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در هـر حالـی که سـفارت ترکیه در کابل از برگشـت 
جنـرال دوسـتم بـه کابـل خبـر داد، هـواداران جنرال 
دوسـتم نیـز از برگشـت هرچـه زود تـر او سـخن 

می گوینـد.
در همیـن 2سـتم، دیـروز بـراى دوازدهمیـن روز در 
چنـد والیت کشـور دسـت بـه تظاهرات زدنـد. آنان 
می گوینـد کـه مذاکـرات حـزب جنبش بـا حکومت 
در خصـوص بازگشـت جنـرال دوسـتم  و رهایـی 

قیصارى، پیشـرفت داشـته اسـت.
مظاهـره کننـدگان در والیـت جوزجـان مـی گوینـد 
کـه مذاکـره حـزب جنبش بـا حکومت، نتایـج مثبت 
در قبال داشـته اسـت و بـه زودى جنرال عبدالرشـید 
الدیـن  بـر مـی گـردد و نظـام  بـه کشـور  دوسـتم 

قیصـارى از بنـد رهـا می شـود.
تظاهرکننـدگان کـه دو روز بـه عنـوان نشـانه پیـش 
رفـت در مذاکـرات، عکس محمد اشـرف غنی را دو 
بـاره کـه بـاالى سـاختمان والیـت نصب نمـوده اند. 
معترضـان بـه رسـانه هـا گفتند کـه »تظاهـرات ما به 
یـک نتیجـه مثبـت رسـیده و مذاکراتی کـه بین ارگ 
و بـزرگان حـزب جنبـش ملـی اسـامی افغانسـتان 
صـورت گرفتـه، زمینـه را بـراى بازگشـت جنـرال 
عبدالرشـید دوسـتم  و رهایـی نظـام الدیـن قیصارى  
جنـرال  کـه  گفتنـد  آنـان  اسـت.«  سـاخته  مسـاعد 
عبدالرشـید دوسـتم، بـه...          ادامـه صفحـه 6

شوراى واليتى فراه:

 اگر به امنيت فراه توجه نشود، دروازۀ شوراى واليتى را مى بنديم
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کـی ها مسـوول برخـورد
 با افـراد قیصـاری انـد؟

نـزدیک به پنجاه هـزار مـهاجر افغـان 

وارد ترکیـه شـده اند

مــــا و دیگــــران
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شـمارى از نماینـده گان مـردم در محلـس 
کمانـدو  نیروهـاى  برخـورد  نماینـده گان، 
شـبکه هاى  کـه  را  قیصـارى  محافظـان  بـا 
اجتماعـی منتشـر شـده، نشـاندهنده جرم و 
خیانتـی دانسـته انـد کـه در سـطح جهان به 
جـز از نازى هـاى آلمـان، اسـرائیل و برخی 
گروه هـاى غیـر قانونـی در برخی کشـورها 

کسـی مرتکب نشـده اسـت. 
خواسـتار  گان  نماینـده  مجلـس  اعضـاى 

انـد. ایـن مسـاله شـده  بررسـی 
در مجلـس دیـروز مجلـس نماینـدگان بـه 
منظـور بررسـی این رفتـار نیروهـاى امنیتی 
خواسـت هاى  و  قیصـارى  محافظـان  بـا 
را  هیاتـی  شـمال  والیت هـاى  معترضـان 

موظـف کـرد.
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالرئـوف 
 23( شـنبه  امـروز  نشسـت  در  نماینـدگان 
سـرطان( ایـن مجلـس، گفـت کـه هیاتی را 
متشـکل از اعضـاى کمیسـیون هاى امنیـت 
داخلـی، امـور دفاعـی و عدلـی و قضایـی 
ایـن مجلس بـراى بررسـی رفتـار نیروهاى 
ویـژه امنیتـی بـه فاریاب فرسـتاده می شـود.

آقـاى ابراهیمـی گفـت: »کلیـپ تصویـرى 
قیصـارى  محافظـان  بـا  برخـورد  از  کـه 
شـده  منتشـر  اجتماعـی  شـبکه هاى  در 
احساسـات مردم بـه ویژه مـردم 10 والیت 
را تحریـک کـرده اسـت و ایـن مسـاله بـه 
بررسـی  مجلـس  سـوى  از  جـدى  شـکل 

شـد.« خواهـد 

او تاکیـد کـرد که برخـورد نیروهـاى امنیتی 
با محافظـان قیصارى برخورد قومی نیسـت 

و نبایـد کسـی آن را قومـی جلوه دهد.
بـا ایـن وجود، غـام حسـین ناصـرى یک 
عضـو مجلـس نیز در ایـن مورد گفـت: »بر 
تعذیـب  اساسـی  قانـون   29 مـاده  اسـاس 
انسـان در افغانسـتان ممنوع قرار داده شـده 
اسـت؛ ولـی ویدیویـی...    ادامـه صفحه 6

شــوراى  اعضــاى  برخــی 
والیتــی فــراه، حکومــت را 
بــه بــی توجهــی در تامیــن 
امنیــت فــراه متهــم کــرده مــی 
گوینــد کــه اگــر حکومــت بــه 
امنیــت فــراه توجــه نکنــد، 
را  والیتــی  شــوراى  دروازه 

ــد. ــی بندن م
ایــن در حالــی اســت کــه 
مســلح  مخالفیــن  حمــات 
ــر مواضــع نیروهــاى  ــت ب دول

والیــت،  ایــن  در  دولتــی 
ــاس  ــه اس ــه و ب ــدت گرفت ش
ــۀ  ــک هفت ــا در ی ــزارش ه گ
اخیــر، پنــج فــرد ملکــی و 
ــاى  ــن از نیروه ــدود ٦0 ت ح
ــده  ــته ش ــراه کش ــی در ف امنیت

ــد. ان
و  عضــو  قانــع  داداهلل 
سرپرســت شــوراى والیتــی 
فقیــرى،  احمــد  گل  فــراه، 
و  نــورزى  حاجــی خیــراهلل 

ــن  ــاى ای ــی اعض ــه امین جمیل
واکنــش  در  امــروز  شــورا، 
امنیتــی ایــن  بــه وضعیــت 
نشســت  یــک  در  والیــت 
خبــرى مشــترک در شــهر فــراه 

کردنــد. شــرکت 
قانــع گفــت کــه حکومــت 
مرکــزى، فــراه را بــه فراموشــی 
ســپرده و در حالــی بــه اکمــال 
ــی در  و کمــک نیروهــاى امنیت
ایــن والیــت توجــه نــدارد 
ــن  ــان ای ــه روزه جوان ــه هم ک
حمــات  در  ســرزمین، 
مســلح  مخالفیــن  تهاجمــی 
دولــت کشــته مــی شــوند.

ــراه  ــاى ف ــام ه ــوف مق موص
ــاى  ــزارش ه ــه گ ــه ارای را ب
نادرســت بــه مرکــز متهــم 
ــال  ــه در ح ــت ک ــرد و گف ک
ــه3 ــه صفح ــر،...   ادام حاض

در مجلس نماينده گان مطرح شد:
برخورد با محافظان قيصارى شبيه برخورد نازى ها و اسراييلى هاست

سفارت ترکیه در کابل:

برمیگردد« دوستم »جنرال
ومحاکمهچندمقامدولتیشدند استعفایغنی هوادارندوستمخواهان
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بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زندگی کنی.

رودی

سنگکالناحزابسیاسیبرراهکمیسیونانتخابات
کمیسیون انتخابات:

طرح احزاب سياسى عملى نيست



نبایــد بــه ســاده گی از کنــار تصاویرنشــر شــده در 
فضــاى مجــازى کــه کماندوهــاى ارتــش را در حال 
ــه قیصــارى یکــی  شــکنجه و آزار افــراد وابســته ب
از فرماندهــان محلــی مربــوط بــه جنبــش اســامی 
نشــان مــی دهــد، رد شــد. ایــن تصاویــر گویایــی 
جنایتــی جنگــی و ضــد بشــرى انــد کــه بــا تمــام 
قوانیــن و تعهــدات افغانســتان بــه میثاق هــاى 
بین المللــی منافــات دارنــد. ارگ ریاســت جمهورى 
بــدون کمتریــن شــبهه عامــل اصلــی ایــن برخــورد 
اســت کــه بایــد در مــورد آن پاســخگو باشــد. آنچه 
کــه در ایــن تصاویــر دیــده می شــود و صحــت آن 
کامــا ثابــت شــده اســت، نــوع برخــورد نظامیــان 
ــه  ــد ک ــان می ده ــرادى نش ــر اف ــور را در براب کش
ــدادى  ــد و تع ــرار دارن ــا ق ــارت آنه ــا در اس عم
ــد.  ــده ان ــته ش ــا کش ــی و ی ــز زخم ــا نی از آن ه
ــان از  ــه طالب ــرى ک ــا تصاوی ــر ب ــن تصاوی ــان ای می
جنایــات خــود بــه نشــر مــی رســانند، چــه تفاوتــی 
ــه  ــی ک ــا جنایات ــر ب ــن تصاوی ــد؟ ای ــوان دی ــی ت م
ســربازان امریکایــی در زنــدان ابوغریــب در عــراق 
ــی را  ــروصدایی جهان ــه س ــد و آن هم ــام دادن انج
ــی  ــت را نم ــی دارد؟ جنای ــه تفاوت ــت چ برانگیخ
ــت، خشــونت و اعمــال  ــرد. جنای ــه ک شــود توجی
ضــد بشــرى از ســوى هــر گــروه و افــرادى 
صــورت بگیــرد، قابــل پیگــرد اســت. دولــت 
ــن  ــتور چنی ــه دس ــرادى را ک ــد اف ــتان بای افغانس
برخــورد غیرانســانی را صــادر کــرده انــد، دســتگیر 
ــی  ــاى امنیت ــاند. نیروه ــه بکش ــز محاکم ــه می و ب
ــت و  ــیار مثب ــره بس ــال چه ــه ح ــا ب ــتان ت افغانس
ــا  ــد، ام ــان داده بودن ــود نش ــتایش از خ ــل س قاب
ایــن برخــورد کــه احتمــاال در یــک پایــگاه نظامــی 
ــدت  ــه ش ــد ب ــه می توان ــورت گرفت ــمال ص در ش
اعتبــار ارتــش و نیروهــاى کمانــدوى افغانســتان را 
خدشــه دار ســازد. ارگ ریاســت جمهــورى بــه چه 
بهــاى مــی خواهــد بــا افــراد مســلح غیــر مســوول 
مبــارزه کنــد؟ آیــا جنایــات و کارکــرد آن هــا بدتــر 

