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گمـان نمـی رود حتـا بـا تعییـن اعضـای جدیـِد 
الزم  ارادۀ  دولـت  انتخاباتـی،  کمیسـیون های 
بـرای برگزاری انتخاباِت پارلمانی داشـته باشـد. 
از  بیـرون  بـه  کـرده  درز  گزارش هـای  برخـی 
داخـِل جناح هـای قـدرت حاکـی از آن انـد کـه 
دولـت بـرای سـه سـاِل آینـده، هیـچ انتخاباتـی 
کارگـزاراِن  گزینـش  و  کـرد  نخواهـد  برگـزار 
جدیـِد انتخاباتـی نیـز بـه معنـای ارادۀ دولت در 

نمی توانـد.  بـوده  انتخابـات  برگـزاری 
آینـده،  سـال های  ظـرف  دارد  تـاش  دولـت   
برخـی اصاحـاِت صـوری را در سـازوکارهای 
انتخاباتـی اعمـال کنــد و بـه این صورت نشـان 
دهـد که مدیـران جدیِد کمیسـیون های انتخاباتی 
بـی کار نبـوده انـد. از طـرف دیگـر، این شـایعه 
بـه شـدت در جامعـه تقویـت شـده کـه اعضای 
فعلـِی مجلـس نماینده گان وضعیت جـاری را به 
نفـِع خـود دانسـته و بـه نوعـی، بـا طـرح تأخیر 
در انتخابـات بـا حکومت بـه توافق رسـیده اند.

 ایـن شـایعه را کامـًا نمی تـوان مردود شــمرد، 
ولی بایـد تأکید کرد که اکثریـت اعضای مجلس 
بـا چنیـن طرحـی همنوایـی ندارنـد. مـن فکـر 
می کنـم کـه افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه ثبـات 
سیاسـی و امنیتـی، ناگزیر از برگـزاری انتخابات 
بـه عنـوان یکـی از شـروط جامعـۀ مردم ســاالر 
منافـع  انتخابـات،  برگـزاری  در  تأخیـر  اسـت. 
هیـچ یـک از طرف هـای موجـود را تأمیـن کرده 
نمی توانـد و حکومـت خـود را با دردسـر کانی 
مواجـه می ســازد. همیـن حـاال عمـًا شـورای 
ملـی، دیگـر آن وجـه و اعتبـار قانونـِی خـود را 
نـدارد کـه بایـد بـه عنـوان یک قـوۀ مســتقل و 

می داشـت.  قانون گـذار 
بـه  پارلمانـی،  انتخابـات  برگـزاری  در  تأخیـر 
شـدت وجـه قانونـِی مجلـس نماینـده گان را بـا 
سـوال روبـه رو کـرده اسـت. شـاید حلقه هایـی 
در داخـِل حکومـت ایـن وضعیـت را بـه نفـِع 
خـود ارزیابـی کننـد و بـه دنبـال آن باشـند کـه 
همیـن وضعیـِت نابسـامان ادامـه یابـد؛ ولـی در 
کل ایـن وضعیـت بـه نفـع جامعـه و مـردم بوده 

نمی توانـد.  
و  سیاسـی  متعـددِ  چالش هـای  بـا  افغانسـتان 
بـدون  و  می کنــد  نـرم  دسـت وپنجه  امنیتـی 
وضعیـِت  عمـدۀ  بخـش  تردیـدی،  کمتریـن 
موجـود، بـه نبودِ سـاختارهای قانون منـد مربوط 
می شـود. قـوۀ قضاییه چنـان نمی نمایـد که خود 
را از سـیطرۀ جنـاح قدرتمند محفوظ نگه داشـته 
باشـد. این قـوه عمـًا در خدمِت خواسـت های 
قدرت طلبـان قـرار گرفتـه و وضعیتـی را نمایش 

می دهـد کـه فقـط بـه درخواسـت های مطـرح 
شـده از خـود در برابـِر حکومت پاسـخ می دهد. 
در همیـن حـال، قـوۀ مقننـه نیز وضعیـِت بهتری 
از قـوۀ قضاییـه نـدارد. حکومـت بـا تاش های 
مزمـن در پـی تحمیـِل سـیطرۀ خـود بـر ایـن 
بـا مشـکِل  قـوه  ایـن  قـوه اسـت و حـاال کـه 
مشـروعیِت قانونـی نیـز روبه روسـت، حکومت 
خـود  نفـِع  بـه  شـراط  ایـن  از  می توانـد  بهتـر 
بهــره برداری کنــد. امـا ایـن شـرایط همان طور 
کـه در آغـازِ ایـن نوشـته به آن اشـاره رفـت، به 
هیـچ صـورت بـه نفع کشـور تمـام نمی شـود و 
برخـاف، بـر دشــواری های موجـود می افزاید 
مهـار  غیرقابـل  بحـراِن  فـاز  وارد  را  جامعـه  و 
صـورت  بـه  و  حکومـت  پـس  می سـازد. 
اگـر خواهـان  مشـخص، حلقـۀ خاصـی، حتـا 
عـدم برگـزاری انتخابات باشـند، بایـد در چنین 
برنامه یـی تجدیـد نظـر کننــد و بـا تمـام تاش 
بـه برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در سـال آینده 

اقـدام ورزنـد.
می شـود  سـبب  سـاختارها  مشـروعیِت  عـدم 
و  سیاسـی  بحران هـای  درگیـِر  جامعـه  کـه 
امنیتـی گـردد و کشـور به سـمت سـرگردانی و 
بی هدفـی حرکـت کنـد. همیـن حـاال وقتـی بـه 
مـردم و جامعـه نـگاه می کنیـم، دیگر آن شــور 
آن هـا  را در  پیـش  نشـاط سیاسـِی دو سـال  و 
کمتـر می توانیـم سـراغ بگیریـم. مـردم دل زده از 
وضعیـِت موجـود، خواهـاِن تغییر و تحـول اند. 
اگر امیــد مردم نسـبت به اصاحـات و تغییرات 
بـه یـأِس کامـل بینجامد، بـدون تردیـد حاکماِن 
فعلـی قـادر نخواهنـد بـود کـه بـر بحران هـای 
دقیقـًا همـان  ایـن  و  آینــد  فایـق  آن  متعاقـِب 
چیـزی اسـت که دشـمناِن کشـور منتظـر آن اند. 
گذشـته،  سـال  دو  در  ملـی  وحـدت  دولـت 
بـر  و  داده  دسـت  از  را  زیـادی  فرصت هـای 
بخـش عمده یـی از اعتمـاد مردم نسـبت به خود 

صدمـه وارد کـرده اسـت. آقایـان غنـی و عبداهلل 
بـا شـعارها و وعده هـای کانـی، زمـام امـور را 
از یـک دولـِت نیمه جـان بـه دسـت گرفتند ولی 
حـاال وقتـی بـه کارنامۀ دوسـالۀ دولـت وحدت 
ملـی نظـر می کنیـم، نـه تنهـا آن هـا در غلبـه بـر 
مشـکات موفقیـت نداشـته انـد، بل مشـکاِت 
تازه تـری را نیـز بـرای کشـور خلـق کـرده انـد.
 زمام داراِن دولت در دو سـاِل گذشـته نتوانسـتند 
کـه حداقـل بـه اختافـاِت موجـود میـاِن خـود 
پایـان دهنـد و یـا این کـه یـک کابینـۀ کامـل را 
معرفـی کننـد. وقتـی آن هـا بـه ایـن دو وظیفـۀ 
رسـیده گی  نتوانسـتند  خـود  اساسـِی  و  اولیـه 
داشـت  انتظـار  می تـوان  چگونـه  آن گاه  کننـد، 
رییـس  انتخاباتـی  وعده هـای  اسـاِس  بـر  کـه 
جمهـوری، یـک میلیون شـغِل تازه برای لشـکِر 

بـی کاران بـه وجـود آمده باشــد. 
بـا ایـن اوصــاف، مهم تریـن راه حـِل مشـکات 
را  زمـام داران  دامـِن  زودی  بـه  کـه  آینـده 
خواهـد گرفـت، برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
و شـوراهای ولسـوالی و سروسـامان بخشـیدن 
بـه قـوۀ اجراییـه اسـت. در همیـن حـال، سـراِن 
حکومـت بایـد این فکر را از مخیلـۀ خود بیرون 
کننــد کـه در نبود قـوه مقننۀ کارآمد و مشـروع، 
سیاسـِی  موقعیت هـای  همچنـان  می تواننـد 
فعلـِی خـود را حفـظ کننـد. ایـن یـک هشـدار 
واقع گرایانـه  تحلیلـی  بـل  نیسـت،  بی پشـتوانه 
از وضعیـت و شـرایط موجود در کشـور اسـت. 
اگـر آقـای غنی به این نکات و شـرایط حسـاِس 
بـا  افغانسـتان  بـه زودی  نکنـد،  التفـات  جـاری 
بحـران و بن بســِت غیرقابـل بازگشـت مواجـه 
خواهـد شــد. آن گاه پشـیمانی بـرای هیچ کـس 

داشــت.  نخواهد  سـودی 
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احمدفرهاد مجيـدی، عضو مجلس نماینده گان

برگزاری انتخابات؛
مهم ترین راهکاِر غلبه بر مشـکالت

 

بردی محمـدوف  قربان قلـی  و  غنـی  رییس جمهـور 
میـان  خط آهـن  گذشـته  روز  ترکمنسـتان،  رییس جمهـوری 

کردنـد. افتتـاح  را  ترکمنسـتان  و  افغانسـتان 
صبـح روز دوشـنبه، رؤسـای جمهـورِی دو کشـور توسـط قطار 
وارد بنـدر آقینـه در خـاِک افغانسـتان )والیت فاریاب( شـدند و 
مراسـم افتتـاح بـا اشـتراِک مقام های ارشـد دو کشـور و مهماناِن 

داخلـی و خارجـی برگزار شـد.
آقـای غنـی ضمـن تأکیـد بـر دوسـتِی دوامـدار میان دو کشـور، 
گفـت کـه ارتبـاط بنـدر آقینـۀ افغانسـتان بـا شـبکۀ خط آهـن 
بین المللـی آسـیا، هدیـۀ ترکمنسـتان بـه این کشـور اسـت که با 
آغـاز کارِ ایـن راه آهـن، قیمت تمام مـواد اولیه هماننـد قیر، نفت 
و گاز بـرای افغانسـتان پاییـن خواهـد آمـد. همچنیـن آقای غنی 
تذکـر داد کـه گامِ بعـدی، سـاخت خط آهـن شـیرخان بنـدر - 
مزارشـریف و سـپس از آن جـا بـه هـرات در غـرِب افغانسـتان 

ست.  ا
نیـز  ترکمنسـتان  رییس جمهـوری  بردی محمـدوف،  قربان قلـی 
هماننـد آقـای غنی نسـبت بـه گسـترش همکاری هـای منطقه یی 
و نقِش آن در رشـد و توسـعۀ هر دو کشـور ابراز امیدواری کرد 
و گفـت کـه افتتـاح خط آهـن افغانسـتان - ترکمنسـتان اهمیـِت 
این پـس،  از  کـه  افـزود  بردی محمـدوف  آقـای  دارد.  قاره یـی 
کابـل و عشـق آباد طرح هـای مشـترِک اقتصـادی و اجتماعـی را 
بـا حمایـت مـردمِ افغانسـتان اجـرا خواهنـد کـرد که عبـارت از 
جاده سـازی، گازرسـانی، برق رسـانی و سـاخِت مکاتـب اسـت، 
کـه همـه بـه تحقِق صلـح و رفـاه در این کشـور منجـر خواهند 

 . شد
گفتنی سـت ایـن خط آهن که توسـط کشـور ترکمنسـتان احداث 
شـده، قـرار اسـت در آینـده تـا شـهر اندخـوی در شـمال غربی 

افغانسـتان امتـداد یابد. 
امـا آن چـه در وراِی ایـن خبرهـا می تـوان بـه آن اشـاره کـرد؛ 
نقـش همکاری هـا و مبـادالِت اقتصـادی در منطقـه بـرای غلبـه 
یافتـن بـر جنـگ و تروریسـِم رو بـه گسـترش اسـت. مسـلمًا 
هماننـِد  میانـه،  آسـیای  جمهوری هـای  همـۀ  و  ترکمنسـتان 
افغانسـتان بـا تهدیـِد افراطیـت و ناامنـی مواجه انـد. شـاید ُرِخ 
ایـن تهدیـد در جمهوری هـای تشـکیل یافته از شـوروی سـابق 
چنـدان هویدا نباشـد، اما سـایۀ تاریِک این خطـر را در تحرکاِت 
برخـی نیروهـای به ظاهر اسـام گرا در ایـن کشـور ها و نزدیکِی 
مرامـی و جغرافیایی شـان با تروریسـتاِن جا گرفته در افغانسـتان، 

می تـوان احسـاس کـرد. 
کـه  ترکمنسـتان  و  تاجیکسـتان  ازبکسـتان،  ماننـد  کشـورهایی 
همه سـال های دراز زیِر سـاتورِ کمونیسـِم شـوروی و سانسـور 
نفس گیـِر کی جی بـی قـرار داشـته اند، پتانسـیلی قابـل توجـه از 
نیروهـای بنیادگـرا و جهـادی را در خـود نهفتـه دارنـد کـه فقط 
بـه دنبـاِل منفـذی بـرای ابـراز وجـود و توصـل بـه جنبش هـای 

تروریسـتی در دور و نزدیـک می گردنـد. 
افغانسـتان امـا در ایـن میـان، هـم یـک نقطـۀ خطـر و هـم یک 
نقطـۀ خیـز بـرای ایـن کشورهاسـت. نقطۀ خطـر به ایـن ترتیب 
کـه اگـر ایـن کشـورها در گوشـۀ به ظاهـر امـن و آرامِ خـود 
بنشـینند و نسـبت بـه ناامنی هایـی که در افغانسـتان جریـان دارد 
بی تفاوتـی اختیـار کننـد، سـرانجام تروریسـتاِن منطقه بـا جذِب 
یکدیگـر، ناامنی هـا را بـه هـر سـو و هـر کشـور می  کشـانند. و 
نقطـۀ خیـز بـه ایـن ترتیـب کـه فقـر و عـدم توسـعه یافته گی 
افغانسـتان، ایـن کشـور را بـه مأمـن و معبـِر تروریسـتان تبدیـل 
کـرده، ولی کشـورهای آسـیای میانـه مانند ترکمنسـتان می توانند 
بـا راه انـدازی پروژه هـای بـزرِگ تجـاری و صنعتـی، هـم بـازار 
اقتصـادی و پُرمنفعـِت افغانسـتان را بـه خود اختصـاص دهند و 
هـم بـا افزایش رفـاه عمومـی و ارتقـای بنیادهای اقتصـادِی این 
کشـور، موج اتصال تروریسـم به کشورهای شـان را ســد شوند.

