف   و  زن  حقوق 
تاریخی و سیاسی زنان نیز در کشاکِش سنت 
جدیدی  سمت وسوهای  و  شد  واقع  تجدد  و 
به خود گرفت که هم چنان به قوت خود باقی 

است. 
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شماری از سناتورها در مجلس سنا می گویند که حکومت 
در مورد کشتار بی رحمانه مردم ولسوالی جاه آب والیت 

تخار هیچ اقدام موثری را روی دست ندارد.
سناتورها می گویند که هم اکنون نیز کشتار مردم ولسوالی 
و  دارد  ادامه  قانت  بشیر  فرمانده  توسط  تخار  چاه آب 
حکومت برای جلوگیری از این کشتار، هیچ اقدامی نکرده 

است.
باید  زودتر  هرچه  که  می خواهند  حکومت  از  آنان 
جلوکشتار مردم توسط افراد بشیر قانت را بگیرد در غیر 

آن مردم ولسوالی چاه آب را باید به دریایی امو بیاندازد.
سنا  مجلس  در  تخار  والیت  سناتور  شامل  افضل  محمد 
می سوزد  جنگ  آتش  در  آب  چاه  ولسوالی  »مردم  گفت: 
اگر  است؛  خاموش  جنایت  این  برابر  در  حکومت  ولی 

حکومت مردم ولسوالی چاه آب را نمی خواهند باید آنان 
را در دریای آمو بیاندازند تا به یکبارگی از این مردم نجات 

یابد«.
آقای شامل افزود، فرمانده بشیر قانت که از سوی حلقات 
مزدور در داخل حکومت حمایت می شود در ولسوالی چاه 

آب فاجعه انسانی به راه انداخته است.
بدین سو جنگ شدید  روز   ۳ از  که  کرد  نشان  او خاطر 
میان افراد بشیر قانت و مردم ولسوالی چاه آب جریان دارد 
که در این درگیری زنان و کودکان نیز از سوی افراد بشیر 

قانت کشته شده اند.
این عضو مجلس هشدار داد که اگر دولت از مردم ولسوالی 
چاه آب حمایت نکند، مردم مجبور خواهند شد که در کنار 

مخالفان دولت قرار بگیرند.

نیز  سنا  مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  عضو  روناترین 
گفت که فاجعه انسانی در ولسوالی چاه آب تخار جریان 
دارد و افراد ملکی از سوی افراد مسلح غیر مسئول به قتل 

می رسند.
خانم ترین با انتقاد از خاموشی حکومت در مورد رویداد 
این  این  در  درگیری ها  در  که  گفت  آب  چاه  ولسوالی 

ولسوالی، زنان و کودکان کشته شده اند.
صفی اهلل هاشمی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که در 
ولسوالی چاه آب تخار قتل عام مردم از سوی افراد مسلح 
غیر مسوول جریان دارد ولی رییس جمهور، رییس اجرایی 

و شورای امنیت ملی خاموش اند.
افراد  میان  اخیر  درگیری های  در  که  گفت  هاشمی  آقای 
فرمانده  آب،  چاه  ولسوالی  مردم  و  مسوول  غیر  مسلح 

پولیس این ولسوالی نیز زخمی شده است.
در همین حال، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز 
وقایع ولسوالی چاه آب تخار را نگران کننده خواند و از 
حکومت خواست که در مورد گرفتاری فرمانده بشیر قانت 

اقدام کند.
هرگونه  باید  حکومت  رهبران  که  گفت  مسلم یار  آقای 
کنار  رابطه  این  در  را  هیات  فرستادن  و  گرایی  مصلحت 
بگذارد و برای گرفتاری فرمانده قانت و جلوگیری از ادامه 

قتل عام مردم اقدام کند.
بشیر قانت از چندی به این سو چند بارها متهم شده که 
بر مردم ولسوالی چاه آب والیت تخار حمله کرده و ده ها 

تن را کشته است.
افراد مسلح قانت، پیش از این چندین بار بر نمازگزاران در 

مسجد جامع ولسوالی چاه آب حمله کرده اند.
است.  اسالمی  به حزب  مربوط  فرماندهان  از  قانت  بشیر 

حزب اسالمی گلبدین حکمتیار نیز از او حمایت می کند.
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خشتم سنا از ستم بر مردم چاه آب

نخستین فارغاِن »مطالعات زنان« از دانشگاه کابل سند به دست آوردند

اعتراض پزشکان به مالیات گزاف

کورنیو چارو وزارت:

 د محاکمو په غوښتنه 

به د دوستم د ساتونکو 

د نیولو هڅه وکړو
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ــه برخــه  ــړي مرســتیال د اوو ســاتونکو پ د ولســمرش د لوم

ــو  ــته، د کورنی ــم وروس ــر حک ــې ت ــي محکم ــې د ابتداي ک

ــه د  ــه صــورت کــې ب ــا پ ــل چــې د اړتی چــارو وزارت ووی

ــړي. ــته وک ــې مرس ــو ک ــي کول ــه عم ــم پ ــو د حک محاکم

د کابــل د دوهمــې حــوزې ابتدائیــه محکمــې پــرون د 

ــه پینځــو جرمــي  ــر اوو ســاتونکو، پ عبدالرشــید دوســتم پ

ــد  ــواين وايل احم ــه پخ ــان ل ــې د جوزج ــې چ ــواردو ک م

اېشــچي رسه د جنــي تشــدد تــور هــم پــه کــې شــامل دی، 

ــدان حکــم وکــړ. ــه زن ــه کال د ات

د ابتدائیــه محکمــې حکــم د هغــوی پــه غیــاب کــې اعــان 

شــوی دی.

ــتنه  ــتیناف غوښ ــوی د اس ــه دی او هغ ــي ن ــم نهای دا حک

کــوالی يش.

