
مردمفرومایهازاشتباهاتولغزشهایاشخاصبزرگلذِتفراوانمیبرند.

شوپنهاور

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2134     شنبه        13 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   15صفرالمظفر     y 1439  4 نوامبر     2017

افغانستان  اینکه  مورد  در  کابل  در  بریتانیا  سفیر 
خط دیورند را به عنوان مرز میان خود و پاکستان 
به رسمیت نمی شناسد، گفته که خط دیورند از 
نظر جامعه بین المللی مرز رسمی میان دو کشور 

است.
نیکالس کی سفیر بریتانیا در افغانستان می گوید 
از  می توانند  که  کنند  فراموش  باید  طالبان  که 

طریق جنگ در افغانستان پیروز شوند.
نیکالس کی گفته که بریتانیا از استراتژی جدید 
این  پیام  و  می کند  حمایت  افغانستان  در  امریکا 
آنها  که  است  روشن  طالبان  برای  استراتژی 
نمی توانند با ادامه جنگ نقشی در آینده سیاسی 

افغانستان داشته باشند.
موضوع  این  تشخیص  "حاال  افزوده:  کی  آقای 
باید طالبان را به این فکر وا دارد که اگر هدفی 
می خواهند  اگر  دارند،  افغانستان  این  برای 
شنیده  کشور  این  اداره  مورد  در  دیدگاهشان 
ایدیولوژیکی برای  اگر )برنامه( سیاسی و  شود، 
افغانستان دارند و فکر می کنند که الزم است این 
به یک  باید  باشد،  مدنظر  افغانستان  برای  آجندا 
راه حل سیاسی  روند سیاسی و جستجوی یک 
هیچ صورت  به  آنها  دهند.  تن  افغان ها  دیگر  با 
نمی توانند از طریق نظامی به این هدف برسند."

سفیر بریتانیا هم چنان، بیان داشته که کشورش از 
پاکستان می خواهد تا مانع پناه گرفتن شورشیان 
و تروریستان در خاک این کشور و عبور آنها به 

جانب افغانستان شود.
او گفته:"پاکستان واقعا می تواند از طریق کاهش 
مرور  و  عبور  توقف  و  شورشیان  پناهگاه های 

تروریست ها از مرز، نقش عمده در تامین صلح 
دیدار  نظرم  به  باشد.  داشته  افغانستان  در  پایدار 
اخیر ژنرال بجوا )رییس ستاد نیروهای پاکستان( 
دو  روابط  بهبود  برای  را  امیدهای  افغانستان  از 

کشور به وجود آورده."
مورد  در  همچنان  افغانستان  در  بریتانیا  سفیر 
تصمیم پاکستان برای حصارکشی مرز این کشور 
با افغانستان گفته که پاکستان حق دارد در مورد 
مدیریت مرزهایش به شیوه که خودش می خواهد 

تصمیم بگیرد.
که دالیلی هم  کنم  فکر می  "شخصا  افزوده:  او 
بودن حصارکشی  موثر  مورد  در  که  دارد  وجود 
مرزی تردید داشت، زیرا این مرز خیلی طوالنی 
است. اما باید درک کنیم که پاکستان هم نگران 
است که تروریستانی از خاک افغانستان احتماال 
بنا به  از طریق همین مرز وارد خاکش می شود. 
نظر  از  را  این مرز  سود هر دو جانب است که 

نظامی به خوبی مدیریت کنند."
سفیر بریتانیا در مورد اینکه افغانستان خط دیورند 
را به عنوان مرز میان خود و پاکستان به رسمیت 
از نظر جامعه  نمی شناسد، گفته که خط دیورند 

بین المللی مرز رسمی میان دو کشور است.
داعش  احتمال گسترش حضور  از  نیکالس کی 

در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزوده راه مقابله 
با داعش متحد شدن مردم افغانستان در برابر آنها 
افغانستان  با  منطقه و جامعه جهانی  و همکاری 

است.
بیعت  داعش  گروه  با  که  "آنهایی   گفته:  او 
این  و  دارند  حضور  افغانستان  در  کرده اند، 
نگرانی جدی وجود دارد که این حضور گسترش 
داعش  است.  همه  دشمن  داعش  نظرم  به  یابد. 
کشورهای  از  بسیاری  و  افغانستان  مردم  دشمن 

که  دارد  تالش  داعش  است.  افغانستان  همسایه 
نفاق و نفرت فرقه ای را میان افغانها دامن بزند. 
آنها مسلمانان بیگناه را در افغانستان هدف قرار 

می دهند و این غیرقابل قبول است".
ادامه  به  متعهد  کشورش  که  گفته  بریتانیا  سفیر 
است  معتقد  و  است  افغانستان  دولت  به  کمک 
که دولت وحدت ملی برنامه های اصالحی جدی 
و  نظامی  نهادهای  در  فساد  با  برخورد  برای  را 

غیرنظامی روی دست دارد.

سید مصطفی کاظمی شهـید
پلی میان مجاهـد و نسل جوان تحصیل یافته؛

نسـخه  هــم  مي فهــمید،  را  مـردم  درد  -هــم 
مـي داد؛

- دهـمین سالیاد شهـدای پارلمان در بغالن
مصطفـی  سـید  شـهادت  سـالروز  دهمیـن  در 
آشـکارتر  زمـان  گذشـت  بـا  آنچـه  کاظمـی، 
مي گـردد، حقانیت اندیشـه و عملکرد این شـهید 

می باشـد. عدالتخـواه 
شـهید کاظمـی در طـول مبـارزات سیاسـی اش، 
تعهـد و تدبیـر، منطق و عقالنیت سیاسـی، برنامه 
و بینـش را تـوأم بـا هـم چنـان آمیختـه بـود کـه 
از وی یـک مبـارز مُومـن، روشـنفکر مجاهـد و 
مقاومتگـر ملـی گـرأ بـه تمـام معنی سـاخته بود.
دنیـای  در  کسـانی  معـدود  از  کاظمـی  شـهید 
تـالش  همـواره  کـه  بـود  افغانسـتان  سیاسـت 
داشـت بجـای مانـع، پلـی ایجـاد کنـد و کشـور 
را در یـک دیـد کالن بـا هـم وصل نمایـد، دقیقآ 
در همیـن مسـیر بـا رسـالت بزرگی که احسـاس 

میکـرد، سـرانجام جـان خـود را گذاشـت.
در ایـن روزگاری کـه بـی اعتمـادی ملـی و بـی 
تعادلـی بیـن المللـی به اوج خود رسـیده اسـت، 
سیاسـت  قربانـی  هـرروز  مـا  مـردم  و  کشـور 
هـای بـی موازنگـی، انقطـاب ها، گسسـت های 
اجتماعـی گردیـده اند، بـه علت کمبـود نخبگان 
اندیشـه ورز، برنامـه محور، ملی اندیـش و داعیه 
داری، هــمانند کاظمـی شهــید میباشـد. شـهید 
کاظمـی بـا تفکـر اسـتراتیژیک و تعقـل دولـت 
هـم  و  میدانسـت  را  جامعـه  نبـض  هـم  داری، 

نسـخۀ میتوانسـت تجویـز نمایـد.
به نیابت بنیاد شهــید احمدشـاه مسـعود بر روح 
کاظمـی شـهید، شهــدای بغـالن، شـهید انجنیـر 
عبدالمتیـن، شـهید محمد عـارف ظریف، شـهید 
نازکمیر سـرفراز، شـهید صاحـب الرحمن همت، 
احمـد  سـید  شـهید  زکـی،  اهلل  صبغـت  شـهید 
حسـین، شـهید غـالم علی، شـهید سـید سـردار، 
شـهید سـید علـی جـان و شـهید محفـوظ دعـا 
مینماییم و به خانواده هایشـان همصدا و هــمراه 

باشـیم. می 
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سفیر بریتانیا در کابل:

دیورند مرز  رسمی میان افغانستان - پاکستان است

در دهمین سالروز شهادت استاد کاظمی مطرح شد:

کمیسیون انتخابات باید به طور بنیادین اصالح شود 



هم  افغانستان  در  حکومتی  های  مقام  که  حالی  در 
چنان مدعی اند که بیشترین موفقیت را در افزایش 
سال  سه  طی  کشور  این  خاک  بر  دولتی  سیطره 
منابع  از  موثق  های  گزارش  اما  اند،  داشته  گذشته 
بین المللی چنین ادعایی را تایید نمی کنند. به تازه 
گی سیگار یا بازرس ویژه ایاالت متحد امریکا برای 
این  کنگره  به  گزارش خود  در  افغانستان  بازسازی 
کشور گفته است که در دوسال اخیر کنترول دولت 
برمناطق و جمعیت این کشور در نازل ترین سطح 
سیگار  گزارش  براساس  است.  گرفته  قرار  خود 
این  برخاک  کنترول  صد  در   72 از  دولت  کنترول 
سال  در  درصد   57 به   1394 سال  کشوردرعقرب 
مفصل  به صورت  سیگار  است.  یافته  کاهش  روان 
به جزییات کاهش کنترول در گزارش خود پرداخته 
و به صورت مشخص نشان داده که ساحه کنترول 
دولت چگونه و در کدام مناطق کاهش داشته است. 
سیگار ضمنا از افزایش 22 درصدی حمالت خودی 
آغاز  از  که  است  نوشته  و  داده  خبر  افغانستان  در 
سال جاری میالدی تا 15 آگست به طور مجموعی 
افغانستان  نیروهای  علیه  خودی  مورد حمالت   54
و بین المللی صورت گرفته که 48 مورد "سبز علیه 
این  است.  بوده  آبی"  علیه  "سبز  مورد   6 و  سبز" 
به  و  موثق  کامال  منابع  براساس  که  اعداد  و  ارقام 
تهیه شده،  المللی  بین  نیروهای  های  گزارش  ویژه 
رد  به  ساده  واکنش  یک  با  بتوان  که  نیستند  چیزی 
دولت  همواره  متاسفانه  که  چیزی  پرداخت.  ها  آن 
افغانستان از آن سود می برد و در مورد گزارش اخیر 
سیگار نیز از همین روش        " ماست مالی" کردن 
استفاده کرده است. سخنگوی وزارت دفاع  مسایل 
کشور در رد گزارش سیگار گفته است که دولت در 
جریان سال جاری کنترول هیچ ولسوالی را از دست 
تحت  قبل  از  که  را  ولسوالی  چند  کنترل  و  نداده 
انتقال  بود، پس گرفته و جلو  کنترول گروه طالبان 
شورای رهبری این گروه "از پاکستان" به افغانستان 

را گرفته است.سخنگوی وزارت دفاع  تاکید کرد که 
جنگ در افغانستان به صورت سیالی جریان دارد و 
گروه های شورشی به صورت چریکی می جنگند. او 
افزود که در چنین وضعیتی تعیین میزان دقیق کنترول 
شورشیان بر مناطق کشور "دشوار و حتی ناممکن" 
است. چنین واکنشی به گزارش سیگار بدون شک 
محتوای آن را که براساس داده های عینی تهیه شده، 
مخدوش کرده نمی تواند از جانبی هم واقعیت های 
جنگ افغانستان که از چشم مردم این کشور پنهان 
نیست. مگر می شود جنگی را که در افغانستان هر 
روز ابعاد تازه تری کسب می کند، پنهان کرد و گفت 
که ساحه نفوذ دولت هیچ تغییری نپذیرفته است؟ آیا 
می شود با گفتن این که محاسبه دقیق برای تعیین 
مقدار نفوذ شورشیان وجود ندارد و یا " ناممکن" 
در وضعیت  کشور  که شهروندان  را  آن چه  است، 
کنونی می بینند و حس می کنند، به گونه دیگر نشان 
داد؟ جنگ عینی ترین نمود تجربه انسانی است که با 
هیچ ترفندی نمی توان هستی آن را پنهان کرد. جنگ 
وقتی وجود دارد، خود را به تمامی نشان می دهد. 
آن گونه هم نیست که گاهی فیلسوفان پست مدرن 
مدعی می شوند که ماهیت جنگ های فعلی عینیت 
آن ها گرفته است. آن گونه که مثال ژان بودریار در 
که"  گفت  و  شد  مدعی  فارس  خلیج  جنگ  مورد 
جنگ خلیج فارس یک جنگ رسانه یی بوده است". 
البته معنا و برداشت بودریار از جنگ های امروزی 
ندارد.  منافات  آن  عینیت  با  که  است  چیزدیگری 
فارس"  خلیج  جنگ"  که  گوید  می  وقتی  بودریار 
جنگ رسانه یی بوده می خواهد زوایای دیگری از 
و  بکشد  رخ  به  را  مدرن  پسا  و  مدرن  های  جنگ 
امروزی  های  جنگ  هاست.  آن  تبلیغاتی  جنبه  آن 
چنان در هاله از تبلیغات و سروصداهای رسانه یی 
فضای  وارد  را  خود  عینیت  که  شوند  می  پیچانده 
اما  سازند.  می  ها  تلویزیون  های  شیشه  و  مجازی 
جنگ برای قربانیان آن همواره عینیت خود را نشان 

آن  بینی  می  را  سوری  گان  آواره  وقتی  دهد.  می 
وقت عینیت جنگ را حس می کنی و یا آن گونه که 
سویتالنا الکسیویچ نویسنده و گزارشگر معروف و 
برنده جایزه ادبی نوبل در نوشته های به شدت تکان 
دهنده خود از جنگ جهانی دوم و افغانستان عینیت 
ویرانگر جنگ را به تصویر می کشد. واقعیت جنگ 
پنهان  از چشم مردم آن  نیز نمی توان  افغانستان را 
بینند که هر روز چه بر سرشان می  کرد. مردم می 
آید و به دلیل عدم مدیریت درست و منطقی چگونه 
دهند.  می  گسترش  را  خود  نفوذ  ساحه  شورشیان 
بر شهرهای  تهاجمی  انتحاری و  به همین حمالت 
بزرگ کشور و به ویژه پایگاه های ارتش و پولیس 
نگاه کنید تا عمق فاجعۀ افغانستان را دریابید. آیا از 
رقم این گونه حمالت برشهرهای بزرگ کشور و به 
این حمالت  افزایش  ویژه کابل کاسته شده است؟ 
خود گویای گسترش ساحه نفوذ گروه های دهشت 
افکن می تواند باشد. حاال مردم حتا از بودن و رفت 
نباید  بزرگ می هراسند.  آمد کردن در شهرهای  و 
فریب چند شعار فیسبوکی که از سوی یک عده داده 
افغانستان  می شوند، را خورد. واقعیت های جنگ 
چیغ  با  جمهوری  رییس  که  اند  آن  از  تر  ملموس 
های بنفش خود تالش می کند، آن ها را پنهان نگه 
دارد. این واقعیت ها پنهان شدنی نیستند چون همه 
گیرند.  می  کشور  این  در  را  تن  ها  ده  جان  روزه 
تلخ ترین بخش جنگ افغانستان آن است که مدیران 
آن توانایی مهار وضعیت را ندارند. شاید اگر مردم 
احساس می کردند که با وجود دشواری های جنگ 
کسانی در راس مدیریت کالن کشور قرار دارند که 
جامعه  دردهای  کاهش  تالش  در  ممتد  به صورت 
ناگوار و غیرقابل  برای شان  این قدر  اند، وضعیت 
تحمل نمی بود. اما وقتی متاسفانه شهروندان کشور 
می بینند که یک عده چگونه با دردهای مردم معامله 
می کنند، آن گاه واقعیت جنگ برای شان غیرقابل 

پذیریش می شود.
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خطری که کتمان می شود:

کاهش ساحۀ نفوذ دولت
 

جـدا کـردن زبـان فارسـی، بـه فارسـی، دری و تاجیکـی کـه 
تاریـخ طوالنـی دارد، اکنـون بـه یکـی از ابزارهـای مهـم در 
دسـت کسـانی قـرار دارد کـه بـه خاطـر ایجـاد دشـمنی بـا 
فرهنـگ و زبـان ادب فارسـی و از ایـن طریق ایجاد دشـمنی 

میـان اقـوام باهـم بـرادر کشـور، کار می کننـد.
البتـه سال هاسـت کـه قدرت های سیاسـی خالف میـل اصلی 
مـردم ایـن سـرزمین، دسـت بـه جعلـکاری زده انـد و زبـان 
فارسـی را بـه نـام دیگـرش یـا صفتـش کـه "دری" اسـت، 
بـه عنـوان یک زبـان کامال مخصـوص، معرفـی کرده انـد. در 
مکاتـب و دانشـگاه ها و ادارات افغانسـتان تالش می شـود که 
بـه زبـان فارسـی، دری بگویند؛ امـا ایـن "دری" در بیرون از 
همیـن ادارت، اصـال نـه قابـل اسـتفاده اسـت و نه کسـی آن 