سـران حکومـت وحدت ملی و سـران کشـورهای آسـیای میانه 
و حتـا سـراِن کشـورهایی ماننـد پاکسـتان و چیـن و ایـران کـه 
بـه ایـن حـوزه نزدیـک و در تحـوالِت آن ذی نفع انـد، می توانند 
بـا التفـات بـه ایـن نکته، فصـِل جدیـدی در مناسـبات سیاسـی 
ـ اقتصادی شـان در قـارۀ آسـیا و تمـامِ جهـان بگشـایند. مسـلمًا 
توسـعۀ همکاری هـای تجـاری ـ اقتصادی یـی از جنـس احداث 
و  تـازه  چهـرۀ  می توانـد  ترکمنسـتان،  ـ  افغانسـتان  خط آهـن 
به نحـوی کـه  منطقـه و جهـان دهـد،  بـه مسـایِل  دلپذیرتـری 
منافـع  بـا توسـعۀ  هراس هـا و رقابت هـای سیاسـِی کشـورها، 
اقتصادِی مشـترک میان شـان، به دوسـتی و دل چسـبی نسـبت به 
عمـران و آبـادِی یکدیگـر بدل گـردد. آینـده گان ثابـت خواهند 
کـرد کـه عایـِق اقتصـادی بر همـۀ بازی هـای سیاسـی، چیره و 

پیــروز است. 

آیندة افغانستان
 در سایۀ همکاری های منطقه یی
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ــد  ــام داران را خواه ــِن زم ــه زودی دام ــه ب ــده ك ــکالت آین ــِل مش ــن راه ح مهم تری
سروســامان  و  ولســوالی  شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــات  برگــزاری  گرفــت، 
بخشــيدن بــه قــوة اجرایيــه اســت. ســراِن حکومــت بایــد ایــن فکــر را از مخيلــۀ 
خــود بيــرون كننـــد كــه در نبــود قــوه مقننــۀ كارآمــد و مشــروع، می تواننــد همچنان 
موقعيت هــای سياســِی فعلــِی خــود را حفــظ كننــد. ایــن یــک هشــداِر بی پشــتوانه 
نيســت، بــل تحليلــی واقع گرایانــه از وضعيــت و شــرایط موجــود در كشــور اســت. 
اگــر آقــای غنــی بــه ایــن نــکات و شــرایط حســاِس جــاری التفــات نکنــد، بــه زودی 

افغانســتان بــا بحــران و بن بســـِت غيرقابــل بازگشــت مواجــه خواهــد شـــد
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خط آهن افغانستان - ترکمنستان افتتاح شد

"افغانستان از وابستگی
 به بنادر پاکستان رهایی می یابد"

و  ترکمنستان  مراد  »عطا  مسیر  آهن  خط 
امام نظر،   منطقه  در  افغانستان«  آقینه  بندر 
دیروز )دوشنبه، ۸ قوس( از سوی محمد 
و  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی 
رییس جمهور  محمدوف  بردی  قربانقلی 

ترکمنستان، افتتاح شد.
ترکمنستان  و  افغانستان  رییس جمهوران 
که  کردند  تأکید  مسیر  این  امضای  حین 
راه آهن آقینه - امام نظر، روابط بازرگانی 
را گسترش داده و در رشد همکاری های 

افغانستان و ترکمنستان مفید خواهد بود.
مسووالن در حکومت افغانستان این مسیر 
مهم  بسیار  افغانستان  برای  را  آهن  خط 
دانسته و گفته اند که خط آهن مسیر »عطا 
افغانستان«،  آقینه  بندر  و  ترکمنستان  مراد 
و  آسیایی  کشورهای  به  را  افغانستان 
به  دیگر  کشور  و  می کند  وصل  اروپایی 
راه  یا  تورخم  چون  مشخص  مسیر  کدام 
دیگر محدود نخواهد ماند و این خط آهن 
ترانزیت  و  بازرگانی  کارهای  توسعۀ  در 

افغانستان نقش ویژه و مهم دارد.
در  کشور  رییس جمهور  محمداشرف غنی 
برنامه  "ما  این مسیر گفت:  افتتاح  مراسم 
سرحدی  والیات  از  یک  هر  تا  داریم 
در  اقتصادی  بزرگ  پایگاه  یک  افغانستان 

منطقه باشد."
افغانستان  دولت  که  گفت  غنی  آقای 
خود  والیات سرحدی  تمام  دارد  تصمیم 
را به پایگاه بزرگ اقتصادی و حمل و نقل 
مبدل کند از همین رو، به زودی در مورد 
والیت بادغیس تصمیم هایی گرفته خواهد 

شد.
آهن  راه  پروژۀ  افتتاح  غنی  رییسجمهور 
رویداد  یک  را  ترکمنستان  و  افغانستان 

تاریخی و مهم برای دو کشور خواند.
آهن  خط  "امروز  غنی:  آقای  گفتۀ  به 
افغانستان را به ترکمنستان وصل کرد، فردا 

ایران و در آینده هند و دیگر کشورها نیز 
در این مسیر سهیم خواهند شد."

آقای غنی، از کشور ترکمنستان به عنوان 
که  افزود  و  کرد  یاد  نیک  همسایۀ  یک 
و  پیروزی  هر  افغانستان  دولت  و  مردم 
خود  پیروزی  را  ترکمنستان  دست آورد 

می داند.
نقش  به  اشاره  با  در سخنانش  غنی  آقای 
ترکمنستان در منطقه گفت که ترکمنستان 
از شرکای بزرگ منطقه یی افغانستان است 
کشور  دو  برای  خط  آهن،  این  افتتاح  و 

مزایای گسترده دارد.
هم زمان با این، قربانقلی بردی محمدوف، 
این  افتتاح  رییس جمهور ترکمنستان حین 
نظر،  امام   - آقینه  آهن  راه  که  خط گفت 
روابط بازرگانی بین دو کشور را گسترش 
افغانستان  همکاری های  رشد  در  و  داده 
گفتۀ  به  بود.  خواهد  مفید  ترکمنستان  و 
از  راه  این  در  ترکمنستان،  رییس جمهور 

وسایل پیشرفته استفاده شده است.
که  شد  یادآور  ترکمنستان  رییس جمهور 
در کنار خط آهن، ترمینل بزرگ بازرگانی 
کاالهای  که  شده  ساخته  امام نظر  در  نیز 

بازرگانان را جابهجا خواهد کرد.
آقای بردی محمدوف گفت که این ترمینل 
قرار  استفاده  مورد  آهن  خط  کنار  در 

خواهد گرفت.
آهن  راه  این  ترمینال  که  می شود  گفته 
ظرفیت بلند کردن ۵۰۰ تن بار را در یک 

وقت دارد.
افغانستان  خاک  داخل  در  آهن،  راه  این 
 ۳.۵ کیلومتر است که از سوی ترکمنستان 
مراد"  "عطا  منطقه  از  و  شده  ساخته 
ادامه  افغانستان  آقینه  بندر  تا  ترکمنستان 

دارد.
پیش از این مقامات افغانستان گفته بودند 
تا شهر  کیلومتر  به طول ۳۵  این خط  که 

خواهد  امتداد  فاریاب  والیت  اندخوی 
آسیایی  انکشاف  بانک  از سوی  که  یافت 

تمویل می شود.
کاالهای  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
روز  پانزده  تا  ده  مدت  در  افغانستان 
می رسید، اما با افتتاح این راه امکان دارد 
از هفت تا ده روز را با مصارف کمتر در 

بر گیرد.
این خط آهن ترکمنستان و افغانستان، در 
داخل خاک افغانستان  ۳.۵ کیلو متر است 
از  از سوی ترکمنستان ساخته شده و  که 
منطقه "آته مراد" ترکمنستان تا بندر آقینه 
افغانستان ادامه دارد. قراراست در مراحل 
در  آهن  راه  این  از  متر  کیلو   ۸۵ بعدی، 
ترکمنستان و بیش از ۳۰۰ کیلومتر آن در 
والیت های شمالی افغانستان ساخته  شود.

گفته شده است که ساخت این راه آهن، 
حدود ۳۵۰ میلیون دالر هزینه دارد و بانک 

توسعه آسیایی آن را خواهد پرداخت.
هیأت  و  محمداشرف غنی  که  گفتنی 
به  روزه،  سه  سفری  در  همراهش 

ترکمنستان رفته است.
آگاهان وصل شدن افغانستان به کشورهای 
بزرگترین  را  چین  و  مرکزی  آسیای 
که  هستند  معتقد  و  می دانند  دستآورد 
پاکستان  چنگ  از  اندک  اندک  افغانستان 
سال  پانزده  در  افغانستان  می یابد.  رهایی 
به  مطلق  گونۀ  به  تجاری  لحاظ  از  اخیر 

پاکستان وابسته بوده است. 
افتتاح  بر  افزون  سفر  این  در  غنی،  آقای 
راه الجورد و خط آهن عطامراد و آقینه، 
دیدار  ترکمنستانی  مقام های  از  با شماری 
نفت  جهانی  دانشگاه  طرف  از  و  کرده 
نیز  افتخاری  دکترای  ترکمنستان  گاز  و 

به دست آورده است.

ــی  ــه تازه گ ــه ب ــد زی ک ــب اهلل احم نجی
ــتقل  ــیون مس ــس کمیس ــوان ریی ــه عن ب
می گویــد  شــده،  انتخــاب  انتخابــات 
ــات  ــدی انتخاب ــدول زمانبن ــه زودی ج ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــی اع پارلمان
یــک  در  دوشــنبه  دیــروز  کــه  او 
کنفرانــس خبــری بــا حضــور دیگــر 
اعضــای جدیــد ایــن کمیســیون صحبــت 
تمــام  آنــان  کــه  گفــت  می کــرد، 
ــات  ــه انتخاب ــوط ب ــای مرب طرزالعمل ه
ــات  ــد انتخاب ــون جدی ــنی قان را در روش

می کننــد. اصــاح 
مســتقل  کمیســیون  جدیــد  رییــس 
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــات در حال انتخاب
ــی  ــات پارلمان ــدی انتخاب ــدول زمانبن ج
را اعــام می کنــد کــه پیشــتر، حکومــت 
وحــدت ملــی بــرای برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی در میان 
ــده  ــال آین ــزان س ــتان و خ ــل تابس فص
خورشــیدی، اعــام آمادگــی کــرده بــود.
ــات  ــورد اصاح ــد زی در م ــای احم آق
انتخاباتــی کــه قــرار اســت آورده شــود، 
ــیون  ــد کمیس ــای جدی ــه اعض ــت ک گف

مراکــز انتخاباتــی را ارزیابــی و فهرســت 
ــد. ــه می کنن ــدگان را تهی رأی دهن

بــه گفتــه او، ارزیابــی مراکــز انتخاباتــی و 
تهیــه فهرســت رای دهنــدگان، شــفافیت 
انتخابــات را تــا حــد باالیــی تامیــن 

ــرد. خواهــد ک
حوزه هــای  در  امنیــت  تامیــن  او 
ــرای  ــی ب ــع مال ــه مناب ــی و تهی انتخابات
برگــزاری انتخابــات را از چلش هــای 

مهــم انتخاباتــی عنــوان کــرد.
احمــد زی تاکیــد کــرد کــه تمامــی 
فعالیت هــا و پیشــرفت های انتخاباتــی 
و  مؤسســات  رســانه ها،  طریــق  از  را 
فعــاالن جامعــه مدنــی بــا مــردم شــریک 

ــازد. ــی س م
او همچنــان از ناظــران ملــی و بین المللــی 
درخواســت کــرد کــه از طریــق نظــارت 
ــا کمیســیون  ــی، ب ــر روندهــای انتخابات ب

مســتقل انتخابــات همــکاری کننــد.
کمیســیون های  جدیــد  اعضــای 
انتخاباتــی روز یک شــنبه گذشــته رســما 

معرفــی شــدند.

وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی:

می توانیم در زمستان
 به داد 2۰ هزار خانوادة آسیب پذیر برسیم

کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمانبندی 
انتخابات پارلمانی را اعالم می کند

برف  و  زمستان  رسیدن  فرا  آستانه  در 
سرد  مناطق  برخی  در  شدید  باری های 
سیر کشور، وزیر دولت در امور مبارزه با 
حوادث طبیعی می گوید که دولت می تواند 
احتمالی  در حوادث  خانواده  هزار  به ۲۰ 

زمستانی کمک رسانی کند.
مبارزه  امور  در  دولت  وزیر  برمک  ویس 
عمومی  نشست  در  که  طبیعی  با حوادث 
نمایندگان  مجلس  )۸قوس(  دوشنبه  روز 
آسیب  به  که  بود، گفت  فرا خوانده شده 
دیده گان احتمالی در زمستان و بازگشایی 
و  غذایی  های  کمک  مواصاتی  های  راه 

نقدی صورت خواهد گرفت.
برای  اداره  این  افزود،  برمک  آقای 
رسیده گی به حوادث احتمالی زمستانی در 
۳۴ والیت کشور، ۲۰۰ میلیون افغانی پول 
نقد در اختیار دارد که هنگام وقوع حوادث 

فوراً اقدام خواهد کرد.
به گفته وی، هرگاه حوادثی در والیتی رخ 
دهد، اداره مبارزه با حوادث پول نقد را در 
اختیار والی که در راس کمیسیون رسیدگی 
می  محلی  سطح  در  طبیعی  حوادث  به 
باشد، قرار می دهد و اینگونه برای کمک 
به آسیب دیده گان و یا بازگشایی راه های 

مواصاتی فوراً اقدام می گردد.
به گفته وی، اداره مبارزه با حوادث طبیعی 
آسیب  خانواده  هزار   ۲۰ برای  همچنین 
غذایی  کمک  زمستان  در  احتمالی  دیده 
پیشبینی  بر اساس  در نظر گرفته شده که 
جابجا  والیات  مراکز  در  تهدیدات  سطح 

شده است.
در  هماهنگی  ایجاد  برای  تدابیر  از  او 
اطمینان  نیز  زمستانی  احتمالی  حوادث 
داد و یاد آور شد که در این راستا تمامی 
عضویت  که  سکتوری  های  وزارت 
را  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  کمیسیون 
روی  را  خاصی  های  گی  آماده  دارند، 

دست گرفته اند تا در صورت بروز حادثه 
فورا اقدام کنند.

وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث در 
دیده  آسیب  به  رسانی  کمک  خصوص 
در  اخیر  های  باری  برف  از  ناشی  های 
شمال، شمال شرق و مناطق مرکزی گفت 
که برای آسیب دیده گان در قندوز کمک 
ها ارسال شده و بزودی توزیع خواهد شد.
به گفته وی، برای آسیب دیده گان والیت 
آسیب  برای  و  افغانی  میلیون   ۲ نیز  غور 
میلیون   ۴ نیز  جوزجان  والیت  گان  دیده 
که  شده  گرفته  نظر  در  نقد  پول  افغانی 

بزودی ارسال و توزیع خواهد شد.
اخیر  های  باری  برف  که  است  گفتنی 
در  تنها  و  داشته  پی  در  نیز  جانی  تلفاتی 
در  کودک   ۴۰ حدود  جوزجان  والیت 
هوا  سردی  از  ناشی  های  بیماری  نتیجه 

جان باخته اند.
آن  مردم  که  است  کشوری  افغانستان 
شاهد  را  گوناگون  طبیعی  ساالنه حوادث 

می باشند.