کــه  اســت  طالبــان  از جنایــات  و خون بارتــر 
ــاى  ــه بهانه ه ــا ب ــچ قصاصــی از زندان ه ــدون هی ب
ــه  ــا چ ــی ب ــاى غن ــوند؟ آق ــا می ش ــف ره مختل
ــکار را  ــت آش ــن جنای ــد ای ــی خواه ــی م جمات
ــا  ــودش دروازه ه ــه خ ــی ک ــد در حال ــه کن توجی
را بــه روى جنایتــکاران طالــب بــاز مــی گــذارد و 
از آن هــا در شــهر هــاى افغانســتان اســتقبال مــی 
کنــد. شــاید از افــراد تحــت امــر فرمانــده قیصــارى 
ــد  ــه باش ــاى صــورت گرفت ــتباه ه ــا و اش ــا ه خط
ــن اشــتباه هــا  ــه هــم نیســت کــه ای ــن گون ــا ای ام
ــاب  ــه حس ــان ب ــاى طالب ــت ه ــر از جنای را بزرگت
ــا  ــا ب ــن روزه ــم اش در ای ــی و تی ــاى غن آورد. آق
اتهــام هــاى ســختی رو بــه رو اســت. عــده یــی او 
را بــه قــوم گرایــی متهــم مــی کننــد و مــی گوینــد 
ــی  ــه هژمون ــد ک ــی کوش ــال م ــه ح ــه او در هم ک
ــم بخشــد. آن  ــوام تعمی ــر دیگــر اق ــوم را ب یــک ق
ــاى  ــر آق ــاى اخی ــه حرکــت ه ــد ک ــاور دارن ــا ب ه
غنــی در برابــر افــراد منســوب بــه جنــرال دوســتم 
ــات  ــه در تعصب ــه ریش ــاى کابین ــی از اعض و برخ
ــن  ــر ای ــی دارد. حــاال کــه تصاوی ــاى غن قومــی آق
چنینــی بــه نشــر رســیده صحــت ایــن اتهــام هــا را 
نزدیــک بــه یقیــن مــی ســازد. مــرورى بــر قوانیــن 
کشــور و میثــاق هــاى بیــن المللــی کــه افغانســتان 
در پــاى آن هــا امضــا کــرده نشــان مــی دهنــد کــه 
ــام  ــور انج ــمال کش ــی در ش ــت هولناک ــه جنای چ
ــرض  ــان از تع ــت انس ــت:آزادى و کرام ــده اس ش
ــت  ــرام و حمای ــه احت ــت ب ــت. دول ــَون اس مص
ــد.مادۀ  ــی  باش ــف م ــان مکل ــت انس آزادى و کرام
ــان  ــی.تعذیب انس ــون اساس ــارم قان ــت و چه بیس
ــه  ــا ب ــد حت ــس نمی توان ــد، هیچ ک ــوع می باش ممن
مقصــد کشــف حقایــق از شــخص دیگــر، اگرچــه 
تحــت تعقیــب، گرفتــارى یــا توقیــف یــا محکــوم 
ــا  ــد، ی ــدام کن ــب او اق ــه تعذی ــد، ب ــزا باش ــه ج ب
ــی کــه مخالــف کرامــت  امــر بدهــد. تعییــن جزای
ــوع اســت.مادۀ بیســت و نهــم  انســانی باشــد، ممن

قانــون اساســی.هیچ  کــس را نمی تــوان تحــت 
ــه  ــرار داد ک ــارى ق ــا رفت ــازات ی ــا مج ــکنجه ی ش
ظالمانــه و یــا برخــاف انســانیت و شــئون بشــرى 
یــا موهــن باشــد.مادۀ پنجــم اعامیــۀ جهانــی 
ــورد  ــوان م ــی  ت ــس را نم ــچ ک ــر .هی ــوق بش حق
آزار و شــکنجه و یــا مجــازات  یــا رفتارهــاى 
ظالمانــه یــا خــاف انســانی قــرار داد. مــادۀ هفتــم 
ــی.هر  ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل میث
ــد  ــد ش ــن خواه ــب و مطمی ــو، مراق ــت عض دول
ــواع شــکنجه تحــت قوانیــن جنایــی،  کــه تمــام ان
جــرم محســوب شــود و بــراى کســی کــه مبــادرت 
ــه انجــام شــکنجه مــی  کنــد و یــا کســی کــه در  ب
انجــام ایــن عمــل بــا او مشــارکت و همــکارى مــی 
ــو  ــت عض ــر دول ــود. ه ــناخته ش ــرم ش ــد، مج  کن
ــوع و  ــن ن ــا در نظــر گرفت ــم و ب ــن جرای ــراى ای ب
ــد  ــن خواه ــرى مناســب تعیی ــا، کیف ــت آن  ه اهمی
کرد.مــادۀ چهــارم کنوانســیون منــع شــکنجه وســایر 
رفتارهــا و مجــازات  هــاى ظالمانــه، غیرانســانی یــا 
ــا از  ــاده ه ــن م ــه ای ــا توجــه ب ــا ب ــز.  آی تحقیرآمی
قانــون اساســی کشــور و میثــاق هــاى بیــن المللــی 
ــتور  ــه دس ــد چگون ــی توانن ــه م ــینان گفت ارگ نش
ــان  ــراد قیصــارى چن ــا اف ــه ب ــد ک ــرده ان صــادر ک
رفتارهــاى منافــی کرامــت انســانی صــورت گیــرد؟ 
بحــث تنهــا بــر ســر چهــار فــرد نظامــی نیســت که 
در عمــل بــا اســراى جنگــی شــان بدرفتــارى کــرده 
انــد، بــل بحــث بــر ســر دســتور صــادر کننــده گان 
چنیــن برخــوردى اســت. نظامیــان کشــور بــه هیــچ 
صــورت تــن بــه چنیــن رفتــارى نمــی دادنــد، اگــر 
از بــاال هــا بــراى شــان دســتور نمــی رســید. ایــن 
قضیــه از یــک منظــر شــاید بســیار ســاده بــه نظــر 
بــه رســد ولــی از منظــرى دیگر بســیار عمــق دارد. 
ــان زد و  ــن منظــر کــه ممکــن اســت در جری از ای
خــورد کماندوهــاى ارتــش عصبانی شــده باشــند و 
خواســته باشــند انتقــام دیگــر هــم قطارهــاى خــود 
ــده،  ــت ش ــراد بازداش ــط اف ــاال توس ــه احتم را ک
کشــته شــده باشــند، بگیرنــد، قضیــه بســیار ســاده 
و آنــی بــه نظــر مــی رســد امــا از بعــد دیگــر کــه 
بــه آن هــا دســتور داده شــده کــه بــه هــر قیمــت 
ــراد را دســتگیر و  ــن اف ــر و شــکنجه ای ــا تحقی و ب
زندانــی کننــد، قضیــه عمــق دیگــرى بــه خــود مــی 
گیــرد. مقــام هــاى ارتــش بایــد بــه زودى تحقیــق 
در ایــن خصــوص را آغــاز کننــد و نتایــج آن را در 
اختیــار رســانه هــا بگذارنــد، هــر چنــد بــا خــوى 
و منــش دیکتاتــور منشــانه آقــاى غنــی بعیــد مــی 

رســد کــه مســاله بــه ایــن جــا هــا بکشــد.
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احمدعمران

کـی ها مسـوول برخـورد
 با افـراد قیصـاری انـد؟

 

حکومــت غنــی، در دو ســال اخیــر، بــا اعتراض هایــی 
ــده  ــعی ش ــوارد س ــتر م ــا در بیش ــت ام ــده اس ــه ش مواج
ــخ داده  ــونت پاس ــا خش ــردم ب ــاى م ــه اعتراض ه ــت ک اس
شــود و ســرکوب شــوند. بارزتریــن نمونــۀ ایــن برخوردهاى 
ــنایی  ــش روش ــرکوب جنب ــوان در س ــونت آمیز را می ت خش
ــن  ــا ت ــده صده ــی ش ــر و زخم ــد نف ــتن چهارص ــا کش ب
دیگــر مشــاهده کــرد. اگرچــه مســوولیت آنفجارهــا در 
ــده  ــه عه ــش ب ــنایی را داع ــان روش ــت معترض ــان جمعی می
ــوز  ــنایی هن ــش روش ــران جنب ــمارى از رهب ــا ش ــت ام گرف
ــن  ــه ای ــل ب ــد اق ــد؛ ح ــبب آن میدان ــت را مس ــم حکوم ه
دلیــل کــه راه را بــراى ورود داعشــیان بــه جمــع مــردم بــاز 
ــن امنیــت نکــرد. کشــتار شــمارى  گذاشــت و درســت تامی
ــط  ــل توس ــر در کاب ــتاخیز و تغیی ــش رس ــان جنب از معترض
نیورهــاى نظامــی دولتــی و نیــز ســرکوب تحصن کننــده گان 
بــا تانــک و گلولــه و کشــتن چنــدن تحصــن کننــده، انفجــار 
محــل اجتمــاع هــوادارن عطــا محمــد نــور در کابــل اگرچــه 
ــان  ــا نش ــد ام ــه ان ــده گرفت ــه عه ــولیت آن را ب ــان مس طالب
ــت  ــن امنی ــه تامی ــی ب ــچ توجه ــت هی ــه حکوم ــد ک می ده
آنــان نکــرد. اخیــراً  برخــورد بــا هــوادارن جنــرال دوســتم و 
ســرکوب آنــان بــه شــکلی کــه بــه نمایــش درامــده اســت، 
ــاى غنــی  همــه و همــه از روح ســرکوبگرایانه حکومــت آق

حکایــت می کنــد. 
حــاال هــم اعتراض هایــی کــه در شــمال کشــور وجــود دارد 
ــان چــه خواهــد  ــا آن دیــده شــود کــه برخــورد حکومــت ب
ــراض مواجــه  ــاى اعت ــا بارقه ه ــه ب ــی دیریســت ک ــود. غن ب
ــاى  ــا اعتراض ه ــا ب ــا از اعتراض ه ــن اعتراض ه ــت. ای اس
ــور  ــا اعتراض هــاى عطــا محمــد ن ــداهلل شــروع ت ــر عب داکت
و جنــرال دوســتم و غیــره همــه در حضــور مــردم بــه 
خیابان هــا متبلــور شــده اند. امــا خیزش هــاى اخیــر در 
شــمال بــار دیگــر  گفتمــان مقاومــت در برابــر حرکت هــا و 
سیاســت هاى ارگ را زنــده می ســازد. سیاســت هایی کــه 
ــن  ــه شــروش واداشــته اســت اگرچــه ای ــردم را ب ــار م هرب
اعتراض هــا بــه زودى خامــوش شــده انــد امــا انتقادهــا هــم 
چنــان باقــی مانــد تــا در یــک اعتــراض دیگــر جلــوه کــرد. 
در ایــن خیزش هــا، تصفیــۀ حســاب سیاســی بــا تیــم حاکــم 
و سیاســت هاى قــوم گرایانــه از یــک طــرف، نگرانــی مــردم 
ــد.  ــی کن ــوه م ــر جل ــب دیگ ــان از حان ــم ش ــرداى مبه از ف
ــی  ــداى سیاس ــاى ناپی ــه افق ه ــی دارد ب ــه جــو سیاس چنانک
تجزیــه  راســتاى  در  ســخن هاى  چنانکــه  می انجامــد؛ 
ــردم  ــد شــده اســت. م ــی طلبی هــا هــم بلن افغانســتان جدای
نگــران انــد کــه دولــت دارد در یــک سیاســت گنگ ومبهــم 
در رونــد تــداوم گفتگــوى صلــح، طالبــان را در برابــر مــردم 
ــک ابهــام و یــک  ــرس و ی ــک ت ــن ی مســتقر می ســازد و ای
نگرانــی کان شــده اســت و همین هــا هســتند کــه همیشــه 
ــن آن  ــطح ممک ــن س ــا بلندتری ــی را ت ــاى اعتراض حرکت ه

ــاال میکشــند.  ب
پحکومــت آقــاى غنــی حــاال بــه نقطــۀ غیرقابــل اعتمــاد براى 
همــه تبدیــل شــده اســت و سیاســت هاى تفرقه افگنانــۀ 
ارگ همــه گان را معتــرض ســاخته اســت. برخــوردى کــه بــا 
محافظــان قیصــارى شــد آبــروى ایــن حکومــت را در ســطح 
جهــان بــرد و نشــان داد کــه همــه چیــز ممکــن اســت کــه 
بــه گذشــته برگــردد. بنابرایــن اعتــراض هایــی کــه در برابــر 
ــد روایــت گــر یــک برداشــت  ــه ان ــی شــکل یافت ــاى غن آق
ــه کارش  ــر ب ــه زودت ــت هرچ ــن حکوم ــد ای ــه بای ــد ک ان
پایــان دهــد و بایــد یــک نهــاد معتبــر دیگــر شــکل بگیــرد و 
بایســتی یــک انتخابــات شــفاف را دایــر کنــد تــا مــردم بــه 
حکومــت قانــون گــذار کننــد. اگــر آقــاى غنــی همچنــان بــه 
ــد،  ــخ بگوی ــردم پاس ــت هاى م ــر خواس ــی در براب بی تفاوت
ــاط  ــتن بس ــر بس ــه فک ــردم ب ــه م ــید ک ــد رس روزى خواه
ایــن دولــت شــوند و آن روز بــراى افغانســتان روزى خوبــی 
ــاى  ــان ه ــه جری ــت ک ــوب اس ــن خ ــود. بنابرای ــد ب نخواه
ــراى  ــیند ب ــی اندیش ــور م ــراى کش ــه ب ــی ک ــی و مل سیاس
ــک  ــر ی ــد و زی ــش بنهن ــا پی ــت موجــود پ ــی از وضعی رهای
ــده  ــم آم ــرد ه ــی گ ــاق مل ــر نف ــی در براب ــاق مل ــرح وف ط