د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، د محاکمــو د غوښــتنې پــه 

صــورت کــې بــه د ولســمرش د لومړي مرســتیال د ســاتونکو 

ــو  ــه نړیوال ــا وه، ل ــه اړتی ــی ک ــړي او حت ــه وک ــو هڅ د نیول

ــه مرســته وغــواړي. ــه ب ــا انټرپول پولیســو ی

ــد، نجیــب دانــش  ــو چــارو وزارت رسپرســت ویان د کورنی

تېــره شــپه ازادي راډیــو تــه وویــل:

»کــه هغــوی حــارض نــه يش او د محاکمــو لــه لــوري 

مــوږ تــه کومــه الرښــوونه ويش، مــوږ لــه قانــون رسه ســم 

ــو او  ــوی ونیس ــې هغ ــړو چ ــه وک ــه ب ــو او هڅ ــف ی مکل

حــارض یــې کــړو. کــه افغانســتان کــې و، پــه هــر والیــت 

او ولســوالۍ کــې بــه اړونــدو ادارو تــه دنــدې وســپارو خــو 

ــدې وتــي وي، طبعــًا، د  ــه افغانســتانه دبان کــه دا کســان ل

ــه مــوږ  ــه چــې ل ــه لــوري ب ــا انټرپــول ل نړیوالــو پولیســو ی

ــب يش.« ــئله تعقی ــري، دا مس ــکاري ل رسه هم

ــرون  ــې پ ــچي چ ــد ایش ــی وايل، احم ــان پخوان د جوزج

شــنبه پــه کابــل کــې د جمهــور رئیــس د لومــړي مرســتیال 

د اوو ســاتونکو پــه غیــايب محاکمــه کــې حــارض و، ویــي 

ــه دی. ــه حکمــه خوشــاله ن چــې د محکمــې ل

احمــد اېشــچي چــې د جمهــور رئیــس پــر لومړي مرســتیال 

ــکنجې  ــې او ش ــي ځورون ــاتونکو د جن ــر س ــه پ او د هغ

تــور لګولــی.

نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:

ګام  مثبــت  د محکمــې حکــم  اړه  پــه  مســئلې  دې  »د 

ــې  ــړی و چ ــان ک ــې ګوم ــو داس ــرو خلک ــه ډې ــم، ځک ګڼ

هغــوی زورور دي او د محکمــې زور نــه ورتــه رســېږي او 

ــه يش ورکــوالی، خــو هغــه ســزا چــې دې  څــوک ســزا ن

ــه  ــق ن ــڅ وررسه مواف ــوې، زه هې ــاکل ش ــه ټ ــو ت جنایتکاران

یــم . دا ســزا د هغــه جنایــت پــه مقابــل کــې چــې هغــوی 

ــه ده.« ــړې، کم ک

اېشــچي یــو وار بیــا د ولســمرش د لومــړي مرســتیال د 

محاکمــې غوښــتنه وکــړه او ویــې ویــل چــې پــر ســاتونکو 

يــې بایــد د لــږ تــر لــږه ۱۰ کالــه زنــدان حکــم شــوی وای.

ــور  ــئله د جمه ــردې مس ــې پ ــړه چ ــه وک ــو هڅ ازادي راډی

رئیــس د لومــړي مرســتیال د دفــر نظــر واخــي خــو څــوک 

خــرو تــه حــارض نــه شــول.

د عبدالرشــید دوســتم دفــر تــر دې مخکــې ویــي و چــې 

د احمــد اېشــچي لــه لــوري لګېــديل تورونــه ســیايس اړخ 

لــري او بــې بنیــاده دي.

فارغـان اولیـن دور رشـته »مطالعـات زنان« در دانشـگاه 
کابـل کاله شـان را بـه هـوا پرتـاب کردند. این گـروه از 
دانشـجویان بـرای اولیـن بـار روز یکشـنبه از این رشـته 

تحصیلـی جدیـد در افغانسـتان فارغ شـدند.
دانشـگاه  از  را  غیرمعمـول  مدرکـی  دانشـجویان  ایـن 
کشـوری گرفتنـد که مردسـاالری در آن هنـوز هم رواج 

دارد.
بـه گفتـه برنامه انکشـافی سـازمان ملل متحـد و مقامات 
دانشـگاه کابل، این دانشـگاه در سـطح این کشـور اولین 
موسسـه تحصیـالت عالی اسـت که سـندی تحصیلی را 
بـا تمرکـز بـر جنـدر )تسـاوی جنسـیتی( و موضوعـات 

زنـان ارائه مـی کند.
نظریـه های فمینیسـتی، رسـانه هـا، جامعه مدنـی و حل 
مناقشـات از جملـه موضوعـات گسـترده در زمینـه زنان 
بـوده انـد کـه در مـورد آنهـا در جریـان دو سـال دوره 
ماسـتری در دانشـگاه کابل تمرکز شـده اسـت؛ رشته ای 
کـه کوریـای جنوبـی و برنامـه توسـعه یی سـازمان ملل 

متحـد »یـو ان دی پـی« آن را تمویـل کردند.
در دوره رژیـم اسـالمی طالبـان از سـال 1۹۹6 تـا 2۰۰1 
ارائـه چنین سـندی تحصیلـی غیرقابل تصور بـود؛ زمانی 
کـه مسـائل زنانـه یـک تابـو بودنـد و زنـان بـه صورت 
از  و  گردیـده  نشـینی  خانـه  بـه  مجبـور  ای  گسـترده 

تحصیـل بازماندنـد.
پـس از آنکـه امریـکا به طالبـان در افغانسـتان حمله کرد 
و بـا همـکاری بیـن المللی رژیم افراطی ایـن گروه را در 
این کشـور سـرنگون کـرد، موضوعات مرتبـط با حقوق 
زنـان یـک بـار دیگـر گسـترش یافت. امـا همـواره زنان 
شـهروندان درجـه دوم جامعـه باقـی ماندنـد و مـردان 
گردانندگی کشـور را به دسـت داشـتند. حاال در میان22 
فـارغ شـده از ایـن رشـته تحصیلی دانشـگاه کابـل، فقط 

هفت مـرد حضـور دارند.
او  اسـت.  فارغـان مـرد مجتبـی عارفـی  ایـن  از  یکـی 
زمانـی کـه منتظـر به دسـت آوردن مـدرک اش بـود، به 
خبرگـزاری فرانسـه گفـت: »ایـن آغاز یک تغییر اسـت.« 
عارفـی افـزود: »بـا ایـن برنامـه مـا مـی توانیـم جایـگاه 
اینجـا  و وضعیـت زنـان را در جامعـه مـان بشناسـیم. 
امکانـش هسـت کـه مـا بـه سـطحی از برابری جنسـیتی 