هارون مجيدی

یک افغانستانی برندة جایزة اختراع سال 2۰۱۶ بریتانیا شد

است  داده  خبر  بریتانیا   )surrey( ساری  دانشگاه 
که شکردخت جعفری، دانش آموخته اهل افغانستان 
دوره دکترای این دانشگاه در رشته فزیک طبی، به 
برنده  سرطان،  تداوی  جدید  روش  اختراع  خاطر 

جایزه اختراع زنان سال ۲۰۱۶ بریتانیا شده است.
نهاد  سوی  از  بریتانیا  در  سرتاسری  رقابت  این 
 )Innovate UK( نام  به  بریتانیا  دولت  نوآوری 
راه اندازی و برای هر برنده، ۵۰ هزار پوند انگلیسی 

جایزه تعیین شده بود.

هدف از برگزاری این رقابت سرتاسری، به چالش 
کشاندن کمبود تعداد زنان کارآفرین در بریتانیا گفته 

شده است.
شکردخت  کمپنی  داده،  گزارش  ساری  دانشگاه 
جعفری )TrueInvivo( روش دقیق تر پرتودرمانی 
را فراهم کرده و زمینه معالجه را با هدف گیری دقیق 
هدف گیری  جای  به  سرطانی(  )دانه های  تومورها 

حجره های سالم، مساعد می سازد.
شکردخت گفته است مرگ پدرش به دلیل ابتا به 

بیماری سرطان، باعث شده تا او تخصص اش را در 
مانیتورینگ  یا    )Dosimetry( قسمت دوزیمتری

پرتودرمانی بگیرد.
که  گفته اند  دانشگاه  این  تحقیقات  مرکز  مسووالن 
بر اساس  پرتودرمانی  طرح خانم جعفری در زمینه 
که  شده  انجام  برادلی  دیوید  پروفسور  تحقیقات 
ولی  می شد،  استفاده  شیشه ای  فایبرهای  از  آن  در 
اکنون  بود.  مشکل  آن  انجام  و  هزینه بر  روش  این 
خانم جعفری در تحقیقات خود به روش موثرتر و 

ارزان تری دست یافته است.
مهره های  از  کودکی  در  او  که  گفته  جعفری  خانم 
شیشه ای در ساختن گردنبدهای ارزان قیمت برای به 
دست آوردن پول استفاده می کرد و این موضوع به 
ساخت  جهت  مهره ها  این  از  بتواند  تا  داد  ایده  او 
پرتودرمانی  منظور  به  بهتر  و  ارزان قیمت  وسیله ای 

بهره ببرد.

ACKU
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امیـر حبیـب اهلل، مسـلمانی صـادق و بـا ایمـاِن کامـل 
بـود کـه علمـای کـرام و مشـایخ عظـام بـه او »خـادم 
دیـن رسـول اهلل« خطاب کردنـد. امیر حبیـب اهلل مردی 
آزاده و وطن دوسـت و غریب پـرور بـود. می گوینـد او 
دلیرانـه پیـش روِی کاروان هـای پولِی دولـت را گرفته 
و آن را بـا فقـرا و مسـتحقان تقسـیم  کرده اسـت و از 
آن جـا بـه دِل عوام النـاس و مـردمِ عامـه جـا گرفتـه و 
در عیـن حـال، پیـروان و رفقاِی صـادق و باایمان پیدا 
کرده اسـت. علما و مشـایخ و خانواده های سرشـناس 
شـمالی، بـه رضـا و یـا تحـت نفـوذ و سـلطۀ امیـر به 
دورش جمـع شـدند. او اگرچـه سـواد نداشـت، ولی 
دل سـوزِی خاصـش به مـردم و اوضاع ناگوار کشـور، 

او را به سـلطنت رسـاند. 
از  عیـاری  و  هوشـیار  مـردی  حبیـب اهلل،  امیـر 
بـود.  عدالت پسـند  پادشـاهی  و  خراسـان زمین 
معامله گـری  و  فسـاد  وقـت،  دولـِت  در  کـه  زمانـی 
و رشوه سـتانی بـه اوج رسـیده بـود و اغتشـاش در 
هـر گوشـۀ کشـور برپـا شـده بـود، امان الهـر خـان و 
خانمـش و دیگـر اعضـای خانـواده اش دسـته جمعی 
بـه اروپـا سـفر کردنـد و بـا بازوهـای برهنـه و لباِس 
باده پیمایـی کردنـد و  نیم تنـه در مجالـس و محافـل 
آنـان را مـردم متدیـِن کشـور دیدنـد و  عکس هـای 
شـوریدند. هنگامی که امان اهلل خان از سـفر بازگشـت، 
نفـرِت مـردم بـه حـِد نهایـت رسـیده بـود. بـا آن هم، 
امـان اهلل مجلـس بزرگـی را در پغمـان دایـر کـرد و به 
دعوت شـونده گاِن دولتـی و صاحب رسـوخان امر کرد 
کـه بـا دریشـی و خانم هـاِی بـدون چـادری بیاییـد!

و  مشـایخ  و  علمـا  همـۀ  کـه  شـد  این گونـه 
صاحب رسـوخان، کمـر امیـر حبیـب اهلل خـادم دیـن 
را بسـتند و همـه تـا سـِر کوتـل خیرخانـه رسـیدند و 
اهلل اکبـر گویـان بـه سـوی ارگ حرکـت کردنـد. امیر 
امـان اهلل هیأتـی را با نامۀ تعهد سـپردن به اسـام برای 
خـادم دیـن فرسـتاد. خـادم دین کـه مردی دل سـوز و 
بـا رحـم بـود، نزدیـک بـود تعهـد امـان اهلل را بپذیرد، 
مگـر شـیرجان کـه مـردی عاقـل و متعهـد بـود، زبان 
برفـروزد/  ایـزد  کـه  را  »چراغـی  گفـت:  و  گشـود 

هرآن کـس پـف کنـد ریشـش بسـوزد« 
بعـد از آن، ایـن مـرد بـا دانـش و متانـت گفـت: بـه 
امـان اهلل  بـه  نخوردنـد،  فریـب  میان تهـی  گفته هـای 
بگوییـد یـا بیعـت کنـد یـا تـاج و تخـت را بگـذارد!  
هیـأت برگشـت و پیـام را بـه امیـر امـان اهلل رسـاند. 
امـان اهلل کـه نمی خواسـت خون ریزی شـود، سـلطنت 
را بـه بـرادرش نایب السـلطنه تفویـض کـرد و خود به 
بـه ایتالیـا رفـت و پناه گزین شـد. معین السـلطنه مردی 
باخـدا و ایمـان دار بـود، مگر خـادم دیـن و یارانش او 
را هـم نپذیرفتنـد و وی نیـز راهِ اروپـا در پیش گرفت 
و حبیـب اهلل و یارانـش نیـز به نعرۀ اهلل اکبـر وارد ارگ 

شـاهی شدند.  

خادم دین رسـول اهلل دسـت به تشـکیل کابینـه زد و از 
جملـه، کاکایـم عطاءالحق صاحـب زاده وزیـر خارجه 
و شـیرجان خان صاحـب زاده کـه اصل نام شـان عبداهلل 
اسـت، بـه حیـث وزیر دربـارـ  که حیثیـت صدراعظم 
را داشـت ـ تعییـن شـدند و وزیر دفاع سیدحسـین آغا 

تعییـن گردیـد و علی هـذا مقررات. 
پـدر مـن، مرحـوم نایب سـاالر محمدصدیق بـه حیث 
رییـس نظمیـۀ جنوبـی از طـرف امیـر امـان اهلل خـان 
تعییـن شـده بـود و بـرای دو مـاه بیعـت نکـرد. آوازه 
افتـاد کـه نادرخان در سـرحدات اغتشـاش برپـا کرده 
نپذیرفتـه  او  مگـر  نمـوده،  دعـوت  را  نایب سـاالر  و 
اسـت. در ایـن فرصـت، نامۀ شـیرجان خـان برادرش 
توصـل ورزیـد کـه اگـر کابـل نیایـی و بیعـت نکنـی، 
خطـر بزرگـی بـرای مـا و فرزندانـت متصـور اسـت. 
بنابرایـن، او بـه کابـل آمـد و بـا امیـر بیعـت کـرد و 
بـا منصـب نایب سـاالری دوبـاره بـه جنوبـی جهـت 
تـا  فرسـتاده شـد.  نادرخـان  از حمـاِت  جلوگیـری 
زمانی کـه نایب سـاالر در جنوبـی بـود، نادرخـان یـک 
قـدم بـه طـرف کابـل نتوانسـت پیـش بیاید؛ زیـرا هر 
دو پـروردۀ مکتـب جنـرال افنــدی ترکـی بودنـد و با 

چال هـای نظامـی همدیگـر آشـنا.
بار دیگر نادرخان دسـِت توصل به سـوی نایب سـاالر 
دراز کـرد و جـواب گرفـت کـه: اکنـون بیعـت کـرده 
و متعهـد هسـتم و هرگـز نمی توانـم بـه شـما بپیوندم، 
شـما لطفـًا دعـوِت مـرا بپذیرید و بـا امیر بیعـت کنید 
تـا دسـت به دسـِت هـم داده، کشـور را بسـازیم و به 
سـوی آرامـش و پیشـرفت قدم هـای سـازنده و متیـن 
برداریـم، ورنـه تـا پـای مـرگ نمی گـذارم شـما جلـو 

 ! یید بیا
نادرخـان بعـد از آن بـا انگلیـس موافقـه کـرد. او از 
فرانسـه بـه پاکسـتان و سـرحدات افغانسـتان آمد و به 
پابوس مرشـد سـرحدات و مـردم افغانسـتان حضرت 
صاحب کان شـوربازار کابل رسـید و حمایت ایشـان 
را حاصـل کـرد. جنـاب حضـرت صاحـب، مردمـان 
حمایـِت  و  طـرف داری  بـه  را  جنوبـی  و  سـرحدی 
نادرخـان دعـوت کرد و شـرط گذاشـت کـه نادرخان 

در کابـل اعـان سـلطنت نکند. 
نادرخـان بـا لشـکر سـرحدی و محلـی، داخل سـمت 
جنوبی کشـور شـد و در آن جا نایب سـاالر با او مقابله 
کـرد و نگذاشـت قدمی به طـرف کابل پیشـرفت کند. 
آوازۀ تمـاس دومِ نادرخـان بـا نایب سـاالر بـه کابـل 
طنیـن انداخـت. امیـر مشـوش شـد و بـرادر خـود و 
نایب سـاالر پُردل خـان را بـرای تقویت لشـکر جنوبی 
فرسـتاد.  صاحـب زاده  محمدصدیـق  نایب سـاالر  و 
ایـن جنـگ  بـا وجـود زخمـی کـه در  صاحـب زاده 
برداشـته بود، نگذاشـت دشـمن وجبی پیشـروی کند. 
بـه صاحـب زاده پیام هـای مکـرر رسـید کـه بـه کابـل 
شـوی،  فرسـتاده  جرمنـی  بـه  عـاج  بـرای  کـه  بیـا 

سـرانجام  داد.  ادامـه  مقاومـت  بـه  نایب سـاالر  ولـی 
صاحـب زاده بـه ایـن پیام ها لبیـک گفت و عـزم رفتن 
بـه کابـل را کـرد. مـردم جنوبـی کـه بـه نایب سـاالر 
اخـاص داشـتند و راه های محفـوظ را بلـد بودند، او 

را از طریـِق کوه هـا بـه کابـل رسـاندند. 
را  کاهـش  و  رفـت  امیـر  حضـور  بـه  نایب سـاالر 
بـه زمیـن زد و گفـت: "یـا امیـر چـرا مـرا بـه کابـل 
خواسـتی، مـن به هـر عنوانی کـه بود نمی خواسـتم و 
نمی گذاشـتم نادرخـان بـه کابـل راه پیدا کنـد". فردای 
نایب سـاالر  سـفر  تـدارک  آن کـه  از  پیـش  روز،  آن 
صاحـب زاده گرفتـه شـود، لشـکر جنوبـی بـه کابـل 
رسـید و کابـل اشـغال شـد. امیـر و یارانش به سـمت 
شـمالی عقب نشـینی کردنـد و ارگ بـا دار و نـدارش 

طعمـۀ لشـکریاِن نـادر شـد.
نادرخـان ارگ را اشـغال و به عجلـه اعـان سـلطنت 
نمـود. زمانی کـه حضـرت صاحـب بـه کابـل آمـد و 
نادرخـان را ماقـات کـرد، بـه او گفـت »چـرا اعـان 
سـلطنت پیـش از آمـدن من کـردی؟« او بـا حیله گری 
معـذرت  و  شـد  خـم  صاحـب  حضـرت  پـای  بـه 
خواسـت و گفت: فشـار مـردم بود. حضـرت صاحب 
از قهـر چیـزی نگفت و دربـار را ترک کـرده، به منزل 

بازگشـت.  خود 
بعـد از آن کـه نادرخـان حکومـِت خـود را اسـتحکام 
یارانـش  امیـر حبیـب اهلل و  بخشـید، در پـی تـدارک 
افتـاد. او امیـر سیدحسـین خان را بـا وعـده و وعیـد 
چرب ونـرم و فرسـتادن قـرآن کریم مهمـور، راضی به 
آمـدن کـرد. همچنـان بـرای صاحب زاده ها، به دسـت 
تعهـد  بـا  صاحـب زاده  محمدطاهرخـان  کاکای شـان 
قرآنـی نامه فرسـتاد که: شـما خدمتـگاراِن صادق وطن 
هسـتید و بـدون شـما نمی تـوان امـور دولـت را پیش 
بـرد، بـا اطمینـان کامـل نـزدم بیایید کـه اصـل نامه به 

فرصـت بـه نشـر خواهد رسـید. 
آن هـا اطمینـان کـرده، عـازم کابـل شـدند. عطاءالحـق 
صاحـب زاده، شـیرجان و بـه نماینده گـی نایب سـاالر 
پسـر دومـش محمدکاظم جـان کـه هنوز جوان نشـده 
عبدالوهـاب خـان  کابـل شـدند. ضمنـّا  عـازم  بـود، 
پسـرکانش  همـرای  بـه  را  آن هـا  هـم  مامای شـان 
عبدالسـتار خـان با یک نامه تشـویق به رفتـن کرد. در 
عیـن زمـان، محمدناصرخـان پسـر ارشـد نایب سـاالر 
بـا آنـان روبـه رو شـد. محمدناصرخـان پرسـید کجـا 
می رویـد. عبدالسـتار خـان گفـت که پدرم بـا مکتوب 
سفارشـی مـرا بـه معیـِت ایـن بزرگـواران بـه حضور 
نادرخـان بـه کابـل فرسـتاده اسـت. محمدناصرخـان 
مکتـوب را از او گرفـت کـه در آن نوشـته شـده بـود: 
صاحـب زاده را بـا پسـرم حضورتـان فرسـتادم، باقـی 

قضاوت تـان!  و  می دانیـد  شـما 
البتـه نایب سـاالر بنـا بـر زخـم نتوانسـت کابـل بـرود 
و محمدکریم خـان کـه متصـدی ضبـط احـواالت بود، 