می شناسـد.  را 
بنابرایـن، سیاسـت فرهنگـی کنونـی کـه در راسـتای تخریب 
هویـت بـزرگ این سـرزمین اسـت، در واقـع در برابر درک و 
فهـم مـردم قـرار دارد. ایـن وضعیـت حـاال وارد مرحله هـای 
مهم تـری شـده اسـت. از جملـه این کـه صفحه فیسـبوک بی 
بی سـی فارسـی که برای افغانسـتان نشـرات داشـت، اسمش 
را بـه بـی بـی سـی فارسـی تغییـر داده اسـت. این امر سـبب 
اعراضـات زیـادی در بیـن مـردم شـد و صفحات مجـازی پر 

از واکنش هـا در برابـر آن گردیـد. 
سیاسـت  ادامـۀ  در  وضعیـت،  ایـن  کـه  میرسـد  نظـر  بـه 
تفرقه افگنانـۀ حلقاتـی قومـی در دولـت آقـای غنی اسـت که 
از هـر طریقـی سـعی می کننـد مـردم را بـا داشـتن زبان هـا و 
هویت هـای مختلـف در برابـر هـم قـرار بدهنـد تا خودشـان 
در سـایۀ آن لـذت ببرنـد و از گل آلـود شـدن آب، ماهـی میل 
دل شـان را صیـد کننـد تـا مـردم بـه مسـایل اساسـی کـه در 

کشـور جریـان دارد فکـر نکننـد.
دسـت زدن بـه ابزارهـای کاذب و فرینده به هـدف قرار دادن 
مـردم در برابـر هـم، یکـی از پروژه هایی اسـت کـه در دولت 
وحـدت ملـی عملـی می شـود و دسـت اندرکاران افغـان بـی 
بـی سـی کـه احتمـاال مرتبـط بـا همیـن حلقه هـای حریـص 
نفـاق افگنـد در دولـت انـد، سـعی می کننـد کـه دسـت بـه 

چنیـن تفرقـه افگنی هـای مدهـش بزننـد.
از جانـب دیگـر، احتمـال دارد کـه رسـانۀ بـی بـی سـی، بـه 
دلیـل قـرار داشـتن در برابـر کشـور ایـران که فقط بخشـی از 
تمـدن و زبـان فارسـی را در منطقـه احتوا می کند، با تمسـک 
بـه تقسـیم بندی هـای ایـن چنینـی بخواهد کـه جایـگاه زبان 
فارسـی را فقـط در محـدودۀ آیران امروزی خالصـه کند و به 
همیـن دلیل، دسـت به تاسـیس صحفـه دری برای افغانسـتان 
زده باشـد؛ چنانـی کـه صفحه یـی هـم بـه نـام تاجیکـی بـه 
مـردم تاجیکسـتان دارد؛ در حالـی کـه مردم تاجیکسـتان زبان 

خودشـان را فارسـی می گوینـد؛ فارسـی تاجیکی. 
از ایـن رو نـام گـذاری بـی بـی سـی دری، یـک اقـدام کامال 
غلـط، بـی ریشـه و بـی مایـه اسـت و بایـد دسـت اندرکاران 
افغـان کـه در بخـش بـی بـی سـی افغانسـتان کار می کننـد و 
هـم مدیـران اصلـی رسـانۀ بی بی سـی، ایـن حقیقـت را باید 
درک کننـد کـه مـردم افغانسـتان عمدتا بـه زبان های فارسـی 
و پشـتو بـه عنـوان زبان های رسـمی کشـور سـخن می گویند 
و چیـزی بـه نـام دری در این کشـور شـناخته شـده نیسـت؛ 
چنانچـه یـک پرسـش سراسـری از مـردم افغانسـتان در ایـن 
خصـوص شـود، احتمـال میـرود کـه بیـش نصـف از مـردم 

افغانسـتان بـا شـنیدن کلمه دری ناآشـنا باشـند. 
بنابرایـن انتظـار داریم که صفحه بی بی سـی برای افغانسـتان 
دوبـاره بـه صفحـه فارسـی بـرای افغانسـتان سـاخته شـود و 
یاهـم اگـر دسـت آنـدرکاران مشـتاق کلمـه "دری" هسـتند 
آن را بـه "فارسـی دری" کـه نـام کامـل ایـن زبـان هسـت، 
برگرداننـد نـه دری کـه بـه هدف قطعه و تقسـیم کـردن زبان 
فارسـی کـه زبـان اول همـه مـردم افغانسـتان اسـت، همواره 

اسـتفاده می شـود. 
اگـر بـی بی سـی، بـه عنـوان یک بنـگاه بـزرگ رسـانه یی در 
جهـان، قصـدی و غرضی در این مورد پیش آمـده ندارد، باید 
هرچـه زودتـر، آن کارمنـدان افغـان را کـه از بـی بی سـی به 
عنـوان ابـزاری در جهـت منافـع گروهی و سـالیق فاشیسـتی 

خـود شـان اسـتفاده کرده انـد، از این دسـتگاه بیـرون کند.

مردم افغانستان 
فارسی زبان اند نه دری زبان

واقعیت جنگ افغانستان را نیز نمی توان از چشم مردم آن پنهان کرد. مردم می بینند که هر روز چه بر سرشان می آید و به دلیل عدم 

مدیریت درست و منطقی چگونه شورشیان ساحه نفوذ خود را گسترش می دهند. به همین حمالت انتحاری و تهاجمی بر شهرهای 

بزرگ کشور و به ویژه پایگاه های ارتش و پولیس نگاه کنید تا عمق فاجعۀ افغانستان را دریابید. آیا از رقم این گونه حمالت برشهرهای 

بزرگ کشور و به ویژه کابل کاسته شده است؟ افزایش این حمالت خود گویای گسترش ساحه نفوذ گروه های دهشت افکن می تواند 

باشد. حاال مردم حتا از بودن و رفت و آمد کردن در شهرهای بزرگ می هراسند. نباید فریب چند شعار فیسبوکی که از سوی یک عده 

داده می شوند، را خورد. واقعیت های جنگ افغانستان ملموس تر از آن اند که رییس جمهوری با چیغ های بنفش خود تالش می کند، 

آن ها را پنهان نگه دارد. این واقعیت ها پنهان شدنی نیستند چون همه روزه جان ده ها تن را در این کشور می گیرند. تلخ ترین بخش 

جنگ افغانستان آن است که مدیران آن توانایی مهار وضعیت را ندارند
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یافته های تازۀ صندوق بین المللی کودکان )یونیسف( 
نشان می دهد که ساالنه 95۰۰ کودک در افغانستان به 
سبب مبتال شدن به بیماری اسهال جان خود را از دست 

می دهند.
در گزارش تازۀ این نهاد آمده است: با وجودی که مرگ 
و میر کودکان زیر سن پنج سال از 1۰ هزار کودک در 
سال کاهش یافته، ولی در هر روز 26 کودک به دلیل 

ابتال به اسهال جان خود را از دست می دهند.
 یونسیف گفته  که مرگ و میر ناشی از بیماری اسهال 
به دلیل نگران کننده است که این بیماری را می توان از 

راه های ساده  پیشگیری کرد.
بر اساس این گزارش، همه ساله 8۰ هزار کودک در 
افغانستان در اثر بیماری های مختلف ضایعه می شوند 

که بیمار اسهال 12درصد آن را تشکیل می دهد.  
یک ونیم  که  می دهد  نشان  همچنان،  نهاد،  این  یافته 
میلیون کودک در افغانستان از “سوء تغذیه” رنج می برند 
و بی توجهی به بهداشت دلیل اصلی ابتال به بیماری 
اسهال می باشد. صدوق بین المللی کودکان باور دارد 
که دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت در شهرها و 
روستاها محدود است و مردم افغانستان از این نظر در 

وضعیت بدی قرار دارند.
یونسیف گفته است که ترویج بهداشت برای سالمتی 
و  بهترین  آن ها  میر  و  از مرگ  کودکان و جلوگیری 

موثرترین راه است.
هرچند وزارت صحت در این مورد اظهار نظر نکرده  
است، اما برخی از پزشکان می گویند که در صورتی 

که خانواده ها توجه کنند، اسهال قابل پیشگیری است.
محمد حسین انورزی متخصص داخله گفته که آب 
نوشیدنی کامال غیرصحی است. بیشتر اطفال وقتی از 

این آب ها می نوشند به اسهال مبتال می شوند.
به گفته آقای انورزی دلیل اصلی ابتال به اسهال، نوشیدن 
آب ناپاک است و زمانی که یک کودک به اسهال مبتال 
می شود، 7۰ درصد آب وجودش را از دست می دهد 

که در نتیجه آن کودک قربانی می شود.
پزشکان با اشاره به فقر و بی کاری می گویند که اسهال 
بیشتر از خانواده های فقیر قربانی می گیرد زیرا از یک 
سو در این خانواده ها بهداشت مراعات نمی شود و از 
سوی دیگر وقتی کودکان فقیر به اسهال مبتال می شوند، 

توانایی اقتصادی انتقال آن ها به مراکز درمانی و پرداخت 
پول برای تداوی چنین کودکان وجود ندارد.

میر  و  مرگ  از  که  این  برای  می گوید  انورزی  آقای 
کودکان جلوگیر شود خانواده ها باید در پاکی و نظافت 
محیط زنده گی و آب و غذا توجه بیشتر کنند. اولین 
وظیفه خانواده ها این است که آب و غذای کودک باید 
پاک باشد و سبزی و میوه پس از شستشو به کودکان 

داده شود.
دلیل اصلی اسهال نوشیدن آب ناپاک است. در یک 
آلوده گی آب  تکان دهند ه یی در مورد  آمار  اخیر  سال 
نشر شده است. نهادهای صحی گفته اند که مردم باید 
در نوشیدن آب محتاط باشند و پیش از نوشیدن آن 

را بجوشانند.
که  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  حال،  همین  در 
پروژه های آبرسانی را تطبیق می کند می گوید: دسترسی 
رستمی  اکبر  است.  شده  بیشتر  نوشیدنی  آب  به 
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید: این 
وزارت به همکاری یونسیف در حال تطبیق پروژه های 
برای مردم است. در حال  پاک  آشامیدنی  تامین آب 
حاضر براساس آمار احصاییه مرکزی، دسترسی مردم 
روستاها به آب آشامیدنی به 58 درصد رسیده؛ این در 
حالیست که در سال 2۰۰3 دسترسی مردم به آب پاک 

بین 18 تا 2۰ درصد بود.

به گفته آقای رستمی در سال جاری کار آبرسانی 45۰ 
ساکنان  پروژه ها  این  تکمیل  با  و  دارد  جریان  شبکه 
این پروژه ها از آب پاک برخوردار خواهند  همجوار 
تطبیق  برای  کافی  پول  که  افزود  هم چنا ن،  او  شد. 
پروژه های آبرسانی در وزارت انکشاف دهات وجود 

دارد.
درهمین حال، ممسووالن در والیت دایکندی، مرکز 
آن نیلی را اولین ولسوالی »عاری از رفع حاجت در 
فضای باز« اعالم کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات 
می گوید: تالش دارد تا مردم را تشویق کند که به جای 
فضای باز، با ساخت تشناب ها زمینه بهتر محیط پاک 

را فراهم کنند.
از  یکی  زیست  محیط  و  بهداشت  و  رسانی  آب 
برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات است. این 
برنامه از یک طرف آب آشامیدنی پاک را برای مردم 
فراهم می کند و از سوی دیگر مردم را تشویق می کند تا 

در پاک نگهداشتن محیط زنده گی شان بکوشند.
این در حالیست که هنوز در شماری از روستاها مردم 
بجای تشناب ها در فضای باز رفع حاجت می کنند و 
این خود سبب آلوده گی محیط زنده گی می شود. حتا 
در شهرهای افغانستان نیز تشناب کافی وجود ندارد و 

شهروندان به این دلیل با مشکل زیادی روبرو هستند.

دلیل اصلی اسهال نوشیدن آب ناپاک است. در یک سال اخیر آمار تکان دهند ه یی در مورد آلوده گی آب نشر شده 
است. نهادهای صحی گفته اند که مردم باید در نوشیدن آب محتاط باشند و پیش از نوشیدن آن را بجوشانند.

در همین حال وزارت احیا و انکشاف دهات که پروژه های آبرسانی را تطبیق می کند می گوید: دسترسی به آب 
نوشیدنی بیشتر شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید: این وزارت به همکاری 
یونسیف در حال تطبیق پروژه های تامین آب آشامیدنی پاک برای مردم است. در حال حاضر براساس آمار احصاییه 
مرکزی، دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی به ۵۸ درصد رسیده؛ این در حالیست که در سال ۲۰۰۳ دسترسی 

مردم به آب پاک بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بود.

بخش  »بی بی سی«  شبکۀ  مسووالن  پیش،  روز  دو 
  »BBC Dari« نام  به  را  تازه یی  تارنمایی  افغانستان، 
ایجاد کردند و گفتند که این بخش را جایگزیِن بخش 
»بی بی سی افغانستان« کرده اند. اما در دو روز گذشته، 
این اقدام مسووالن بی بی سی بخش افغانستان، موجی 
ُکل،  در  و  تاریخ نگاران  شاعران،  تنِد  انتقادهای  از 
نویسنده گان فارسی زباِن افغانستان را در پی داشته است.

بسیاری از نویسنده گان کشور به این باور اند که این 
تا نشان دهند  این قصِد ساخته شده است  به  تارنما 
است،  »فارسی«  زبان  از  جدا  و  غیر  »دری«  زبان  که 
درحالی که به لحاظ علمی، تاریخی، ادبی و از منظِر 

زبان شناسی، فارسی، دری و تاجیکی یک زبان است.
آنان مسووالِن  این شبکه را متهم به اشاعۀ بی اعتمادی 
و  کرده  افغانستان  شهروندان  میان  تفرقه  ایجاد  و 
را  شبکه  این  پس  این  از  تا  خواستند  شهروندان  از 
دنبال نکنند. آنان هم چنان کارزاری را راه اندختند و 
از شهروندان خواستند تا به بخش جهانی این شبکه 
بخش  شدن  بسته  خواهان  و  بفرستند  شکایت نامه 

»بی بی سی دری« شوند.
محمد اکرام اندیشمند، از نویسنده گان و تاریخ نگاراِن 
کشور در واکنش به ایجاد این تارنما، در صفحۀ رسمی 
فیسبوکش با این عنوان »تفرقه بینداز، حکومت کن«، 
نوشته است: "ایجادِ صفحۀ »بی بی سی دری« تنها در 
همین سیاست »تفرقه بینداز، حکومت کِن« انگریزی 

دوران استعمار بریتانیا قابل توجیه و تفسیر است".
آقای اندیشمند می افزاید که این تقسیم بندی برای زبان 
فارسی به مثابۀ یک زبان واحد، از نظر علمی، منطقی 
و حتا اخالقی غیر موجه و غلط است. بی بی سی با این 
عمل تفرقه انگیزِ انگریزی، خود را بی اعتبار و شرمنده 

می سازد.

در سوی دیگر، عزیز آریان فر، تاریخ نگار و پژوهشگِر 
ارشد در دانشگاه »سانکت پتربورگ« نگاشته است که 
»پارسی« بار بسیار جامع و گسترده و چند بعدی دارد، 
اما »دری« تنها دارای یک مفهوم مشخص و معین است 
و چیزی همانند نام خاص تنها برای یک زبان یعنی 

پارسِی نو.
آقای آریان فر افزوده است: "هنگامی که می گوییم زبان 
پارسی، در واقع، این اصطالح چند موضوع را در بر 

می گیرد: 
سرزمین  ایران،  )پشتۀ  پارس  سرزمین  مردم  زبان   .1
برگیرندۀ  پارسی در  زبان  تاریخی،  بُعد  عجم( 2. در 
نو  و  میانه  و  باستانی  از  اعم  پارسی  زبان های  همه 
می گردد. 3. زبان علمی-اکادمیک )علم زبان شناسی(. 
در همه پژوهشگاه و پژوهشکده های جهان زبان ما را 
به نام زبان پارسی می شناسند. 4. در بعد بین المللی و 
جهانی: در همه کشورهای جهان از روزگار باستان تا 
کنون، زبان ما را زیر نام پارسی می شناسند. برای مثال، 
در آثار چیِن باستان این زبان را به نام »پوسو« خوانده 
اند. در زبان یونانی همین گونه زبان پرسی خوانده شده 
است. در زبان انگلیسی پرزین یا پرشین و در آلمانی 
پرزش و در روسی پرسیدسکی. در زبان عربی فرسی 
یا فارسی و در زبان های عربی و هندی، فارسی. در یک 
سخن، در همه کشورهای جهان در همه ادوار تاریخی 
و در همه آثار مکتوب، این زبان تنها یک نام دارد: زبان 
پارسی. 5. نام داخلی و عامیانه: روشن است مردم عام، 
زبانی به نام دری را نمی شناسند. عوام اعم از باشنده گان 
هند و پاکستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و 
کشورهای عربی و ترکیه و سرتاسر جهان این زبان را 

تنها با یک نام می شناسند: پارسی".
همزمان با این، عبدالحی خراسانی، نویسنده و دیپلمات 

برجستۀ کشور به این باور است که ما زبانی به نام زبان 
دری نداریم، دری صفت زبان فارسی است.