ــد.  ــراى مــردم افغانســتان شــکل بدهن بســتر مطمئنــی را ب

غنـی 
و اعتـراض هـای مـردمی

بحث تنها بر سر چهار فرد نظامى 
نیست که در عمل با اسراى جنگى 
شان بدرفتارى کرده اند، بل بحث 
بر سر دستور صادر کننده گان چنین 
برخوردى است. نظامیان کشور به 
هیچ صورت تن به چنین رفتارى نمى 
دادند، اگر از باال ها براى شان دستور 
نمى رسید. اين قضیه از يک منظر 
شايد بسیار ساده به نظر به رسد ولى 
از منظرى ديگر بسیار عمق دارد. از 
اين منظر که ممکن است در جريان 
زد و خورد کماندوهاى ارتش عصبانى 
شده باشند و خواسته باشند انتقام 
ديگر هم قطارهاى خود را که احتماال 
توسط افراد بازداشت شده، کشته 
شده باشند، بگیرند، قضیه بسیار ساده 
و آنى به نظر مى رسد اما از بعد ديگر 
که به آن ها دستور داده شده که به هر 
قیمت و با تحقیر و شکنجه اين افراد 
را دستگیر و زندانى کنند، قضیه عمق 
ديگرى به خود مى گیرد
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طـرح ارایـه شـده از سـوى احـزاب سیاسـی مبنـی بـر 
ثبـت نـام راى دهنـده گان از طریـق بایومتریـک خاف 

انتخابات اسـت. قانـون 
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات و یـک نهـاد ناظـر 
بـر انتخابـات، در پیونـد بـه طرح ارایه شـده از سـوى 
احـزاب سیاسـی، بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد: این 
اجـرا  قابـل  و  بـوده  انتخابـات  قانـون  طـرح خـاف 

. نیست
ایـن واکنش هـا در پـی ارایۀ طرحی از سـوى شـمارى 
از احـزاب سیاسـی کـه خواهـان باطل شـدن فهرسـت 
راى دهنـده گان توسـط شناسـنامۀ کاغـذى و برگزارى 

انتخابـات از طریـق بایومتریـک انـد، ابراز می شـود.
از احـزاب  تیـر، شـمارى  دیـروز شـنبه 23 سـرطان/ 
سیاسـی گردهم آمده و خواهـان ثبت نام راى دهنده گان 

از طریـق بایومتریک شـدند.
ضراراحمـد  احـدى،  انوارالحـق  ربانـی،  صاح الدیـن 
مقبـل، محمدیونـس قانونـی، محمد محقق، سـید حامد 
گیانـی، باتـور دوسـتم،، گلبدیـن حکمتیـار و اسـداهلل 
سـعادتی مسـووالن شـمارى از احزاب سیاسـی، دیروز 
در نشسـتی در هتـل سـرینا خواهـان باطل شـدن روند 
ثبـت نـام رأى دهنـده گان بـا تذکره هاى کاغذى شـده و 
بـر ثبت نـام رأى دهنـده گان از طریـق بایومتریک تأکید 

کردند.
مسـووالن فیفا، یـک نهاد ناظـر برانتخابـات، می گویند: 
احـزاب سیاسـی اگـر بـه راسـتی خواهـان برگـزارى 
یـک انتخابـات شـفاف انـد، پـس بایـد بـه جـاى ارایه 
ایـن طـرح، بـه همـکارى نهادهـاى ناظـر برانتخابـات 
فشـار  انتخابـات  کمیسـیون  بـر  مدنـی  نهادهـاى  و 
بیاورنـد و آنـان را مجبـور بسـازند تـا لیسـت ثبت نام 

راى دهنـده گان را بـا مـا شـریک بسـازند.
بـه بـاور مسـووالن ایـن نهـاد، ارایـه چنیـن طرح هـا و 
برنامه هـا، بـه ایـن معناسـت کـه عده یی در صـدد عدم 

برگـزارى انتخابـات اند.

ایـن خواسـت در حالـی مطـرح می شـود کـه ثبـت نام 
راى دهنـده گان پایـان یافتـه، لیسـت ابتدایـی کاندیـدان 
احتمالـی نیـز به نشـر رسـیده و کمتر از سـه مـاه زمان 

بـه برگـزارى انتخابـات باقی مانده اسـت.
بیـش  را  راى دهنـده گان  تعـداد  انتخابـات  کمیسـیون 
از 9 میلیـون اعـام کرده اسـت؛ ارقامـی کـه نهادهـاى 
ناظـر بـر انتخابـات آن را ارقـام غلـط میداننـد. احزاب 
سیاسـی ارقام ارایه شـده از سـوى کمیسـیون انتخابات 
را نادرسـت دانسـته دولـت را متهم به تـاش به هدف 

تقلـب در انتخابـات میدانند.
جریـان هـاى سیاسـی بـاور دارنـد کـه تعـداد ثبـت 
نام کننـده گان بـراى شـرکت در انتخابـات، کمتر از سـه 

میلیـون اسـت و بـه همیـن دلیـل از احزابـی کـه ایـن 
طـرح را ارایـه کرده انـد. 

یوسـف رشـید رییس اجرایـی فیفا به روزنامـه ماندگار 
می گویـد: احـزاب سیاسـی باید بـه همـکارى نهادهاى 
از کمیسـیون  نهادهـاى مدنـی  انتخابـات و  بـر  ناظـر 
انتخابـات بخواهنـد تا لیسـت ثبت نـام راى دهنده گان 
را بـا آنـان شـریک بسـازد. او می گویـد کـه تنهـا در 
ایـن صـورت اسـت کـه مـا می توانیـم بـه برگـزارى 
یـک انتخابـات شـفاف کمـک کنیـم در غیـر آن چنین 
یـک  برگـزارى  بـه  کمکـی  نمی توانـد  طرح هایـی 

انتخابـات شـفاف نمایـد.
بـه بـاور رییس فیفـا » احزابی کـه این طرح را پشـنهاد 

کردنـد، تـازه از خـواب بیـدار شـدند، زیـرا خریدارى 
وسـایل بایومتریـک و توافـق روى ایـن طـرح زمـان 
زیـادى می طلبـد و در سـه ماه باقـی مانـده اجرایی این 

طـرح ممکن نیسـت«.
درون  مشـکات  از  کـه  نمی شـود  می گویـد:  او 
کمیسـیون انتخابـات چشـم پوشـی کـرد؛ امـا بـا توجه 
باقـی  انتخابـات  برگـزارى  بـه  کـه  کمـی  زمـان  بـه 
عـدم  معنـاى  بـه  طـرح  چنیـن  پیشـنهاد  مانده اسـت، 

اسـت.   انتخابـات  برگـزارى 
بـه گفته رشـید: در شـرایطی که کمتر از سـه مـاه زمان 
بـه برگزاى انتخابات باقی مانده اسـت؛ احزاب سیاسـی 
طـرح ثبـت نـام راى دهنـده گان را ارایه می کننـد؛ یعنی 
در قـدم نخسـت بایـد ایـن طـرح بـه بررسـی گرفتـه 

شـود، سـپس روى ایـن طـرح توافق صـورت بگیرد.
او تاکیـد کـرد: یعنـی بیش از سـه مـاه دیگر زمـان نیاز 
اسـت تا این طرح  بررسـی و نهایی شـود، در حالی که 
کمتـر از سـه ماه زمـان براى برگـزارى انتخابـات باقی 

مانده اسـت.
نـام  ثبـت  بـراى  مـوارد  ایـن  از  گذشـته  افـزود:  او 
راى  دهنـده گان شـاید، میلیون هـا افغانـی پـول هزینـه 
شـده باشـد، بنابرایـن اجرایی طـرح ارایه شـده به هیچ  

عنـوان ممکـن نیسـت.
سـخنگوى  ابراهیمـی  عبدالعزیـز  حـال  همیـن  در 
مانـدگار  روزنامـه  بـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
می گویـد: طـرح اخیـر اخزاب سیاسـی، خـاف قانون 
انتخابـات اسـت و بـه هیـچ عنـوان قابـل اجرا نیسـت.
پایـان  راى دهنـده گان  نـام  ثبـت  می گویـد:  ابراهیمـی 
یافتـه و لیسـت ابتدایـی نامـزدان احتمالـی نیز به نشـر 
رسـیده اسـت، یعنـی یـک بخـش بزرگـی از کار پیش 
رفتـه اسـت و زمان کمـی به برگـزارى انتخابـات باقی 

اسـت.  مانده 
بـه گفتـه آنـان، احزابی که ایـن طرح را پشـنهاد کردند، 
تـازه از خـواب بیـدار شـدند؛ زیـرا خریدارى وسـایل 
بایومتریـک و توافـق روى ایـن طـرح، زمـان زیـادى 
می طلبـد و در سـه مـاه باقـی مانـده اجـراى ایـن طرح 

نیسـت. ممکن 
او تاکیـد کـرد: ما طبق تقسـیم اوقات بـه پیش می رویم 
و اجرایـی چنیـن طرح هـا بـه هیـچ عنـوان قابـل قبول 

بـراى مـا نیسـت و اجرا شـدن آن ممکن نمی باشـد.
گفتنـی اسـت کـه قرار اسـت بـه تاریخ 28 میزان سـال 

روان انتخابـات پارلمانی برگزار شـود.

سنگکالناحزابسیاسیبرراهکمیسیونانتخابات
کمیسیون انتخابات:

طـرح احزاب سيـاسى عمـلى نيست

رییــس پیشــین امنیــت ملــی می گوینــد کــه محافظــان 
نظام الدیــن قیصــارى توســط نیروهــاى امنیــت ملــی 
و نظامــی کشــور شــکنجه نشــده بلکــه توســط 
ــکنجه  ــی ش ــام  دولت ــک مق ــخصی ی ــه هاى ش ملیش

ــد. شــده ان
ــح در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته اســت  ــراهلل صال ام
ــاب اعــزام  ــه فاری ــل ب ــی از کاب ــام دولت ــک مق ــه ی ک

ــا چنیــن عملــی را انجــام دهــد. ــود ت شــده ب
او در صفحــه فیســبوکش بــه صراحــت نوشــته اســت 
کــه عمــل شــرم آور آنــان بــه نیروهــاى امنیــت ملــی 

و کماندوهــا ربطــی نــدارد.
بــاره  ایــن  در  فیســبوکش  در  صالــح  آقــاى 
مــا توســط  فاریابــی  نوشته:«شــکنجه وطنــداران 
ملیشــه هاى شــخصی اعــزام شــده از کابــل کــه لبــاس 

امنیــت ملــی را بــه تــن دارنــد تــکان دهنــده و شــرم 
ــم  ــن زخ ــد ای ــه می توان ــی ک ــه راه آور اســت. یگان
ــه تمــام مســوولین  ــن اســت ک را مرحــم بگــذارد ای
شــامل در ایــن عملیــات بــه محکمــه معرفــی و علنــی 