بـا محمدناصرخـان پسـر کان نایب سـاالر بـه طـرف 
هندوسـتان سـفر کرد. تا آن گاهی که نایب سـاالر کابل 
نرفتـه بـود، امیـر و یارانـش بـه شـمول صاحب زاده ها 
ماننـد مهمانـاِن عزیز از آن ها پذیرایـی کردند. بنابراین، 
درپـی  داشـت،  کـه  تزویـری  و  حیلـه  بـا  نادرخـان 
به دسـت آوردن نایب سـاالر افتـاد. او رفیـق صمیمـی 
نایب سـاالر را کـه زلمی خـان جنوبـی وال نام داشـت، 
به دسـت آورد و او را بـا یـک موتـر و قـرآن کریـم 
مهمـور بـه منـزل عبدالوهـاب خـان فرسـتاد کـه بـه 
اتـکای قـرآن به کابـل بـا اطمینان بیایـد. او بـه اعتماد 
قـرآن و رفیقـش زلمی خـان، جانـب کابـل روان شـد 
و رأسـًا بـه حضـور نادرخـان بـرده شـد. نادر فـوراً با 
نایب سـاالر سـوال و جـواب را شـروع کرد کـه چرا با 
مـن در جنوبـی موافقه نکـردی تا هـر دو یک جا کابل 
را می گرفتیـم. صاحـب زاده پاسـخ داد کـه مـن بـا امیر 
تعهـد و بیعـت کـرده بـودم، نمی توانسـتم عهدشـکنی 
کنـم؛ اما اکنون اگر خواسـته باشـید، با کمـال صداقت 
بـه خدمـِت وطـن حاضـرم. نادرخـان گفت: حـاال به 
کارم نیسـتی، او را نـزد یارانـش ببریـد و زندانـی کنید 

تـا سرنوشت شـان تعیین شـود. 
همـه را زنجیـر و زوالنه کردند و بعضـی را کوته قفلی 
هـم نمودنـد. بعـد از آن، نادرخـان امـر کـرد کـه بـه 
صـورِت جمعـی همـۀ آن ها بـه دار کشـیده و بـه قتل 
رسـانده شـوند بـه اسـتثنای عطاءالحـق خـان کاکایـم 
بـرادر  و  خـان صدراعظـم  محمدهاشـم  سـردار  کـه 
کان نادرخـان بـه نـادر پیـام فرسـتاد کـه عطاءالحـق 
صاحـب زاده را نکشـند، زیـرا او رفیـق و بـه منزلـۀ 
مرشـد مـن اسـت. اما آن هـا این رفیـق و مرشـد را در 
زنـدان ارگ بـرای هجـده سـال محبوس نگه داشـتند. 
محمدکاظم خـان بـرادرم کـه هـم صغیـر بـود و هـم 
بـه نـام پسـرکاکایم عطاءالحـق خـان از مـرگ نجـات 
یافـت، بـا کاکای خـود در یـک اتاق محبـوس بود. در 
آن جـا هـر دو کاکا و بـرادرزاده قـرآن کریـم را حفـظ 
کردنـد و محمدکاظـم دو سـال بعـد از عطاءالحق خان 

از حبـس آزاد شـد. 
امیـر و یارانـش با پـدرم نایب سـاالر محمـد صدیق و 
کاکایـم شـیرجان خان چنـد روز بعـد بـه امـر نادرخان 
به صـورت  و  چانـواری  شـکل  بـه  و  شـدند  شـهید 
بـرای  هفته هـا  و  رسـیدند  قتـل  بـه  دسـته جمعی 
تماشـای مـردمِ بـه دار آویختـه ماندنـد. آن هـا مخالف 
رسـم اسـامی، شـهدا را بـه گمنامـی در یـک چقـری 
سـر بـه سـر انداخته و زیر خـاِک گمنامـی و بی هویتی 
کردنـد. برعـاوه، جایـداد غیرمنقـول آن هـا را ضبـط 
آتـش  و  بردنـد  تـاراج  بـه  را  خانه های شـان  کـرده، 
زدنـد و حتـا زمین هـای مـا صاحـب زاده گان را میدان 
هوایـی بگـرام سـاختند. قلعه هـا را همـوار نمودنـد و 
چشـمه ها را کـور سـاختند و حتـا یـک بلسـت از آن 
را  اعـاده نکـرده و حتـا زمیـن کاکای پـدرِ مـا را کـه 
همجـوار اماک مـان بـود، ظالمانـه ضبـط نمودنـد. ما 
هـم کشـته، هم محبـوس و هم فـراری شـدیم و برای 
هشـتاد و هشـت سـال شـهدای مان در زیر خاِک سـیاه 

بی هویـت مانـد. 
مـن خـود را مامـت می دانـم که چـرا در عهد اسـتاد 
اقتـدار  و  افغانسـتان  انتخابـی  رییس جمهـور  ریانـی 
قهرمـان مسـعود کـه عهـده دار وزارت تعلیـم و تربیـه 
بـودم، پیشـنهاد نکـردم که شـهدا را از زیر خاِک سـیاه 
کشـیده و در یـک جـاِی مناسـب دفـن کننـد و بـه ما 
به رغـم  می بایسـت  مـن  بخشـند.  و حیثیـت  هویـت 
همـۀ مشـکات و گرفتاری هایـی کـه در آن روزگار 
در کشـور وجـود داشـت، پیشـنهادِ خـود را می کردم ـ 
این کـه ترتیـِب اثـر می یافـت یـا نـه، گپـی جداسـت. 
از ایـن رو، وجدانـًا رنـج می بـرم و بـه مامتـِی خـود 
اعتـراف می کنـم و از مردم و جواناِن شـجاع و قهرماِن 

وطـِن خویـش عفـو می خواهـم.  
مـن بـه حیـث فرزنـد سـوم نایب سـاالر محمدصدیق 
صاحـب زاده، به قهرمانـِی مردم و جواناِن کوهــدامن، 
کابـل، پـروان، پنجشـیر و کاپیسـا ارج می گـزارم کـه 
شـهدا را بـر شـانه هاِی خـود از خـاک سـیاهِ گمنامـی 
برداشـتند و بـر فـرازِ تپـۀ مشـهورِ شـهرآرا بـه خـاک 
سـپردند و بـه مـا ورثـۀ شـهدا به خصـوص بـه مـردم 
ایـن  شـمالی، هســتی و هویـت بخشـیدند. مسـلمًا 
قهرمانـی در تاریـخ جـاودان خواهـد مانـد و تک تـِک 

مـردمِ مـا پاسـدارِ رشـادِت آن هـا خواهنـد بود.
زنـده بـاد قهرمانـی و همبسـته گِی جوانـان شـمالی و 

وطن  سرتاسـر 
و شاد باد روح شـهدای عزیزمان!
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پوهاند محمد فاضل، فرزند سومين نایب ساالر محمدصدیق صاحب زاده
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ــه  ــوان س ــن عن ــا همی ــته ب ــن نوش ــت: ای یادداش
ســاِل پیــش در همیــن روزنامــه بــه نشــر رســیده، 
اظهــاراِت  به تازه گــی  از آن جایــی کــه  امــا 
نویســندۀ مقالــه پیرامــوِن مضمــون ثقافــت 
بحث هــا  نماینــده گان،  مجلــس  در  اســامی 
جامعــه  ســطِح  در  را  فراوانــی  و جدل هــای 
ــارِ دیگــر  ــک ب ــم ی ــه اســت، الزم دیدی برانگیخت
ــوءتفاهم ها و  ــِع س ــه رف ــی ب ــر آن، کمک ــا نش ب

ــم.  ــات کنی ــِم مناقش خت
  ***

ثقافــت اســامی، تنهــا مضمونــی اســت کــه به موجــِب 
ارزش و اهمیــت آن، بــرای همــۀ دانشــجویان در نظــر 
ــا جایــی کــه کتاب هــای  ــی ت گرفتــه شــده اســت؛ ول
ــون  ــن مضم ــد، ای ــان می ده ــجویان نش ــی دانش درس
از نداشــتِن موضوعــی مناســب و جــذاب عــذاب 

می کشــد.
ــب را )۱۳۵۴ –  ــوی مکت ــه دوره ثان ــال هایی ک در س
۱۳۵۸( ســپری می کــردم، مضامیــن تفســیر شــریف و 
دینیــات، چنــدان جــدی گرفتــه نمی شــد و در بیشــتر 
ــه اســتادانی ســپرده  مــوارد، تدریــس ایــن مضامیــن ب
ــته  ــدی و برجس ــدان ج ــان چن ــه در کارش ــد ک می ش
مضامیــن  در  ســهل گیری  و  بی اعتنایــی  نبودنــد. 
ــۀ آن  ــود کــه شــاگردان از ناحی ــه ب ــا آن پیمان دینــی ت
مضامیــن، خیــال راحــت داشــتند و ناکامــی در آن هــا 
ــت  ــون »ثقاف ــع مضم ــادا وض ــت. )مبــ ــود نداش وج
اســامی« در دانشــگاه ها نیــز بــه همیــن منــوال بــوده 

باشــد!( 
ــتان در  ــامی افغانس ــت اس ــدِن دول ــا روی کار آم ب
ــازی دانشــگاه ها،  ــور اسامی س ــه منظ ۱۳۷۱ هـــ.خ، ب
موسســاِت  کلیــۀ  در  اســامی  ثقافــت  مضمــون 
ــه شــد و از آن زمــان  ــی در نظــر گرفت تحصیــات عال
ــا  ــردد ـ ام ــس می گ ــون تدری ــن مضم ــروز ای ــا ام ت
بســیاری  در  و  غیرمعیــاری  پریشــان،  به صــورت 
مــوارد، دور از اصــِل موضــوع. در ایــن راســتا وقتــی 
را  افغانســتان  و  ایــران  انقابی هــای  عمل کــرد 
ــتان روی  ــه در افغانس ــری ک ــم، تدبی ــه می کنی مقایس
ــرا  ــود؛ زی ــر ب ــب معتدل ت ــد، به مرات ــه ش دســت گرفت
ــرای  ــران پــس از پیـــروزی انقــاب اســامی، ب در ای
ــکی و ۳  ــتۀ پزش ــرای رش ــال ب ــال )۲ س ــه س دو ـ س
ســال بــرای دیگــر رشــته ها( دانشــگاه ها مســدود 
گردیــد، نهــادی تعییــن شــد و کلیــۀ مضامیــن درســی 
قــرار  ارزیابــی  و  نظــارت  تحــت  را  دانشــگاه ها 
داد و اســتادانی را به نــام ضــد انقــاب، از وظیفــه 

ــرد. ــبک دوش ک س
در حــال حاضــر، مباحثــی کــه در زیــر عنــوان 
افغانســتان  دانشــگاه های  در  اســامی«  »ثقافــت 
تدریــس می گــردد، بســیار متنــوع و و بــه زبانــی 
دیگــر، دایرۀالمعارفــی اســت؛ بــه گونه یــی کــه در آن 
ــام  ــامی«، »نظ ــی اس ــون »جهان بین ــی هم چ موضوعات
ــام  ــروزی«، »نظ ــوم ام ــرآن و عل ــام«، »ق ــی اس سیاس
اخاقــی اســام«، »نظــام اجتماعــی اســام«، »فلســفۀ 
عبــادات و یــا عبادت شناســی اســامی« و نظایــر 
ایــن  از  از یک ســو هیچ یــک  آن دیــده می شــود. 
ــت  ــگ و ثقاف ــه فرهن ــوع ک ــِل موض ــه اص ــث ب مباح
در اســام اســت، نمی پــردازد و از ســوی دیگــر، 
نیازهــای اساســِی نســل امــروز نادیــده گرفتــه شــده و 
در طــرح ایــن مســایل، ســنتی و کاســیک عمــل شــده 
اســت. بــه صــورت نمونــه در بحــث »نظــام سیاســی 
اســام«، ســخن از امیرالمومنیــن، خلیفــه و امیــر 
رفتــه و صفــاِت آن  بیــان شــده اســت؛ امــا از مســایل 
مهمــی ماننــد انتخابــات، رای عامــه، پارلمــان، احــزاب 
ــه عمــل نیامــده  ــادی ب ــی، ی سیاســی و نهادهــای مدن
اســت. بــا ایــن حســاب، مضمــون »ثقافــت اســامی« 
بــه دانشــجویان چــه چیــزی را می خواهــد القــا 
بــدارد؟ از همین جاســت کــه بســیاری از دانشــجویان 
اذعــان می دارنــد کــه ثقافــت اســامی، حــرِف تازه یــی 
نــدارد و بــه قناعــت دانشــجویان نمی پــردازد. بنابریــن، 
ــار ایــن موضــوع اساســی، بی تفــاوت  ــوان از کن نمی ت

گذشــت.
مســایل  بــه  اســامی«،  »جهان بینــی  مبحــث  در 
الحســنی،  اســماءاهلل  توحیــد،  ماننــد  عقیدتی یــی 
ــر  ــم از منظ ــده، آن ه ــاره شـ ــواع آن اش ــرک و ان ش
ســلفی ها کــه در آن، اســتدالل عقلــی ســهم دارد. 
از جانبــی هــم، مفاهیمــی هم چــون ایدیولــوژی، 
ــاخته و  ــی و… س ــاد طبقات ــب، تض ــی، مکت جهان بین
ــات  ــق ادبی ــه از طری ــد ک ــت ها ان ــۀ مارکسیس پرداخت
مارکسیســتی در حــوزۀ مــا پخــش گردیــده اســت؛ از 
ــه  ــی اســامی« ب ــاختن »جهان بین ــن س ــن رو جاگزی ای
جــای »علــم کام اســامی« خــود جــای ســوال دارد.