آقای خراسانی در صفحۀ فیسبوکش می نگارد: "می توان 
زبان فارسی را به نام های پارسی، فارسی میانه، فارسی-

دری در نظم و نثر استعمال کرد، اما این که در راستای 
استراتیژی مشخص سیاسی تک هویتی فاشیسم، زبان 
فارسی را به زبان های )دری، تاجیکی و فارسی( تقسیم 
کنیم، این خیانت به سپهر بلند و گسترده یی فرهنگ و 

تمدن زبان فارسی می باشد".
در حین حال، کاظم کاظمی، یکی از شاعران برجستۀ 
فارسی زبانیم.  "ما  است:  نوشته  صفحه اش  در  کشور 
بی بی سی، در صفحۀ فیس بوک خود »فارسی« و »دری« 
ترفندهای  از  این  البته  و  است  کرده  جدا  هم  از  را 
دیرین فارسی ستیزان و حامیان آنان برای جداساختن 
فارسی زبانان از هم دیگر است که البته کم ترین ثمرۀ آن، 
کوتاه کردن دست فارسی زبانان افغانستان از میراث و 

مفاخر کهن فارسی است".
امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور می نگارد: 
بی بی سی را تحریم کنید. مصاحبه ندهید، برایش مقاله 
ننویسید و هرجا نمادی از بی بی سی را دیدید، لعنت 
بفرستید تا بدانند فقر مادی ما معنای فقر فرهنگی و 
معنوی را نمی دهد و »ملت با شرفی در دل کهساری 

هست«.
آقای صالح در ادامۀ یاداشتش آورده است: "روایت های 
حنظلۀ  که  است  آن  گواه  تاریخ،  محکم  و  استوار 
است.  پارسی زبان  شاعران  نخستین  از  بادغیسی، 
بادغیس اکنون نیز والیت پُر افتخار افغانستان است. 
شاهنامه در کشور من یعنی در غزنه نوشته شده است و 
به فرمایش شاهان سرزمین من نوشته شده است. یعنی 
بنام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه برنگذرد. 

رودکی شعر معروف اش »بوی جوی مولیان آید همی« 
را در سرزمین من سروده است. قرن ها است که به من 
»فارسی وان« می گویند و من به خاطر حرف زدن با یک 
ایرانی، تاجیکی، فارسی زبان کاشغری با یک بخارایی و 
سمرقندی به ترجمان نیاز ندارم. احمدشاه بابا امپراطور 
پشتون تبار ولی فارسی زبان افغانستان بود که دیوان اش 
به فارسی نوشته شده و مقبره اش با فارسی مزین است. 
زبان دربار شاهان سوات تا بیست سال قبل نیز فارسی 
بود. مالکیت معنوی پشتون تبارهای افغانستان بر فارسی 
گاهی بیشتر از دیگران است، حتا ایرانیان. پس با این 
بنیاد محکم و استوار که هیچ باد و باران در طول قرن ها 
آن را صدمه نزده است، چند تا آدم معاش بگیر و آلۀ 
دست به دستور استعمار کهن که همه نیرنگ هایش افشا 
است، نمی تواند به من مرز فرهنگی و زبانی ایجاد کند، 
چون »جغرافیای معنوی ماست فارسی«، نگران نباشید".
اما مبنه بکتاش، مسووِل بخش افغانستاِن شبکۀ جهانی 
و  نویسنده گان  انتقادهای  به  واکنش  در  بی بی سی 
شهروندان می گوید: بی بی سی به این باور است که برای 

نزدیک شدن بیشتر به مخاطبان، باید به شیوه و لهجۀ 
خودشان حرف بزند. همزمان، دری به عنوان یکی از 
زبان های رسمی افغانستان در قانون اساسی آن کشور 
درج است. بنابر این، این یک تصمیم تازه نیست که 

بی بی سی به دری برنامه و نشرات داشته باشد". 
»بی بی سی  صفحۀ  نام  ما  است:  افزود  بکتاش  بانو 
افغانستان« را به این دلیل تغییر دادیم که این صفحه 
عمدتاً مطالب برنامه های رادیویی دری ما را بازتاب 
می دهد. ما برای کمک به مخاطبان، می خواهیم که رابطه 
بین رادیو و صفحۀ فیسبوک ما هرچه روشن تر باشد. 
هیچ انگیزۀ سیاسی و فرهنگی در پشت این تصمیم 
به  بیشتری  تغییرات  آینده  ماه های  در  ندارد.  وجود 
وجود خواهد آمد و عنوان صفحه ما نام »بی بی سی نیوز 
دری« خواهد گرفت تا با سایر سرویس ها در بی بی سی 
یکسان شود. یعنی به تدریج نام حساب این سرویس ها 
در شبکه های اجتماعی، بی بی سی نیوز به عالوه زبان 

مربوطه خواهد بود".

آگاهان و نویسنده گان:

جداپنداری فارسی و دری 
است ناکام  برنامۀ 

صندوق بین المللی کودکان:

۵۰۰ کودک در افغانستان  ساالنه ۹ هزار و 
می شوند اسهال  بیماری  قربانی 

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

1. زبان مردم سرزمین پارس )پشتۀ ایران، سرزمین عجم( 2. در بُعد تاریخی، زبان پارسی در برگیرندۀ همه زبان های پارسی اعم از باستانی و میانه و نو می گردد. 3. زبان علمی-
اکادمیک )علم زبان شناسی(. در همه پژوهشگاه و پژوهشکده های جهان زبان ما را به نام زبان پارسی می شناسند. 4. در بعد بین المللی و جهانی: در همه کشورهای جهان از 
روزگار باستان تا کنون، زبان ما را زیر نام پارسی می شناسند. برای مثال، در آثار چیِن باستان این زبان را به نام »پوسو« خوانده اند. در زبان یونانی همین گونه زبان پرسی خوانده 
شده است. در زبان انگلیسی پرزین یا پرشین و در آلمانی پرزش و در روسی پرسیدسکی. در زبان عربی فرسی یا فارسی و در زبان های عربی و هندی، فارسی. در یک سخن، 
در همه کشورهای جهان در همه ادوار تاریخی و در همه آثار مکتوب، این زبان تنها یک نام دارد: زبان پارسی. 5. نام داخلی و عامیانه: روشن است مردم عام، زبانی به نام دری را 
نمی شناسند. عوام اعم از باشنده گان هند و پاکستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی و ترکیه و سرتاسر جهان این زبان را تنها با یک نام می شناسند: پارسی

زبان دربار شاهان سوات تا بیست سال قبل نیز فارسی بود. مالکیت معنوی پشتون تبارهای افغانستان بر فارسی گاهی 
بیشتر از دیگران است، حتا ایرانیان. پس با این بنیاد محکم و استوار که هیچ باد و باران در طول قرن ها آن را صدمه 
نزده است، چند تا آدم معاش بگیر و آلۀ دست به دستور استعمار کهن که همه نیرنگ هایش افشا است، نمی تواند به 

من مرز فرهنگی و زبانی ایجاد کند، چون »جغرافیای معنوی ماست فارسی«، نگران نباشید".
اما مبنه بکتاش، مسووِل بخش افغانستاِن شبکۀ جهانی بی بی سی در واکنش به انتقادهای نویسنده گان و شهروندان 
می گوید: بی بی سی به این باور است که برای نزدیک شدن بیشتر به مخاطبان، باید به شیوه و لهجۀ خودشان حرف 
بزند. همزمان، دری به عنوان یکی از زبان های رسمی افغانستان در قانون اساسی آن کشور درج است. بنابر این، این 

یک تصمیم تازه نیست که بی بی سی به دری برنامه و نشرات داشته باشد

هرچند وزارت صحت در این مورد اظهار نظر نکرده  است، اما برخی از پزشکان می گویند که در صورتی که 
خانواده ها توجه کنند، اسهال قابل پیشگیری است.

محمد حسین انورزی متخصص داخله گفته که آب نوشیدنی کامال غیرصحی است. بیشتر اطفال وقتی از این آب ها 
می نوشند به اسهال مبتال می شوند.

به گفته آقای انورزی دلیل اصلی ابتال به اسهال، نوشیدن آب ناپاک است و زمانی که یک کودک به اسهال مبتال 
می شود، ۷۰ درصد آب وجودش را از دست می دهد که در نتیجI آن کودک قربانی می شود.
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بخش دوم و پایانی

به کودک تان نشان دهید که مراقِب او هستید و او را درک 
نشان  کودک تان  نگرانِی  به  کردن  توجه  بنابراین  می کنید. 
او  که  می کند  کمک  و  دارید  توجه  او  به  شما  که  می دهد 
احساس کند از طرِف شما حمایت و درک می شود. دربارۀ 
اتفاقاِت خوبی که افتاده است، با او صحبت کنید و بگذارید 
مثبت،  تجربیات  و  پیشرفت  موفقیت،  دربارۀ  فرزندتان 

احساساتش را بیان کند. 
همیشه فرزندتان را برای حل مسایل راهنمایی کنید. در واقع 
شما می توانید به جوانان تان کمک کنید تا یاد بگیرند از عهدۀ 
نگرانی شان  از  طریق  این  از  و  برآیند  زنده گی  چالش های 

بکاهند. 
زمانی که فرزند شما دربارۀ مشکلی صحبت می کند، به او 
پیشنهاد دهید که با یک دیگر برای آن راه حلی را پیدا کنید. 
برای مثال، اگر فرزند شما دربارۀ امتحان ریاضِی خود نگران 
است، به او وعده دهید که کمکش می کنید تا خوب درس 

بخواند. از این راه نگرانی اش کم خواهد شد. 
◄ مشکالت را برای آن ها تجزیه و تحلیل کنید 

دربارۀ  جوان ها،  با  مخالفت  به جای  باید  موارد،  بیش تر  در 
مشکل آن ها درست فکر کنید و با یک دیگر راه حل پیدا کنید. بهتر است مشکالت را برای آن ها 
تجزیه و تحلیل کنید و از تجربۀتان در این زمینه کمک بگیرید. به این ترتیب، او نقش فعالی خواهد 

داشت و یاد می گیرد که چه گونه به طور مستقل از عهدۀ مشکالت برآید. 
گاهی اوقات آن ها دربارۀ مسایلی که اتفاق افتاده است، نگران می شوند و این، زمانی است که والدین 

می توانند چشم انداز و دورنمایی از آن برای شان ترسیم کنند. 
اگر فرزندتان نمرات پایینی در امتحاناتش کسب کرده، به او بگویید که احساساتش را درک می کنید. 

سپس یادآوری کنید که هم چنان راه برای جبران وجود خواهد داشت. 
اهمیت این مساله را تصدیق کنید و بگذارید او بداند علی رغم نتیجه یی که می گیرد، شما به او افتخار 

می کنید و می دانید که تمام تالشش را انجام داده است. 
قابل حل و موقتی  کنید که مشکالت  تأکید  کنید،  را کوچک  فرزند خود  این که احساسات  بدون 
هستند و روزهای بهتر و فرصت های دیگری نیز برای او وجود خواهد داشت. به آنها یادآور شوید 

هر اتفاقی که رخ دهد، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. 
والدین می توانند با به بحث گذاشتن موضوعاتی که باعث نگرانی نوجوان شان از آینده شده، با دادِن 
اطالعات دقیق و تصحیح تصور غلط آنان دربارۀ این مسایل، به آنان کمک کنند. به آنان اطمینان 

دهید که بزرگ ترها از آنان محافظت خواهند کرد. 
اگر  تأثیر می گذارد.  آن ها هم  بر  اقتصادی،  اجتماعی و  به مسایل  باشید که عکس العمل شما  آگاه 
شما اضطراب و خشم خود را دربارۀ اتفاقات دور و برتان بدون کنترل بر احساسات تان بیان کنید، 
نوجوان تان نیز همین گونه عکس العمل نشان خواهد داد. اما اگر شما نگرانِی خود را از طریق روِش 
فعال بیان کنید و دربارۀ حوادث تمایز قایل شوید، فرزندتان خوش بینی بیش تری خواهد داشت و 

این توانایی نیز در او ایجاد می شود. 
و  اطمینان  دارند،  احتیاج  که  چیزی  تنها  به  می شوند،  نگران  نوجوانان  وقتی  اوقات  بسیاری 
آرامش بخشی والدین شان است. این آرامش بخشی می تواند به شکل در آغوش گرفتن، گفتن کلمات 
صمیمانه و از ته دل یا گذراندِن اوقات با آنان باشد. این عمل به آن ها یاد می دهد تا بدانند هر اتفاقی 

که بیافتد، والدین با مهر و محبْت پشتیبان آن ها هستند. 
نوجوان تان  برای  خوبی  نمونۀ  که  کنید  تالش  همواره 
باشید. بهترین درسی که می توانید به نوجوان تان بدهید، آن 
چیزی است که در عمل به او نشان می دهید. پاسخ شما به 
و  چالش ها  با  وی  برخورد  راهگشای  خودتان،  نگرانی های 

مشکالت خواهد بود. 
نیز  آن ها  می شوید،  مسایل عصبی  با  برخورد  در  وقتی شما 
یاد می گیرند همین برخورد را در موقعیت های مشابه داشته 
]گیالس[  لیوان  پُر  قسمت  شدن،  عصبانی  به جای  باشند. 
صحبت  نگرانی های تان  دربارۀ  که  هنگامی  و  کنید  نگاه  را 
زبان  به  خود  موقعیِت  دربارۀ  را  افکار خوش بینانه  می کنید، 
بیاورید. پاسخ خوش بینانه و بااعتماد به نفس، به نوجوان تان 
فردا روز دیگری  یاد می دهد که مشکالْت موقتی هستند و 

خواهد بود.