ــد«. ــازات گردن مج
وى افــزوده:« قــرار اطاعــات موثــق ملیشــه هایی کــه 
ــد  ــو دســتان بازداشــت شــده گان را می بندن در ویدی
ــی  ــی از مقام های ــه یک ــق ب ــد متعل ــکنجه می کنن و ش
ــن  ــام ای ــر انج ــل بخاط ــاص از کاب ــه خ ــود ک می ش
عملیــات بــه فاریــاب اعــزام گردیــده بــود. در ویدیــو 
ــه  ــوط ب ــرد مرب ــه ف ــده می شــود ک ــه وضاحــت دی ب
ــت  ــرم آور دس ــج و ش ــل فجی ــن عم ــدو دری کمان

ــدارد و در گوشــه اى ایســتاده اســت«. ن
رییــس پیشــین امنیــت ملــی بیــان داشــته:« چهره هایی 
کــه شــکنجه را انجــام می دهنــد بدرســتی و وضاحــت 
قابــل شناســایی انــد. انتبــاه و تصویــر زیبــا کــه از نیرو 
هــاى ملــی کشــور ایجــاد شــده بــود بــا ایــن عمــل 
ــت.  ــده اس ــه دار ش ــه خدش ــانی و عجوالن ــر انس غی
اگــر ایــن موضــوع بصــورت واضــح و غیــر مغرضانــه 
بررســی و تحقیــق نشــود نــام نیروهــاى مســلح ملــی 
ــی و  ــرف غن ــخصی اش ــه هاى ش ــه ملیش ــور ب کش

ممکــن هــم بدتــر از آن مســما خواهــد شــد.«
ــه  ــی ک ــی، از آن مقام ــت مل ــس پیشــین امنی ــا ریی ام
ــراى انجــام ایــن عملیــات فرســتاده شــده  از کابــل ب

ــرد. ــود، اســمی نمــی ب ب
محافظــان  دســتگیرى  از  ویدیویــی  تازگــی  بــه 
دوســتم  جنــرال  نماینــده  قیصــارى  نظام الدیــن 
معــاون اول ریاســت جمهــورى در امــور خیزش هــاى 

ــت. ــیده اس ــر رس ــه نش ــی ب مردم
ــاس  ــه لب ــرادى ک ــده می شــود اف ــو، دی ــن ویدی در ای
ــت  ــراد بازداش ــد، اف ــن دارن ــر ت ــی را ب ــت مل امنی
شــده را کــه بعضــی از آنــان زخمــی نیــز هســتند را 
ــد. ــرار می دهن ــارى ق ــورد بدرفت ــرده و م ــکنجه ک ش
ــا در  ــته باره ــک روز گذش ــه در ی ــو ک ــن ویدی ای
ــه  ــذارى و دســت ب صفحــات اجتماعــی اشــتراک گ
ــهروندان را  ــترده ش ــاى گس ــده، واکنش ه ــت ش دس
ــران صفحــات اجتماعــی از  ــال داشــته و کارب ــه دنب ب
برخــورد نیروهــاى امنیتــی بــا افــراد بازداشــت شــده 

ــد. ــاد کرده ان ــدت انتق ــه ش ب

امراهلل صالح: 

محـافظان قیـصاری
 توسـط نیـروهای امنیتـی شکنـجه نشـده انـد

اگر به امنيت فراه توجه نشود...
 قســمت هــاى کلیــدى شــاهراه فــراه - فراهــرود نیــز در 

دســت مخالفیــن مســلح دولــت اســت.
او افــزود: »ایــن بــراى خــود حکومــت لکــۀ ننــگ اســت 
ــی  ــه نم ــرى را گرفت ــاهراه ٦۵ کیلومت ــک ش ــت ی ــه امنی ک

ــد.« توان
ــی  ــراى بررس ــا ب ــات ه ــار هی ــن ب ــه چندی ــت ک او گف
وضعیــت امنیتــی، از کابــل بــه فــراه رفتــه؛ امــا بــه گفتــه او 
نمایشــی بــوده و هیــچ نتیجــۀ مثبــت در پــی نداشــته اســت 
و در حــال حاضــر، جــذب افــراد بــه صفــوف پولیــس در 

ایــن والیــت بــه حــد صفــر تقــرب کــرده اســت. 
ــردم  ــاى م ــت ه ــه خواس ــت ب ــر حکوم ــه او اگ ــه گفت ب
فــراه چــون حمایــت دایمــی هوایــی از نیروهــاى امنیتــی 
ــژه  ــاى وی ــی و نیروه ــات ریزرف ــتادن قطع ــراه، فرس در ف
ــه  ــت توج ــن والی ــات در ای ــام عملی ــراى انج ــدو ب کومان
ــی را  ــد، اعضــاى شــورا دروازه شــوراى والیت عاجــل نکن
ــی  ــه اعتــراض هــاى گســترده مدن ــد و دســت ب مــی بندن

ــد زد. خواهن
گل احمــد فقیــرى عضــو دیگــر شــوراى والیتــی فــراه نیــز 
ــه  ــی ب ــی و هوای ــی زمین ــاى اضاف ــزام نیروه ــتار اع خواس

ایــن والیــت شــد.
بــه گفتــه وى، هــر روز بیــش از ده جــوان در ایــن والیــت 
بــه ســبب بــی توجهــی حکومــت جــان شــان را از دســت 

مــی دهنــد. 
ــر  ــو دیگ ــورزى عض ــراهلل ن ــی خی ــال، حاج ــن ح در همی
شــوراى والیتــی فــراه مدعــی شــد کــه عبدالبصیرســالنگی 
والــی فــراه شــخص بــی کفایــت اســت. او بریــد جنــرال 
ــز شــخص  ــراه را نی ــی ف ــت مل ــس امنی جســیم خــان ریی

ــد. ــارى او ش ــتار برکن ــد و خواس ــاکام خوان ــوان و ن نات
فقیــرى و نــورزى نیــز گفتنــد اگــر بــه امنیــت ایــن والیــت 
توجــه نشــود، دروازه شــوراى والیتــی را بســته مــی کننــد.

ــخنگوى  ــا س ــورد ب ــن م ــه در ای ــرد ک ــاش ک ــژواک ت پ
والــی فــراه گفتگــو کنــد؛ امــا بــا تــاش هــاى زیــاد موفــق 

بــه گرفتــن جــواب نشــد.
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در  افغانســتان،  در 
اخیــر،  ســال هاى 
مــردم  عاقه منــدى 
بــه دانــش و فراگیــرى 
بیشــتر شــده  تحصیــل 
اســت. ده هــا موسســۀ 
عالــی  تحصیــات 
و  دانشــگاه ها  یــا 
ــاى خصوصــی  پوهنتون ه
و دولتــی ایجــاد شــده اند 
کمیــت  لحــاظ  از  کــه 
یــک رقــم قابــل توجهــی 
ــطح  ــه س ــه ب ــا توج را ب
بیســوادى در افغانســتان 
امــا  می دهــد.  تشــکیل 
ســر زدن به دانشــگاه هاى 
ــه  ــه ب ــا توج ــور و ب کش
ــه اســتادان از  شــناختی ک
دانشــجویان دارنــد، یــک 
نکتــه پیداســت کــه در 
افغانســتان “دانشــجوى خــوب” بســیار کــم اســت. اگرچــه 
تاکنــون تحقیقــی در ایــن خصــوص نشــده اســت کــه 
ــه حــل کنیــم.  مشــکل نداشــتن دانشــجوى خــوب را چگون
ــه  ــه چگون ــد ک ــک می کن ــان کم ــه جوان ــر ب ــه زی ــا مقال ام
یــک دانشــجوى خــوب باشــند. ایــن مقالــه بــه همیــن هــدف 

انتخــاب شــده اســت.
ــاد  ــر ی ــم، بهت ــر درس بخوانی ــراى اینکــه بهت ــی ب ــی کل نکات
ــره  ــر نم ــم، و بهت ــه کنی ــان را ارائ ــر معلومات م ــم، بهت بگیری

ــم! بگیری

● کلیات
بــراى بســیارى از دانشــجویان، دانشــجو بــودن اولیــن تجربــه 
ــی  ــه تنهای ــن ب ــت. ای ــه اس ــتقل و دور از خان ــی مس زندگ
شــاید بیشــتر از تحصیــات شــما ارزش داشــته باشــد. زیــرا 

ــود. ــروع می ش ــا ش ــما از همین ج ــی ش ــرورش واقع پ
ــی  ــارهاى روح ــد فش ــد موج ــجویی می توان ــی دانش زندگ
باشــد. قبــول کنیــد کــه ایــن فشــارهاى روحــی در زندگــی 
ــتان  ــا دوس ــع ب ــور مواق ــن ط ــت. در ای ــی اس ــی طبیع حالت
ــن  ــد. مطمئ ــا دورى نجویی ــد و از آنه ــت کنی ــود صحب خ
ــار  ــت فش ــه تح ــی ک ــر کس ــه روى ه ــک ب ــید در کم باش

ــد. ــاز می باش ــت، ب ــی اس روح
ــه  ــش، ک ــز و لذت بخ ــرى موفقیت آمی ــرط یادگی ــار ش چه
ــا  ــه آن ه ــبت ب ــاد و نس ــا را ایج ــود آن ه ــت در خ الزم اس

ــد از: ــید، عبارتن ــته باش ــی داش آگاه
▪ تمایل به یادگیرى: انگیزه و هدف

ــردن،  ــتباه ک ــن، اش ــت: تمری ــام فعالی ــا انج ــرى ب ▪ یادگی
ــا ــح خط تصحی

▪ بازخورد از طرف دیگران
▪ درک کردن: اندیشیدن و درک آنچه آموخته شده است.

ــا را  ــد و آن ه ــاد بگیری ــان را ی ــت زم ــاى مدیری ▪مهارت ه
ــد. ــه کار بندی ب

ــود  ــراى خ ــی را ب ــف، مهلت ــام تکالی ــه و انج ــراى مطالع ب
اتفاقــات  بــراى  فرصت هایــی  همچنیــن  کنیــد.  تعییــن 

پیش بینــی نشــده در نظــر بگیریــد.
ــد و  ــر کنی ــود فک ــرى خ ــق یادگی ــاى ناموف ــاره تجربه ه درب
دربــاره آنچــه باعــث شــده اســت تجربــه ناموفــق یادگیــرى 

پیــش بیایــد چنــد ســطر بنویســید.

● کتاب و مطالعه
مهمتریــن صفحــات هــر کتــاب، فهرســت و راهنمــاى 
موضوعــی اســت. اســتفاده موثــر از ایــن دو قســمت را 

فرابگیریــد.
مطالعــه فعــال همــواره بــا قلم همــراه اســت. از نوشــتن داخل 
ــد و آن  ــان شــخصی کنی ــان را خودت ــاب نترســید. کتاب ت کت
را بــراى خودتــان بنویســید. بــا کمــک مــداد یــا ماژیک هــاى 
رنگــی یــا هــر وســیله دیگــر، تصویــرى منحصــر بــه فــرد از 
ــد. فقــط  ــاب ایجــاد و در ذهن خــود نگــه داری صفحــات کت
ــی  ــه و امانت ــاى کتابخان ــا کتاب ه ــن کار را ب ــد ای ــت کنی دق

انجــام ندهیــد!
ــا یــاد  می گیریــد،  بــراى هــر مطلبــی کــه مطالعــه می کنیــد ی

یکــی از ایــن جمــات را در نظــر بگیریــد:
▪ کاما درک کرده ام.

▪ کم و بیش درک کرده ام.
▪ هنوز درک نکرده ام.