برسـیم کـه در غـرب اسـت.«
سـجیه صدیقـی یکـی از فارغـان زن از ایـن برنامـه در 
دانشـگاه کابـل گفـت کـه امیـدوار اسـت کـه همصنفـی 
هایـش بتواننـد از توانمنـدی هـای شـان بـرای بهبـود 

وضعیـت زنـان در افغانسـتان اسـتفاده کننـد.
سـجیه افـزود: »در یک مدت زمـان کوتاه ما نمـی توانیم 
تغییـری بـزرگ بـه میـان آوریم، امـا با تحصیـالت عالی 
مـان مـی توانیـم بـه تغییـر در جامعـه مـان کمـک کنیـم 
و بـه مـردم مـان خدمـت نماییـم، مخصوصـا بـه زنـان 

کشورمان«.

شـماری از پزشـکان شـفاخانه های خصوصـی می گویند 
کـه وزارت مالیـه به گونـۀ غیرعادالنه از این شـفاخانه ها 

می گیرد. مالیـه 
فردیـن غرمـان، رییـس انجمـن شـفاخانه های خصوصی 
دیـروز در یـک نشسـت اعتراضـی در کابـل گفـت کـه 
قبـل از ایـن نشسـت، بـه مجلـس نماینـده گان و وزارت 
صحـت مراجعـه کردند، امـا تاکنون هیچ توجهـی به این 

شـکایت آن ها نشـده اسـت.
آقـای غرمـان می گویـد، بخـش بزرگـی از پزشـکان در 
افغانسـتان در بخـش شـفاخانه های خصوصـی مصروف 
از  مالیـه  وزارت  و  حکومـت  اکنـون  و  وظیفه انـد 
شـفاخانه هایی کـه ۵ صـد هـزار ارزش نـدارد، 6 صـد 

می گیـرد. مالیـه  هـزار 
می گویـد،  دکتـران  از  دیگـر  یکـی  مهـدی،  زرغونـه 
از  گونه گـون  بهانه هـای  بـه  مالیـه  وزارت  مسـؤوالن 
خانـم   می گیرنـد.  جریمـه  خصوصـی  شـفاخانه های 
مهـدی می گویـد کـه اگـر حکومـت بـه خواست شـان 

بسـت. خواهنـد  را  شفاخانه هایشـان  نکنـد،  توجـه 
خصوصـی  شـفاخانه های  از  نیـز  پایتخـت  شـهروندان 

ایـن  خدمـات  از  گرچـه  می گوینـد،  آنـان  شـاکی اند. 
شـفاخانه ها نسـبتًا راضـی لتذ، امـا بارها به شـفاخانه های 

خصوصـی بـرای تـداوی مراجعه کرده و پـس از چندین 
ACKUبـار معاینـه و تطبیـق دارو صحتمنـد نشـده اند.
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ورزش
عزیز رفیعی

ــت و  ــان دول ــی می ــاِت اساس ــد از اختالف ــی چن نکات
ــتان: ــی در افغانس ــۀ مدن جامع

1. دولــت صلــح می خواهــد، بــه هــر قمیتــی باشــد. جامعــۀ 
مدنــی صلــِح مبتنــی بــر عدالــت می خواهــد بــه هــر قیمتــی تمــام شــود.

ــا  2. دولــت اقتــدار می خواهــد، چــه مشــروع چــه غیــر مشــروع؛ چــه ب
تقلــب چــه بــا مصلحــت. جامعــۀ مدنــی صرفــًا اقتــدار مشــروع و آن هــم 

ــر ارادۀ مــردم می خواهــد. ــاِت آزادِ مبتنــی ب از طریــق انتخاب
۳. دولــت وحــدت ملــی را برمبنــای تقســیم چوکــی، نــه تقســیم قــدرت، 
از بــاال و بــا دســتور باالیــی می خواهــد. جامعــۀ مدنــی وحــدت ملــی را 
ــری، تطبیــق شایسته ســاالری و دسترســی  ــای اصــول هم دیگرپذی ــر مبن ب

ــه منابــع می خواهــد. مســاویانۀ هــر شــهروند ب
4. دولــت اجنــدای پنهــان ســرکوب آزادی هــا را در عمــل پیــاده می کنــد. 
ــه اطالعــات  ــا، حــق دسترســی ب ــاع از آزادی ه ــرای دف ــی ب جامعــۀ مدن
و آزدای بیــان تاپایــان راه، یــک قــدم عقب نشــینی و یــک لحظــه 

نمی توانــد. مصلحت گرایــی 
ــی  ــد مالیات ــی از عای ــدف خودکفای ــا ه ــادی ب ــعۀ اقتص ــت توس ۵. دول
ــۀ  ــی. جامع ــد مل ــعۀ تولی ــاس توس ــر اس ــی ب ــه خودکفای ــد، ن می خواه
ــت  ــتوار برعدال ــی( و اس ــی )مل ــد داخل ــر تولی ــی ب ــعۀ مبتن ــی توس مدن
ــر  ــر و فقی ــه فقی ــیب پذیر، نیم ــای آس ــا گروه ه ــد ت ــی می خواه اجتماع
ــی  ــن توســعۀ لجام  گســیختۀ مالیات محــور، قربان ــد و در ای ــون بمانن مصئ

ــود نشــوند. و ناب
ــد  ــدوی می توان ــی و ب ــنتی، عرف ــای س ــد راه کار ه ــت فکــر می کن 6. دول
ــۀ  ــازد. جامع ــرآورده س ــور را ب ــهروندان کش ــروز ش ــای ام نیازمندی ه
ــارکت  ــون و مش ــت قان ــی، حاکمی ــا دموکراس ــه تنه ــاور دارد ک ــی ب مدن