بخش ششم و پایانیعبدالمنان دهزاد
مهم تریـن پیـام مردم سـاالری بـرای امروزیـان 
»سـوژه«،  کنـار  در  را  انسـان  کـه  اسـت  ایـن 
»فاعـل سیاسـی« هـم معرفی می کنـد. یعنی اگر 
کسـی روزی فرمانـروای یک ملت شـد، بپذیرد 
کـه روزی دیگـر فرمان بـِر همـان ملت باشـد و 
قـدرِت سیاسـی را میراثـی و خانواده گی نکند. 
اسـالمی،  اکثریـت حاکمـاِن کشـورهای  ولـی 
هنـوز بـه ایـن رازِ سـترگ پـی  نبرده انـد. آن ها 
سـعی می کننـد کـه انسـان ها را چیـزی بیشـتر 
سـوژه یی  نـگاهِ  نکننـد.  تعریـف  »سـوژه«  از 
و  بـودن  امـروز، محـق  انسـان در جهـان  بـه 
بازیگـری انسـان را در صحنـۀ روزگار منتفـی 
اسـتبداد و  بـه  منتفـی کـردن آن هـا،  می کنـد؛ 
دلیـل  بـه همیـن  منتهـی می شـود.  بی عدالتـی 
اسـت کـه آن هـا  دسـت بـه انحصـار قـدرت 
زده و هیچ شـهروند دیگر را شایسـتۀ سیاسـت 
کشـورها  ایـن  شـهروندان  نمی داننـد.  کـردن 
نقـد  از  حتـا  ـ  عربـی  کشـورهای  به ویـژه  ـ 
حاکمان شـان  ناعادالنـۀ  سیاسـت های  نمـودن 
ایـن  بـه  به تنهایـی دسـت  این هـا  محروم انـد. 
قدرت منـد  کشـورهای  نمی زننـد؛  کارهـا 
و  امریکایـی  سیاسـت مداراِن  به ویـژه  غربـی، 
کـه  آرمان گرایـی  و  ایـده آل  حکومت هـای 
بـا شـعارِ  مردم سـاالری و حقـوق بشـر پیـش 
می رونـد، از ایـن حاکمـاِن مسـتبد و دیکتاتـور 
می کننـد.  همه جانبـه  پشـتیبانِی  و  حمایـت 
دلیلـش هم آن اسـت کـه منافع غـرب و امریکا 
در بـودِن این حاکمان مسـتبد برآورده می شـود 

مردم سـاالر!  و  دموکراتیـک  نظام هـای  تـا 
بـه بـاور برخـی پژوهش گـران و تحلیل گـران 
جهانـی، رشـد بنیادگرایـی و تنـدروی دینی در 
جهـان اسـالم، ریشـه در بازی هـای دوگانـه و 
منطقـه  در  امریکایـی  مقامـات  مداخله گرایانـۀ 
و  افتـاد  اتفـاق  مصـر  در  کـه  دارد. حادثه یـی 
رییس جمهـوری کـه برآمـده از دِل انتخابات و 
رأی مـردم بـود، به وسـیلۀ کودتـای نظامی کنار 
زده شـد؛ تأثیـر بزرگـی را بر پیکـِر جنبش های 
تحلیـل،  یـک  در  و  گذاشـت  به جـا  اسـالمی 
ایـن واقعـه آخریـن میـخ ناامیدی را بـر تابوت 
جنبش هـای  کوبیـد.  اسـالمی  جنبش هـای 
اسـالمی از جملـه اخوان المسـلیمین مصـر، بـه 
روش هـای مدنی و مردم سـاالر تـن داده بودند 
ریاسـت  بـه کرسـی  مـردم  آرای  از طریـق  و 
جمهـوری تکیـه زدنـد. امـا بـاالی ایـن حزب 
کودتـای نظامـی صورت گرفـت و از قدرت به 
زور سـبک دوش شـد. برخـورد غیردموکراتیِک 
نظامیـان مصری با سـکوت کشـورهای غربی و 
امریـکا همراه بود. این برخـوردِ دوگانۀ مقاماِت 
غربـی و امریکایـی تنها باالی مصر نبـود، بلکه 
عیـِن ایـن دیـد را در افغانسـتان هـم داشـتند. 
سیاسـت گران غربـی و مقامـات امریکایـی، بـه 
مـردم افغانسـتان نیـز ایـن حـق را ندادنـد کـه 
خودشـان زعیم ملی کشورشـان را توسط آرای 
پاک شـان انتخاب کننـد. پیوسـته انتخابات های 
افغانسـتان بـا مداخلـۀ صریـِح امریـکا همـراه 
بـود. آن هـا از هـر وسـیله سـود می جسـتند که 
را  دیکته شـدۀ خویـش  و  افـراد دست نشـانده 

بـاالی مـردم افغانسـتان بقبوالنند، کـه انتخابات 
نمونـۀ  افغانسـتان)1393( درشـت ترین  پسـین 

آن اسـت. 
در  امریـکا  مداخله گرانـۀ  برخوردهـای  ایـن 
جهـان اسـالم، صفـوف بنیادگرایـی و تندروی 
را محکم تـر کـرد. تـا جایی کـه گفته می شـود، 
افتـاد،  بعـد از حادثه یـی کـه در مصـر اتفـاق 
خاورمیانـه  کشـورهای  جوانـاِن  از  موجـی 
دینـی  تنـدرواِن  و  افراط گرایـان  صفـوِف  بـه 
پیوسـتند؛ تندروانـی کـه تنهاتریـن راهِ رسـیدن 
بـه اهداف شـان را جنـگ و سـالح می داننـد تا 

مردم سـاالر!  و  مدنـی  مبـارزه 
یکـی از بحث هـای دیالکتیک میـان جنبش های 
رادیـکاِل  جنبش هـای  و  میانـه رو  اسـالمی 
تنـدرو ایـن بـود کـه مسـلمانان نبایـد فریـِب 
دل  و  بخورنـد  را  غربـی  کفرآمیـز  شـعارهای 
بـه مردم سـاالری و تـن بـه انتخابـات  بدهنـد؛ 
بـه  نمی توانیـم  انتخابـات  طریـق  از  مـا  زیـرا 
اهداف مـان در جهـان دسـت یابیـم. از سـوی 
اعتدال گـرای  و  میانـه رو  جنبش هـای  دیگـر 
اسـالمی، جنـگ و ویرانـی را راه حـِل جهـان 
اسـالم نمی دانسـتند و از روش های دموکراتیک 
نشـاندِن  کرسـی  بـه  بـرای  مردم سـاالر  و 
حق شـان اسـتفاده می کردنـد. ولـی اتفاقـی کـه 
بـاالی حکومـِت مردمـی در مصر آمـد، براهین 
را  مذهبـی  تنـدرواِن  و  بنیادگرایـان  دالیـِل  و 
قوی تـر و صفـوِف آنـان را مسـتحکم تر نمـود. 
از ایـن واقعه دیری نگذشـت کـه خاورمیانه به 

تنـور داِغ آدم کشـی تبدیـل گردیـد.
در  ناامیـدی جوانـان  و  محرومیـت  بـی کاری، 
بازی هـای  و  یک سـو  از  اسـالمی  کشـورهای 
کاذِب مقامـات غربی در منطقه از سـوی دیگر، 
جنبش هـای  کـه  سـاخت  مسـاعد  را  زمینـه 
جوانـان  میـان  از  به راحتـی  مذهبـی  تنـدروی 
سـربازگیری کننـد. برآینـد این وضعیـت، منجر 
گروه هـای  خطرناک تریـن  آمـدِن  پدیـد  بـه 
اغلـِب کشـورهای اسـالمی شـد  ویرانگـر در 
کـه امیـد بسـیاری ها را بـه یأس مبدل سـاخت. 
وجـود این گروه هـای ویرانگر، هیچ آسـیبی به 
امریـکا و غـرب نمی رسـاند؛ ایـن مسـلمان ها 
و کشـورهای اسـالمی هسـتند کـه قربانـی این 
مذهبـی  تنـدروان  دهشـت افکنی  و  بازی هـا 
سیاسـت های  تـداومِ  بـرای  امریـکا  می شـوند. 
سـلطه گرایانه اش در جهـان راهـی نـدارد به جز 
ایـن  از جهـان.  بخش هایـی  در  دشمن تراشـی 
را  امریکایـی  مقامـاِت  عـزم  دشمن تراشـی، 
اسـتوارتر نمـوده و بـر یکه سـاالری در جهـان 

فشـرده اند.  پـا 
در ُکل، تیوری هـای هژمونی طلبانه یـی همچـون 
»برخـورد  اسـالم«،  »قـوس  سـبز«،  »کمربنـد 
تمدن هـا«، »پایـان تاریـخ«، بازی هـای کاذبانـه 
و مداخله گرایانـۀ مقامـاِت غربـی از یک طـرف 
و  بازی هـای ناعادالنـۀ شـماری از کشـورهای 
از طـرف  اسـالمی و حاکمـاِن مسـتبد عربـی 
دیگـر، دسـت بـه دسـِت هـم داده انـد تـا نیمی 
پامـاِل  بدین سـو  دیربـاز  از  اسـالم  جهـاِن  از 

شـوند.   دهشـت افکنی 
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جهـان    اسالم
    عوامل بحران زا

در  پایینـی  نمـرات  فرزندتـان  اگـر 
او  بـه  کـرده،  کسـب  امتحاناتـش 
درک  را  احساسـاتش  کـه  بگوییـد 
می کنیـد. سـپس یـادآوری کنیـد که 
جبـران وجـود  بـرای  راه  هم چنـان 

داشـت.  خواهـد 
تصدیـق  را  مسـاله  ایـن  اهمیـت 
کنیـد و بگذاریـد او بدانـد علی رغم 
نتیجه یـی کـه می گیـرد، شـما بـه او 
افتخـار می کنیـد و می دانیـد که تمام 

تالشـش را انجـام داده اسـت. 
فرزنـد  احساسـات  این کـه  بـدون 
تأکیـد  کنیـد،  کوچـک  را  خـود 
قابـل حـل و  کنیـد کـه مشـکالت 
بهتـر  روزهـای  و  هسـتند  موقتـی 
بـرای  نیـز  دیگـری  فرصت هـای  و 
او وجـود خواهـد داشـت. بـه آنهـا 
یـادآور شـوید هـر اتفاقـی کـه رخ 
دهـد، همـه چیـز بـه خوبـی پیـش 

رفـت.  خواهـد 
بحـث  بـه  بـا  می تواننـد  والدیـن 
باعـث  کـه  موضوعاتـی  گذاشـتن 
نگرانـی نوجوان شـان از آینده شـده، 
بـا دادِن اطالعـات دقیـق و تصحیح 
ایـن  دربـارۀ  آنـان  غلـط  تصـور 
مسـایل، بـه آنـان کمـک کننـد. بـه 
آنـان اطمینـان دهیـد کـه بزرگ ترها 
کـرد.  محافظـت خواهنـد  آنـان  از 
باشـید کـه عکس العمـل شـما  آگاه 
بـه مسـایل اجتماعـی و اقتصـادی، 
بـر آن هـا هـم تأثیـر می گـذارد. اگر 
را  خـود  خشـم  و  اضطـراب  شـما 
دربـارۀ اتفاقـات دور و برتـان بدون 
بیـان  احساسـات تان  بـر  کنتـرل 
نیـز همین گونـه  کنیـد، نوجوان تـان 
داد.  خواهـد  نشـان  عکس العمـل 

حـل  بـرای  را  فرزندتـان  همیشـه 
واقـع  در  کنیـد.  راهنمایـی  مسـایل 
جوانان تـان  بـه  می توانیـد  شـما 
کمـک کنیـد تا یـاد بگیرنـد از عهدۀ 
از  و  برآینـد  زنده گـی  چالش هـای 
ایـن طریـق از نگرانی شـان بکاهنـد. 
دربـارۀ  شـما  فرزنـد  کـه  زمانـی 
او  بـه  می کنـد،  صحبـت  مشـکلی 
پیشـنهاد دهیـد که بـا یک دیگر برای 
آن راه حلـی را پیـدا کنید. برای مثال، 
امتحـان  دربـارۀ  شـما  فرزنـد  اگـر 
ریاضـِی خـود نگـران اسـت، بـه او 
وعـده دهیـد کـه کمکـش می کنیـد

لگوی  ا
ی  برا خوبی 
ن تان  نوجوا

باشید



طنـز، همـواره مضامیـِن خـود را از البـه الي حـوادث اجتماعـي 
مي یابـد و در پـي آن، نگاهـي هم به مسـایل سیاسـي دارد. در این 
ارتبـاط، طنـز در نقـِش یـک آینـه عمل مي کنـد و بر آن اسـت که 
عیب هـاي افـراد را در مقابـل دیده گان شـان قرار دهـد؛ آن چنان که 
آینـده عمـل مي کنـد و نقایـص ظاهـري انسـان را نشـان مي دهد.

طنـز اصولـي و بنیادیـن، مي تواند افـراد پاکدامن را حفـظ کند، اما 
نمي توانـد آن چنـان کـه توقـع مـي رود، افـراد بدطینـت را هدایت 
کنـد؛ چـرا کـه جریان هـاي منفـي، متأسـفانه در سـطح جامعـه 
به سـرعت شـیوع پیـدا مي کننـد، و کمتـر دیـده شـده اسـت کـه 
یـک جریـان مثبـت بتوانـد بـر ذهـن و فکـر افـراد منفـي جامعـه 

کند. غلبـه 
در ایـن میـان، بایـد بـه لحن طنزپـرداز توجه شـود؛ چـرا که لحن 
راوي مي توانـد فـرد مخاطـب را قانـع، یـا در او ایجـاد شـک و 

کند.  شـبهه 
تحلیل گـران وادي طنـز و کنایـه، بـر ایـن باورنـد کـه یـک طنـز 
اصولـي، بایـد بـه مسـایلي چـون بیـان حقیقـت، کشـمکش ها و 
تضادهـا بپـردازد؛ و در ایـن راسـتا، پـس از ریشـه یابي معضالت، 

راه حـل مناسـب و منطقـي ارایـه دهـد.
گاه دیـده مي شـود اغلـب مـردم، میـان طنـز و هجو، تفاوتـي قایل 
نیسـتند و همـه را یکسـان مي پندارنـد. در صورتـي کـه میـان طنز 
و هجـو، تفـاوت عمـده وجـود دارد. طنـز اصوالً بازتـاب عمومي 

دارد و طنزپـرداز، در ایـن وادي، مسـایل و رویدادهـاي عمومي و 
همه جانبـه را در نظـر مي گیـرد. در صورتـي کـه هجـو، تنهـا بـه 
یـک فـرد خاص مي پـردازد، و بر آن اسـت کـه آن فـرد مذکور را 

هـدف قـرار دهد.
اصـوال ً وجـود عنصـر درشـت نمایي، مبالغـه و غلـو، در گسـتره 
طنـز، ضـروري اسـت؛ و نبایـد ایـن عناصـر حیاتـي را بـه بـاد 
انتقـاد گرفـت، و گمـان بـرد کـه طنـز از مقولـه داللت گـري و 

اسـت. شـده  دور  مسـتند گرایي، 
نکتـه قابـل اعتنـا، نقش آفرینـي عنصر طنـز در دنیاي شـعر و رمان 
اسـت. ایـن عنصـر، در ایـن دو نـوع ژانـر ادبـي، بسـیار کارسـاز 
بـوده، بسـیار مـورد توجـه مؤلفـان و نویسـندگان قـرار گرفتـه 
آن چنـان  طنـز  مقاله نویسـي،  وادي  در  کـه  صورتـي  در  اسـت. 
موفـق عمـل نکـرده، و معمـوالً بـه خاطـر بـروز حـوادث ناگـوار 
بـراي طنـز، از ایـن عنصـر جذاب اسـتفاده نشـده اسـتـ  در عین 

حال کـه مخاطـب طنز، آن چنـان تحت 
قـرار  مقالـه  مسـتقیم گویي هاي  تأثیـر 
نمي گیـرد. در صورتـي کـه در رمـان و 
شـعر، بـه وجود یـک واسـطه و به دلیل 
بیـان غیـر مسـتقیم مطالـب، مخاطـب 
بهتر پذیـراي انقادهاي طنزپرداز اسـت.
داشـتن  از  طنز پـرداز، جـدا  فـرد  یـک 
توانمنـدي الزم در بـه کارگیـري فنـون 
طنز، مي بایسـت بـه علوم مختفـي مانند 
روان شناسـي، سیاسـت، تاریخ، فلسفه و 
بـه خصـوص علـوم اجتماعي، آشـنایي 
الزم داشـته باشـد. او بایـد بـه مسـایل 
روز آگاه باشـد، مثـاًل علـل مردم گریزي 
ناهنجاري هـاي  بـه  بدانـد،  را  جوانـان 
بـروز  علـل  از  باشـد،  آشـنا  جامعـه 
تقدس زدایـي در جامعـه مـدرن آگاهـي 
داشـته باشـد، و از مقولۀ اسـارت انسان 

در دام ماشـین و رایانـه مطلـع باشـد.

الزم بـه ذکـر اسـت: درغـرب، معـادل طنـز و کنایـه، اصطـالح 
آیرونـي )Irony( و سـتایر )satier( اسـت. طنـز )IRony( در 
بیـان، کـه در  از فـن  ادبیـات، شـیوۀ هنرمندانه یـي اسـت  وادي 
زیرسـاخت و بن مایـه خـود، مفاهیـم ارزشـمند نهفتـه دارد. بـه 
عبـارت سـاده تر، در طنـز یـاد شـده، معمـوالً یک معنـاي ظاهري 
دیـده مي شـود و یـک معنـاي زیریـن و نهفتـه؛ که گاه ایـن دو، بر 
ضـد یکدیگـر عمـل مي کننـد. در طنـزي کـه در غرب زیـر عنوان 
satire مطرح اسـت، بیشـتر سـعي مي شـود به جنبه  هاي زشت و 
ناپاسـند انسـان ها و جامعـه توجـه شـود. نویسـنده، گاه از این فن 
اسـتفاده مي کنـد تـا اعتراضـات خـود را مطـرح سـازد. در چنیـن 

شـرایطي، گاه لحـن راوي طعنه آمیـز اسـت.
اسـتفاده از طعنـه و تمسـخر انسـان و رویدادهـاي اجتماعـي، هم 
بـه شـکل ادبـي و محترمانـه امکان پذیـر اسـت و هـم بـه صورت 

در شـکل  عامیانـه.  و  محاوره یـي 
او ّل، نویسـنده مغرضانـه برخـورد 
نکـرده، بلکـه قصـدش تصحیح و 
رفع اشـتباهات اسـت. در صورتي 
که در نـوع دوم، راوي قصد اذیت 
و آزار فـرد مذکور را دارد؛ بیشـتر 
مي خواهـد خـود را آرام سـازد. او 
بـه نتیجـۀ سـخنانش نمي اندیشـد. 
زبـان این فـرد، غالبًا تنـد و گزنده 
اسـت و از همـان ابتـدا، مخاطـب 
چـه  فردمذکـور  کـه  درمي یابـد 
قصـد و هدفـي را دنبـال مي کنـد.