اســتفاده از کتابخانــه و منابــع آن را بــه خوبــی یــاد بگیریــد. 
مهــارت اطاعــات یابــی در کتابخانــه را بــا تمریــن در خــود 

پــرورش دهیــد.
ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــود ب ــمان خ ــه از چش در کتابخان
ــا  ــه ی ــاب در کتابخان ــد کت ــد جل ــاب چن ــک کت ــی از ی وقت
فهرســت موضوعــی کتاب هــا موجــود اســت، بــه ایــن معنــی 
اســت کــه آن کتــاب از کتابــی کــه تنهــا یــک جلــد از آن در 
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــا اهمیت ت ــود، ب ــده می ش ــه دی کتابخان

کتاب هایــی کــه بارهــا تجدیــد چــاپ شــده اند نیــز احتمــاال 
ــس  ــه از ب ــی ک ــه کتاب های ــا اینک ــد. نهایت ــر بوده ان مفید ت
خوانــده  شــده اند، کهنــه و فرســوده شــده اند نیــز بایــد 
ــا  ــی کــه ت ــی باشــند و احتمــاال از کتاب های کتاب هــاى خوب
ــر هســتند. ــه مفید ت ــت نگرفت ــه امان ــا را ب حــاال کســی آن ه

● قبل از هر جلسه
▪ قبــل از برگــزارى هــر جلســه درس، از مطالبــی کــه 
ــورد آن  ــد آگاه باشــید و حتمــا در م ــاد بگیری ــرار اســت ی ق

کنیــد. پیش مطالعــه 
▪ ســواالت و تمرینــات آخــر فصلــی کــه قــرار اســت مطالعــه 
شــود را بررســی کنیــد و تــا حــد ممکــن ســعی کنیــد ببینیــد 

آیــا می توانیــد آن هــا را حــل کنیــد.
ــا  ــد: »ت ــوال پاســخ دهی ــن س ــه ای ــروع درس ب ــل از ش ▪ قب

ــه ام؟« ــاد گرفت ــن موضــوع چــه ی ــاره ای ــون درب کن
▪ ســعی کنیــد بــا پیــش مطالعــه، ســواالتی بــراى خــود طــرح 
ــا  ــراى آن ه ــن پاســخ هایی ب ــد و در طــول کاس در یافت کنی

. شید با

● در طول هر جلسه
ــس از  ــدرس پ ــه م ــد ک ــف کنی ــد کش ــعی کنی ــد و س بدانی
آمــوزش هــر مطلبــی چــه انتظــارى از شــما دارد. هدف هــاى 
یادگیــرى هــر مطلبــی را مشــخص کنیــد و بدانیــد چــرا بایــد 

ــد. ــی را بیاموزی ــاى خاص چیز ه

نکنیــد.  رونویســی  می کنیــد،  بــردارى  یادداشــت  اگــر 
ایده هــا و مفاهیــم را در ذهن تــان پــردازش کنیــد و بــا زبــان 

ــد. ــت کنی ــان یادداش ــات خودت و کلم
ــه  ــات را ب ــد!! صفح ــی نکنی ــذ صرفه جوی ــرف کاغ در مص
ــی کافــی در صفحــات  ــد. فضــاى خال ــر نکنی طــور کامــل پ
قســمت ها  آن  در  بتوانیــد  بعــدا  تــا  بگذاریــد  باقــی 

یادداشــت هاى بیشــترى اضافــه کنیــد.
ــاى  ــتفاده از اندازه ه ــا اس ــردارى ب ــت ب ــگام یادداش در هن
متفــاوت خــط، رنــگ، یــا هــر تکنیــک دیگــر، بــه فرا خــور 
ــد  ــعی کنی ــد. س ــاد کنی ــرى ایج ــاى بص ــب، تفاوت ه مطل
ــخیص  ــل تش ــم قاب ــی از ه ــه راحت ــتخوان ب ــت و اس گوش

ــند. باش
ــود  ــرات خ ــواالت و نظ ــردارى، س ــت ب ــن یادداش در حی
ــان  ــه ذهنت ــه ب ــواالتی ک ــیارى از س ــید. بس ــا بنویس را حتم
ــان  ــی از ذهنت ــد از مدت ــوند، بع ــت نش ــر یادداش ــد اگ می آی
پــاک می شــود، بی آنکــه جوابــی برایــش پیــدا کــرده باشــید.

● پس از هر جلسه
▪ بــا یادداشــت ها و کتــاب خــود کارى انجــام دهیــد. آن هــا 

را در قفســه بــه حــال خــود رهــا نکنیــد.
ــت هاى  ــد. یادداش ــرور کنی ــد م ــه آموخته ای ــی را ک ▪ مطالب
خــود را بــا چنــد نفــر دیگــر از هم کاســی هایتان رد و بــدل 

کنیــد و دربــاره مطالــب درســی بــا هــم بحــث کنیــد.
▪ خاصــه مطالــب را تهیــه کنیــد. همینطــور »بــرگ تقلــب« 
خــود را بــا مطالــب آخریــن جلســه درس تکمیــل و بــه روز 

کنیــد.
▪ بــراى موضوعــات کــه یــاد گرفته ایــد، نقشــه ذهنــی 
ــه  ــرى ک ــزار دیگ ــر اب ــا ه ــرى ی ــت یادگی ــا درخ ــرى ی بص
دانســته هاى شــما را بــه صــورت بصــرى و گرافیکــی نشــان 

ــد. ــرح کنی ــد، ط می ده
ــیم  ــک تقس ــش کوچ ــد بخ ــه چن ــنگین را ب ــف س ▪ تکالی
کنیــد، بــراى هــر یــک مهلتــی تعییــن، و هــر قســمت را در 

ــد. ــان خــود انجــام دهی زم
بــه خاطــر داشــته باشــید »همــکارى و مشــارکت« بــا »تقلــب« 
ــاله ها  ــل مس ــد و در ح ــکیل دهی ــی تش ــرق دارد. گروه های ف
و تکالیــف بــا هــم همفکــرى کنیــد و بــه صــورت گروهــی 
مطالعــه کنیــد و بــه همدیگــر کمــک کنیــد. بــه ایــن ترتیــب 
بــا ســرعتی باورنکردنــی بــر ضعف هــاى خــود فائــق 
می آییــد. ضمنــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه توضیــح دادن 
ــرى شــما  ــه یادگی ــر دیگــر، ب ــک نف ــراى ی ــک موضــوع ب ی
کمــک بســیار زیــادى می کنــد. بــه خاطــر بســپارید کــه، امــا 
نهایتــا هــر نفــر بــه تنهایــی تکالیفــش را بــه انجــام برســاند.
ــا  ــه دورى فیزیکــی از یکدیگــر را ب ــد کــه چگون ــاد بگیری ی
کمــک ارتباطــات الکترونیــک جبــران کنیــد. مثــل اســتفاده از 
ــاى  ــی و میز گرد ه ــاى ارتباط ــا گروه ه ــک ی ــت الکترونی پس

الکترونیکــی در اینترنــت.
بســیار دقــت کنیــد کــه در گروه هــاى مطالعاتــی هرگز کســی 
را خیــط و ضایــع نکنیــد، و از نــژاد پرســتی، قــوم پرســتی و 
ــه  ــت ک ــد. الزم اس ــدت دورى کنی ــه ش ــاورى ب ــیت ب جنس
ــر را  ــوق همدیگ ــد و حق ــرام بگذارن ــم احت ــه ه ــی ب همگ

ــد. رعایــت کنن

● غیبت
طبــق مقــررات هــر دانشــجو می توانــد تــا 3 جلســه غیبــت 
داشــته باشــد. و در بســیارى از موقعیت هــا، غیبــت از اختیــار 
دانشــجو خــارج اســت؛ مثــل بیمــارى، مشــکات شــخصی، 

ــواده و... دورى از خان
ــی، و  ــاب درس ــک کت ــا کم ــد ب ــعی کنی ــت س ــد از غیب بع
ســرعت  بــه  و  بافاصلــه  همکاســی هایتان  یادداشــت 
ــه  ــد و از قافل ــرا بگیری ــه را ف ــب جلســه از دســت رفت مطال
درس عقــب نمانیــد. از دوســتان خــود بــه عنــوان مــدرس و 

ــد. ــتفاده کنی ــع اس منب
ــی ها،  ــر همکاس ــط دیگ ــب توس ــتان غای ــه دوس ــک ب کم
یکــی از راه هــاى خودآمــوزى اســت. پــس هــر دو نفــر ســود 

ــد. ــه دوســتان غایــب خــود حتمــا کمــک کنی ــد. ب می برن
ــب آن  ــورد مطال ــان در م ــه برایت ــد ســواالتی را ک ســعی کنی
ــی و از  ــروه  مطالعات ــود، از گ ــاد می ش ــب ایج ــه غای جلس
ــر  ــید. اگ ــواب برس ــه ج ــید و ب ــی ها بپرس ــر هم کاس دیگ
ــه طــور  ــا ســوال و مشــکل خــود را ب ــق نشــدید، حتم موف
ــا  ــرده و ب ــوب ک ــذ مکت ــر روى کاغ ــح، ب ــخص و واض مش

ــد. ــان بگذاری ــود در می ــتاد خ اس
اگــر امــکان یادگیــرى ســریع مطالــب از دســت رفتــه وجــود 
ــه دارد  ــه ادام ــی ک ــا درس ــود را ب ــد خ ــعی کنی ــدارد، س ن
ــط  ــود را فق ــت خ ــام وق ــد تم ــعی نکنی ــد و س ــق دهی تطبی
ــرف  ــه ص ــت رفت ــاى از دس ــت آوردن چیزه ــه دس ــراى ب ب
کنیــد، زیــرا ایــن کار باعــث دورمانــدن از اصــل موضوعــات 
درســی می شــود. موضوعــات درســی را دنبــال کنیــد و 

ــد. ــاد بگیری ــه را ی ــت رفت ــات از دس ــم موضوع کم ک

ت
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بــراى مؤکدتــر ســاختن نقــش رویکــرت در روابــط 
میــان ایــران و آلمــان الزم اســت بــه دلبســتگی وى 
بــه موالنــا نیــز– کــه مقــدم بــر عاقه منــد شــدنش 
ــن  ــم. حاصــل ای ــاره اى بکنی ــود– اش ــظ ب ــر حاف ب
دلبســتگی انتشــار مجموعــه اى از 24 غــزل در ســال 
ــوى  ــم مول ــن و مفاهی ــد از مضامی ــه تقلی 1820 ب
بــود. در اینجــا الهام بخــش وى اصــل فارســی 
ــر  ــورده هام ــه تراش نخ ــه ترجم ــود، بلک ــا نب غزله
ــا  ــزل ب ــر غ ــه ه ــود ک ــی« ب ــخ ادب ــاب »تاری در کت
مطلــع فارســی آن شــروع مــی شــد و لــذا تصویرى 
ــتی  ــه راس ــد. ب ــت می آم ــه دس ــگ و وزن ب از آهن
شــگفتی آور اســت کــه ایــن خاورشــناس جــوان بــه 
چــه خوبــی بــر حــال و هــوا و روح شــعر موالنــا 
دســت یافتــه و آن را در ترجمــه آزاد خویــش بهتــر 
ــده  از بســیارى از شــاعران و شرق شناســان بازتابانی
ــن  ــرت در ای ــن، رویک ــر از ای ــی مهمت ــت. حت اس
مجموعــه اشــعار بــراى نخســتین بــار قالــب غــزل 
را بــا قافیــه واحــد در آلمانــی بــه کار بــرد و تعییــن 

داشــت کــه: 
»اى آلمــان! قالــب بیگانــه را کــه مــن براى نخســتین 
ــه و  ــاج گل گرانمای ــو مــی کارم در ت ــاغ ت ــار در ب ب