ــاند. ــگوفایی برس ــه ش ــور را ب ــد کش ــهروندان می توان ش
ــات  ــاد حلق ــازی و ایج ــم و تیم س ــد تی ــر می کن ــت فک ــره، دول 7. باآلخ
ــی  ــد راه ــن« می توان ــت ک ــداز و حکوم ــه بیان ــی و »تفرق قومی-مذهب
ــاور دارد راه  بــرای نماینده گــی جمعــی از مــردم باشــد. جامعــۀ مدنــی ب
ــی  ــزاب سیاس ــاد اح ــق ایج ــط از طری ــردم، فق ــی از م ــی جمع نماینده گ

ــس! ــن و دکومکراتیــک میســر اســت و ب نوی

نور رحمان اخالقی

نـام  تغییـر  مـورد  در  را  اسـتداللش  بی بی سـی  ظاهـراً 
بنـا  ایـن  بـر  »بی بی سـی دری«  بـه  افغانسـتان«  »بی بی سـی 
کـرده اسـت کـه چـون قانـون اساسـی افغانسـتان بـه جـای 
نیـز  بی بی سـی  پـس  اسـت،  کـرده  اسـتفاده  »دری«  واژۀ  از  »پارسـی« 
خـودش را مکلـف دانسـته اسـت، چنیـن کنـد. نخسـت این کـه بخـش 
اعظـم پارسـی گویان افغانسـتان بـر آن مـورد و مـواردی دیگـری از قانون 
اساسـی ایـن کشـور معتـرض انـد و بنای اسـتدالل بی بی سـی بـر موردی 
کـه خـود محـل منازعـه اسـت، بـه جـز این کـه مطابق میـل و بـه نفع یک 
طـرف منازعـه عمل کـرده و بی طرفی اش را زیر سـوال برده باشـد، چیزی 
دیگـری نیسـت. دوم دیگـر، بی بی سـی پالیسـی نشـراتی اش را بـر اسـاس 
قوانیـن کشـورهای مخاطـب تدویـن نمی کند و همیشـه دیده شـده که در 
بسـیاری از کشـورها، ذهنیت سـازی بی بی سـی، در برابـِر قوانیـن حاکم در 
کشـورها بـوده اسـت. چنان چـه تـا چندی پیـش، بحـث راننده گـی بانوان 
در سـعودی و در همیـن روزهـا، پوشـش بی بی سـی در مـورد حضـور 
بانـوان در ورزشـگاه های ایـران، تطابقـی بـا قوانیـن آن کشـورها نـدارد و 
عمـاًل دیـده می شـود کـه پالیسـی بی بی سـی وابسـته بـه قوانیـن کشـورها 
نیسـت. این کـه بی بی سـی بـه دلیـل ذکـر شـدن »دری« در قانـون اساسـی 
افغانسـتان، اقـدام بـه ایـن کار کـرده اسـت، یـک بهانـۀ بی ربط بـه تصمیم 
غرض آلـود کارکنـان و طرفـه روی از پاسـخگویی مسـووالنه بـه مخاطـب 

است.  اسـت 
اطالعـی کـه مـن دارم، جـدال جـدی میـان عده یـی از کارمنداِن سـرویس 
مـورد  در  گذشـته  سـال  چنـد  طـی  بی بی سـی  »پشـتوی«  و  »فارسـی« 
این کـه اگـر زبـان افغانسـتان، ایـران و تاجکسـتان فارسـی اسـت، پس چه 
نیـازی بـه بخش هـای جداگانـه اسـت و چـرا تنهـا زیر سـرویس فارسـی 
بی بی سـی بـا مدیریـت واحـد این بخـش مدیریت نشـود، در جریـان بود. 
در ایـن جـدال، دو گـروه تـالش می کردند که سـرویس »دری« بی بی سـی 
جـدای از سـرویس فارسـی بایـد مدیریت و ارایه شـود. تیمـی از کارکنان 
پشـتون  تبارِ بی بی سـی کـه در بخـش فارسـی کار می کردند و برخوردشـان 
بـا ایـن مورد از سـر تعصـب بـود و تیمی دیگـر فارسـی زبانان افغانسـتان 
بودنـد کـه اگـر سـرویس فارسـی، سـرویس واحد می شـد، این ها بخشـی 
از معاشات شـان را از دسـت می دادنـد و وظایـف مدیریتی شـان در خطـر 
بـود. بـرای همیـن، ایـن دو تیـم دست به دسـت هـم دادنـد و »فارسـی« و 
»دری« را نـزد مدیـران ارشـد بی بی سـی کـه فارسـی نمی داننـد، دو زبـان 
جـدا معرفـی کردنـد و حتـا گفتـه می شـود در مـوردی به رییـس عمومی 
بی بی سـی گفتـه شـده اسـت کـه داکتـر عبـداهلل در سـفرش بـه ایـران، بـا 
خـودش ترجمـان بـرده بـود و بـه گفتـۀ آنـان، اهـل ایـن دو زبـان بـدون 

ترجمـان بـا هـم نمی تواننـد افهـام و تفهیـم کنند. 
برنامـۀ پیشـروی ایـن جمعـی کـه چشـم عدۀشـان را تعصب کـور کرده و 
زبـان عـدۀ دیگرشـان را طمع الل، این اسـت که سـرویس خبـری دری را 
در کنـار سـرویس های خبـری فارسـی تلویزیون فارسـی بی بی سـی اضافه 
کننـد و هم چنـان وبسـایت بی بی سـی دری جـدای از وبسـایت فارسـی 
نشـراتش را شـروع کنـد و بـه ایـن ترتیـب، بـه تشکیالت شـان بیفزایند و 
بـه عـرض و طـوِل دسـتگاه مدیریتی شـان اضافـه کننـد. این جمـع پس از 
آن در نشرات شـان از واژه هـای »پوهنتـون« به جای »دانشـگا«، »سـارنوال« 
بـه جـای »دادسـتان« و »اسـتره محکمـه« بـه جـای »دادگاه عالـی« و... 
اسـتفاده خواهنـد کـرد تـا فارسـی را دری کـرده باشـند و بـه ایـن ترتیب، 
هـم متعصبـاِن افغانـی بی بی سـی کاری بـرای »افغانیـت« کـرده باشـند و 
افغانسـتان کار می کننـد و بـه  هـم کارکنـان فارسـی زبان کـه در بخـش 

دری سـازی کمـک می کننـد، شـکمی چـرب.