معمـوالً در عرصـۀ ادبیـات و نقد، 
کمتـر از ایـن نـوع طنـز اسـتفاده 
نویسـندگان  از  و  مي شـود؛ 
کـه  مـي رود  توق ّـع  فرهیختـه 
حرمـت کالم خـود را حفـظ کنند 
قصـد  بـه  و  ادب،  کمـال  در  و 
ایجـاد تحـول در افـراد، دسـت به 

ببرنـد.  قلـم 
طنـز  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
اصلـي  گونـۀ  سـه  بـه   )Irony(

مي شـود:  تقسـیم 
◄ الف( طنز کنایه آمیز

ایـن طنـز کامـاًل ادبي اسـت؛ و به 
اشـتباهات  از  جلوگیـري  منظـور 
بـه  مي گـردد.  مطـرح  مکـرر، 
طـور مثـال، اگـر روزي متعلمـي 

در مکتـب بگویـد »مـن درس را نمي فهمـم«؛ و معلـم در جـواب 
بگویـد »خـوب! ما هـم بیش از این انتظـار نداشـتیم«، معلم از طنز 
)satire( اسـتفاده کـرد، و طعنـه در کالمـش وجـود دارد. امـا اگر 
روزي متعلـم مشـاهده کـرد معلمش بـا ناراحتي وارد صنف شـده 
و مي گویـد: »یـک خبـر بد برایـت دارم؛ نمـره ات عالي شـده!«، او 

از طنـز کنایه یـي اسـتفاده کـرده اسـت.
در طنـز کنایه یـي، تنهـا معنـاي ضـد آن چـه بیان شـده، مـورد نظر 
اسـت. در صورتـي کـه در انـواع پیچیـدۀ آن، نـه تنها همـان گفتۀ 
اول مـد نظـر اسـت، بلکـه معنـاي ضـد آن هـم مـورد نظـر بـوده 
اسـت. اسـتفاده از ایـن طنـز، ایـن خطـر را بـه همـراه دارد کـه 

شـخص شـنونده، دچـار سـوءتفاهم شـده، ناراحـت گـردد. 
◄ ب( طنز دراماتیك

گفتـۀ  میـان  کـه  مي شـود  گفتـه  طنـزي  بـه  دراماتیـک  طنـز 
شـخصیت هاي داسـتاني و خالـق داسـتان، اختـالف بینـدازد. بـه 
عبـارت سـاده تر، اختـالف بـر سـر گفتـۀ سـخنگو و منظـور و 
مقصـود اصلـي نویسـنده اسـت. گاه دیـده شـده کـه سـخن یکي 
از شـخصیت هاي داسـتاني، کامـال ً واضـح و آشـکار اسـت، امـا 

دارد. آن  از طـرح  دیگـري  مقصـود و غـرض  نویسـنده، 
◄ ج( طنز موقعیت

در ایـن طنـز، میـان پیش گویـي در بـروز حادثه یـي و خـود حادثه 
کـه بـه وقـوع مي پیونـدد، اختـالف وجـود دارد. بـه طـور مثـال، 
اگـر یـک شـب مـردي در سـینما بـا همسـر دومـش، بـه صورت 
تصادفـي، کنـار همسـر اولـش بنشـیند، چنیـن طنـزي بـه وقـوع 

مي پیونـدد.
در پایـان بایـد بـه ایـن مسـأله اشـاره شـود کـه انـواع طنزهـاي 
ذکـر شـده بـا پارادوکس یـا جمـالت تناقض نمـا، متفاوت اسـت. 
پارادوکـس، جمله یـي اسـت کـه ظاهـراً اشـتباه بـه نظر مي رسـد، 
امـا در باطـن، درسـت مثـل جملۀ معـروف »ادب از کـه آموختي؟ 

از بي ادبـان« اسـت.
نویسنده: حیدري
منبع: جام جم

 

5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2134     شنبه        13 عقرب  /   آ  با  ن       y    1396   15صفرالمظفر     y 1439  4 نوامبر     2017 www.mandegardaily.com

كوز   موپولیتیسم 

يا      مكتب    جهان      وطنی
تا   )COSMOPOLITISME( »کوزموپولیتیسم« 

پیش از قرن بیستم به عنوان یک باور و اعتقاد مطرح 

بود تا این که در قرن بیستم این ایده وارد ادبیات شد و 

به عنوان یک مکتب ادبی توسط دو شاعر و نویسندۀ 

پل  و   )Valery Larbaud(الربو والری  فرانسوی، 

موران )Paul Morand(، پایه ریزی شد. 

است  معنای مکتب »جهان وطنی«  به  کوزموپولیتیسم 

هموطِن  را  خود  باید  جهان  مردم  همۀ  معتقدند  که 

یکدیگر و تمام جای دنیا را وطِن خود بدانند. آنان 

به  جهانی،  ادبیاتی  و  فرهنگ  به  رسیدن  هدف شان 

نژادی  تفاوت های  از هرگونه وابسته گی ملی و  دور 

اتحاد  و  همبسته گی  دنبال  به  آنان  است.  فرهنگی  و 

اگر  وحدت،  این  دارند  عقیده  و  یکدیگرند  ملل  با 

واقعیت سیاسی نیست، به واقع باید در زمینۀ فرهنگی 

و ادبیات به وجود آید. 

در واقع بینان گذاران این مکتب ادبی، علیه تفکرات و 

احساسات میهن پرستانۀ برخی نویسنده گان نیمۀ دوم 

قرن هجدهم برخاسته بودند. این میهن پرستان افراطی، 

هر نویسنده و شاعر را متعلق به میهن، ملت و ادبیات 

ملی  احساسات  طریق  این  از  و  می دانستند  خودش 

پیروان  نظر  از  که  حالی  در  برمی انگیختند.  را  مردم 

مکتب جهان وطنی، شاعر و نویسنده باید با محدودۀ 

فرهنگ، تمدن و ادبیات خارجی آشنا شود و آن را 
حس و درک کند. 

سیاست  دنیای  در  شاید  مرزها  برداشتن  این  البته 

غیرممکن باشد، ولی شاعر و نویسنده وظیفه دارد 

این احساس همبسته گی و تعلق جهانی را در دنیای 

ادبیات به وجود آورد و برای رسیدن به این مقصود، 

از  تا  سفرکند  مختلف  کشورهای  به  باید  نویسنده 

احساس  و  نگرش  تفکر،  فرهنگ،  زبان،  با  نزدیک 

مردم که اجزای جدایی ناپذیر ادبیات هر ملتی است، 

آشنا شود. به همین دلیل آثار نویسنده گان این مکتب 

را می توان به نوعی سفرنامه های آنان دانست. 

مکتب  بنیان گذار  الربو،  والری  مثال،  عنوان  به 

به  سفر  در  را  خود  عمر  تمام  که  جهان وطنی 

کشورهای دیگر بود، نتیجۀ سفرهای طوالنی خود 

 les ـ   19۰8( اَ.اُ.بارنابوت«  »اشعار  کتاب  در  را 

poesies de A.O.Bornabooth( منعکس کرد. 

که  است  جهانگردی  و  ثروتمند  جوان  »بارنابوت« 

قالب  در  را  مشاهداتش  دنیا،  دور  به  سفر  طی  در 

شهرها،  مناظر  سفرهایش،  از  او  می کند.  بیان  شعر 

مردم  عقاید  و  افکار  احساسات،  عشق ها،  طبیعت، 

فرهنگ های  و  آداب و رسوم  از  و  مناطق مختلف 

دیده ها،  همان  واقع  در  که  می گوید،  آنان  متفاوت 

شنیده ها و تجربیات خالق اثر است. 

والری الربو بر چندین زبان تسلط کامل داشت و 

متن هایی به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی 

زبان ها  این  از  را  آثاری  بود و همچنین  نوشته  هم 

یا  شاعر  اگر  او  نظر  از  بود.  کرده  ترجمه  فرانسه  به 
برخوردار  بیشتری  زبانی  دانش  امکانات  از  نویسنده 
داشته  آشنایی  مختلف  کشورهای  ادبیات  با  و  باشد 
و  بهتر  هرچه  را  خود  ادبی  کارهای  می تواند  باشد، 
گسترده تر و با دیدی بازتر ارایه دهد و به هدف خود 
که همان ایجاد »ادبیاتی جهانی« است، راحت تر برسد. 
هرچه  روابط  طلب  در  جهان وطنی  مکتب  پیروان 
بیستم  قرن  و  هستند  خود  پیرامون  دنیای  با  بیشتر 
که عصر ارتباطات است، این امکان ارتباط و تبادل 
آنان  می کند.  فراهم  آنان  برای  را  افکار  و  اطالعات 
می خواهند از این سرعت و پویایی دنیای مدرن و در 
حال پیشرفت لذت ببرند و این تحرک و پویایی دنیای 
صنعتی را در نوشته ها و اشعار خود به خوانندگانش 
منتقل کنند. شاعران این مکتب سعی می کنند با وزن، 
به  احساس  این  منتقل کنندۀ  شعرشان  آهنگ  و  ریتم 

خواننده باشند. 
مکتب  شاعران  و  نویسندگان  که  آن جایی  از 
سلطۀ  شاهد  زمانه یی  و  دنیا  چنین  در  جهان  وطنی 
هرچه بیشتر بشر بر طبیعت هستند، شرح این قدرت 
و حکم فرمایی بشر بر طبیعت و تسخیر دنیا توسط او، 
اغلب موضوع و مضمون اصلی آثار نویسنده گان این 

مکتب را تشکیل می دهد. 
پیروان این مکتب از آثار گذشته گان و تفکرات، عقاید 
و احساسات آنان گریزان هستند. چرا که فکر می کنند 
نگرش گذشته گان به زنده گی و عقاید و تفکرات آنان 
برای دنیای مدرن، پرهیاهو، سریع و پرتحرک امروزی 
جای  به  می خواهند  دلیل  همین  به  نیست.  مناسب 
نگریستن به پشت سر و مرور کردن تاریخ، به حال و 
آیندۀ خود توجه کنند تا آن را هرچه بهتر برای خود 

و نسل خود، بسازند.

◄لیـدا فخری

ارایه دهد و به هدف خود كه همان ایجاد »ادبیاتی جهانی« است، راحت تر برسد. “با ادبیات كشورهای مختلف آشنایی داشته باشد، می تواند كارهای ادبی خود را هرچه بهتر و گسترده تر و با دیدی بازتر 
پیروان مكتب جهان وطنی در طلب روابط هرچه بیشتر با دنیای پیرامون خود هستند و قرن بیستم كه عصر ارتباطات است، 

”
این امكان ارتباط و تبادل اطالعات و افكار را برای آنان فراهم می كند.

ايـن طنـز كامـًا ادبـي اسـت؛ و بـه منظـور جلوگيـري از اشـتباهات مكرر، مطـرح مي گـردد. به طور مثـال، اگـر روزي متعلمـي در مكتب 
بگويـد »مـن درس را نمي فهمـم«؛ و معلـم در جـواب بگويـد »خوب! ما هـم بيش از ايـن انتظار نداشـتيم«، معلم از طنز )satire( اسـتفاده 
كـرد، و طعنـه در كامـش وجـود دارد. امـا اگـر روزي متعلـم مشـاهده كـرد معلمش بـا ناراحتـي وارد صنف شـده و مي گويـد: »يك خبر 

بـد برايـت دارم؛ نمـره ات عالـي شـده!«، او از طنز كنايه يي اسـتفاده كرده اسـت.
در طنـز كنايه يـي، تنهـا معنـاي ضـد آن چـه بيـان شـده، مورد نظر اسـت. در صورتـي كه در انـواع پيچيـدة آن، نه تنهـا همان گفتـة اول مد 
نظـر اسـت، بلكـه معنـاي ضـد آن هـم مورد نظـر بوده اسـت. اسـتفاده از اين طنز، ايـن خطر را بـه همراه دارد كه شـخص شـنونده، دچار 

سـوءتفاهم شـده، ناراحت گردد

تحليل گران وادي طنز و 
كنايه، بر اين باورند كه 
يك طنز اصولي، بايد به 
مسايلي چون بيان حقيقت، 
كشمكش ها و تضادها 
بپردازد؛ و در اين راستا، 
پس از ريشه يابي معضالت، 
راه حل مناسب و منطقي 
ارايه دهد.
گاه ديده مي شود اغلب 
مردم، ميان طنز و هجو، 
تفاوتي قايل نيستند و همه 
را يكسان مي پندارند. در 
صورتي كه ميان طنز و هجو، 
تفاوت عمده وجود دارد. 
طنز اصوالً بازتاب عمومي 
دارد و طنزپرداز، در اين 
وادي، مسايل و رويدادهاي 
عمومي و همه جانبه را در 
نظر مي گيرد. در صورتي كه 
هجو، تنها به يك فرد خاص 
مي پردازد، و بر آن است 
كه آن فرد مذكور را هدف 
قرار دهد



از دهمین سـالروز شـهادت سـید مصطفی 
کاظمـی، رهبر حـزب اقتدار ملـی و عضو 
مجلـس و پنـج تـن دیگـر از نماینـدگان 
جرگـه  لویـه  تـاالر  در  دیـروز  پارلمـان، 

گرامی داشـت بـه عمـل آمـد. 
در ایـن مراسـم، رهبـران سیاسـی کشـور، 
شـهید کاظمـی را شـخصیتی تأثیرگذار در 
تحـوالت ده هه های پسـین عنـوان کرده و 
از کارنامه هـای او بـه نیکویـی یـاد کردند. 
حکومـت  رییـس  اشـرف غنی،  محمـد 
سـید  شـهید  پیامـی،  در  ملـی،  وحـدت 
برجسـتۀ  چهـره  را  کاظمـی  مصطفـی 
سیاسـت و جهـاد کشـور خوانـده و گفت 
زمان هـای  و  فصل هـا  در  کاظمـی  کـه 
مختلـف در نقـش مثبـت تبـارز کـرد. وی 
در عرصـه جهـاد و مقاومت درکنـار مردم 
ایسـتاده گـی نمـوده و پـس از توافـق بن 

در نقـش یکـی از پایه گـذاران فصل جدید 
عـرض انـدام نمـود.

داکتـر عبـداهلل رییس اجرایـی، کارنامه های 
شـهید کاظمی را در تاریخ کشـور ماندگار 
خوانـده و از او بـه عنـوان کسـی یـاد کرد 
که در پی رشـد اقتصادی و توسـعۀ کشور 

بوده اسـت.  
در ایـن حـال، رییـس اجرایـی حکومـت 
وحـدت ملـی، از ائتالف هـا و جریان های 
کـه  خواسـت  حکومـت  منتقـد  سیاسـی 
وضعیـت  درک  بـا  موضع گیری های شـان 
بـرای  شـرایط  تـا  دهنـد  انجـام  کشـور 

نشـود. فراهـم  دشـمن  بهره بـرداری 
آقای عبـداهلل خطاب به منتقـدان حکومت 
سیاسـی  جریان هـای  از  ملـی،  وحـدت 
خواسـت تا برخوردشـان با مسـایل بزرگ 

ملی مسـووالنه باشـد.