ــا  ــی ی ــازار علم گرای ــه ب ــتم ک ــدۀ بیس ــل س در اوای

ــت،  ــق گرف ــیم در کشــورهای اســامی رون پوزیتویس
برخــی از اندیشــمندان مســلمان از جملــه »طنطــاوی« 
بــر آن شــدند تــا نشــان دهنــد کــه قــرآن مجیــد، کتاب 
ــای  ــش، پیش گویی ه ــده ها پی ــلمان ها س ــدِس مس مق
علمــی داشــته اســت؛ لــذا مســلمان ها از ایــن رهگــذر 
ــن  ــگامِ ای ــل پیش ــد، ب ــم ندارن ــزی ک ــا چی ــه تنه ن
ــبحانی و  ــر س ــران جعف ــند. در ای ــز می باش ــه نی عرص
ــن  ــاب در ای ــوان کت ــد عن ــکارم شــیرازی چن ناصــر م
ــود  ــهم خ ــد و س ــر درآوردن ــتۀ تحری ــه رش ــاب ب ب
ــث در  ــه مباح ــد. این گون ــتا ادا کردن ــن راس را در ای
دهه هــای پســین در میــان روشــن فکران مســلمان، 
ــه یــک ُمـــد تبدیــل شــده و هــر یــک نمونه یــی از  ب
ــن  ــد، و بدی ــران می کش ــه رِخ دیگ ــاش را ب ــن قم ای
ترتیــب از یک ســو اظهــار فضــل می کننــد و از ســوی 
ــلمین را  ــام و مس ــتازی اس ــد پیش ــر، می خواهن دیگ
ــوس  ــوس و صدافس ــا افس ــد. ام ــش گذارن ــه نمای ب
ــا  ــه نته ــد، ن ــرآن مجی ــا ق ــن نحــوۀ برخــورد ب ــه ای ک
ــل  ــرد؛ ب ــل نک ــلمان ها را ح ــکل از مس ــن مش کمتری
ــز  ــرآن نی ــه ق ــبت ب ــتی را نس ــم نادرس ــس، فه برعک
ــه  ــه پرســش را ب ــا مســلمان ها همه گون ــج داد، ت تروی
ــازه  ــد! ت ــخ بجوین ــد و از آن پاس ــه بدارن ــرآن حوال ق
دیــده می شــود کــه در دانشــگاه های افغانســتان، قــرآن 
ــتی  ــا به راس ــردد؛ آی ــس می گ ــروزی تدری ــوم ام و عل
بــا جدیــت روی ایــن مســالۀ فکــری کار شــده اســت؟

در مبحــث »نظــام اخاقــی اســام«، مولفیــن گران قدر، 

میــان اخــاق و حقــوق تفــاوت ننهاده انــد؛ زیــرا 
ــه  ــبت ب ــلمانان نس ــِق مس ــون ح ــی هم چ موضوعات
یک دیگــر، حقــوق و احتــرام شــاگرد و معلــم نســبت 
بــه هم دیگــر، حقــوق اطفــال و حقــوق همســایه 
ــرم،  ــنده گان محت ــر آن، نویس ــزون ب ــت. اف ــده اس آم
ســرگردانی و دغدغــۀ نســل حاضــر را مــورد عنایــت 
و  تفاهــم  چه گونه گــی  بنابریــن  نداده انــد؛  قــرار 
ــی  ــه باق ــگافته و ناگفت ــی، ناش ــر کنون ــل در عص تعام
رســانه های  تلویزیــون،  تلیفــون،  اســت.  مانــده 
نهادهــای  کاری،  موسســات  دانشــگاه،  اجتماعــی، 
ــازه  ــن عرصــه پرســش های ت ــک در ای ــر ی ــی، ه مدن
ــی  ــد، کــه در کتاب هــای پیشــینیان مجال ــق کرده ان خل
بــرای طــرح آن نبــود. امــا حــاال هــم کــه هســتند، هیچ 
التفاتــی بــه آن هــا صــورت نپذیرفتــه و بدیــن ترتیــب، 
مبحــث اخــاق اســامی از حــد تذکــر فرمایش هــای 
ــه جلــو ننهــاده اســت. اندیشــمندان پیشــین، گامــی ب
ــۀ  ــه در زیرمجموع ــپی ک ــای دل چس ــی از بحث ه یک
ثقافــت اســامی تدریــس می گــردد، »خصایــص کلــی 
ــن بحــث توســط دانشــمند شــهیر  اســام« اســت. ای
ــت.  ــده اس ــته ش ــاوی نگاش ــف قرض ــلمان، یوس مس
ــده  ــِر فشرده ش ــن اث ــامی، ای ــت اس ــش ثقاف در بخ
بــدون آن کــه نامــی از قرضــاوی بــرده شــود، تدریــس 
می گــردد. وقتــی حــِق یــک نویســنده، آن هــم در 
ــردد، در  ــات نمی گ ــامی مراع ــت اس ــون ثقاف مضم

ــت؟!  ــوان داش ــاری می ت ــه انتظ ــوارد چ ــایر م س

ــده،  ــر آن ش ــعی ب ــادات« س ــفۀ عب ــث »فلس در مبح
ــِت  ــاس مطابق ــر اس ــادات اســامی ب ــت عب ــا حقانی ت
ــات و اســتنباطات علمــی عصــر حاضــر،  ــا نظری آن ب
ســنجیده شــود و بدیــن ترتیــب بــه دانشــجویان گفتــه 
ــری،  ــش بش ــی و دان ــی اله ــان وح ــه می ــود ک می ش
ســازگاری وجــود دارد. نکتــه ایــن اســت کــه در 
ــی  ــر دین ــا اوام ــی ب ــم تجرب ــوز عل ــادی، هن ــوارد زی م
ــف  ــورت تکلی ــد، در آن ص ــان نمی ده ــی نش هماهنگ
امــور دینــی چــه می شــود؟ پرســش دوم این کــه: 
ــد و  ــی می آفرین ــر تازه ی ــر روز، نظ ــی ه ــوم تجرب عل
بــه ســخن کارل پوپــر، نظریــات قبلــی را نقــد مــی دارد 
و حــرف تازه یــی مطــرح می ســازد؛ پــس زمانــی 
ــۀ  ــود و آن رابط ــون می ش ــی دگرگ ــاد علم ــه اجته ک
عبــادات اســامی و اســتنباط علمــی برهــم می خــورد، 
آن گاه چــه توجیهــی می تــوان داشــت؟ عــاوه بــر آن، 
ــه قــوت خــود باقــی اســت کــه  ایــن مســأله هنــوز ب
ــی  ــل تجرب ــزان عق ــا می ــادات را ب ــوان عب ــا می ت آی
ارزیابــی کــرد یــا خیــر؟ و آیــا ارزیابــی معجــزات بــا 
قوانیــن علــوم طبیعــی، امــری درســت و به جــا اســت 

یــا خیــر؟
ــون  ــه مضم ــاد دارم، آن گاه ک ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــد،  ــه می گردی ــگاها اضاف ــه دانش ــامی« ب ــت اس »ثقاف
ــام  ــین، اس ــالهای پس ــه: در س ــود ک ــن ب ــتدالل ای اس
یــک دیــِن ضــِد علــم و ترقــی معرفــی گردیــده اســت، 
ــد  ــان گــردد. بای ــد حقیقــت موضــوع بی ــن رو بای از ای
ــۀ  ــه جامع ــلمان ها ب ــی مس ــی و فرهنگ ــات علم خدم
بشــری گفتــه شــود و دانشــجویان بــا نقش دانشــمندان 
مســلمان آشــنا گردنــد تــا از ایــن طریــق، هم نگاه شــان 
نســبت بــه اســام اصــاح گــردد و هــم حــس اعتمــاد 
ــان،  ــان زم ــود. در هم ــت ش ــا تقوی ــس در آن  ه ــه نف ب
فکــر بــر ایــن بــود کــه اســتادان ثقافــت اســامی بــه 
ــی  ــوار کنون ــت ناگ ــه وضعی ــد ک ــجویان بفهانن دانش
ــز  ــت و هرگ ــی اس ــازه و عارض ــری ت ــلمان ها، ام مس
ــا ایــن روز و  ــدا مســلمان ها ب ــوده کــه از ابت ــن نب چنی
ــا  ــه ب ــلمان ها همیش ــد، و نامس ــار بوده ان ــال گرفت ح
قــدرت و عــزت. افــزون بــر آن، بایــد بــه دانشــجویان 
ــرب  ــرق و غ ــش، ش ــم و دان ــه عل ــود ک ــده ش فهمان
نمی شناســد؛ گاهــی بــه قــول ســید جمال الدیــن 
ــد.  ــرب می باش ــی در غ ــرق و زمان ــت آن در ش پایتخ
دانشــجویان بایــد از شــیوه های تفکــر و پژوهــِش 
ــا  ــد و شــیوۀ برخــورد آن هــا ب مســلمانان آگاهــی یابن
ــد  ــم و دانشــمندان روشــن گــردد. دانشــجویان بای عل
ــر،  ــات، هن ــگاه ادبی ــه جای ــبت ب ــنی نس ــد روش دی
موســیقی و… در اســام پیــدا کننــد، تــا راه برخــورد 

ــد. ــرا بگیرن ــر تمــدن را ف ــا مظاه ب
اکنــون بــا بررســی درس هــای ثقافــت اســامی، وضــع 
ــوان  ــا می ت ــد و حت ــر نمی رس ــه نظ ــدوار کننده ب امیـ
ــی  ــد ارزیاب ــن بای ــود؛ بنابرای از آن رهگــذر پُرغصــه ب
ــال ها  ــن س ــی ای ــق ط ــورت دقی ــرا به ص ــه چ ــرد ک ک
بــه موضــوع »ثقافــت اســامی« پرداختــه نشــده اســت، 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــع فراوان ــه مناب درحالی ک
ــاله یی  ــو، رس ــام ت ــردا، گوشــه یی از پی دارد. افســانۀ ف
ــار  ــر از آث ــورد هن ــی در م ــاق و مقاله ی ــارۀ اخ درب
ــن بحــث  ــه ای ــه شــکل قســمی ب ــه ســلجوقی ب عام
ــاط  ــاح و انحط ــوت و اص ــخ دع ــد. تاری ــط ان مرتب
ابوالحســن  عامــه  برجســتۀ  اثــر  دو  مســلمان ها، 
نــدوی در همیــن زمینه انــد. علــی اکبــر والیتــی کتــاب 
فخیمــی زیــر عنــوان فرهنــگ و تمــدن اســامی در ۶ 
ــن  ــز تدوی ــد نی ــک جل ــردۀ آن در ی ــد دارد و فش جل
یافتــه اســت. کتــاب مفیــد دیگــری در ایــن بــاب بــه 
ــت.  ــجدجامعی اس ــر مس ــامی« اث ــگ اس ــام »فرهن ن
ــلمان  ــوان مس ــای ج ــامی و نیازه ــدن اس ــم و تم عل
ــین  ــید حس ــودمند س ــاب س ــدد، دو کت ــر تج در عص
نصــر اســتند، و »علــم در اســام« از احمــد آرام 
ــر  ــیه« اث ــدۀ دیگــری اســت. »وثائق السیاس ــاب ارزن کت
ــار گران ســنگ در زمینــه  محمــد حمیــد اهلل یکــی از آث
ــوب،  ــای زرین ک ــتۀ آق ــام« نوش ــۀ اس ــت. »کارنام اس
ــار  ــه اســت. از آث ــار دیگــری در ایــن زمین نوشــتۀ پُرب
ــه وفــرت  ــم ســروش و مجتهــد شبســتری ب عبدالکری

ــت. ــرد و کار گرف ــاد ک ــاب ی ــن ب ــوان در ای می ت
از میــان آثــار مستشــرقین در ایــن راســـتا، تاریخ تمدن 
ــون فرانســوی  ــتا و لوب ــرب، نوشــتۀ گوس اســام و غ
ــوی  ــد. بان ــزایی دارن ــهرت به س ــدان ش ــی زی و جرح
ــورد  ــن م ــی در ای ــز کتاب ــی نی ــری از جرمن پژوهش گ
زیــر عنــوان »فرهنــگ اســام در اروپــا« دارد کــه مــی 

ــرد. ــی ب ــوان از آن بهــرۀ فراوان ت
ــا اســتفاده از  ــه ب این همــه مشــتی از خــروار اســت ک
آن هــا می شــود متنــی دل پذیــر و ســودمند تهیــه دیــد 
ــوش  ــِت ناخ ــن وضعی ــامی« را از ای ــت اس و »ثقاف

ــرون آورد.  بی

ثقـافـتاسـالمی
درحسرِت

مضمـونومحتـوا

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1912   سه    شنبه         9قوس / آ ذ ر        y    1395   28 صفر المظفر    y 1438   29 نو  مبر  ۶2016

ابوبکر صدیق
ریاســت اجرایــی از معرفــی کمیشــنران پیشــین 
کمیســیون های انتخاباتــی بــه عنــوان مشــاوران 

ریاســت جمهــوری انتقــاد می کنــد. 
معــاون ســخنگوی ریاســت جمهوری می گویــد 
کمیســیون های  پیشــین  کمیشــنران  اگــر  کــه 
ــدند  ــار ش ــرا برکن ــد، چ ــب نکرده ان ــی تقل انتخابات
ــم  ــد، چــرا در پســت های مه ــب کرده ان ــر تقل و اگ

بــه کار گماشــته شــده اند.
گذشــته،  هفتــه  اواخــر  غنــی  رییس جمهــور 
طــی فرمانــی ۱۳ عضــو پیشــین کمیســیون های 
ــث  ــه حی ــه ب ــارج رتب ــت خ ــی را در بس انتخابات
مشــاوران جدیــد ریاســت جمهــوری معرفــی کــرد.

جاویــد فیصــل معــاون ســخنگوی ریاســت اجرایــی 
ــدف  ــت: ه ــدگار گف ــۀ مان ــا روزنام ــه ب در مصاحب
ــب در  ــی تقل ــه قربان ــی ک ــت اجرای ــی ریاس اصل

انتخابــات گذشــته بــود، آوردن اصاحــات در نظــام 
ــی شــد.  ــه عمل ــی اســت ک انتخابات

آقــای فیصــل یــادآوری کــرد کــه در حــال حاضــر 
ــا  ــده و ب ــات آورده ش ــی اصاح ــام انتخابات در نظ
ــات  ــرف انتخاب ــه ط ــین ب ــی پیش ــان انتخابات متقلب

آینــده نمی رویــم.
معــاون ســخنگوی ریاســت اجرایــی بــا بیــان این که 
مــردم حــق دارنــد بفهمنــد کــه کی هــا رأی شــان را 
ــم  ــراد مته ــن اف ــر ای ــت: اگ ــد، گف ــارت بردن ــه غ ب
ــد چــرا  ــات نبودن ــز در انتخاب ــه تقلــب افتضاح آمی ب
برکنــار شــدند و افــراد دیگــر عوض  شــان انتخــاب 

شــده اســت.