وایلدر پس از پیروزی:

جاشوا بیا مرا ببین عزیزم؟

زازا:

والنسیا مرا به اردوی تیم ملی 
ایتالیا برگرداند

فیـسبـوک نـــامــه

ــق شــد  ــد اول موف ــان دســتۀ ســنگین وزن، در ران ــدر، قهرم ــی وایل دیونت
بــا ضرباتــی ســنگین، برمــی اســتیورن را نــاک اوت کنــد. وایلــدر در ایــن 

ــرد. ــاع می ک ــی ســی« خــود دف ــو ب ــی »دبلی ــد قهرمان ــدار از کمربن دی
ــر و  ــه س ــنگینی را ب ــات س ــد، ضرب ــر ش ــدرت ظاه ــر ق ــیار پُ ــه بس او ک
صــورت حریــف خــود وارد کــرد و او را در همــان ابتــدا بــه روی طنــاب 
رینــگ انداخــت. ایــن قهرمــان امریکایــی ســپس ضربــۀ چــپ ســنگینی بــه 
صــورت حریــف خــود زد و لحظه یــی بعــد بــا راســت مهلکــی او را بــه 

کــف رینــگ چســباند.
ــه  ــی ک ــپس و درحال ــروزی س ــن پی ــت از ای ــی، سرمس ــدر آالبامای وایل
کمربنــد قهرمانــی خــود را بــرروی دوشــش داشــت، در ســخنانی گفــت: 
»می دانــم کــه بهترینــم« و خطــاب بــه آنتونــی جاشــوا، قهرمانــد دو 
کمربنــد »آی بــی اف« و »دبلیــو بــی ای« گفــت: »بــرای مبــارزه آماده یــی؟« 
ــزم.« ــن عزی ــو ببی ــا من ــوا بی ــم؛ جاش ــوا را می خواه ــن جاش ــزود: »م و اف
ــا  جاشــوا همزمــان دارای کمربنــد قهرمانــی »ای بــی او« نیــز هســت. او ب
ــدِن ورزشــی دارم، ســریع حرکــت می کنــم  حــرارت و پُرشــور گفــت: »ب

ــب شــیر دارم و پادشــاه ام.« ــی هســتم. قل و )بوکســری( حمله ی
وایلــدر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آقــای قبــل از مبــارزه بــا جاشــوا 
ــال  ــه دنب ــاه ب ــت: »پادش ــرد گف ــد ک ــارزه خواه ــت مب ــون وای ــا دیل ــا ب آی
ــوا را  ــن جاش ــد. م ــاه را می طلب ــط پادش ــاه فق ــی رود. پادش ــا نم رعیت ه

ــی؟« ــاده مبارزه ی ــوا( آم ــو )جاش ــم؛ ت ــه بهترین ــم ک ــم. می دان می خواه
ــود شکســت نخــورده اســت. او ۳8  ــی خ ــابقه حرفه ی ــدر در ۳۹ مس وایل

ــا نــاک اوت بــرده اســت. مســابقه را ب

ــرای  ــزوری ب ــه اردوی آت ــتش ب ــیا از بازگش ــال والنس ــم فوتب ــم تی مهاج
ــرد و آن را  ــندی ک ــراز خرس ــی 2۰18 اب ــام جهان ــی آف ج ــور در پل حض

مدیــون کمــک هم تیمی  هایــش دانســت.
ــت  ــاره فرص ــیمونه زارا دوب ــورو 2۰16، س ــس از ی ــتین بار پ ــرای نخس ب
بــازی در تیــم ملــی ایتالیــا را بــه دســت خواهــد آورد. مهاجــم تیــم فوتبــال 
والنســیا کــه در ایــن فصــل خــوب گلزنــی کــرده اســت و تــا کنــون در 11 
بــازی اش در اللیــگا ۹ گل بــه ثمــر رســانده، بــا ایــن آمــار توانســته نظــر 
ــه  ــوت از او ب ــرای دع ــا را ب ــی ایتالی ــم مل ــرمربی تی ــورا، س ــرو ونت جامپی

اردوی آتــزوری جلــب کنــد.
ــام  ــی آف ج ــت پل ــازی رف ــه( در ب ــر )جمع ــا 1۰ نوامب ــی ایتالی ــم مل تی
جهانــی میهمــان ســوئد اســت و ســه روز بعــد هــم در سن ســیرو میزبــان 

ــود. ــن تیــم خواهــد ب ای
زازا در واکنــش بــه دعــوت شــدنش بــه اردوی تیــم ملــی ایتالیــا بــه ســایت 
باشــگاه والنســیا گفــت: مــن واقعــًا خوشــحالم کــه دوبــاره بــه اردوی تیــم 
ــه خاطــر تالش هــای خــودم  ملــی دعــوت شــده ام. ایــن موفقیــت تنهــا ب
نیســت، بلکــه تمــام اعضــای تیــم بــه مــن کمــک کردنــد. بــدون کمــک 

ــاق رخ دهــد. ــن اتف ــه ای ــکان نداشــت ک ــم در والنســیا ام هم تیمی های
زازا کــه از زمــان از دســت دادن پنالتــی معروفــش برابــر تیــم ملــی آلمــان 
در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی یــورو 2۰16 دیگــر بــه اردوی تیــم ملــی 
ایتالیــا دعــوت نشــده بــود، ادامــه داد: مــا داریــم خــوب نتیجــه می گیریــم 
ــی  ــرای گلزن ــده آل ب ــرایطی ای ــرا در ش ــه م ــم همیش ــم ه و هم تیمی های
ــن در  ــدم. م ــوت ش ــی دع ــم مل ــه تی ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار می دهن ق
ــت آن  ــم باب ــد و هم تیمی های ــر ش ــر منتش ــن خب ــه ای ــودم ک ــن ب رختک
بــه مــن تبریــک گفتنــد. مــا در والنســیا تیمــی متحــد ســاخته ایم و رابطــه 
بازیکنانــش بــا یکدیگــر صمیمانــه اســت. می  خواهــم از وضعیتــی کــه در 

آن قــرار دارم لــذت ببــرم و بــه کشــور کمــک کنــم.