او خطـاب بـه منتقـدان حکومـت گفـت: 
اگـر شـرایط کشـور را خـوب درک نکنیم 
و تحلیـل واضح نداشـته باشـیم و با تفرقه 
راه را طـی کنیـم فرصـت بـرای دشـمنان 

فراهـم خواهد شـد.
رییـس اجرایـی افـزود:" در برخـورد بـا 
قضایـا تدبیـر دور اندیشـی بایـد داشـت 
و اگـر لحظه یـی غفلـت صـورت بگیـرد 

بیراهـه درانتظـار مـا خواهـد بـود".
حکومـت  کـه  پذیرفـت  عبـداهلل  داکتـر 
وحـدت ملـی در تطبیـق کامـل تعهـدات 
خـود نـاکام بـوده اسـت. او بـه برگـزاری 
انتخابـات شـفاف و بـه موقـع شـوراهای 
ولسـوالی، پارلمانـی و ریاسـت جمهوری 
تاکیـد کـرده افـزود:" بایـد همه دسـت به 
دسـت هم داده انتخابات شـفاف را برگزار 

کنیـم کـه مـورد اعتماد مـردم باشـد".

آقـای عبـداهلل بـا اشـاره بـه بحـث کاندید 
شـدن در انتخابـات آینـده، گفـت: ایـن را 
یـک بحـث مشـروع میدانیـم و بایـد بـه 
چیز هایـی کـه به مـردم وعـده دادیم عمل 
کنیـم، هـر کـس در چـوکات قانـون حـق 
دارد کاندیـد کند و حـق دارد رای بدهد".

در همیـن حـال، حاجـی محمـد محقـق 
معـاون دوم ریاسـت اجرایـی کـه نیـز در 
تـا  خواسـت  حکومـت  از  مراسـم،  ایـن 

صـدای منتقـدان خـود را بشـنود.
آقـای محقـق با اشـاره به درخواسـت های 
پی هـم ائتالف هـا و جریان هـای سیاسـی 
بـر آوردن اصالحـات در سـاختار  مبنـی 
کـه  گفـت  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
ایـن خواسـته  برابـر  در  نبایـد  حکومـت 

باشـد. بی تفـاوت 
بـه  مـن  توصیـه  کـه  کـرد  تصریـح  وی 
حرف هـای  کـه  اسـت  ایـن  حکومـت 
جابجـا  بشـنود،  را  احـزاب  و  ائتالف هـا 
کـردن یـک نفـر و دو نفـر دردی را دوا 
نمی کنـد کمیسـیون انتخابات بایـد به طور 

بنیادیـن صـالح  شـود".
معـاون ریاسـت اجرایـی افـزود:" کسـانی 
کـه کـه در تقلب هـای گذشـته انتخاباتـی 
دسـت داشـتند باید از کمیسـیون ها برکنار 
شـده و حکومت باید به در خواسـت های 
ائتالف های ریشـه دار پاسـخ مثبت بگوید، 
در غیـر ایـن صـورت انتخابـات طـوری 
خواهـد بـود که مـورد قبول همـه طرف ها 

قـرار نخواهـد گرفت".
محقـق هم چنـان، از بی توجهـی حکومت 
میرزااولنـگ  منطقـه  امنیـت  بـه  نسـبت 
ولسـوالی صیـاد والیت سـرپل انتقـاد کرد 
بیـن  ایـن منطقـه هـر روز  و گفـت کـه 
نیروهـای امنیتـی و تروریسـتان دسـت به 

می شـود. دسـت 
وی افـزود:" در ایـن روزها قشـالق میرزا 
اولنـگ را طالب از داعـش خریده و طالب 
در حـال تخریـب منطقـه اسـت حکومت 
بایـد ثابـت کنـد کـه می توانـد اوضـاع را 

کنتـرول و مدیریـت کند".
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چرایی شکست کردها در عراق

کابینه بودجه سال ۱3۹۷را 
تأیید کرد

در دهمین سالروز شهادت استاد کاظمی مطرح شد:

کمیسیون انتخابات باید به طور بنیادین اصالح شود 

پاتریک کوکبرن- ایندیپندنت
کردستان عراق همه اراضی ای را که از زمان حمله سال 2۰۰3 
آمریکا به این کشور به دست آورده بود، بدون جنگ و خونریزی 
خبرنگار  یک  رحمانه  بی  قتل  نظیر  اتفاقاتی  اما  کرد  تسلیم 
پتانسیل  همچنان  که  می دهد  نشان  منطقه  این  در  تلویزیونی 

خشونت در زیر پوسته ظاهری این منطقه وجود دارد.
شکست کردها در کرکوک به شکلی خفت بار تکمیل شد. آسو 
توضیح وضعیت  در  این شهر  کردهای  رهبران  از  یکی  مامند، 
توصیف  در  همچنین  و  تلخ  و  مستاصل  لحنی  با  شده  ایجاد 
سقوط کرکوک و چاه های نفت اطرافش به دست نیروهای دولتی 
عراق گفت: ما زمانی اینجا را در کنترل داشتیم اما اکنون آن را 

از دست داده ایم.
او گفت که ترجیح می دهد سازوکارهای جدید اشتراک قدرت به 
اجرا درآید و نسبت به تبعات شدید عدم انجام این کار هشدار 

می دهد اما در عین حال امید چندانی هم ندارد.
منطقه کرکوک زمانی به عنوان "بشکه باروت" عراق توصیف 
میان  در  رقیب  گروه های  ادعاهای  وجود  آن  علت  که  می شد 
ملی گرایان کرد و دولت بغداد درباره این شهر بود. این شهر از 
یک طرف نیز حساسیت بیشتری پیدا کرد چون گروه های کرد، 
عرب و ترکمان آن را تبدیل به یک منطقه به شدت چند دسته 
کرده بودند. با این حال زمانی که کار به باال گرفتن مناقشه ها و 
اختالفات رسید، بحران پایانی در 16 اکتبر ایجاد شد اما تغییر 
کنترل این شهر و خارج شدن آن از دست کردها و افتادنش به 
اتفاق  دست دولت فدرال به شکلی تعجب آور، سریع و آرام 

افتاد.
نیامد  این مناقشه درگیری به وجود  مامند می گوید، در جریان 
چون کردها خیلی ساده قدرت نظامی برای نگه داشتن این شهر 
را نداشتند و او تئوری های توطئه ای را که درباره خیانت کردها 

در این شهر مطرح شده اند، رد می کند.
او در پاسخ به اینکه آیا در صورت وجود اتحاد میان دو حزب 
اصلی کردها یعنی حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه 
عراقی  نیروهای  پیشروی  مقابل  در  می توانستند  آنها  میهنی 
ادواتی  عراقی  نیروهای  خیر.  که  البته  گفت:  کنند،  مقاومت 
همچون تانک  و جنگنده  داشتند و ما هیچ شانسی نداشتیم. شاید 
اما  بیاوریم  دوام  نبرد می شدیم می توانستیم یک روز  وارد  اگر 

نتیجه آن وقوع خونریزی بود.
راکان سعید علی الجبوری، فرماندار موقت عرب این شهر که 
از زمان خالی شدن توسط  نجم الدین کریم، فرماندار  دفترش 
کرد قبلی به دلیل فرار او به اربیل تغییری چندانی پیدا نکرده، 

می گوید: آیا شما در اینجا مساله غیرعادی ای می بینید؟

جبوری اظهار داشت: در حال حاضر پلیس محلی همان پلیس 
در  تروریسم  با  مبارزه  نیروهای  گردان  دو  تنها  و  است  قبلی 
کرکوک وجود دارد. گردان های عراقی کوچک هستند بنابراین 

احتماال این به معنی چند صد سرباز است.
با این حال مامند تاکید می کند که وضعیت آنگونه که در ظاهر 
به نظر می رسد، نیست. او می گوید دولت عراق باید برای آرام 
کردن خیابان های کردها کاری انجام دهد. به پیشنهاد او این کار 
می تواند با انتصاب یک فرماندار کرد یا سازوکاری برای اشتراک 

قدرت انجام شود.
او در پاسخ به اینکه آیا در این وضعیت مورد امنیتی شدیدی 
وجود داشته، تنها به شلیک چند گلوله از سوی یک افسر پلیس 
بازرسی  امنیتی سابق حزب دموکرات کردستان در یک ایست 
او صحبت  این حال در حوالی زمانی که  با  اشاره کرد.  ارتش 
می کرد قتل وحشیانه یک خبرنگار در شهری به نام داقوق واقع 
در جنوب کرکوک اتفاق افتاد که تا حدی نگرانی های مامند و 

وجود پتانسیل برای خشونت در منطقه را تایید می کند.
تلویزیون  کرد  فیلمبردار  ساله   5۰ شریفی"  "ارکان  قربانی  این 
کردستان بود و چهار یا پنج نفر پس از ورود به خانه او و منتقل 
کردن زن و فرزندان او به یک اتاق جداگانه با چاقو او را کشتند. 
زمانی که اعضای خانواده 5 ساعت بعد از این اتاق بیرون آمدند 
دیدند که شریفی آغشته به خون روی زمین افتاده و بدنش چند 
اینکه  نشانه  به  رفته  فرو  او  دهان  در  نیز  چاقویی  و  تکه شده 
احتماال او به خاطر گفتن یا گزارش دادن امری نامطلوب کشته 
شده است. خانواده او می گویند قاتالن به زبان ترکمنی صحبت 
نتیجه  در  احتماال  اتفاق  این  که  می دهد  نشان  این  و  می کردند 
خصومتی میان کردها و ترکمان ها که در جنوب کرکوک هستند، 
اوایل  افتاد  اتفاق  قتل  این  که  منطقه ای  در  من  است.  داده  رخ 
آن روز رانندگی می کردم و نشانه ای از خشونت در آنجا یا هر 
جای دیگری در جاده به شدت محافظت شده به سمت بغداد 
وجود نداشت اما این قتل به یاد ما می آورد که عراق همواره یک 
کشور بسیار پرخشونت بوده است. قتل ارکان شریفی به لحاظ 
بی رحمی شگفت آور است اما در 14 سال گذشته بالغ بر 465 

خبرنگار عراقی در این کشور کشته شده اند.
با این حال تصرف کرکوک به شکل غیرمنتظره ای آرام اتفاق افتاد. 
با وجود آنکه حزب دموکرات کردستان، حزب اتحاد میهنی را 
که همواره حزب مسلط کردها بر این شهر بوده به خیانت از 
طریق عمل به یک توافق هماهنگ شده از طرف ایرانی ها با بغداد 
متهم کرد اما هر دو حزب همزمان نیروهای پیشمرگ خود را 
بدون ورود به درگیری عقب کشیدند. اگر نیروهای عراقی برای 
ورود به شهر کرکوک مجبور به درگیری می شدند هم به شکلی 

اجتناب ناپذیر پیروز می شدند اما این اتفاق سبب یک درگیری 
گسترده تر فرقه ای و قومی در اراضی مورد مناقشه می شد. اگرچه 
این رویارویی پیش بینی شده اتفاق نیفتاد، از دست رفتن کرکوک 
این  بود.  استقالل  برای  امیدهای کردها  به  کننده  فلج  ضربه ای 
کردها در حالی که هم پیمانی در خارج ندارند و رهبرانشان دچار 
اختالف هستند و گزینه نظامی هم ندارند، در حال از دست دادن 
همان وضعیت نیمه مستقلی هستند که از زمان شکست صدام در 

سال 1991 در جنگ خلیج فارس داشتند.
این پروسه اکنون به شدت دچار یک روند معکوس شده است. 
ایست  یک  ایجاد  به  اقدام  عراق  دولتی  نیروهای  روز سه شنبه 
بازرسی در مهمترین گذرگاه مرزی در ابراهیم خلیل میان ترکیه 
از  اکنون خودروهایی که می خواهند  و کردستان عراق کردند. 
این مرز عبور کنند باید یکبار از طرف ترکیه ای ها، یکبار از طرف 

نیروهای عراقی و یکبار از طرف کردها بازرسی شوند.
بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه گفت: گذرگاه خابور تحویل 
به  اکنون  ترکیه  که  حالی  در  است.  شده  عراق  مرکزی  دولت 
همراه ایران در حال همکاری با بغداد هستند، مقام های کردستان 
عراق دیگر در موقعیت مقاومت در مقابل تصرف قدرت های 

اصلی خود از سوی دولت مرکزی عراق نیستند.
روزنامه  با  مصاحبه  در  عراق  وزیر  نخست  العبادی،  حیدر 
و  مسائل  کنترل  عراق  دولت  دارد  انتظار  گفت،  ایندیپندنت 

نفت،  صادرات  و  تولید  پیشمرگ،  نیروهای  جمله  از  عواملی 
با  بگیرد.  دست  به  را  روادید  صدور  و  بین المللی  پروازهای 
این حال این تصرف آرام کرکوک می تواند فریب دهنده باشد. 
کردها ممکن است اکنون در موقعیت ضعیفی قرار داشته باشند 
نفع دولت عراق  به  آنها و  به ضرر  اما شرایط سیاسی همواره 
نبوده است. در سال 1975 هنگامی که صدام توافق الجزایر را 
با شاه ایران امضا کرد کردها به شدت شکست خورده به نظر 
می رسیدند چراکه شاه ائتالف سابقش با کردها را کنار گذاشت 
اما با آغاز جنگ ایران و عراق در سال 198۰ تعداد زیادی از 
نیروهای ارتش عراق از کردستان عقب نشینی کردند که بعدا از 
سوی نیروهای ملی گرای کرد تصرف شدند. همچنین شکست 
صدام در سال 1991 به دست ائتالف آمریکایی روند ایجاد یک 
بعدی  حمله  هنگام  به  آنها  و  کرد  آغاز  را  کردها  برای  دولت 
آمریکا در سال 2۰۰3 تبدیل به یک بازیگر قدرتمند شده بودند.

اگر دولت مرکزی عراق از برتری فعلی خود علیه کردها بیش از 
حد بهره بگیرد ممکن است یک واکنش متقابل قدرتمند جامعه 
کردها را تحریک کند. این رویکرد احتماال با مخالفت العبادی 
وزیر  نخست  المالکی،  نوری  یک طرف  از  اما  می شود  روبرو 
قبلی و در آستانه انتخابات پارلمانی ماه مه آینده آن را تایید کرده 
است. در سیاست عراق همواره هر کسی در نهایت دچار افراط 

در استفاده از قدرتش شده است.
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کابینه حکومت وحدت ملی هزینۀ سال 1397 که در آن کاهش 
یک میلیارد دالری نسبت به سال گذشته وجود دارد را تأیید کرد.
 3.8 از  بیشتر  است،  دالر  میلیارد   5.1 حدود  هزینه  این  سقف 
بودجه  آن  دالر  میلیارد   1.3 حدود  و  عادی  بودجه  آن  میلیارد 

توسعه یی است.
روزمره  فعالیت  و  حقوق  پرداخت  برای  بیشتر  عادی   بودجه 
وزارت خانه ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می شود و بودجه 
هزینه  توسعه یی  برنامه های  اجرا  برای  نیز  کشور  این  توسعه  یی 

می شود.
از مجموع بودجه ملی سال 1397 آینده بیش از 2.3 میلیارد دالر 
آن از منابع داخلی و مبلغ 2.7 میلیارد آن  نیز از کمک های خارجی 

تأمین خواهد شد.
بودجه سال آینده بیش از 1۰9 میلیون دالر کسر بودجه دارد که 

براساس اعالم دولت  از طریق قرضه تمویل خواهد شد.
سال گذشته کسر بودجه افغانستان حدود 315 میلیون دالر پیش 
بینی شده بود. سال مالی جدید از آغاز ماه جدی شروع می شود.