آقــای فیصــل می گویــد وقتی کــه ایــن افــراد متهــم 
ــه  ــوری ب ــرا در ریاســت جه ــتند چ ــاد هس ــه فس ب
ــه  ــوند؟ در حالی ک ــته می ش ــاور گماش ــوان مش عن
بایــد بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی  

می شــدند.
ــواب  ــد ج ــوری بای ــت جمه ــه ریاس ــت ک  او گف
ــه  ــم و ب ــت مه ــان را در پُس ــرا متقلب ــه چ ــد ک ده

آغــوش  خویــش می گمــارد.
در ایــن حــال، برخــی از نماینــده گان مجلــس، 
کمیســیون های  پیشــین  کمیشــنران  اســتخدام 
ریاســت  مشــاوران  عنــوان  بــه  را  انتخاباتــی 
ــد  ــرده و می گوین ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــوری ب جمه
کــه رییــس جمهــوری بــه آنهــا حــق ســکوت داده 

ــت.  اس
حیــث  بــه  کســانی که  می گوینــد  نماینــده گان 
مشــاوران جدیــد رییس جمهــور غنــی گماشــته 

ــد  ــد و بای ــی بودن ــت مل ــه خیان ــم ب ــده اند مته ش
زیــر پیگــرد نهادهــای عدلــی و قضایــی قــرار 

. فتنــد می گر
ــده گان  ــس نماین چمــن شــاه اعتمــادی عضــو مجل
می گویــد: بــا انتصــاب کمیشــنران پیشــن انتخابــات 
ــات قبلــی  ــه تقلــب گســترده در انتخاب کــه متهــم ب
ــه  ــت در عرص ــردم از دول ــه م ــاری ک ــد، انتظ بودن
ــل شــد.  ــأس تبدی ــه ی آوردن اصاحــات داشــتند ب
ــه  ــراد ب ــن اف ــاب ای ــزود: انتص ــادی اف ــای اعتم آق
عنــوان مشــاوران ریاســت جمهــوری نشــان داد کــه 
رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی عاقــه بــه آوردن 
ــی و اداری افغانســتان  ــام انتخابات اصاحــات در نظ

ندارنــد.
ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان می پرســد کــه اگــر 
ایــن کمیشــنران کار خــود را در کمیســیون انتخابات 
از سمت های شــان  داده انــد چــرا  انجــام  نیــک 
برکنــار و افــراد دیگــر در جای شــان انتخــاب شــد. 
ــون ســه ســال دیگــر از  ــگاه قان ــه از ن ــی ک در حال

عمــر کار ایــن افــراد باقــی مانــده بــود.
او گفــت: ایــن کار چیــزی نیســت جــز حــق 

تقلــب کار. ایــن مجموعــۀ  بــه  ســکوت دادن 
آقــای اعتمــادی تصریــح گــرد کــه بــا انتصــاب ایــن 
ــاالی  ــردم ب ــرف م ــه از ط ــی ک ــاد اندک ــراد اعتم اف
حکومــت بــود از بیــن رفــت. ایــن کار نشــان 
می دهــد کــه دیگــر حکومــت وحــدت ملــی قابــل 

ــردم نیســت. اعتمــاد م
شــکیبا هاشــمی یــک عضــو مجلــس در ایــن 
ــور  ــس جمه ــر ریی ــان اخی ــت: "فرم خصــوص گف
ــورد گزینــش اعضــای پیشــین کمیســیون های  در م
انتخاباتــی در پســت مشــاوریت ریاســت جمهــوری 
کار خــاف قانــون اساســی اســت و مجلــس بایــد 
ــد". ــتباهات اش بکن ــه اش ــور را متوج ــس جمه ریی

خانــم هاشــمی افــزود، آقــای رییــس جمهــور 
ــر  ــی برت ــچ افغان ــت "هی ــه می گف خــاف آنچــه ک
ــن در  ــرده و ای ــل ک ــت" عم ــر نیس ــان دیگ از افغ
مــردم  بــرای  تجارتــی  اعــان  یــک  حقیقــت 

ــت. ــوده اس ــتان ب افغانس
بــه گفتــه وی، کســانی که بــه حیــث مشــاور رییــس 
جمهــور مقــرر شــده اند، بایــد تحــت پیگــرد 

ــد. ــرار می گرفتن ــی ق قانون
ــد  ــی خوان ــور را بی عدالت ــس جمه ــن کار ریی او ای
ــور  ــی مشــکات در کش ــه تمام ــد ک ــاد آور ش و ی
رهبــران  کــه  اســت  بی عدالتی هایــی  از  ناشــی 

ــد. ــردم روا می دارن ــر م ــت ب حکوم
ناهــد فریــد دیگــر عضــو مجلــس نیــز خاطــر نشــان 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــانی ک ــرد، کس ک
ــردم  ــه آرای م ــه بحــران کشــانیدند و ب کشــور را ب
بایــد محاکمــه  بــرد زدنــد  افغانســتان دســت 

ــر. ــه تقدی ــدند ن می ش
ــه  ــات ب ــأله انتخاب ــد، مس ــاد آور ش ــد ی ــم فری خان
مثابــه یــک رونــد دموکراســی در کشــور بایــد 
ــد را  ــن رون ــه ای ــه شــود و کســانی ک جــدی گرفت

صدمــه زده انــد بایــد مجــازات می شــدند.
ظاهــر قدیــر معــاون اول مجلــس نیــز در ایــن 
خصــوص گفــت: "اعضــای پیشــین کمیســیون های 
ــه  ــماً ب ــد رس ــد بای ــرم بودن ــر مج ــی اگ انتخابات
ــد  ــه، بای ــر ن ــدند و اگ ــی می ش ــتانی کل معرف دادس
ــه  ــف خــود ادام ــه وظای ــده ب ــن ش ــدت تعیی ــا م ت
ــد؛ حکومــت بایــد اذهــان مــردم را روشــن  می دادن
ــه  ــی صــورت گرفت ــن اقدامات ــه چــرا چنی ســازد ک

است".
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پــه کندهــار کــې د ســولې شــورا خــر ورکــوي چــې پــه دې 

ــړه  ــله والو جګ ــب وس ــاوخوا ۱۳۰۰ طال ــې ش ــت ک والي

ــل کــړی. ــد پي ــه خپلــه خوښــه یې عــادي ژون پرېښــې او پ

ــا  ــر عط ــې م ــي کمېټ ــورا د والیت ــولې ش ــار د س د کنده

محمــد احمــدي ازادي رادیــو رسه پــه ځانګــړې مرکــه کــې 

ــیمه ییزې  ــطحه د دوی س ــه س ــوالیو پ ــې د ولس ــل چ ووی

کمېټــې پــه دې توانېــديل چــې یــو شــمېر وســله وال رايض 

ــادي  ــږدي او ع ــه کې ــر ځمک ــلې پ ــې وس ــو خپل ــړي څ ک

ــه راوګرځــي. ــو ت ــد کول ژون

ــو  ــې ی ــله وال چ ــاوخوا ۲۰۰ وس ــا ش ــه وین ــدي پ د احم

ــان په کــې شــامل دي  ــوړې کچــې قوماندان ــې د ل شــمېر ی

پــه رســمي ډول د ســولې د پروســې رسه یوځــای شــوي او 

ــې  ــړه پرېښ ــله والو جګ ــب وس ــورو طال ــاوخوا ۱۳۰۰ ن ش

ــړی. ــل ک ــد پي ــادي ژون ــه یې ع ــه خوښ ــه خپل او پ

ښاغيل احمدي زیاته کړه:

"پــه ولســوالیو کــې زمــوږ د کمېټــو پــه همــکاري او د دوی 

د خپلوانــو له خــوا تبلیــغ ورتــه شــوی اوس چــې پــه کــور 

کېناســتيل شــمېر یــې ۱۳۰۰ یــا اضافــه تــر دې دی."

ــي،  ــي مــر ښــاغلی احمــدي واي د ســولې د شــورا والیت

ــادي  ــتی او ع ــړې الس اخیس ــه جګ ــې ل ــانو چ ــه کس هغ

ــزو  ــې د کار او ټولنی ــمېر ي ــو ش ــړی ی ــل ک ــې پی ــد ي ژون

چــارو ریاســت پــه مرســته حرفــوي کورســونو تــه د کســب 

زده  کولــو لپــاره معــريف شــوي او یــو شــمېر نــورو د خپــل 

ــه دي ښــکاره کــړي. ــه ن ــه خاطــر ځانون ــد او امنيــت پ ژون

ښاغلی احمدي زیاته کړه:

ــو  ــې م ــړي ځین ــدا ک ــه پی ــه کارون ــه خوښ ــوږ د دوی پ "م

کســب زده  کولــو تــه معــريف کــړي ځینــې چــې ســواد يــې 

ــړي  ــريف ک ــاره مع ــو لپ ــه د کار کول ــاروالۍ ت ــود ښ نه درل

دي."

ــه  ــې پ ــي چ ــه راز واي ــر دغ ــیمه ییز م ــورا س ــولې ش د س

ــي  ــو د خپلمنځ ــه دوی رسه د طالبان ــې ل ــتیو ک دې وروس

ــه اړه  ــو پ ــې د اړیک ــه ډل ــیې رسه د دغ ــو او د روس اختالفات

ــونه  ــله والو متاس ــته د وس ــدو وروس ــر خپرې ــو ت د راپورون

ــوي. ــات ش زی

ــات  ــت زی ــې د حکوم ــي چ ــګار رسه واي ــه ټین ــوړی پ نوم

وســله وال مخالفیــن د ســولې پلویــان دي خــو دوی د خپــل 

امنیــت پــه اړه اندېښــنه لــري.

کارپوهــان پــه ســیمه ییزه کچــه د وســله والو مخالفینــو رسه 

د ســولې شــورا دغــه ډول متاســونه ګټــور بــويل.

ــت او  ــان دول ــم د افغ ــه ه ــه څ ــاور ک ــه ب ــو پ د کارپوهان

ــرې د  ــې خ ــوړې کچ ــځ د ل ــر من ــو ت ــله والو مخالفین وس

ــديل خــو کندهــار کــې د  ــه وجــه درې ــو پ ــو دالیل نامعلوم

ــه  ــدل د دغ ــای کې ــله والو یوځ ــر رسه د وس ــولې د بهی س

والیــت او ګاونډیــو والیتونــو پــر امنیــت کــوالی يش اغېــز 

ــړي. وک

سوال ریاست اجرایی:

چرا تقلب کـاران انتخابـاتی 
در آغـوش ریـاست جمهوری رفتنـد؟

افت 2۳ درصدی صادرات سمنت پاکستان به افغانستان

کندهار چارواکي وايي ۱۳۰۰ 

طالب وسله والو جګړه پرېښې

رسـانه های پاکسـتانی گـزارش داده انـد کـه صـادرات 
سـمنت این کشـور به افغانسـتان از ۰٫۲۵۲ میلیون تن 
در سـال ۲۰۱۵ بـه ۰٫۱۹۳ میلیـون تن در سـال ۲۰۱۶، 
کاهـش پیـدا کـرده که افـت ۲۳٫۴ درصـدی صادرات 

سـمنت پاکسـتان را بـه افغانسـتان نشـان می دهد.
اتحادیـه صنعت کاران پاکسـتان نسـبت بـه این کاهش 
صـادرات سـمنت به افغانسـتان کـه تنها در چهـار ماه 
سـال مالی جـاری افـت ۱۱٫۷۴ درصدی داشـته، ابراز 

اسـت. کرده  نگرانی 
سـهام داران پاکسـتانی صنعت سـمنت، نسـبت به تنش 
در روابـط هنـد و پاکسـتان نیـز ابـراز نگرانـی کرده و 
گفتـه انـد که بـه این دلیـل در مورد افزایـش صادرات 

بـه ایـن کشـور چندان خـوش بین نیسـتند.

صنعـت پیشـه گان پاکسـتانی در حـال حاضـر در ایـن 
مـورد ابـراز نگرانـی می کننـد کـه روابـط میان اسـام 
آبـاد و کابـل نیـز اخیـرا به دالیـل حمایت این کشـور 
از گروه هـای اسـام گرای شورشـی در افغانسـتان بـه 

سـردی گراییده اسـت.
افغانسـتان اخیـراً تـاش کـرده تـا بـه جای پاکسـتان، 
راه هـای بدیلی را بـرای ترانزیت کاالهـای تجارتی اش 
پیـدا کنـد و همراه بـا هند و ایـران توافق نامـه چابهار 
را به عنـوان بخـش از ایـن تاش هـا، اخیـرا بـه امضـا 

رسـانده است.
دیروز نیز رییس جمهورهای افغانسـتان و ترکمنسـتان 
خـط آهـن آتـه مـراد امـام نظـر- آقینـه افغانسـتان را 

کردند. افتتـاح 

ACKU
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ورزش

حکومـت اسـرائیل از مهـار کامـل آتش سـوزی های پنـج روز گذشـتۀ جنگل های این 
کشـور خبر داد.

بـا ایـن حـال، رادیـوی حکومتـی ایـن کشـور اعـام کـرد کـه حالـت فوق العـاده و 
آماده بـاش نیروهـای آتش نشـان بـه دلیـل احتمـال وقوع آتش سـوزی های دوبـاره در 

ایـن مناطـق بـه خاطـر هـوای خشـک و ادامـۀ وزش بـاد ادامـه می یابد.
ایـن درحالـی اسـت کـه سـایت عبری زبـان »والـا« از وقوع آتش سـوزی دوبـاره در 

جنگل هـای مجـاور شـهرک »کریـات ماخی« در نزدیکی شـهر عسـقان خبـر داد.
بـه حـدود  اخیـر  روز  پنـج  آتش سـوزی های  عبری زبـان،  اعـام رسـانه های  طبـق 
۱۸۰۰ واحـد مسـکونی در منطقـه آسـیب زد. ایـن رسـانه ها میزان خسـارات وارده به 

سـاختمان ها را حـدود ۱۲۰ میلیـون دالـر تخمیـن زدنـد.
در ایـن میـان، شـهر حیفـا بیـش از دیگـر مناطـق آسـیب دیـد و در آن جـا ۵۲۷ خانه 
آتـش گرفـت و موجـب فـرار ۷۵ هـزار تـن از سـاکنان شـهر حیفـا از خانه های شـان 

. شد
هم چنیـن مرکـز کمک هـای اولیـه حکومـت اسـرائیل اعـام کرد کـه در جریـان این 
آتش سـوزی ۱۳۳ تن زخمی شـدند. پولیس این کشـور نیز از بازداشـت ۱۰ فلسـطینی 

در ایـن رابطـه کـه مظنـون به دسـت داشـتن در این آتش سـوزی بودنـد، خبر داد.
در سـویی دیگـر، رییس حکومـت اسـرائیل در گفت وگوی تلفنی بـا رییس جمهوری 

ترکیـه، از او بـه دلیـل کمک به مهـار آتش سـوزی این کشـور قدردانی کرد.
وزارت خارجـۀ حکومـت اعـام کرد: روون ریولیـن، رییس اسـرائیل در گفت وگوی 
تلفنـی بـا رجـب طیـب اردوغـان، از او بـه دلیـل کمک هایی که بـرای اطفـای حریق 

ارایـه کـرده، قدردانی کرد.
اردوغـان از روون ریولیـن خواسـت تـا در قانـون ممانعـت از پخـش اذان در قـدس 
بازن گـری کنـد و از اجـرای هـر طرحـی کـه به نمـاز خواندن مسـلمانان لطمـه بزند، 
خـودداری کنـد، چـرا که این مسـایل حسـاس هسـتند. ریولیـن از اردوغان خواسـت 
بـرای آزادی سـربازان اسـرائیلی کـه بـه دسـت جنبش حماس اسـیر شـده اند، تاش 

. کند

درحالــی کــه هیــاری کلینتــون عــزم خــود بــرای بازشــماری آرأ در چندیــن ایالــت 
را جــزم کــرده اســت، ترامــپ ایــن کار را اقدامــی مضحــک و اتــاف وقــت توصیــف 

. د کر
رســمی  نتایــج  می گویــد،  امریــکا  منتخــب  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ــوده اســت و  ــی ب ــاوی آرای غیرقانون ــن کشــور ح ــات ریاســت جمهوری ای انتخاب

ــت. ــی اس ــدۀ آرأ مردم ــن آرأ، او برن ــن ای ــر گرفت ــدون در نظ ب
دونالــد ترامــپ، غــول امــاک و مســتغات امریــکا، در تاریــخ ۱۸ آبــان بــا کســب 
آرأ بیــش از ۲۷۰ نماینــدۀ مجمــع گزیننــده گان، آرای مــورد نیــاز بــرای راهیابــی بــه 