زبان و تجربه؛
)در باب فارسی و دری(

علی امیری
ــگ  ــا در جن ــم ت ــه کنی ــا مراجع ــه کتاب ه ــه ب الزم نیســت همیش
ــت،  ــاده اس ــه راه افت ــون ب ــه اکن ــی« ک ــن »دری« و »فارس دروغی
ســندی بــه ســود یــا زیــان یکــی از دو طــرف بیاوریــم. در واقــع 
دو طــرف وجــود نــدارد. یــک طــرف بیــش نیســت. کســانی کــه 
ــان  ــۀ شخصی ش ــدارد، تجرب ــی ن ــی و زبان ــی و ادب ــش تاریخ دان
ــا  ــه را ب ــد تجرب ــن جــدال باشــد. چن ــد روشــنگر ای هــم می توان

ــذارم: ــان می گ ــتان در می دوس
1. مــا در کودکــی، وقتــی کــه »رادیــو دری« مشــهد را می شــنیدیم، 
بــه ویــژه بخــش پاســخ بــه نامه هــای آن بــرای مــن جالــب بــود، 
مــن نمی دانســتم کــه »دری« نــام یــک زبــان اســت، ولــی از پــدر 

و مــادرم یــاد گرفتــه بــودم کــه زبــان مــا فارســی اســت.
ــای  ــی از زبان ه ــام یک ــه ن ــم ک ــم نمی دانس ــتو را ه ــن پش 2. م
کشــور اســت، ولــی »افغــان« و »زبــان افغانــی« را می دانســتم کــه 
چیســت. پــدرم چنــد واژۀ شکســتۀ پشــتو بلــد بــود و آن را زبــان 
»اوغانــی« می گفــت. در ســال 1۳66 کــه قــرار شــد معلــِم صنــف 
ــتین بار  ــرای نخس ــن ب ــوزد، م ــن بیام ــه م ــتو ب ــان پش ــم زب پنج

فهیمــدم کــه زبــان پشــتو همــان زبــان افغانــی اســت.
»دری«  همیشــه  مکتــب(  پنجــم  شــهرزاد)صنف  دختــرم   .۳
ــی  ــون دری« و »کارخانه گ ــاب دری« و »مضم ــد و از »کت می گوی
ــیده(،  ــب نرس ــن مکت ــوز در س ــا هلن)هن ــد، ام ــاد می کن دری« ی
و  می آیــد  کتاب خانــه  بــه  مــن  پیــش  می گویــد.  فارســی 
بــه نوشــتۀ روی جلــد کتاب هــا نــگاه کودکانــه می انــدازد و 
ــن فارســی اســت و آن انگلیســی اســت«. احتمــاالً  ــد: »ای می گوی
چنــدی بعــد کــه بــه مکتــب رفــت، ماننــد خواهــر بزرگ تــرش از 
»از کارخانه گــی دری« و »مضمــون دری« ســخن خواهــد گفــت.
4. چنــد ســال پیــش به یک مناســبتی در انســتیتوت گویته)ســفارت 
آلمــان(، شــاهدخت اندیــا، دختــر امــان اهلل خــان را دیــدم. پرســیدم 
ــا فارســی  ــادری م ــان م ــه. زب ــت: »ن ــد اســت؟ گف ــه پشــتو بل ک

ــم.« ــارۀ پشــتو و دری نمی دان اســت. مــن چیــزی در ب
۵. بعدهــا کــه کتاب خــوان شــدم، دیــدم کــه حافــظ شــعر خــود 
ــادی نکــرده اســت.  ــا از دری ی ــده اســت و موالن را »دری« خوان
همــان حافــظ تــرکان ســمرقندی را در عیــن حــال »تــرکان 
ــۀ  ــینا »دانش نام ــن س ــت. اب ــرده اس ــاب ک ــم خط ــی گو« ه پارس
عالیــی« را در همــدان نوشــته و گفتــه اســت کــه »بــرای مجلــس 
عالــی... کتابــی کنــم بــه پارســی-دری« و در ســراج التواریِخ 
ــاهان  ــار ش ــمی درب ــِس رس ــب، تاریخ نوی ــد کات ــض محم مالفی
ــه اســت و  ــه کار رفت ــان ب ــوان زب ــه عن ــه واژۀ »دری« ب ــه، ن افاغن
نــه واژۀ »پشــتو« بــه عنــوان نــام قــوم؛ بلکــه همیشــه »فارســی« و 
»افغــان« گفتــه اســت و ســه شــاه متأخــر عبدالرحمــن و حبیــب اهلل 
ــال  ــا س ــه و ت ــی می گفت ــان فارس ــان، زبان ش ــان اهلل خ ــان و ام خ
ــت فارســی« می نوشــت و  ــر روی کتاب هــای درســی، »قرائ 4۳ ب
ــه  ــده اســت ک ــان اهلل خــان آم ــای رســمی ام در یکــی از فرمان ه
»زبــان فارســی کــه زبــان اکثریــت مــردم ســاکن ممالــک محروســۀ 

افغانســتان اســت....«
ــی  ــم بی بی س ــه تصمی ــم ک ــی، نمی دان ــن تجارب ــاس چنی 6. براس
بــه چــه معنــا اســت؟ اگــر فرضــش ایــن باشــد کــه »دری« یــک 
ــن کج ســلیقه گی،  ــر از فارســی اســت، عی ــه غی ــه ب ــان جداگان زب
نابه خــردی، بداندیشــی و بی ســوادی و بدنیتــی اســت. مــا بــا ایــن 
کار بــه ده هــا نویســنده و دانشــمند وطــن خــود ماننــد عبدالحــی 
ــم  ــروح، سیدقاس ــیدبهأالدین مج ــاد، س ــکور رش ــی، عبدالش حبیب
رشــتیا، مولــوی حبیــب اهلل قندهــاری، مــال عبیــداهلل ســلیمان خیلی، 
مولــوی واســع قندهــاری و محمــد اســماعیل مبلــغ کــه فارســی 
ــان ده هــا  ــه آن زب ــد و ب ــا دوم خــود می دانســته ان ــان اول ی را زب
ــه  ــم و ابن ســینا را ک ــت می کنی ــد، اهان ــه و رســاله نوشــته ان مقال
ــرزمین  ــت، از س ــی دری« می گف ــود را »پارس ــادری خ ــان م زب