بودجه  مصرف  روند  بر  ناظر  نهادهای  گزارش های  براساس 
 5۰ حدود  نشده  موفق  کشور  این  خانه های  وزارت  افغانستان 
روند  این  کنند.  مصرف  را  خود  گذشته  سال  بودجه  از  درصد 
باعث می شود که کسر بودجه نیز فشار الزم را بر دولت افغانستان 

وارد نکند.
بودجه سال گذشته افغانستان حدود 6.6 میلیارد دالر بود که حدود 
بودجه  دالر  میلیارد   2.5 حدود  و  عادی  بودجه  آن  میلیارد   4.1
توسعه ای این کشور بود. بودجه سال جاری افغانستان بیش از یک 

میلیارد دالر نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از 
تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس 

نماینده گان آن فرستاده می شود.
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ورزش
روبینا شهابی

آیـا بیـن تمـام مدیـران پُرطمطـراق و تصمیـم گیرنـده گاِن 
هـم  نفـر  یـک  حتـا  فارسـی«  »بی بی سـی  مدعـای  سـراپا 
نمی دانـد کـه »فارسـی، پارسـی« و »دری« دو نـام هم گـون 
و هم طـراز بـرای خطـاب قـراردادن ماهیت مطلق زبانی نیسـت! »فارسـی« 
نـام مشـخص یک سـاختار و چینـش واحد زبانی سـت که از دسـتور زبان 
و قواعـد خـاص نوشـتاری تبعیـت می کنـد و »دری« یکـی از شـیوه های 

گویـِش ایـن زبـان، نـه نـام دیگر فارسـی؟!
ناصر خسـرو در شمال شـرق افغانسـتان در یمگان بدخشـان می زیسـت و 
حافـظ در شـیراز جنـوب ایـران، اما هـردو به عین زبـان می نوشـتند، زبان 
حافـظ را هـم ایرانـی می فهمـد و هـم مـا می دانیم. اگـر تفکیـک و تفاوتی 
بیـن فارسـی و دری وجـود داشـت، نـه مـا زبـان حافـظ را می فهمیدیم و 
نـه ایرانی هـا زبـان جامـی را و نـه تاجیکسـتانی ها زبـان خداونـدگار بلخ، 
حضـرت موالنـا را. در ایران، افغانسـتان و تاجیکسـتان، سـه زبـان مختلف 
وجـود نـدارد. ماهیـت زبانی واحـد و مطلق اسـت و آنچه وجـوه متفاوت 
می پذیـرد، تنهـا گویـش و لهجـه اسـت. ایـن تفـاوت جـدا از تقسـیمات 
سیاسـی و جغرافیایـِی بیـن سـرزمین ها، بُعـد داخلـی هـم دارد، چنان چـه 
در ایـران بـا وجود تسـلط یک زبـان واحد، لهجـۀ تهرانی و خوزسـتانی و 
شـیرازی و اصفهانی متفاوت اسـت و در افغانسـتان هم مصداق این ماجرا 
تفـاوت لهجـه هراتی و کابلی و بدخشـانی و... اسـت. ایـن موضوع حتا بر 
اصحـاب سـواد دانش نامه یـی نیـز واضـح اسـت. لـذا صحبِت ندانسـتن و 
بی سـوادی مدیـران »بی بی سـی فارسـی« مطـرود بـه نظـر می آیـد و ریشـۀ 
ایـن تصمیم گیـری را بایـد جاهایـی دیگر ُجسـت. ایـن بی حرمتـی به تمام 

مخاطبـان فارسـی زبان این شـبکه اسـت و نـه چیزی بیـش از آن.

مجیب الرحمان رحیمی

زبان من فارسی است
بـا تصمیـم عده یـی دوزبانـه کـه مدیریـت  نیـز  مـن 
بخش فارسـی در بی بی سـی را بـه عهده دارنـد و تمام 
شـخصیت و حیثیـت خـود را مدیـون ایـن زبـان انـد، ولـی بازهـم 
بـا تعصـب٬ قوم گـرای و نفاق افگنـی٬ در بحرانی تریـن شـرایط در 
صـدد ایجـاد تفرقـۀ زبانی-قومـی در افغانسـتان انـد٬ مخالفـم و به 

همیـن اسـاس صفحـه »دری بی بی سـی« را unlike کـردم. 
ایـن تصمیـم بـه حیثیـت و جایـگاه بی بی سـی در افغانسـتان بـه 
عنـوان یـک رسـانۀ بی طـرف و آزاد، شـدیداً آسـیب می رسـاند و 
تصمیـم عده یـی محـدود و مغـرض حتـا در مـورد جایـگاه و نقش 
بریتانیـا در عرصـۀ زبـان و فرهنـگ در این کشـور، پرسـش هایی را 
در میـان فرهنگیـان و فعاالن رسـانه های اجتماعی و رسـانه ها ایجاد 

اسـت.  کرده 
اعتـراض  بی بی سـی  صـادق  و  باوجـدان  کارمنـدان  از  عده یـی 
خـود را در مقابـل ایـن حرکـت ابـراز داشـته انـد. امیدواریـم ایـن 
عـدۀ کوچـک و متعصـب بـا درک اعتـراض و مخالفـت گسـتردۀ 
شـهروندان کشـور، هرچه زودتـر در تصمیم خود تجدیـد نظر کنند 
و جلـو ایـن فتنه افگنـی را بگیرنـد. در غیـر آن، امیـدوارم بـه زودی 
هویـت تصمیم گیرنـده گان اصلـی تغییـر نـام صفحـه از فارسـی بـه 
دری افشـا گـردد و بـا نشـر نـام و نشـان آنـان بتوانیم چهـرۀ اصلی 

آنـان را بـه مـردم معرفـی کنیم.
بیاییـد بـا یـک حرکت منظـم٬ مدنـی و سـازمان یافته از یکسـو این 
از طـرف دیگـر، جلـو حرکت هـای  کنیـم و   unlike را  صفحـه 
منافقانـه عـدۀ فرصت طلـب و خایـن به زبـان و فرهنـگ را بگیریم.  
دیگـر وقـت و زمـان خیانت بـه زبان و فرهنگ گذشـته اسـت و به 
کسـی اجـازه نمی دهیـم به ما نـام زبـان٬ مصطلحات ملی و دسـتور 

زبـان تعییـن کند. 

فهیم نعیمی

ــا  ــان ی ــتور زب ــی و دری دارای دو دس ــر گاه فارس ه
ــان  ــا را دو زب ــوان آن ه ــند، می ت ــاوت باش ــر متف گرام
ــدون  ــا ب ــتان م ــتر دوس ــت. بیش ــم دانس ــدا از ه ج
آگاهــی، ســخن از جدایــی ایــن دو می زننــد کــه در اصــل 
نادرســت اســت. مــن ریشــۀ ایــن بــاور غلــط را در غرض سیاســی 
بعضی هــا و در ناآگاهــی عــدۀ زیــادی دیگــر می دانــم. مســوولیت 
ــان  ــه در می ــت ک ــن اس ــا ای ــۀ م ــن فکران جامع ــانه ها و روش رس
مــردم اطالع رســانی کننــد. آگاهــی بیشــتر یقینــًا ســبب تغییــر ایــن 

ــدگاه نادرســت خواهــد شــد. دی

فرید مزدک

ــان  ــگ و زب ــِخ فرهن ــران و مس ــت دیگ ــذِف هوی ح
دیگــران در افغانســتان و در هیــچ جــای دیگــری دنیــا 
ــان  ــا زب ــان ب ــگ تمامیت خواه ــت. جن ــن نیس ممک
پارســی، جنــگ بیهــوده اســت. بهتــر اســت آنــان بــرای شــگوفایی 
زبــان خــود کار کننــد. پارســی یگانــه زبــاِن فراقومــی در کشــور مــا 
اســت. پارســی در ســرزمین مــا مســتعدترین و نیرومندتریــن زبــان 
بــرای آمــوزِش دانــش و زبــاِن شــعر و شــهر و بــازار اســت. ایــن 
ــد،  ــتر می ده ــگوفایِی بیش ــا آزادی و ش ــای م ــرای جغرافی ــان ب زب

ــد. ــوان می کنن ــتیزان عن ــه پارسی س ــه آنچ ن

توقِف خانه گی  آرسنال؛

تنها یک امتیاز تا صعود به مرحلۀ بعد

کرکت بازان افغانستان در لیگ 
بنگله دیش بازی می کنند

فیـسبـوک نـــامــه

سرخ پوشـان باشـگاه آرسـنال در دیـداری خانه گـی مسـابقات لیـگ  اروپـا 
برابـر سـتارۀ سـرِخ بلگراد به تسـاوی ۰-۰ دسـت یافـت تا بـرای صعود به 

مرحلـۀ بعـد همچنـان به یـک امتیـاز دیگر نیاز داشـته باشـد.
شـاگردان آرسـن ونگـر که در سـه دیـداری پیشین شـان به پیروزی رسـیده 
بودنـد، در دیـدار امشـب بـا تالش هـای پی هـم قـادر نشـدند کـه دروازۀ 
حریـف صربسـتانی را بـاز کننـد و بـه یـک امتیـاز از ایـن دیـدار خانه گـی 

کردند. قناعـت 
بازیکنـان آرسـنال در نیمـۀ نخسـت تـا اندازه یی بر بـازی حاکـم بودند و به 
ویـژه اولیـوه ژیـرود، دو موقعیـت خوبی برای گلزنی داشـت، اما نتوانسـت 

از ایـن مواقعیت هـا به سـود تیمش اسـتفاده کند.
در کنـار آرسـنال تیـم بلگراد هـم خطـرات جدیـی را روی دروازۀ حریفش 

ایجـاد کـرد، امـا در نهایـت ایـن نیمه بـدون گل به پایان رسـید.
نیمـۀ دوم هـم بـازی متعادل تر شـد و بازهم این آرسـنالی ها بودنـد که یکی 

پـی دیگـر موقعیت های بهتـر گول زنی را از دسـت دادند.
بـا ایـن تسـاوی آرسـنال 1۰ امیتازی شـد و اکنـون از دو دیـاری باقی مانده، 

تنهـا به ایـک امتیاز نیـاز دارد.

بازیکنـان تیـم کرکت کشـور به منظـورِ شـرکت در لیگ کرکـت بنگله دیش 
کـه قرار اسـت روز شـنبۀ –امـروز- چهارم نومبـر آغاز گردد، به آن کشـور 

رفتـه اند.
ایـن نخسـتین بار اسـت کـه پنـج بازیکـن کرکـت افغانسـتان در رقابت های 
تجارتـی خارجـی شـرکت می کننـد. پیـش از این، راشـد خـان و محمدنبی 

عیسـی خیل در لیـگ برتـر هنـد و ویسـت اندیز حضـور یافتـه بودند.
این بـار بـر عـالوۀ محمدنبـی و راشـد خـان، سـمیع اهلل شـینواری، نجیـب 
زدران و ظاهـر در رقابت هـای تجارتـی کرکـت بنگله دیـش بـازی خواهنـد 

. د کر
نجیـب زدران و ظاهـر، بـرای نخسـتین بار در رقابت هـای خارجـی حضـور 
میابنـد. نبی عیسـی خیل، راشـد خان و سـمیع اهلل شـینواری، پیـش از این نیز 

در لیـگ کرکـت بنگله دیش شـرکت کـرده بودند.
محمـد نبـی و راشـد خـان در تیـم کومیـال واریـرز، سـمیع اهلل شـینواری و 
ظاهـر در رنگپـور رایـدرز و نجیـب زدران بـا تیم کرکت چیتـگان ویکینگز، 

بـازی خواهـد کرد.
نجیـب زدران نیـز کابـل را تـرک کرده و بـورد کرکـت افغانسـتان می گوید 

کـه بـه زودی بـه بنگله دیـش خواهد رسـید.
در نخسـتین روز رقابت هـای لیـگ برتـر کرکـت بنگله دیش که امروز شـنبه 
آغـاز خواهد شـد، تیـم رنگپـور رایدرز به مصاف راجشـاهی کنگـز خواهد 
رفـت و احتمـال دارد سـمیع اهلل شـینواری و ظاهر خـان، در آن رقابت بازی 

. کنند
افغانسـتان در سـال روان میـالدی، عضویـت دایمـی شـورای بین المللـی 
کرکـت را بـه دسـت آورد و برخـی بازیکنـان ایـن تیـم در رقابت هـای 

نمایـش گذاشـتند. بـه  از خـود  تجارتـی جهانـی کارکرده گـی خوبـی 
محمدنبـی عیسـی خیل و راشـد خـان کـه در لیـگ برتـر کرکـت هنـد و 
ویسـت اندیز خـوب درخشـیدند، قرار اسـت در ماه جنـوری در رقابت های 

تجارتـی آسـترالیا نیـز بـازی کنند.
بین المللـی،  رقابت هـای  در  حضـور  بـا  کـه  می گوینـد  بازیکنـان  ایـن 
می تواننـد تجـارب بیشـتر کسـب کـرده و آموخته های شـان را در میدان های 

ملـی بـا سـایر بازیکنـاِن افغانسـتانی شـریک سـازند.
 

هـویت طلبـی، 
ویژه گـی مـدرن است

دكتر عبداللطیف پدرام
شــهروندی، گــذار از حالــت طبیعــی بــه حالــت مدنــی اســت. 
ویژه گــی و شــاخص اصلــی شــهروندی، آگاه بــودن بــه حقــوق 
خــود و حقــوق دیگــران اســت. آگاه بــودن بــر مســوولیت های 
انســانی اســت. یــک فــرد بــه تمــام معنا یــا در حــد ضــرور، آگاه 
جهــان ما)یــک انســان مــدرن( هــم شــهروند ملــی اســت و هــم 
شــهروند جهانــی. در میانمــار آدم کشــتند، واکنــش نشــان دادیــم 
ــال  ــض روا داشــتند، از ماندی ــی تبعی ــای جنوب ــه؟ در افریق ــا ن ی
ــی از  ــرمایه داری بخش ــای س ــه؟ قدرت ه ــا ن ــد ی ــت ش حمای
جهــان مــا را بــه جنــگ، بحــران، خــون و اشــک کشــیده انــد، 
ــه آواره گان  ــبت ب ــا نس ــل م ــت؟ عکس العم ــا چیس ــع م موض
ــه اســت؟ هــر گاه  ســوریایی و مهاجــراِن افغانســتانی چــه گون
ــم،  ــان می بینی ــور خودم ــوا را در کش ــر و بین ــان فقی ــه مردم ک

ــد؟ ــار شــده ان ــی گرفت ــن حال ــه چنی می اندیشــیم چــرا ب
آگاهــی نســبت بــه هویــت خــود در همــۀ ســطوح آن و مبــارزه 
در جهــت تعریــف و تحقیــق آن، یــک جلــوۀ از عدالت خواهــی 
و مبــارزۀ شــهروندی اســت، مشــروط بــر آنکــه دفــاع از 
ــا  ــردن آن ه ــع ک ــه جم ــوف ب ــی معط ــل هویت ــای اصی ارزش ه
ــک  ــن دموکراتی ــک مت ــا در ی ــر هویت ه ــا دیگ ــران، ب ــا دیگ ب
ــوی رواداری،  ــه س ــوده ب ــی گش ــد -یعن ــن باش ــۀ نوی و عادالن
تســامح، هم زیســتی و رهایــی. اگــر هویت طلبــی، دفــاع از 
ــردن دیگــران  ــی ک ــر نف ــه خاط ــی ب ــی و قوم ــای هویت ارزش ه
ــر  ــوام دیگ ــردن اق ــود ک ــازی و ناب ــرای برده س ــا ب ــد و ی باش
باشــد، ذات باورانــه باشــد، یعنــی این گونــه باشــد کــه قومــی از 
ــه اســت و  ــا در ذات خــود فرودســت و فرومای ــدو خلقــت ی ب
قــوم دیگــر یــا اقــوام دیگــر فرادســت و فرامایــه، ناپســند اســت، 
نادرســت اســت، ناسیونالیســتی)از بــاب منفــی آن(، شوونیســتی 
یــا فاشیســتی اســت، قابــل دفــاع نیســت. هــر کــی و هــر کــس 
کــه ذات باورانــه بــه هویــت خــود نــگاه کنــد، پیداســت کــه نــه 
ــد،  ــهروندی می دان ــوم ش ــزی از مفه ــه چی ــت و ن ــهروند اس ش
مهــم نیســت در نیویــارک زنده گــی می کنــد، یــا در یــک 

ــا. ــا افریق ــتان ی ــی در افغانس دهکده ی
نمی خواهیــم جامعــۀ افغانســتان را)بــه فــرض تک هویــت 
ــور  ــتان کش ــازیم. افغانس ــی بس ــی و چندهویت ــودن( چندقوم ب
چندقومــی و چندهویتــی اســت. اگــر از یــک اصطــالح داریوش 
ــرای  ــم، دارای هویــت چهل تکــه اســت. ب شــایگان اســتفاده کن
ــه  ــم جــز این ک ــی نداری ــع، راه ــت جام ــک هوی ــه ی رســیدن ب
ــوام  ــک اق ــه خواســت دموکراتی ــم و ب ــا را بپذیری ــن هویت ه ای
ــه  ــیم ب ــاف برس ــدل و انص ــر ع ــی ب ــم و متک ــرام بگذاری احت
ــاختار  ــک س ــر در ی ــای یک دیگ ــن هویت ه ــه پذیرفت ــی ک جای
ــا راه  ــن تنه ــود. ای ــا ش ــی م ــت مل ــانی هوی ــک و انس دموکراتی