رنگارنــگ تــو چنــدان بــد جلــوه نخواهــد کــرد.«
ــه  ــزل را ب ــرم غ ــردم ف ــه م ــرد ک ــی ک ــش بین و پی
ــس« و »ســونت«  ــب »رمان ــه قال همــان شــیوه اى ک
بــرد. و  بــه کار خواهنــد  بــه کار می برنــد،  را 
پیــش بینــی رویکــرت درســت بــود؛ فــرم غــزل در 
دهه هــاى بعــد در ادبیــات آلمــان شــیوع و تــداول 
فــراوان یافــت. دوســت و شــاگرد رویکــرت، 
کنــت پاتــن، آن را در کتــاب خــود بــه نــام »آئینــه 
ــه اى  ــرد و آن مجموع ــه کار ب ــظ«، در 1821، ب حاف
ــا  ــه وى در آنه ــود ک ــزل ب ــف از غ ــف و لطی ظری
بــه  نســبت  خویــش  مهربانانــه  احساســات  از 
محبوبــش یــاد کــرده بــود. رویکــرت ســپس ایــن 
فــرم را بســیار بــه کار بــرد و توانســت عمیق تریــن 
و هیجان انگیزتریــن اندیشــه هاى خــود را بــا آن 
بیــان کنــد، حتــی توانســت غــم و انــدوه خویــش 
را از مــرگ دو فرزنــد جوانــش در فــرم غــزل 
در مجموعــه بزرگــی از ســروده ها و ترانه هــاى 

ــزد. ــرون بری ــودکان بی ک
ــد از  ــر می آی ــه نظ ــه ب ــان، ک ــی آلم ــنت ادب در س
حافــظ پاتــن برخاســته باشــد تــا غزلهــاى مولــوى 
رویکــرت، ایــن فــرم جدیــد عمومــًا بــا نــام حافــظ 
ــزرگ شــیراز  ــظ، اســتاد ب ــن حاف ــه؛ ای ــد گرفت پیون
بــود کــه بــه زودى پیــر و قدیــس حامــی و مــوالى 
ــات  ــتند احساس ــه می خواس ــد ک ــانی ش ــه کس هم
ــان از  ــود و بیزارى ش ــاده خ ــدان پیش پاافت ــه چن ن
کلیســا و روحانیــان )ماننــد دومــر( یــا احساســات 
دیگــرى را کــه بــه آســانی جــز بــه صــورت رمــز 
بیــان نمی توانســت شــد، بــر زبــان آورنــد. در 
ــه  ــه ب ــی ک ــیل غزلهای ــالهاى 1830 و 1840 س س
ــته  ــه نوش ــه س ــه دو و درج ــاعران درج ــیله ش وس
کارل  کــه  فزونــی گرفــت  بــود چنــان  شــده 
ایمرمــان، کــه ماننــد همیشــه خرده گیــر و هوشــمند 
ــه  ــود، در ایــن بیــت معروفــش ایــن مولفــان را ب ب
ــدان از میوه هــاى باغســتان  ــاد هجــا گرفــت: »چن ب
ــاال  ــزل ب ــه غ ــد ک ــد و می خورن ــیراز می دزدن ش
می آورنــد!« بــا وجــود ایــن حکــم، غــزل همچنــان 
یکــی از صورتهــا و قالبهــاى مشــروع در شــعر 
ــه کار  ــر ب ــد کمت ــر چن ــد– ه ــی مان ــی باق آلمان
رفــت– و بســیارى از شــاعران بعــدى آلمــان در آن 
قالــب شــعر ســرودند و هنــوز هــم شرق شناســان، 
ــه  ــی را ترجم ــعر فارس ــه ش ــی ک ــژه هنگام ــه وی ب
می کننــد یــا فارســی مآبانه شــعر می ســرایند، آن 

را بــه کار می برنــد.
ــزل جــزء جــدا  ــاى غ ــب زیب ــرم و قال ــا آنکــه ف ب
ــن  ــا ای ــد، ب ــی ش ــعرى آلمان ــنت ش ــدنی س نش
ــا نگرفــت.  ــا هرگــز پ همــه، ایــن ســنت در بریتانی
ــه  ــی را ب ــعر فارس ــه ش ــیدند ک ــی کوش ــد تن چن
ــی  ــد؛ ول ــه کنن ــی ترجم ــه انگلیس ــزل ب ــیوه غ ش
ــه  ــتند و ترجم ــعر نداش ــن ش ــا طنی ــن ترجمه ه ای
کــه  هســتی«،  »ویلیــام  اســکاتلندى  روحانــی 
ــعر  ــردان آزاد ش ــه برگ ــرت را– ک ــاى رویک غزله
مولــوى بــود– بــه شــعر انگلیســی درآورد، از 
ــت  ــن اس ــم ای ــود. مه ــره ب ــی بی به ــف و زیبای لط
کــه ایــن ترجمــه، چنــان کــه خــود مترجــم 
ــل فلســفه  ــوان پادزهــرى در مقاب ــه عن ــد، ب می گوی
ــت  ــان می داش ــام بی ــات خی ــه رباعی ــی ک خطرناک
ــرى نداشــت.  ــدف دیگ ــود و ه ــه ب صــورت گرفت
ــه  ــود ک ــام ب ــات خی ــه رباعی ــن ترجم ــع ای در واق
ــس  ــوان انگلی ــه کتابخ ــناخت جامع ــر درک و ش ب
اثــر گذاشــت و بــه آنهــا تصویــرى بدبینانــه و 

ــه  ــی– ک ــه زندگ ــبت ب ــه نس ــال ولنگاران درعین ح
گمــان می رفــت شــیوه و ســنت نوعــی تفکــر 
ایرانیــان اســت– عرضــه داشــت. هــر آن کــس کــه 
ــام  ــات خی ــی رباعی ــح در کتابشناس ــت تصف زحم
ــدار  ــد، از مق ــود داده باش ــه خ ــر را ب ــف پات تالی
ــیار  ــاى بس ــه زبانه ــام ب ــات خی ــاى رباعی ترجمه ه
ــا  ــه ت ــان اســکیموها گرفت ــف، از زب ــر و مختل متغی
ــار  ــال، دچ ــا پرتغ ــا ت ــودى(، از ماالی ــش )یه یدی
حیــرت خواهــد شــد. ایــن امــر محبوبیــت اشــعار 
خیــام را در ترجمــه انگلیســی فیتزجرالــد بــه خوبی 
نشــان می دهــد؛ چنــدان کــه میــرزا قلیــچ بیــگ در 
اقتبــاس و ترجمــه »هاملــت« از شکســپیر بــه زبــان 
ســندى، قهرمــان نمایشــنامه، رباعیاتــی از عمرخیــام 
را بــه زبــان ســندى می خوانــد کــه از اصــل فارســی 
ترجمــه نشــده اســت– بــا آنکــه میــرزا قلیــچ بیــگ 
ــه از روى  ــود– بلک ــی دان ب ــمند فارس ــک دانش ی

ــت. ــده اس ــده ش ــد برگردان ــه فیتزجرال ترجم
درســت همانگونــه کــه در آلمــان حافــظ نــام خــود 
ــب از روح و  ــه اغل ــعار– ک ــیارى از اش ــر بس را ب
حــال و هــواى شــعر حافــظ بســیار دور هســتند– 
داده اســت، رباعیــات نیــز در دنیــاى انگلیســی 
ــه  ــی هم ــت. گوی ــرار گرف ــد ق ــورد تقلی ــان م زب

ــا برســد  ــود ت ــم ب ــی مترن ــن رباعیات ــه چنی کــس ب
ــته  ــی« نوش ــه ایران ــه گرب ــک بچ ــات »ی ــه رباعی ب
الیــور هرفــورد )نیویــورک 190۵( کــه دربــاره 
بچــه گربــه اى اســت کــه آرزو دارد از قیــد و 
ــه اینکــه روحــش از  ــد، ن بنــد یخچــال رهایــی یاب
ــر روى، در  ــه ه ــردد... ب ــن آزاد گ ــادى ت ــدان م زن
همــان ایــام مستشــرقان بــه بررســی جــدى ادبیــات 
فارســی پرداختنــد. تحقیقــات انتقــادى شــروع شــد 
ــی  ــیهاى محققان ــه دارد و بررس ــم ادام ــوز ه و هن
ــاره  ــرت درب ــت رین ــرز و بندیک ــم ایل ــون ویله چ
ــس  ــتادانه فریت ــر اس ــا اث ــی ب ــی فارس ــه رباع نظری
دربــاره نخســتین زن شــاعر ایرانــی، مهســتی، 
تحــت عنــوان Mahsati Die schne و ســهم وى 
در تحــول قالــب رباعــی بــه اوج خــود رســید و بــه 
مــا در شــناخت جنبه هــاى فنــی ایــن وزن مطبــوع 
ــماع  ــس س ــام در مجال ــه از قدیم االی ــند، ک و دلپس
صوفیــان بــه کار مــی رفــت، کمــک شــایانی کــرد.

ــی  ــعر فارس ــه ش ــی ب ــاى تحقیق ــرفت رهیافته پیش
جــاى کمتــرى بــراى ترجمــه ایــن اشــعار بــه شــعر 
آلمانــی باقــی گذاشــت و شــخصیت فردریــک 
رویکــرت، کــه دانــش عظیــم خــود را در فقه اللغــۀ 
ــرد، در  ــق ک ــاعرانه تلفی ــتعداد ش ــه و اس ــا قریح ب
تاریــخ اخــذ فــرم و قالبهــاى شــعر فارســی بی نظیــر 
ــادى شرق شــناس درجــه  ــد عــده زی اســت، هرچن
ــر  ــان، فرانســه و کشــورهاى دیگ ــا، آلم اول بریتانی
)چــک، اســلواکی، ایتالیــا، ســوئد، دانمارک و بســی 
کشــورهاى دیگــر( وجــود داشــته اند و هنــوز هــم 
دارنــد. گرایــش شــایع در دنیــاى انگلوساکســون بــر 
آن اســت کــه اشــعار لطیــف فارســی را بــه قالبهــاى 
جدیــد و اغلــب خیلــی جدیــد درآورنــد و از 
صــور خیــال و تصویرهایــی اســتفاده کننــد کــه بــا 
ســنتهاى فرهنگــی جهــان اســامی و ایرانــی تضــاد 
فاحــش دارد. ظاهــرا بحثهــاى بی پایــان دربــاره 
قالــب و معنــاى واقعــی شــعر حافــظ می توانــد بــا 
یــک نــگاه واحــد بــه تعریــف گوتــه از غــزل و یــا 
ــرت،  ــرق رویک ــتان ش ــعار گلس ــی از اش ــه بعض ب
ــان برســد، دســت کم تســهیل  ــه پای ــم ب اگــر نگویی
ــه  ــعار ب ــن اش ــیارى از ای ــرت در بس ــود. رویک ش
راز شــعر فارســی اشــاره دارد و بــه نظــر مــن 

ــه اى  ــاده، در مجموع ــی س ــاده، خیل ــعر س ــک ش ی
ــال و  ــم، روح و ح ــاد کردی ــون از آن ی ــه هم اکن ک
هــواى شــعر فارســی را بــا بــه کار گرفتــن تصاویــر 
ــن  ــه بهتری ــی ب ــیک فارس ــعر کاس ــاالت ش و خی
صــورت ممکــن تســخیر کــرده اســت: »بــر صدهــا 
ــت/ و  ــده اس ــته ش ــه نوش ــرخ چ ــرگ گل س گلب

ــراید؟«  ــه می س ــرار چ ــزاران تک ــا ه ــزار ب ه
ایــن پرسشــهاى باغــی را )کــه  و رویکــرت 
در آن از جنــاس میــان »صــد گلبــرگ« و »گل 
صدبــرگ«، و »هــزار نغمــه« و »هــزار«، بــه معنــاى 
بلبــل، صنعت آفرینــی می کنــد( این گونــه بــراى 
خواننــده اش توجیــه می کنــد کــه حســن، دایــره اى 
ــال  ــت و ح ــیده اس ــود کش ــرد خ ــر گ ــی ب جادوی
ــدارد. پــس  ــر ن ــره دیگــرى خب آنکــه عشــق از دای
ــته  ــی نوش ــان حقیقت ــی هم ــر گلبرگ ــر روى ه ب
ــرگ نخســتین و در  ــر روى گلب ــه ب شــده اســت ک
عیــن حــال، هــر بلبلــی همــان ترانــه آرزومندانــه اى 
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ــده  ــتین. خوانن ــل نخس ــه بلب ــد ک ــرار می کن را تک
ــکاس  ــن راز، انع ــتن ای ــا دانس ــی ب ــعر فارس ش
ــل را، حســن و عشــق  ــدى گل و بلب ــوى اب گفتگ
در  گل  می بینــد:  می نگــرد  کجــا  هــر  بــه  را، 
گلســتان رایحــه گلســتان بهشــت را بــه یــاد 
ــدگان  ــرخش نظاره کنن ــاى س ــا برگه ــی آورد و ب م
را بــه یــاد درخشــان یاقوت گــون »رداى کبریایــی« 