ــم. ــد می کنی ــدری اش تبعی پ
ــا اصحــاب »پارســی- ــرای م ــه، گرچــه ب ــۀ آخــر این ک 7. و نکت

دری« شــوربختی اندکــی نیســت کــه »بی بی ســی« در مــورد 
می گیــرد،  تصمیــم  دری  و  فارســی  دوگانه گــی  و  یگانه گــی 
امــا بی خیــال آنکــه در مخیلــۀ تنــِگ بداندیشــان نابه خــرد 
ــِظ دری« را  ــم و »ُدرِّ لف ــاس بداری ــی« را پ ــذرد، »پارس ــه می گ چ
ــی  ــت های فرخ ــه دس ــی را ک ــم. حله ی ــوکان نریزی ــای خ در پ
ــرو و  ــر خس ــدل، امی ــعدی، بی ــظ، س ــی، حاف ــتانی، فردوس سیس
حتــا خوشــحال خان ختــک در بافتــن آن در کار بــوده اســت، بــه 
ایــن ســاده گی نمی تــوان بــا مقــراض سیاســت دو نیــم کــرد. بــه 
ــه، فارســی و دری یکــی اســت. ــخ و تجرب ــگ، تاری حکــم فرهن
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تنـد  تحـوالت  درک  اصلـی  عامـل  سـرعت 
و شـتابزده عربسـتان در حـوزه ای اسـت کـه 
مبـارزه بـا فسـاد خوانده می شـود، بـه طوری 
کـه تنهـا چنـد سـاعت بیـن صـدور دسـتور 
از  فسـاد  بـا  مبـارزه  عالـی  کمیتـه   تشـکیل 
سـوی شـخص پادشـاه و صـدور اولیـن دور 
ایـن  سـوی  از  غافلگیرکننـده  دسـتورات  از 
کمیتـه به ریاسـت محمـد بن سـلمان، ولیعهد 

عربسـتان زمـان بـرد.
بـه نوشـته روزنامـه مسـتقل رای الیـوم، ایـن 
حتـی  و  یابـد  قـوام  آنکـه  از  پیـش  کمیتـه 
اولیـن نشسـت خـود را برگـزار کنـد، جمعی 
از چهره هـای برجسـته و بـزرگ عربسـتان را 
برکنـار کـرده و دسـتور بازداشـت آنهـا برای 
مختلـف  اتهامـات  دربـاره  تحقیقـات  آغـاز 
 11 آنهـا  جملـه  از  کـه  کـرد  صـادر  فسـاد 
شـاهزاده و گروهی از وزرا و مسـؤوالن عالی 

رتبـه سـابق و کنونـی بودنـد.
افـراد نزدیـک بـه محمـد بـن سـلمان اظهـار 
چنیـن  منتظـر  عربسـتان  مـردم  داشـتند، 
راسـتای  ایـن حرکـت در  و  بودنـد  اقدامـی 
طـرح محمـد بـن سـلمان بـرای گفت وگو با 
افـکار عمومـی و انعـکاس جدیـت طرحـش 
در تقویـت سیسـتم »شفاف سـازی مالـی« در 

اسـت. عربسـتان  ادارات 
حاکـم  خانـدان  داخـل  محافـل  برخـی  امـا 
از دسـتور شـتابزده  بهره بـرداری  بـه  نسـبت 
حسـاب ها  تسـویه  جهـت  در  پادشـاهی 
سـلمان،  بـن  محمـد  رقبـای  و  دشـمنان  بـا 
هسـتند  نگـران  عربسـتانی  جـوان  شـاهزاده 
بـه ویـژه اینکـه در میـان چهره هایـی کـه در 
مرحلـه اول نـام  آنهـا به صورت رسـمی برای 
انجـام تحقیقـات اعـالم شـده، برخی اسـامی 
مخالفـان  جبهـه  از  و  مخالـف  چهره هـای 
ولیعهـد جـوان و قدرتمنـد دیـده می شـوند.
کمیتـه مذکـور عصـر شـنبه تشـکیل شـده و 
فـورا تعـدادی از شـاهزادگان و وزرای سـابق 

عربسـتان را بازداشـت کـرد.
کمیتـه  ایـن  تشـکیل  پـی  در  همچنیـن 
پرونده هـای سـیل های جـده و بیماری  ناشـی 
شـدند. گشـوده  دوبـاره  کرونـا  ویـروس  از 

بـه گفتـه ناظـران آگاه تصمیـم اخیـر می تواند 
منجـر به حذف تعـداد بیشـتری از چهره های 
برجسـته بـه ویـژه فعـاالن در حـوزه مزایـده 
از جملـه  کـه  زیرسـاختی شـود  پروژه هـای 
آنهـا پیمـان کاران نزدیـک بـه یـک شـاهزاده 
مخالفـان  از  و  حاکـم  خانـدان  در  برجسـته 

محمـد بـن سـلمان هسـتند.
العزیـز، پادشـاه عربسـتان  سـلمان بـن عبـد 
عصـر روز شـنبه دسـتور تشـکیل کمیتـه ای 
و  سـلمان  بـن  محمـد  ریاسـت  بـه  عالـی 
عضویـت رئیس هیئـت نظـارت و تحقیقات، 
رئیـس سـازمان ملـی مبـارزه با فسـاد، رئیس 
دفتـر نظارت کل، دادسـتان کل و رئیس مرکز 
مسـایل  پیگیـری  جهـت  را  کشـور  امنیـت 
مربـوط بـه امـوال عمومـی و مبـارزه با فسـاد 

کرد. صـادر 
طبـق اطالعاتـی کـه روزنامـه رای الیـوم در 
ایـن زمینـه بـه دسـت آورده، داده هایـی کـه 
کمیتـه بر اسـاس آنهـا کار خود را آغـاز کرده 
پرونده هـای اطالعاتـی مبسـوطی هسـتند کـه 
یـک دسـتگاه امنیتـی محرمانـه کـه پنهانـی با 
ولیعهـد کار می کنـد، بـه دسـت آورده و رای 
الیـوم نیز پیشـتر در این خصوص نوشـته بود 
کـه ویژگـی ایـن دسـتگاه اطالعاتـی دوسـتی 
نیـز  از او و  بـا شـاهزاده جـوان و حمایـت 
جمـع آوری اطالعاتـی در راسـتای خدمت به 