کاخ ســفید را بــه دســت آورد.
براســاس نظــام پیچیــدۀ انتخابــات ایــاالت متحــده، شــهروندان امریکایــی مســتقیمًا 
ــای  ــود، اعض ــا آرای خ ــت ب ــه در حقیق ــد، بلک ــاب نکردن ــور را انتخ رییس جمه
ــزد خــاص  ــک نام ــه ی ــه رأی دادن ب ــه معمــوالً متعهــد ب ــده گان را ک مجمــع گزینن

ــد. هســتند را برگزیدن
جمــع آرأ مجمــع گزیننــده گان در همــۀ ایــاالت امریــکا، معــادل ۵۳۸ رأی اســت و 
ــرای برنده شــدن می بایســت ۲۷۰ رأی در مجمــع کســب  ــن، یــک نامــزد ب ــر ای بناب

ــه عــاوۀ یــک. می کــرد. یعنــی نیمــی از ُکل ب
براســاس آخریــن آمــار اعــام شــده، هیــاری کلینتــون، رقیــب دموکــرات ترامــپ 
جمهوری خــواه، بیــش از ۲ میلیــون در آرأ مردمــی از ترامــپ جلوتــر اســت و انتظــار 

مــی رود کــه ایــن فاصلــه در نهایــت بــه ۲ و نیــم میلیــون رأی برســد.
ــد و  ــکا ش ــی در امری ــروز اعتراضات ــبب ب ــی، س ــاد در آرای مردم ــۀ زی ــن فاصل ای
ــماری آرای  ــرای بازش ــبز، ب ــزب س ــزد ح ــتاین، نام ــل اس ــت جی ــی درخواس در پ
ــمارش  ــین از ش ــت ویسکانس ــات ایال ــکا، مقام ــت جمهوری امری ــات ریاس انتخاب

ــد. ــر دادن ــدد آرا خب مج
ــد بازشــماری آرأ  ــرای تکمیــل رون ــا ۱۳ دســامبر )۲۳ آذر( ب ایالــت ویسکانســین ت
ــون  ــی کلینت ــی، فرصــت دارد و یکــی از وکای ســتاد انتخابات ــج نهای و اعــام نتای
ــرای مشــارکت در بازشــماری آرای ایــن ایالــت، حضــور  شــنبه اعــام کــرد کــه ب

خواهــد یافــت.
ده رأی مجمــع گزیننــده گان ایالــت ویسکانســین در انتخابــات، بــه ترامــپ 
اختصــاص یافــت و او توانســت بــا کســب ۲۷ هــزار رأی مردمــی بیشــتر، هیــاری 

ــد. ــت ده ــود را شکس ــرات خ ــب دموک ــون، رقی کلینت
ــکا مدعــی شــدند کــه در  ــۀ در امری پیــش از اســتاین، جمعــی از متخصصیــن رایان
ــه، احتمــاالً تقلــب  ــه صــورت رایانه یــی صــورت گرفت ایاالتــی کــه شــمارش آرأ ب

شــده و ایالــت ویسکانســین از جملــۀ ایــن ایــاالت اســت.
ترامــپ روز یکشــنبه در واکنــش بــه شــمارش مجــدد آرأ در حســاب شــخصی خــود 
در شــبکۀ اجتماعــی توییتــر نوشــت: »اگــر آرای میلیون هــا نفــری را کــه بــه طــور 
غیرقانونــی رأی دادنــد، کســر کنیــد، مــن عــاوه بــر موفقیــت در کســب آرأ مجمــع 

گزیننــده گان، آرای مردمــی را هــم بــه دســت آوردم.«
ــن  ــیلوانیا، ضام ــاالت میشــیگان و پنس ــار ای ــه آرای ویسکانســین در کن ــی ک درحال
ــماری  ــکا، بازش ــب امری ــور منتخ ــود، رییس جمه ــات ب ــپ در انتخاب ــت ترام موفقی

ــد. ــت« خوان ــاف وق ــری »مضحــک« و »ات آرأ را ام
ــروزی در کســب  ــن پی ــرای م ــرِی بعــدی خــود نوشــت: »ب ــام توییت ــپ در پی ترام
ــع  ــب آرای مجم ــر از کس ــیار راحت ت ــود، بس ــده می ش ــی نامی ــه آرای مردم آن چ
گزیننــده گان بــود، چــون در ایــن صــورت مبــارزات انتخاباتــی خــود را فقــط در ســه 
یــا چهــار ایالــت به جــای ۱۵ ایالتــی کــه در آن حضــور یافتــم، متمرکــز می کــردم.«
از ســوی دیگــر، نامــزد حــزب ســبز اعــام کــرده اســت کــه بــرای بازشــماری آرأ 

در ایــاالت پنســیلوانیا و میشــیگان نیــز درخواســت خواهــد داد.
ترامــپ در پنســیلوانیا بیــش از ۶۰ هــزار رأی مردمــی بیشــتر از کلینتــون کســب کــرد 
ــن  ــه او اختصــاص داد. او هم چنی ــز ب ــده گان را نی کــه ۲۰ رأی دیگــر مجمــع گزینن
بــا ۱۰ هــزار رأی بیشــتر در میشــیگان توانســت ۱۵ رأی مجمــع گزیننــده گان در ایــن 

ایالــت را کســب کنــد.
ــر ۲۳۲ رأی  ــده گان در براب ــع گزینن ــب ۳۰۶ رأی مجم ــا کس ــوع ب ــپ در مجم ترام
ــماری آرأ  ــر بازش ــرار ب ــید. اص ــروزی رس ــه پی ــکا ب ــات امری ــون در انتخاب کلینت
ــت جمهوری ۲۰۱۶  ــات ریاس ــفید انتخاب ــه کاخ س ــرد ک ــورت می گی ــی ص درحال
ــت  ــی از دخال ــند و مدرک ــچ س ــه هی ــرد ک ــام ک ــت و اع ــالم دانس ــکا را س امری

ــدارد. ــود ن ــری وج ــد رأی گی ــایبری در رون س

آنتوان گریزمان، ستارۀ اتلتیکو در مصاحبۀ جدید خود عنوان کرد که هرگز به 
رئال نخواهد رفت، ولی احتمال پیوستنش به بارسا را رد نکرد.

آنتوان گریزمان، ستارۀ فرانسوی اتلتیکو مادرید، امسال یکی از شانس ها کسب 
توپ طا است؛ هرچند که خودش چندان به این مسأله امیدوار نیست.

او با وجود پیشنهادات خوبی که تابستان امسال داشت، تصمیم گرفت که به 
حضورش در اتلتیکو ادامه دهد. گریزمان بهترین ُگل زن روخی بانکوس ها 

در دو فصل اخیر بوده است.
گریزمان در مورد احتمال جدایی اش از اتلتیکو گفت: در اتلتیکو شرایط خوبی 
دارم. تیمی داریم که می تواند مدعی قهرمانی در همه جام ها باشد. واضح است 
که دوست دارم قهرمانی های بیشتری کسب کنم و شاید در تیمی دیگر، شانس 
رسیدن به اهداف بزرگ، بیشتر باشد؛ ولی نمی توانم به دلیل رقابت بین اتلتیکو 
و رئال، راهی رئال مادرید شوم. بین دو باشگاه توافقی نانوشته نیز برای عدم 
یارگیری از یک دیگر وجود دارد. بارسلونا؟ چنین توافقی وجود ندارد و شاید 
در آینده به این تیم بروم)با خنده.( در مورد پاری سن ژرمن هم باید بگویم 

که فعًا قصد حضور در لیگ کشورم را ندارم.«
او ادامه داد: رونالدو به دلیل افتخارات مهمی که سال ۲۰۱۶ کسب کرد، شانس 
اول است. مسی هم به درخشش خود ادامه داده و روند ُگل زنی خوبی در این 
فصل دارد. با وجود این که به توپ طا فکر می کنم؛ ولی با وجود رونالدو و 

مسی، کسب آن بسیار دشوار است.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا از عملکرد تیمش برابر رئال سوسیه داد به شدت 
انتقاد کرد و آن را الیق کسب امتیاز ندانست.

لوئیس انریکه پس از تساوی یک-یک بارسلونا در استدیوم آنوئتا، ورزشگاه 
در  کاتاالن ها  سالۀ   ۹ طلسم  نگذاشت  که  رئال سوسیه داد  تیم  خانه گی 
سن سباستین شکسته شود، گفت که تیمش الیق کسب همین یک امتیاز هم 

نبوده است.
یک  برای کسب  هیچ کاری  ما  است.  مثبت  بسیار  من  ارزیابی  انریکه گفت: 
امتیاز انجام ندادیم و به هر نحوی بود، آن را گرفتیم. غیرممکن بود از این 
بدتر بازی کنیم. حریف در تمام بخش های بازی به مراتب از ما بهتر کار کرد.
عملکرد  از  شدید  انتقاد  ادامه  در  اللیگا  قهرمانی  عنوان  مدافع  سرمربی 
بازیکنانش اظهار داشت: اگر دو تیم لباس های  شان را با هم عوض می کردند، 

هیچ کس باور نمی کرد که تیم مقابل بارسلونا نیست.
انریکِه ۴۶ ساله هم چنین تأکید کرد: فقط ۱۳ هفته از شروع کارمان در اللیگا 
عملکرد  از  جراردپیکه  شدید  انتقاد  به  )اشاره  برخی ها  اگر  پس  می گذرد 
سر  از  و  شرایط  تأثیر  تحت  پایان  سوت  از  پس  درست  هم تیمی هایش( 
گرفت.  جدی  خیلی  را  آن  نباید  می دهند،  انجام  نظرهایی  اظهار  عصبانیت 

این اولین باری است که ما برابر حریف مان هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم.
سرمربی پیشین سلتاویگو در پایان عنوان کرد: نمایش ما فاجعه آمیز بود. این 
یکی از بدترین بازی های بارسا در زمان مربیگری من بوده است. همین که 
یک امتیاز گرفتیم، مثبت ترین ارزیابی است که من می توانم از این بازی داشته 
باشم. این که بازی را با این نتیجه به پایان رساندیم، یک معجزه است. واقعًا 
باید به سوسیه داد بابت بازی  ناعادالنه بود اگر این بازی را می بردیم و من 
به  نمی توانستیم  متوالی هم  پاس درست  پنچ  ما حتا  بگویم.  تبریک  خوبش 

یک دیگر بدهیم. بدون توپ هم عملکردمان فاجعه آمیز بود.

اسرئیل 
از ترکیه سپاس گزاری کرد

ترامپ:
بازشماری آرأ اقدامی مضحک و اتالف وقت است

گریزمان:

به رئـال نه، ولـی شایـد 
به بـارسلـونا بـروم

انریکه:

مساوی کـردن مان هم 
معجـزه بود

شفيق اهلل شفيق

دین داری بی روح و توأم با نا مهربانی!
ناســزاگویی  و  فحــش  ســخت گیری،  و  تُندبــاوری 
ــه  ــت ک ــم گین اس ــی روح و خش ــۀ ب ــول جامع محص
ســالیان طوالنــی از فرهنــگ تســاهل، مــدارا و تســامح فاصلــه گرفتــه 
ــرور،  ــا ت ــن خــدا را ب ــن، پاســداری از دی ــان دی ــی مدعی اســت. وقت
انتحــار، شــکنجه و زشــت گویی مخالفان شــان توجیــه می کننــد، 
ــد  ــام می تپ ــدر اس ــای ص ــر و خلف ــان پیامب ــر زم ــرای منب دل آدم ب
کــه از آن منبــر بــزرگ و مقــدس، اکنــون بــا کــدام ادبیــات و 
ــن خلــدون،  ــول اب ــه ق ــری کــه ب ــراث داری می شــود. منب اندیشــه می
ــرد و  ــاعه می ک ــتی را اش ــر یکتاپرس ــتی و فخ ــجاعت، یکسان زیس ش
ــام درنوردیــد و مجــذوب خــود  ــا ایــن پی ــادی را ب ســرزمین های زی

ــاخت. س
ــداری  ــاد و کفرپن ــاری الح ــاوت رفت ــش گری و تف ــه پرس ــی ک زمان
دانســته می شــود، بــه جایــگاه خالــی تفکــر و باورهــای امــام اعظــم، 
ــاهل  ــته از تس ــه پیوس ــم ک ــی می بری ــتر پ ــان بیش ــوا مذهب م پیش

ــویم. ــه می ش ــود بیگان ــم از خ ــم و داری ــه می گیری ــی فاصل مذهب
هنگامــی کــه آدمیــاِن داراِی شــغل و پیشــۀ غیــر ســنتی، بــا واژه هــای 
نفــرت و تکفیــر اجتمــاع ریــاکار و ســطحی نگر نکوهــش و ســرزنش 
ــد. انســان اذعــان  می شــوند و ســزاوار مــرگ و لعنــت قــرار می گیرن
ــوی  ــوی، مول ــنایی غزن ــعدی، س ــون س ــی چ ــه بزرگان ــد ک می کن
ــه  ــدر بیگان ــان چق ــی خودش ــوزۀ فرهنگ ــا ح ــظ و... ب ــی، حاف بلخ
شــده اند. چــون ایــن عرفــان از دیــن اســام، معرفت اندیشــی، 
ــتخراج  ــتی اس ــوکاری و خداپرس ــامح باوری، نیک ــی، تس راست اندیش
ــه  ــا ب ــی م ــان روح پلورالیســم فرهنگــی و دین ــه بنی ــد ک ــرده بودن ک

ــرد. ــق می گی ــا تعل ــراث آن ه می
ــال  ــیلۀ اتص ــه وس ــت ک ــز را برداش ــرآن مغ ــوی، از ق ــول مول ــه ق ب
همــه جوامــع انســانی بــود کــه بــه تفاوت هــا و گوناگونی هــا 
ــی و  ــه ظاهرگرای ــتی نســبت ب ــم می شــد و خداپرس ــن و تکری تمکی

مذهب پرســتی ارجحیــت داشــت.
او می گفت:

اشتراک لفظ دایم رهزن است 
اشتراک گبر و مومن در تن است 

اختاف خلق از نام او فتاد 
چون به معنی رفت آرام او فتاد 

ملت عشق از همه دین ها جداست 
عاشقان را ملت و مذهب خداست 

در درون کعبه رسم قبله نیست 
چه غم از غواص را پاچیله نیست 

از همیــن روی اســت کــه امــروز اندیشــۀ مولــوی در همــه زبان هــای 
زنــدۀ جهــان مــرور می شــود و هــزاران انســان غیــر مســلمان 
را مجــذوب اســام و باورهایــش ســاخته اســت. امــا اغلــب 
ــت،  ــرور، وحش ــن ت ــامی از دی ــرزمین های اس ــروز س ــان ام مدعی
زشــت پنداری و مدنیت ســتیزی را بــرای جهانیــان بــه نمایــش 
ــلمان  ــک مس ــور درد ی ــظ منص ــن روی، عبدالحفی ــته اند. از ای گذاش

روشــن ضمیــر را می کشــد، او شایســتۀ حمایــت اســت.