می انــدازد.
بــا وجــود ایــن، همیــن گل زیبــا و دوست داشــتنی 
کــه می تــوان آن را لمــس کــرد، بوییــد، در آغــوش 
گرفــت، خیلــی زود خواهــد پژمــرد... و حــال آنکه 
ــود را  ــتیاق خ ــر روح، اش ــوان مظه ــه عن ــل، ب بلب
بــراى حســن و زیبایــی جاودانــی در لبــاس 
ــزد و  ــرون می ری ــد ب ــاى جدی ــات و ترانه ه نعم
ــخن  ــال س ــال و کم ــه وص ــیدن ب از راه دراز رس
ــده اى  ــوان پرن ــه عن ــد و در همــان حــال ب می گوی
را  آوازهایــش  شــنوندگان  دل  دوست داشــتنی 
ــعر  ــازد. ش ــاک می س ــی غمن ــاد و گاه ــی ش گاه
گل  چــون  معشــوقهایی  و  عاشــق  از  فارســی 
و بلبــل سرشــار اســت و همچنان کــه شــوق 
ــز  ــه نی ــدارد، پروان ــی ن ــل پایان ــدى بلب و آرزومن
ــعله  ــوش ش ــه آغ ــه خویشــتن ب شــوق آن دارد ک
شــمع بیفکنــد و بســوزاند تــا بــه وصــال محبــوب، 
ــق و  ــد. عاش ــت، برس ــدف اس ــن ه ــه واالتری ک
ــا  ــاد و شــیرین« باشــند ی ــد »فره معشــوق، خواه
»محمــود و ایــاز« و یــا »مجنــون و لیلــی« یــا 
ــیدن  ــتیاق رس ــی از اش ــا«، همگ ــف و زلیخ »یوس
بــه وصــل محبــوب، کــه جــز بــا ســپردن راه دراز 
ــخن  ــت، س ــر نیس ــتگی میس ــج و از خودگذش رن

می گوینــد.
ــار در  ــتین ب ــه« نخس ــمع و پروان ــتان »ش ــا داس ام
کتــاب »السطواســین« حســین بــن منصــور حــاج 
)مقتــول در923/310( آمــده اســت و پــس از 
او، شــاعران ایــران آن را در اشــعار خــود بــاز 
ــان  ــد و همیــن داســتان اســت کــه پلــی می گفته ان
جهــان شــعر فارســی و دنیــاى شــعر آلمانــی 
برقــرار می کنــد. گوتــه آن را بــه صــورت ترجمــه 
ــه  ــی از اشــعار فارســی یافــت و آن را ب در گلچین
یکــی از عمیق تریــن شــعرهاى آلمانــی بــا عنــوان 
ــدل  ــته( مب ــتیاق خجس Selige sehnsucht )اش
ســاخت. نصیحــت گوتــه بــه خواننــده ایــن شــعر 
تــا  )بمیــر   «  Stirb und werde« اســت:  آن 
ــر  ــرگ، اگ ــش از م ــر اى دوســت پی ــی( »بمی بمان
ــردن و  ــه م ــن اندیش ــی«. و ای ــی می خواه زندگ
زندگــی نــو یافتــن و از نــو متولــد شــدن در ســطح 
ــی از  ــش بزرگ ــتی، بخ ــر از هس ــه اى باالت و مرتب
شــعر کاســیک فارســی را پــر می کنــد. در همــان 
ــه  ــرود پوی ــه، س ــمع و پروان ــتان ش ــال، داس ح
ــال عشــق، از راه  ــه کم ــیدن ب ــراى رس ــان ب بی پای
ســپردن طریــق رنــج و مــرگ، اســت کــه بــه زبــان 
تمثیــل ســفر از میــان کوههــا و وادیهــا بیــان مــی 
ــه بهشــت می رســد  ــش ب شــود؛ ســفرى کــه پایان
و چنان کــه گوتــه در پایــان کتــاب بهشــت در 
ــر  ــا تفک ــد: »ب ــی گوی ــرقی م ــی- ش ــوان غرب دی
ــیر  ــر س ــاال و باالت ــه ب ــا ب ــق، م ــت عش در ابدی

ــویم...« ــد ش ــا ناپدی ــم ت می کنی



باشید:  پرسیده  خود  از  حال  به  تا  شده  حتماً 
تفاوت ما با دیگــــــران در چیست؟ یا چرا 
همه روزه ما شاهد پیشرفت دیگران هستیم در 
آیا  به عقب می رویم؟  مقابل، خود هی! داریم 

کلۀ ما میان تهی ست و از دیگران پر؟ 
و  نقــص  برجستــه ترین  نخست،  وهله   در 
آن رنج می بریم  از  امــــروزه  ما  عیـــب که 
است  شده  مان  بیچــــــاره گی  مایه یی  و 
که  ا ست  دانشی  و  علم  نداشتن  تردید  بدون 
با جرأت می توان  مقتضاى عصر کنونی باشد. 
بام  از  را  مان  رسوایی  طشـــت  آنچه  گفت: 
و  علم  نداشتن  دالیل اش  از  یکی  کرده،  پرت 
پیشرفتۀ  دنیایی  به جهت  را  ما  که  دانشی ست 
اهمیــــت عــلم  امــــــروزى، سوق دهد. 
و  ظلمت  در  ما  که  فــــــانوسی ست  همچو 
کی  ما  که  درمیابیم  آن  مساعدت  به  تاریکی  
چی  کـــجاست؟  هستیم  که  جایی  هستیم؟ 

باید کنیم؟...
از  بود،  منور  ما  دانش  اریکین  که  بود  زمانی 
درخشش آن حتی دیگـــران بهرمند بودند. در 
اوج شرف، عزت، رفعــــــت و بزرگ منشی 
ابو  بزرگ،  موالناى  همچو  اشخاص  داشتن  با 
علی سینا، فردوسی... می بالیدیم. اما اکنــــون 
به مثــــابه  مردمی هستیم که همان فانوس را 
در تاریکی ترین مکان گم کرده ایم و نمی دانیم به 
کـــــجا برویم. به محـــــض حرکت  کردن 
همچو خیــــِل از مرچه ها می مانیم که پراکنده 
این طرف و آن طرف حرکت کرده با یک دیگر 
برخورد می کننــد، به رغم اینـــــکه بدانیم یگانه 
مشـکل ما نداشتن همان فانوسی نایابی ست که 
فرق  به  می یابیـــــم  را  راه خود  آن  پرتو  در 
ســـــــد  که  گویا  می کــوبیم  هم دیگــــر 
اینکه  از  بنابرین  گرفته است.  قرار  ما  پیشرفت 

نمی دانیــــم چی باید کنیـــــم و به کجــــا 
برویم متــوقف شده ایم و پوسیـــدیم؛مثل آب 
ایستــاده یی که در باتــاق گند ش زده باشد.  
عقب مانده گی  این  که  دیگرى  عیب  ثانیـــاً، 
که  این ست  است،  ساخته  برجسته تر  را  ما 
مقصر  خود  عقب مانده گی  در  را  دیگــــران 
می دانیم. مدام انگشت انتقاد ما را سوى دیگران 
نشانه گرفته ایم. چشم بینا درعیب خود نداریم. 

به قول موالنا: « مو 
موى بشگافی به عیب دگران

چو به عیب خود رسی کورى از آن
 دقیقاً، این مصداق در وجود هریک ما اسـت، 
اگـــر امروز به این اندازه که فرومایه و ناکس 
هستیم تقصر خود ماست. اگر این من و تو از 
هر ناکسی گویا که این از قوم و تبار من است، 
به  و  نمی کردیم  همایت  دارد...  حق  ما  باالى 
تخت نمی نشاندیم حاال ما این گونه نبودیم. اگر 
این من و تو از خاین تبار خود تقدیر و خادمِ 
از تبار دیگران را توبیخ نمی کردیم، حاال ما این 
روزگار سیاه را نداشتیم.  اگر این من و تو منافع 
نمی دادیم  ترجیح  منافع جمعی  به  را  شخصی 
جایگاه  هاى جهان  مفسد ترین  در جمله  حاال 
اول را نداشتیم. مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش 
که  داشت  معروف  مقوله  یک  آمریکا  سیاهان 
تان  سوار  کسی  نشوید  خــــم  تا  می گفت:« 
نمی شود« حاال از کی باید گله مند بود؟  کی را 

مقصر باید شناخت؟.
ثالثــــاً، عیـــب دیگـر ما توقع بیش از حد از 
دیگران است، حتی از خدا. متاسفانه، همان گونه 
که دیگران را مقصر و سد پیشرفت ما می دانیم، 
به همان اندازه از دیگران توقع داریم که حال و 
روز ما را خوب بسازد. می شود گفت این هم 
از همان عیب هاى غول پیکر ما است. که ما را 

در انتظار فرشته نجات ما میخ کوب کرده و از 
جاى خود تکان نمی خوریم.

 به نقل از پُل میشل فوکو  فیلسوف، تاریخ دان 
و متفکر معاصر فرانسوى که می گوید: » جهان 
»آمدن«  فکر  به  مردمش  که  است  جایی  سوم 
یک روز خوب هستند نه »آوردنش«...!« جالب 
این جاست که دست سردست مانده بدبختی ما 
را نظاره می کنیم تا این که کارى کنیم و از این 
سیاه چال بدبختی رهایی یابیم، به کرات می گویم 
خدا مهربان است، حتماً تقدیر ما همین است. 
اما غافل از این که خود خداوند در کتــــاب پُر 
چنین  قبل  سال  چهـــــارده صد  فیـــض اش 
گفته است :» براى انسان مأمورانی است که پی 
درپی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از 
فرمان خدا] = حوادث غیــــرحتمی[ حفـــظ 
می کنند; و خداوند ســـرنوشت هیـــچ قومی 
) مّلتی( راتغییــــر نمی دهد مگر آنکـــه آنان 
آنچـــه را در )وجود( خودشــــان است تغییر 
دهند. و هنگامی که خدا براى قومی )به خاطر 
اعمـــالشان( بدى )و عذاب( بخواهد، هیــــچ 
و  شـــد;  نخـــواهد  آن  مـــانع  چیــــز 
ســـــرپرستی  و   ) دهنده  )نجات  خدا،  جز 

نخواهند داشــــت« )سوره رعد آیه 11(. 
این ما هستیم که باید در خود تغییر ایجاد کنیم. 
پیتر سنگه می گوید: » انسان ها هرگز با تغییر 
مخالفت نمی کنند. آنها با تغییر کردن خود شان 
مخالف اند« راه مان را باید خود ما پیدا کنیم، 
اگر ما کارى به خود نکنیم حتی خـــــــداوند 
که الرحم الراحمین است مدام اگر از وى مدد 
نمی کند.  ما  به  کارى  کنیم،  دعا  یا  بخواهیم 
بپـــوسیــــم.  و  لِه شویم  تا  می کند  مان  یله 
جدى  را  مسأله  این  اگر  است.  حسرت بار 
بیشتـــــر  هاى  بدبختی  شــــاهد  نگــیریم 
و  می نماید  دشوار  آن  جبران  که  بود  خواهیم 