منافـع بن سـلمان اسـت.
ناظـران بـر این باورنـد که اقـدام ناگهانی روز 
شـنبه که گروهـی از شـاهزادگان و چهره های 
جملـه  از  سـعودی  خانـدان  پیشکسـوت 
شـاهزاده متعـب بـن عبـداهلل بـن عبدالعزیـز 
آل سـعود، وزیـر گارد ملـی را هـدف گرفت، 
منجـر بـه تغییـر قوانیـن بـازی در عربسـتان 
شـده و نشـان می دهـد کـه گـروه حامـی بن 
سـلمان طبـق گفتـه یـک منبـع آگاه و مـورد 
اطمینـان بـه دنبـال بـه دسـت گرفتـن تمامی 
فضاهـای  و  سـرمایه گذاری  فرصت هـای 
اقتصادی از راه فسـاد و خرابکاری هسـتند که 
می توانـد تمامـی رقبـای آنهـا را از دور خارج 

. کند

مجموعــه مقــاالِت ســومین کنفرانــس 
در  مسعودشناســی  بین المللــی 
رســاله یی زیــر نــام »مســعود فراتــر از 
ــه ســال 1۳8۳ خورشــیدی  مرزهــا«، ب
ــه را  ــن مجموع نشــر شــده اســت. ای
کــه ســیداحمد هاشــمی ترتیــب و 
ــهید مســعود  ــاد ش ــرده، بنی ــن ک تدوی
ــرگ  ــخه و 1۵۰ ب ــزار نس ــه ه در س

ــت. ــرده اس ــاپ ک چ
مجموعــه مقــاالت ســومین کنفرانــس 
در ســه  مسعودشناســی  بین المللــی 
ــه دو بخــش  ــده ک ــن ش بخــش تدوی
نخســت آن حــاوی ســخنرانی هایی 
اســت کــه در روزهــای اول و دوم 

ــه شــده و بخــش  ــس ارای ــن کنفران ای
پایانــی آن اختصــاص یافتــه بــه چــاپ 
مقاالتــی کــه بــه همیــن مناســبت 

ــد. ــده ان ــته ش نوش
مقــاالت  مجموعــه  صفحــه آرای 
بین المللــی  کنفرانــس  ســومین 
مسعودشناســی، ویــس مهــرزاد اســت 
مصطفــی  را  آن  جلــد  طراحــی  و 

اســت. داده  انجــام  گالب گیــر 
ــه  ــن مجموع ــر« ای ــِت ناش در »یادداش
ــی  ــی، مقتدای ــر ملت ــت: ه ــده اس آم
ــال و  ــا، آم ــودگار آرزوه ــه نم دارد ک
ــه  ــات او ب ــداف آن اســت. در کلم اه
واالی  ارزش هــای  جســت وجوی 

انســانی و در کارنامــۀ زنده گــی اش 
ســکنات  و  حــرکات  دنبــال  بــه 
شــهید  عبرت انگیــز  و  درس آمــوز 
شــخصیت  بــا  مســعود  احمدشــاه 
اصیــل و آرام و معنــوی انســانی خــود 
ــه  ــه ب ــق ک ــا شــور و شــوقی عمی و ب
ــت  ــرزمنش داش ــتقالل س آزادی و اس
ــدگار و  ــه های مان ــق حماس ــا خل و ب
جاویــد در ایــن راه، امــروز بــه عنــوان 
ــی  ــد در تمام ــدای قدرت من ــک مقت ی
ــی،  ــری، فرهنگ ــی فک ــای زنده گ زوای
سیاســی و اجتماعــی مردمــش رســوخ 

ــت. ــه اس یافت
ــم:  ــن یادداشــت می خوانی ــۀ ای در ادام
ــاده گی  ــا س ــور ب ــی کش ــان مل قهرم
و صفــای زاهدانــه اش و اعتقــادات 
و  رنج هــا  و  دردهــا  و  آرمان هــا  و 
عمومــی  محبوبیــت  شــادی هایش، 
ــا  ــه حت ــرد ک ــل ک ــری حاص و فراگی
مرزهــای جغرافیایــی هم نتوانســتند از 
ــان  نفــوذ او در قلب هــای تمــام جهانی

ــند. ــار بکش حص
ــاالت  ــه مق ــِر مجموع ــاور ناش ــه ب ب
بین المللــی  کنفرانــس  ســومین 
حرکــت  شــرح  مسعودشناســی: 
قهرمــان ملــی کشــور در راه هــای 
افســانه  و  قصــه  تاریــخ،  باریــک 
ــه  ــی ک ــت در جای ــت. او توانس نیس
ــدازۀ  ــه ان ــط ب ــودش فق ــۀ خ ــه گفت ب
ــد  ــت، قدرتمن ــای داش ــتادنش ج ایس
ــاه تقســیم  ــزار پادش ــه از ه و بلندمرتب
ــرزمین  ــزار س ــت در ه ــزار تخ ــر ه ب

باشــد. امپراتــوری 
ــی  ــی مسعودشناس ــس بین الملل کنفران
در ســال های پســین بــه مناســبت 
ملــی  قهرمــان  شــهادت  ســالروز 
آن،  در  کــه  می شــد  برگــزار 
نویســنده گان،  از  زیــادی  شــمار 
ــاران  ــنگران و ی ــران، هم س پژوهش گ
او پیرامــون کارنامــه و پیامــد مبــارزات 
ــتند و  ــه می نوش ــعود مقال ــهید مس ش
ــل  ــان مکم ــد. جری ــت می کردن صحب
بنیــاد  ســوی  از  کنفرانس هــا  ایــن 

ــد. ــده ان ــاپ ش ــعود چ ــهید مس ش

مسعود 
ز    مـرزهـا ا تـر    فــرا  

هارون مجیدی

رضبه برق آسای دیگر بن سلامن 

برای حذف مخالفان
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