حسيب معترف

قهرماناِن بازنده:
در سیاســت، دســتاِن کســانی بــاال اســت کــه 
ــه  ــم جلس ــر ه ــت س ــد و پش ــب ها نمی خوابن ش
ــی  ــد. آن های ــردم را می بافن ــد و م ــری می کنن ــد، یارگی می گیرن
کــه شــب ها می خوابنــد و روزهــا را هــم در جلســات تشــریفاتی 
یــا پشــت هیاهــوی فیس بوکــی می گذراننــد، محکــوم  و 
ــت مداران  ــا سیاس ــا ب ــت م ــتند. مل ــت هس ــت و ذل ــه شکس ب
تشــریفانی و قهرمانــان فیس بوکــی ســردچار شــده اســت. 
ــا  ــان، ام ــود را قهرم ــردم خ ــش م ــه در پی ــذی ک ــیران کاغ ش
کمــی آن طرف تــر، بــرای چوکــی و قــدرت بــه پــای دیگــران 
ــه  ــند، بلک ــوک نمی نویس ــران در فیس ب ــد. دیگ ــرع می کنن تض

ــد. ــل می کنن ــد، عم ــه می گوین ــه آنچ ب
ــان  ــان و ناکارآمــدی قهرمان ــه پای ــان آن فرارســیده اســت ک زم
ــت،  ــم. سیاس ــراف کنی ــی را اعت ــوران کاذب فیس بوک و امپرات
عرصــۀ عمــل و تــاش اســت، نــه شــعار و پشــِت فیس بــوک 
ــی و  ــای پول ــا اندوخته ه ــی ب ــه عده ی ــی ک ــا زمان ــتن. ت نوش
کرایــه گرفتــن چنــد جــوان قلــم بــه دســت، در دنیــای خیالــی 
خــود امپراتوری هــای فیس بوکــی ایجــاد کرده انــد، وضــع 
ــر  ــبک س ــران س ــه رهب ــا این گون ــم. ب ــراب می بین ــان خ طف
ــل اســت. نســل نو از  ــع باط ــرد توق ــع ب ــن، توق ــا بی ــش ب و پی
ــا  ــد. م ــران ش ــف دیگ ــا حری ــت ت ــه کار اس ــت مداران ب سیاس
ــاز  ــرا نی ــال و عمل گ ــوان، فع ــت مداران ج ــِل از سیاس ــه نس ب

ــی. ــان فیس بوک ــه قهرمان ــم، ن داری

فيـسبـوک نـــامــه
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اورن كسلر
کوبا یک کپسول زمان از جغرافیای سیاسی است؛ جزیره ای 
انقاب فیدل رهبری  که همچنان در سال ۱۹۵۹، زمانی که 
کشور را به او سپرد، باقی مانده است. از آن زمان تا کنون 
این کشور تغییرات سیاسی بسیار کمی را تجربه کرده است؛ 
نمایشی با تمی از خودروهای قدیمی آمریکایی که ۵۷ سال 

است در خیابان های هاوانا می چرخند.
التین  آمریکای  وحشی«  »کارت  از  کوبا  موقعیت  نتیجه  در 
ایدئولوژی جوان و رادیکال  تغییر کرده است. زمانی تحت 
کمونیستی در اوج خود در سال های ۱۹۶۰، کوبا ابرقدرت 
های جهان را در آستانه یک جنگ هسته ای قرار داد. اما دیگر 
در صحنه جهانی کوبا تبدیل به قابل پیش بینی ترین کشور 
جهان شده است. باقی مانده انقابی که زمانی شکوهمند بود 
گوارا  چه  و  کاسترو  فیدل  دالری   ۱۳ های  شرت  تی  حاال 

هستند که در eBay به قیمت ۱۳ دالر فروخته می شوند.
به  برخی  برای  و  بود  آشکار  ای  نشانه  کاسترو  فیدل  مرگ 
معنای پایان دوران انتظار کوبا برای جدا ماندن از جهان تفسیر 
می شود. انتظارات جدیدی نیز از تغییرات آینده سیاسی در 
این کشور وجود دارد که همچنان با همان ایدئولوژی سال 
های ۱۹۵۰ جنگ سرد اداره می شود و تغییرات جهان اطراف 

را نادیده می گیرد.
هنوز سرکوبگر، هنوز ایدئولوژیک

بسیاری بر این باورند که در سال های اخیر، رائول کاسترو که 
از سال ۲۰۰۶ حاکم این کشور شده، سیاست های این کشور 
را به جهتی بازتر و عمل گراتر تغییر داده است. آنها به نقطه 
بازسازی روابط با ایاالت متحده رسیده اند. از جمله حذف 
نام کوبا از فهرست حامیان مالی تروریست، لغو محدودیت 
های مختلف تجاری که در حال حاضر این اجازه را می دهد 
که سیگار برگ های کوبایی به صورت محدود وارد آمریکا 

شوند به همراه طرح های اقتصادی اخیر که به شرکت های 
آمریکایی برای سرمایه گذاری در جزیره کمک می کند.

با این حال تغییرات اخیر در سیاست های ایاالت متحده به 
تحریم  لغو  های جاری  سال  در  کوبا.  نه  است  آمده  وجود 
آزادی  و  بشر  حقوق  وضعیت  بهبود  به  کوبا  تجاری  های 
کوبا هیچ  داخل  از  اما هنوز  است.  منجر شده  های سیاسی 
کاری برای پیشبرد این اهداف انجام نگرفته است. در سال 
بان حقوق بشر در گزارش خود آورد:  ۲۰۱۶ سازمان دیده 

»دولت کوبا همچنان به سرکوب مخالفان و دلسردی منتقدین 
بیان در کوبا  این رتبه آزدای  بر  عمومی می پردازد.« عاوه 
پایین تر از چین است. دسترسی به اینترنت در کوبا همچنان 
به  دولت  توسط  شده  انجام  اخیر  اقدامات  و  محدود  بسیار 
منظور بهبود دسترسی به اینترنت به مانند »قطره ای در آتش« 

توصیف شده است.
رائول حفط  کنیم اصل رهبری  بنابراین مهم است که درک 
ایدئولوژی و بقای رژیم است نه منافع کوبا. به همین دلیل 

او همواره به دنبال اتحاد با رهبران همفکر بود رهبرانی مانند 
هوگو چاوز در ونزوئا و جانشین او، نیکاس مادورو، اوو 
مورالس در بولیوی و رئیس جمهوری سابق برزیل و رهبر 

حزب لوال، دیلما روسف.
نقش اخیر کوبا در وساطت برای صلح بین فارک و دولت 
تغییر در استراتژی نیست. کوبا  کلمبیا هم نشان دهنده یک 
به  هم  هنوز  اما  دارد  را  کلمبیا  مشابه  اصولی  اجرای  انگیزه 
دنبال کنترل کامل بر کشور است. رسیدن به این اهداف از 
مبارزه  نه  است  پذیر  امکان  دموکراتیک  های  روش  طریق 
گذشته  از  که  هایی  ایده  و  هاوانایی  های  موعظه  انقابی، 

پشتیبانی می کنند.
آخرین مرد ایستاده

نکرده  رهبری  را  کوبا   ۲۰۰۸ سال  از  رسمی  طور  به  فیدل 
بازمی  به سال ۲۰۰۶  او  بیماری  با  تاریخ  این  است و عما 
کوبا  های  سیاست  در  فوری  تغییری  به  فیدل  مرگ  گردد. 
متجر نمی شود. نتایح انتخابات اخیر ایاالت متحده هم رابطه 
تازه گرم شده آمریکا و کوبا در سالیان اخیر را به بن بست 

خواهد کشاند.
با این حال در دراز مدت، مرگ فیدل حاوی یک عنصر است 
که همه رژیم ها در برابر آن بی دفاعند: گذشت زمان. رائول 
۸۵ سال دارد و بیش از ۸۰ درصد از جمعیت ۱۱میلیون نفری 
ساکن کوبا در زمان انقاب ۱۹۵۹ هنوز متولد نشده بودند. 
برادران کاسترو  انقاب کوبا و  نفر چیزی درباره  میلیون ها 
نمی دانند و هر روز بیش از گذشته با جهان خارج ارتباط 
برقرار می کنند. برای بسیاری در حال حاضر رائول آخرین 
مرد ایستاده بین آینده عملی کوبا و گذشته ایدئولوژیک آن 

است.
منبع: نشنال اینترست/ مترجم: روزبه آرش

ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان اعام کــرد کــه دو 
نوجــوان افغــان کــه قصــد داشــتند بــرای آمــوزش 
حملــه انتحــاری و انفجــاری بــه گــروه داعــش در 
والیــت ننگرهــار در شــرق افغانســتان بپیوندنــد، در 

ــده اند. ــته ش ــل بازداش کاب
ــر  ــنبه منتش ــه روز دوش ــاد ک ــن نه ــه ای درخبرنام
شــد، آمــده کــه ایــن دو از والیــت هــرات در 
غــرب افغانســتان بودنــد کــه در ناحیــه پنجــم شــهر 

ــده اند. ــت ش ــت بازداش ــل، پایتخ کاب
بــه گفتــه امنیــت ملــی بازداشــت شــدگان اعتــراف 
ــئول  ــف، مس ــط ماعبدالطی ــه توس ــد ک ــرده ان ک
تبلیغاتــی گــروه داعــش در ولســوالی کــرخ والیــت 

ــده اند. ــروه ش ــن گ ــذب ای ــرات ج ه
امنیــت ملــی افغانســتان ایــن کار را "اســتفاده 
ــرده و  ــوان ک ــان" عن نادرســت از عواطــف نوجوان
افــزوده کــه آنهــا را بــا وعده هــای دروغیــن فریــب 

ــد. داده ان
ــان  ــزرگان و عالم ــا، ب ــت از خانواده ه ــن ریاس ای
ــان را  ــودکان و نوجوان ــه ک ــرده ک ــا ک ــی تقاض دین
ــتی"  ــای "تروریس ــه گروه ــا ب ــد ت ــی کنن راهنمای

ــد. نپیوندن
ــه  ــن حمل ــون مســئولیت چندی ــروه داعــش تاکن گ
ــه  ــه ب ــده گرفت ــه عه ــتان ب ــاری را در افغانس انتح
خصــوص مســئولیت ســه حملــه خونیــن بــه 
ــارت  ــه دهمزنگ،زی ــور در منطق ــن کش ــیعیان ای ش
ســخی و مســجد باقرالعلــوم کــه حــدود ۱۵۰ کشــته 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــا نف و صده
دولــت افغانســتان و نهادهــای غیــر دولتــی نگــران 
ــی  ــگ افغانســتان چهــره مذهب ــن اســت کــه جن ای
بــه خــود بگیــرد، چیــزی کــه تاکنــون در افغانســتان 

ــت. ــابقه بوده اس ــم س ک

دو نوجوانی که قصد پیوستن به داعش را 
داشتند در کابل بازداشت شدند

5۹ جنگ جوی داعش و طالب

 در نقاط مختلف کشور کشته شدند

بر اساس ادعای وزارت دفاع، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی 
 ۵۹ تعداد  به  کشور،  مختلف  نقاط  در  گذشته  ساعت   ۲۴ طی 
جنگ جوی طالب و داعش کشته شده و ۳ جنگ جوی دیگر نیز 

زخمی شده اند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع، در نتیجه این عملیات، ۱ فرمانده 
امنیتی در  نیروهای  نیز از سوی  محلی و ۱ عضو دیگر طالبان 

ننگرهار بازداشت شده اند.
 ۸ دوشنبه  روز  دفاع  وزارت  رسانه یی  دفتر  که  خبرنامه یی  در 
قوس منتشر کرده، نوشته شده است که این عملیات نیروهای 
امنیتی از طریق زمین و هوا علیه مواضع جنگ جویان طالب و 
داعش در والیت های ننگرهار، پکتیکا، لوگر، خوست، کندهار، 
راه  به  هلمند،  و  کندز  فاریاب،  فراه،  هرات،  بادغیس،  ارزگان، 

انداخته شده بود.
انفجار واسکت انتحاری

واسکت   انفجار  پی  در  که  است  داده  گزارش  دفاع  وزارت 
انتحاری جنگ جویان طالب در ننگرهار، ۸ نفر این گروه کشته و 

۱ نفر دیگرشان زخمی شده اند.
بر بنیاد گزارش وزارت دفاع، این افراد وابسته به گروه طالبان 
در ولسوالی غنی خیل ننگرهار، هنگامی که مصرف آماده سازی ۱ 
واسکت انتحاری بودند، واسکت انفجار کرده که خودشان کشته 

و زخمی شده اند.
این که فرد انتحاری می خواسته کجا را هدف انتحار قرار بدهد، 

وزارت دفاع، اظهار نظری نکرده است.
کشته شدن قاضی و دیگر افراد وابسته به داعش

وزارت دفاع کشور ادعا کرده است که در پی حمات نیروهای 
ده باالی  و  پچیراگام  ولسوالی های  مربوطات  در  ملی  اردوی 
ننگرهار، قاضی نام نهاد گروه داعش به نام مفتاح الدین و ۴۴ فرد 

دیگر وابسته به این گروه کشته شده اند.
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هند بالگردهای روسی از کار افتادة 

افغانستان را بازسازی می کند

یــک منبــع اعــام کــرد کــه هنــد، بالگردهــای 
روســی از کار افتــاده افغانســتان را بازســازی 

می کنــد.
ــل ســفر و  ــه کاب ــد ب ــی از هن ــک گــروه فن ی

ــرده اســت. ــی ک ــا را بررس ــن بالگرده ای
هنــد، قطعــات ایــن بالگردهــا را فراهــم کــرده 
و بالگردهــای از کار افتــاده را بازســازی و 

فعــال خواهــد ســاخت.
حاضــر  حــال  در  گزارش هــا،  براســاس 
ــی در  ــرد روس ــد بالگ ــه ۵۰ فرون ــک ب نزدی
فــرودگاه کابــل وجــود دارد کــه در اثــر 
عــوارض فنــی نمی تواننــد پــرواز کننــد.
بــا توجــه بــه حضــور طوالنــی مــدت روســیه 
نظامــی  تجهیــزات  اغلــب  افغانســتان،  در 

ــت. ــی اس ــور روس ــن کش ــی ای قدیم
ــا  ــی ب ــکاری نظام ــش هم ــال پی ــد از س هن
ــد  ــون چن ــرده و تاکن ــاز ک ــتان را آغ افغانس
ــدی را در  ــوع روســی و هن ــد بالگــرد ن فرون
ــرار  ــتان ق ــی افغانس ــای هوای ــار نیروه اختی
ــتان را  ــی پاکس ــدام نارضایت ــن اق ــه ای داده ک

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ب
ــو  ــاد از گســترش حضــور دهلــی ن اســام آب
ــتفاده  ــه اس ــه ک ــل آنچ ــه دلی ــتان ب در افغانس
هنــد از خــاک افغانســتان بــرای توطئــه علیــه 

ــد، نگــران اســت. پاکســتان مــی خوان

حکایت آخرین مرد ایستاده
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