ــه اســت. عادالن
ــه  ــک و چ ــه کوچ ــتان را چ ــوام افغانس ــت های اق ــن خواس م
شناســایی)تذکره(، خواســت  کارت  در  درج  بــرای  بــزرگ، 
ــد  ــا تأکی ــه ب ــم، البت ــاع می کن ــم و از آن دف ــک می دان دموکراتی
بــر آن شــرط هایی کــه گفتــم. وقتــی از دفتــر ریاســت جمهوری 
ســندی بــه دســت می آیــد کــه اوج و روح شوونیســم و 
انحصارطلبــی قومــی اســت، اقــوام دیگــر بــا چــه اعتمــادی بایــد 
از هویــت خــود صــرف نظــر کننــد؟ بــه خاطــر کــدام عدالــت 
ــد؟  ــامحه کنن ــدارا و مس ــد م ــرا بای ــانیت؟ چ ــهروندی و انس ش
ــاخته  ــدرز س ــد و ان ــت و پن ــا نصحی ــتان( ب ــن خرابه)افغانس ای
ــن  ــه، از مت ــارزات حق طلبان ــان مب ــذار در جری ــود، بگ نمی ش

ــردد. ــار بگ ــو اعم ــک از ن ــی و دموکراتی ــاع عموم ــک اقن ی
ــا  ــر هویت ه ــه دم«. اگ ــای دم ب ــن غصه ه ــت ای ــو اس ــل ت »فع
ــن  ــش ای ــد، معنای ــده ان ــی آم ــدان دادخواه ــه می ــه ب این گون
ــده  ــه جــان آم ــی ب ــی و مل ــه ازدســت ســتم گری قوم اســت ک
انــد و بــه رژیــم بــاور ندارنــد. بــه لویــه جرگه هــا بــاور ندارنــد. 
ــهروند و  ــک ش ــتۀ ی ــه شایس ــه ک ــود را آن گون ــد خ می خواهن
ــدا  ــا ج ــد. کاتالونی ــف کنن ــت، تعری ــوب اس ــۀ خ ــک جامع ی
ــی  ــکاتلند همه پرس ــد، س ــتان آزادی می خواه ــود، ُکردس می ش
ــن  ــی، م ــس عده ی ــر عک ــتند؟ ب ــهروند نیس ــر ش ــد، مگ می کن
ــت در  ــرای درج هوی ــوام ب ــت اق ــه خواس ــاورم ک ــن ب ــه ای ب
ــت. ــدن اس ــهروند ش ــت ش ــوش در جه ــر خ ــناس نامه خب ش

ــازات  ــدم دوم، از امتی ــا در ق ــدم اول و تاجیک ه پشــتون ها در ق
بیشــتری در ســاختارهای قــدرت برخــوردار بودنــد، حــاال 
ــه خواســت برحــق اقــوام دیگــر احتــرام بگذارنــد و در  بایــد ب
ــد. اگــر قومــی می خواهــد هویــت اش در  ــر آن تمکیــن کنن براب
شــناس نامه درج شــود، مبــارک اســت، مــن آن را نشــانه یی بــه 

ــذارم. ــرم و ارج می گ ــی می گی ــوی آگاه س
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ـــواک کمېســـیون  ـــو خپل د افغانســـتان د انتخابات

ـــه د  ـــر ب ـــو بهی ـــو انتخابات ـــې د راروان ـــي چ واي

ـــي. ـــخ بوځ ـــه پرم ـــه توګ ـــت پ ـــي امان م

دغـــه کمېســـیون وايـــي، د ولـــي جرګـــې 

او ولســـوالیو د شـــوراګانو د انتخاباتـــو د 

ــیايس  ــې د سـ ــاره یـ ــو لپـ ــررسه کولـ ــه تـ ښـ

ګوندونـــو، مـــدين ټولنـــو او د انتخاباتـــو 

ــي  ــتازو او قومـ ــه اسـ ــو لـ ــو ډلـ د څارونکـ

ـــړې  ـــډې ک ـــورو غون ـــا مش ـــو رسه د س مرشان

دي.

ـــو  ـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې د انتخابات دا پ

یـــو شـــمېر څارونکـــي، مـــدين فعـــاالن او 

ســـیايس ګوندونـــه د انتخاباتـــو د خپلـــواک 

ـــدوي او  ـــک څرګن ـــو ش ـــر اجرات ـــیون پ کمېس

د کمېســـیون غـــړي لـــه حکومتـــه د اوامـــرو 

ـــو  ـــه لرل ـــه ن ـــې پ ـــا او تجرب ـــو او د وړتی ـــه منل پ

ـــوي. تورن

د بلـــخ وايل او د جمعیـــت اســـامي ګونـــد 

ــه د  ــرات تـ ــور هـ ــد نـ ــا محمـ ــرش عطـ مـ

خپـــل وروســـتي ســـفر پرمهـــال د انتخاباتـــو 

ــو  ــه تلـ ــه منځـ ــیون د لـ ــواک کمېسـ د خپلـ

غوښـــتنه وکـــړه او د ولـــي جرګـــې ځینـــو 

ــیون  ــې د دې کمېسـ ــي چـ ــم ویـ ــړو هـ غـ

ـــو  ـــه دی، خـــو د انتخابات ـــو وړ ن ـــت د منل ظرفی

ــد  ــر او ویانـ ــیون کمیشـ ــواک کمېسـ د خپلـ

ـــه  ـــو ت ـــاد ازادي راډی ـــع صی ـــان عبدالبدی ګاج

ـــي  ـــو تخنیک ـــه د انتخابات ـــې دوی ب ـــل چ ووی

ــر  ــه څېـ ــت پـ ــي امانـ ــوه مـ ــت د یـ مدیریـ

ــي. ــخ بوځـ پرمـ

صیـــاد زیاتـــه کـــړه چـــې سیاســـتوال بایـــد 

ــت  ــت رسه د مخالفـ ــه حکومـ ــات لـ انتخابـ

وســـیله ونـــه ګرځـــوي.

نوموړی وایي:

ـــتان  ـــې د افغانس ـــه چ ـــوري او جهتون ـــه ل "هغ

ـــري،  ـــکات ل ـــیايس مش ـــت رسه س ـــه حکوم ل

مـــوږ پـــه وار وار ورتـــه ویـــي دي چـــې 

ـــت  ـــت او حکوم ـــه دول ـــتونزې دې ل ـــې س خپل

رسه حـــل کـــړي او کمېســـیون پـــه دې ســـتونزو 

ـــیون  ـــو کمېس ـــر څ ـــړي، ت ـــه ک ـــل ن ـــې دخی ک

ـــه  ـــتقانه ډول هغ ـــه مس ـــې پ ـــوالی يش چ وک

مـــي پروســـه چـــې دنـــده یـــې ده، بـــې لـــه 

تقلـــب څخـــه او داســـې چـــې عدالـــت پـــه 

ـــي." ـــخ بوځ ـــدي وي، پرم ـــې خون ک

ــد  ــیون ویانـ ــواک کمېسـ ــو د خپلـ د انتخاباتـ

د دې پوښـــتنې پـــه ځـــواب کـــې چـــې ایـــا 

د الکرتونیکـــي تذکـــرو د ویـــش پـــه مســـئله 

ـــر  ـــو پ ـــو انتخابات ـــه، د راروان ـــتونزې ب ـــې س ک

بهیـــر اغېـــز وکـــړي کنـــه، وویـــل چـــې دا 

ـــرو  ـــو د براب ـــه رشایط ـــو پ ـــتونزه د رأی ورکول س

خلکـــو د نـــوم ثبتولـــو لـــه بهیـــر رسه کـــوم 

ارتبـــاط نـــه لـــري.

ـــیون  ـــې کمېس ـــړه چ ـــه ک ـــاد زیات ـــاغي صی ښ

بـــه د رأی ورکولـــو د رشایطـــو لرونکـــو 

کســـانو نومونـــه لـــه تقلـــب پرتـــه د مدرنـــې 

ټکنالـــوژۍ پـــه مرســـته ثبـــت کـــړي.

ښاغي صیاد وویل:

"مـــوږ هېڅکلـــه هـــم خپلـــې چـــارې د 

ـــه دي  ـــه ویـــش پـــورې ن الکرتونیکـــي تذکـــرو پ

ـــوره  ـــم غ ـــینونه ه ـــړي ماش ـــوږ ځانګ ـــړيل، م ت

ـــه  ـــو ت ـــو د هغـــو کمپنی کـــړي او مشـــخصات م

ـــرو  ـــي تذک ـــه الکرتونیک ـــه ل ـــو هغ ـــوديل، خ ښ

رسه ربـــط نـــه لـــري، ځکـــه د الکرتونیکـــي 

تذکـــرو ویـــش یـــوه اوږده مـــي پروســـه ده 

ـــول  ـــه ټ ـــو پ ـــري، څ ـــا ل ـــه اړتی ـــو ت ـــې کلون چ

ـــع يش." ـــې توزی ـــتان ک افغانس

ـــتان د  ـــې د افغانس ـــې چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس پ

ــوراګانو  ــوالیو د شـ ــې او ولسـ ــي جرګـ ولـ

انتخاباتـــو تـــه یـــوازې اتـــه میاشـــتې پاتـــې 

ـــې د رأی  ـــو ک ـــه ۳۴ والیتون ـــواد پ دي او د هې

ورکولـــو د مرکزونـــو څېړنـــه هـــم پـــای تـــه 

ـــو  ـــتونزه د دې انتخابات ـــت س ـــېدلې، د امنی رس

ـــل  ـــنه ګڼ ـــه اندېښ ـــو لوی ـــر ټول ـــدې ت ـــه وړان پ

کېـــږي.

د افغانســـتان د بیارغونـــې لپـــاره د امریـــکا د 

ــیګار  ــا سـ ــش ادارې یـ ــت د رسمفتـ حکومـ

ـــي  ـــې وی ـــور ک ـــتي راپ ـــوه وروس ـــل ی ـــه خپ پ

چـــې د افغانســـتان د ۴۰۷ ولســـوالیو پـــه 

ـــه  ـــو پ ـــږدې ۵۷ د افغـــان ځواکون ســـلو کـــې نې

ـــیمې د  ـــې ۱۳ س ـــلو ک ـــه س ـــې دي، پ الس ک

ـــې دي  ـــه ک ـــه ولک ـــو پ ـــو مخالفین ـــله وال وس

ـــې  ـــې ی ـــیمو ک ـــلو س ـــه س ـــې ۳۰ پ ـــه پات او پ

جګـــړه روانـــه ده.

صیاد وایي د راروانو انتخاباتو بهیر 

به د ميل امانت په توګه پرمخ ځي

احمدشاه  شناخِت  از  »گزیده یی  رسالۀ 
از  دیگری  کار  قارۀ جهان«،  پنج  در  مسعود 
معرفی  پیرامون  آریانفر،  شمس الحق  دکتر 
کارنامۀ قهرمان ملی کشور است که از نشانی 

بنیاد شهید مسعود نشر شده است.
باورهای  و  نظریات  مجموعه  رساله،  این 
مورد  در  جهان  قارۀ  پنج  شخصیت های 
شخصیت و مبارزات شهید احمدشاه مسعود 
می باشد که در 111 برگ و سه هزار نسخه 

لباس چاپ به تن کرده است.
دکتر آریانفر در »پیش گفتار« این رساله نوشته 
مسعود،  احمدشاه  شهادت  از  بعد  است: 
پنج  بودیم که شخصیت های مهم در  شاهد 
قارۀ جهان نه تنها سخنانی در شکوه و عظمت 
مسعود بیان داشتند که آشکارا اشک ریختند 
بهاالدین،  خواجه  در  گریستند.  جان  از  و 
شاهد  مسعود  احمدشاه  شهادت  محل 
از کشورهای  بودیم که خبرنگاران خارجی 
بسته  اشک چشمان شان  جریان،  از  مختلف 
و از شدت بُغض، صدای شان در گلوها خفه 

گردیده بود.

شخصیتی  جهان،  آریانفر:  آقای  باور  به 
این  است.  دیده  کمتر  را  محبوبیت  این  به 
شخصیت متعالی و پُرشکوه که جهانی است 
حتا  و  کارنامه  و  نام  به  جهان  آزاده گان  و 
از  می کنند،  افتخار  آن  پکول  کاله  و  لباس 
باستانی  خطۀ  این  ملی  قهرمان  و  افغانستان 

و مردخیز است.
رسالۀ  در  که  را  قول هایی  نقل  و  سخنان 
مسعود  احمدشاه  شناخِت  از  »گزیده یی 
شخصیت  بارۀ  در  جهان«  قارۀ  پنج  در 
این  کتاب های  و  مقاالت  از  آمده،  مسعود 
مقاومت  شخصیت ها که در سالیان جهاد و 
فلم هایی  از  است،  گردیده  نشر  افغانستان 
شده  ساخته  بی بدیل  قهرماِن  این  دربارۀ  که 
است؛ از سخنرانی هایی که در کنفرانس های 
مسعودشناسی ایراد گردیده و از مصاحبه ها 
و گزارش های که در روزنامه های جهان نشر 

گردیده، گزینش شده است.
است:  آمده  آریانفر  دکتر  یادداشِت  ادامۀ  در 
در این نقل قول ها، بزرگی و عظمت مسعود 

است.  تماشایی  و  شنیدنی  جهانیان  زبان  از 
و  می افرازد  قامت  سوم  جهان  از  مردی 
ستایش  و  اعجاب  و  شگفتی  به  را  جهانی 

می کشاند.
در »گزیده یی از شناخت احمدشاه مسعود در 
پنج قارۀ جهان« گفته هایی از سیاست مداران، 
مسووالن  و  ژورنالیستان  نویسنده گان، 
قاره های آسیا، اروپا، امریکا، افریقا و آسترالیا 
با  را  رساله  این  شناسۀ  است؛  گزینش شده 
آوردن بخشی از گفته ها و دریافت ها پیرامون 
به  کشور  ملی  قهرمان  کارنامۀ  و  شخصیت 

پایان می برم.
* شهید پروفیسور برهان الدین ربانی:

تاریخ کارنامه های بزرگ احمدشاه مسعود را 
در قلب فردفرد از نسل های امروز و فردای 

افغانستان ثبت خواهد کرد.  
* حامد کرزی:

حقیقت این است که مبارزۀ مسعود به ویژه 
در آخرین روزهای زنده گی اش، کشور ما را 
از اشغال کامل حفظ کرد. اگر او نبود، ما به 

ساده گی مورد اشغال قرار می گرفتیم.
* مارک کپالن نویسندۀ امریکایی:

احمدشاه مسعود را باید در قطار بزرگ ترین 
حساب  بیست  قرن  نهضت های  رهبران 
کرد. مسعود مانند مارشال تیتو، هوشیمن و 
چیگوارا دشمن خود را شکست داد. ساحه یی 
که در تصرف او بود، با مقایسه به ساحاتی 
که در دوران رهبری نهضت مقاومت مارشال 
چیگوارا  و  هوچیمن  تونگ،  مائوتسه  تیتو، 
قرار داشت، بیشتر زیر فشار حمالت دشمن 
موفقیت های  و  پیروزی ها  تمام  بود. مسعود 
خود را بدون تخلف از حقوق انسانی انجام 
سیاست  تأثیر  زیر  آنکه  بدون  است،  داده 
کشور کمک دهنده رفته باشد، از آنان کمک 

گرفت.
* پروفیسور هویدی دانشمند مصری:

اسالم حقیقی  برای  مبارزه  ....مبارزۀ مسعود 
بود که آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را نیز 
تضمین می کرد. مسعود نمایندۀ اسالم معتدل 
بود. نمایندۀ یک اسالم معتدلی که می گوید: 
وحی برای پخش عدالت در میان انسان ها و 
نیز برای رفاه مردم، نازل شده است. اعتدالی 
راهی ست  می کرد  دعوت  آن  به  مسعود  که 

میانه در بین افراط و تفریط.
* علی شیخ از سودان:

همانا شهید احمدشاه مسعود، خالد بن ولید 
این زمان است و شمشیرهای خداوند که بر 

دشمنان خداوند مسلط شده بود.
بی نظیری  شایسته گی  با  مسعود  ...احمدشاه 
که داشت، مسلمانان مردۀ این عصر را دوباره 
افغانستان  در  نمی  تواند  دنیا  ساخت،  زنده 
جهاد  و  مسعود  احمدشاه  بین  فرقی  هیچ 
قایل شود. جهاد در افغانستان و مسعود هر 

دو یکی هستند.

از  شناخِت   احمدشاه مسعود گزیده یی  
قارۀ  جهان پنج   در    

هارون مجیدی
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