تک تک ما در قبال آن مسوول خواهیم بود.
اما دیگـــــران، به این راحتـــــی به این جا 
نرسیدند. تاریخ پُر است از ایـــثار و فدا کارى 
هاى آنها. آنهــــــا علم را جدى گرفته اند و  
بگـــــویم  اگر  را درک کرده اند.  قدرت علم 
پیشرفت  علــــم نقش درشت و برجسته در 
جهان معاصر بازى کرده است مطمئناً همه با من 
موافق خواهند بود. دیگران زحمات بی شمارى 
را در راستاى حصول علم متقبل شدند و خود 
و جامعه خود را ساختند امروز در عیش و با 
سربلنـــــد زنده گی دارند. آنها اوالً کلهء خود 
را »برند« ساختند بعد کاالى خود را. صادقانه 
هاى  تقلید  با  ما  اما  می دهد.  زیب شان  بگویم 
اما  تهی ست،  دانش  از  ما  کلهء  کورکورانه 
بپوشیم.  »برند«  هاى  لباس  می کنیم  کوشش 

یعنی چی؟.
معنوى  دیگران جنبه  که  این است  دیگر  نکته   
از  مان  هدف  ما،  اما  میدهند.  اولویت  را  علم 
کسب و حصول علم پیدا کــــردن یک شغل 
با درامد عالی است. دیگران علم می آموزند و 
به این فکر هستند که چطور می توانند بشریت 
را نجات بدهند، اما ما، به این فکر که چطور 
من توانیم فامیل خویش را خوشبخت بسازم. و 

و و...
میرویم  عقب  داریم  هرروز  ما  که  این جاست 
ارزش  است.  حقیر  و  کوچک  ما  فکر  چون 
اندازه طرز فکرش است. براى  به  هر شخص 
شناخت برزگی یک فرد فقد کافی ست از وى 
بپرسید چی فکر می کند. نه کلهء مان تهی ست، 
فکر  طرز  این  فقد  دارند،  ما  با  فرقی  آنها  نه 
ماست که ما را این گونه حقیر و ربون ساخته. 
ما نیاز مبرم در تغییر دادن فکر خود داریم نه 

ظاهر خود. 
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 رستم عزیزی

برخورد با محافظان قيصارى... 
که از محافظان قیصارى در شـبکه هاى اجتماعی منتشـر شـده، نشـاندهنده جرم و 
خیانتـی اسـت کـه در سـطح جهان بـه جـز از نازى هاى آلمـان، اسـرائیل و برخی 

گروه هـاى غیـر قانونـی در برخی کشـورها کسـی مرتکب نشـده اند.«
آقـاى ناصـرى افـزود، سـربازان و آمریـن آنهـا کـه این جـرم را مرتکب شـده اند 

بایـد زیـر پیگرد قانـون قـرار گیرند.
عبدالسـتار درزابـی دیگـر عضو مجلـس نیز گفـت: »برخورد با محافظـان قیصارى 
عملکـرد ارتـش و کوماندوهـاى ارتـش افغانسـتان نیسـت؛ بلکـه ایـن عملکـرد 
نیروهـاى پاکسـتانی اسـت کـه از طریـق توهیـن بـه یـک قـوم می خواهنـد آتـش 

جنـگ را در کشـور شـعله ور سـازند.«
آقـاى درزابـی یـاد آور شـد کـه رییـس جمهـور غنـی مقصر اصلـی ایـن برخورد 
اسـت و بایـد در برابـر مردمـی کـه از پامیر تا هرات دسـت بـه اعتـراض زده اند، 

باشد. پاسـخگو 
بـه گفتـه او، نحـوه کنـار زدن جنـرال دوسـتم هـم به ایـن نحوى کـه حکومت در 
پیـش گرفتـه اسـت موفق نیسـت و »اگر یک دوسـتم را کنـار بزند هزاران دوسـتم 

دیگـر پیدا خواهند شـد.«
او تاکیـد کـرد کـه حکومـت بـراى بـه صلح کشـاندن تروریسـتان تضـرع می کند؛ 
امـا یـک قومـی بـزرگ ایـن کشـور را که بـا خـون و راى خـود ایـن حکومت را 

ایجـاد کرده انـد، کنـار می زنـد.
قـدرت اهلل ذکـی هـم گفت کـه فاجعه شـمال از 11 روز بـه این طـرف ده ها هزار 
نفـر را بـه جاده هـا و سـرک ها بیـرون کـرده اسـت، ولـی هیـچ گـوش شـنوایی 

وجـود نـدارد کـه صـداى آنان را بشـنود.
آقـاى ذکـی هشـدار داد: »در صورتیکه حکومت ظلمی را که بـا محافظان قیصارى 
صـورت گرفتـه بررسـی و مرتکبـان آن را محاکمـه نکنـد، مـا خود در مـورد آنان 
تصمیـم خواهیـم گرفـت؛ زیرا توهیـن و تحقیر را هیچ کـس پذیرفتـه نمی تواند.«

امـا، برخـی نماینـدگان مجلـس از برخـورد نیروهاى امنیتـی با محافظـان قیصارى 
حمایـت کردند.

تصاویـرى کـه در شـبکه هاى اجتماعـی منتشـر شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه 
نیروهـاى امنیتـی محافظـان قیصـارى را به زمین خوابانده، دسـت هاى شـان را در 

پشـت سـر بسـته و آنـان را بـا لگـد می زنند.

اعالمیه طرح احزاب...
 تعلـق گرفتـه اسـت، دو کرسـی باشـد، آن دو کرسـی از میـان آن فهرسـت بـه دو 
نفـرى تعلـق مـی گیردکه نسـبت بـه دیگران بـاال تریـن آرا را به دسـت آورده اند.
کرسـی هـاى اختصاصـی زنـان: کرسـی هـاى اختصاصـی زنـان در ایـن نظـام، 
سـاده تر از نظـام موجـود راه حـل دارد. هـر حـزب و ائتـاف، بـه موجـب قانـون 
و طرزالعمـل مکلـف می شـوند، در صورتـی کـه تعـداد نامـزدان در فهرست شـان 
برابـر بـا تعداد کرسـی هاى یک حوزه باشـد، سـهمیه زنـان را در فهرست شـان در 

نظـر  گیرند.
3- نظـارت تاثیرگـذار احـزاب و نهادى هـاى بی طـرف مدنـی بر تمام پروسـه هاى 

انتخابات:
مـا احـزاب، جریان هـاى سیاسـی و شـخصیت هـاى ملـی، یـک بـار دیگـر تٔاکید 
می کنیـم کـه از طریـق ایجـاد اتـاق نظـارت احـزاب سیاسـی و نهادهـاى بی طرف 
مدنـی، زمینـه ى نظارت و اشـراِف تاثیرگذارِ احزاب سیاسـی برتمامی پروسـه هاى 
انتخابـات فراهم شـود؛ و هیـچ تصمیم و اقدام کمیسـیون هاى انتخاباتـی به دور از 

نظـارت و اشـراف احزاب انجـام نگیرد. 
در صورتـی کـه حکومـت، کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و جامعـه جهانـی به این 
خواسـت  هاى معقـول و برحـق احـزاب و جریان هـاى سیاسـی و شـخصیت هاى 
مهـم ملـی تمکیـن نکنند و این پروسـه معیوب و بحـران زا را همچنـان پیش برند، 
مـا تمـام گزینه هـا را قابـل بحـث دانسـته و از همه امکانـات مان بـراى جلوگیرى 
از اجـراى آن کـه بـه صـورت قطع بـراى افغانسـتان بحران افرین اسـت، اسـتفاده 

می کنیـم.
و من اهلل التوفیق

برمیگردد... دوستم جنرال
 زودتریـن فرصـت وارد کشـور مـی شـود و افراد منسـوب به نظـام الدین 

قیصـارى نیـز از قید آزاد شـدند.
معترضـان گفتنـد: »موضوعـی کـه تا کنون الینحـل باقی مانده و کشـمکش 
روى آن ادامـه دارد، رهایـی نظـام الدیـن قیصـارى اسـت کـه آزادى  او را 
مبنـی برعـدم فعالیـت نظامـی وى در شـمال منظور کـرده انـد و چانه زنی 
روى ایـن موضـوع، از جانـب مقامـات حزب جنبـش با ارگ ادامـه دارد و 
امیـدوارى مـا بـرآن اسـت که او نیـز بـه زودترین فرصـت آزاد شـده و به 

شـمال کشـور برگردد.«
ازسـویی هـم در والیـت فاریـاب، سـرپل، سـمنگان، بلـخ و غـور نیـز 
هـواداران حزب جنبش ملی اسـامی افغانسـتان دسـت به تظاهـرات زدند 
و خواسـتار برگشـت بدون قید و شـرط جنرال دوسـتم به کشـور و رهایی 

نظـام الدیـن قیصـارى از بند شـدند.
تظاهرکننـدگان در والیـت فاریـاب کـه تعـدادى ازآنها، پارچه هاى سـفید 
رنـگ را کـه شـعار هاى«یارهبـر یاکفـن« در آن نوشـته شـده بـود، برتـن 
داشـتند، ضمـن آنکه رهایی قیصارى، برگشـت جنرال دوسـتم و اسـتعفاى 
رییـس دولت وحـدت ملی را خواسـتند؛ محاکمـه لوى درسـتیز، قوماندان 
قـول اردوى 209 شـاهین، یاسـین ضیاء معاون شـوراى امنیـت و مقام هاى 
محلـی فاریـاب بخاطـر شـکنجه، توهیـن و تحقیـر محافظیـن نظـام الدین 

قیصـارى را نیـز از سـازمان ملل متحد خواسـتند. 
گفتنـی اسـت کـه تظاهـرات طرفـداران حـزب جنبـش، پـس از آن آغـاز 
شـده اسـت کـه نیروهاى کمانـدوى دولـت، نظام الدیـن قیصـارى نماینده 
دوسـتم معـاول اول ریاسـت جمهـورى در امـور نیروهاى خیـزش مردمی 
در فاریـاب را، با شـمارى از محافظان او بازداشـت و به کابـل انتقال دادند.
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ورزش
حشمت رادفر

در پیونــد بــا شــکنجۀ افــراد نظــام الدیــن قیصــارى توســط 
ــی رســمی  ــرو هــاى امنیت ــا یونیفــورم نی ــان ملبــس ب نظامی

کشــور مــا ســه مســاله اساســی قابــل ذکــر اســت:
1- فقــط و فقــط بازپــرس و محاکمــۀ مجریــان متخلــف و فرماندهنــدگان 
ــاى سیاســی و  ــرض ه ــرض و م ــدور از غ ــه ب ــن واقع ــه درشــت ای دان
قومــی بصــورت بیطرفانــه و عادالنــه، از فرســایش بیشــتر اعتمــاد مــردم 
ــه نیــرو هــاى دفاعــی و امنیتــی کشــور مــا جلوگیــرى نمایــد. نســبت ب

2- ســوگمندانه بایــد گفــت کــه شــکنجۀ افــراد قیصــارى در نــوع خــود 
ــت و کــوب و  ــارى، ل ــن اســت، بدرفت ــه هــم آخری ــداد اول و ن ــه روی ن
توهیــن و تحقیــر و حتــا شــکنجۀ اســیران جنگــی، زندانیــان و حتــا مــردم 
عــادى کــه هنــگام جنــگ یا انجــام عملیــات هــاى نظامــی و گرفتــارى ها 
در صحنــه حضــور میداشــته باشــند، در هرســه نیــروى امنیتــی افغانســتان 
ــگ و  ــگ جن ــی از فرهن ــوان بخش ــه عن ــته و ب ــت داش ــن عمومی تقریب
ــا  ــان م ــزد نظامی ــی ن ــت همگان ــروعیت و مقبولی ــی مش ــه از نوع محارب

برخــوردار اســت. 
در مــوارد بیشــمارى دیــده شــده کــه افــراد بــا در دســت داشــتن اســلحۀ 
ــس،  ــژه پولی ــی و بوی ــت مل ــش، امنی ــورم ارت ــتن یونیف ــن داش ــر ت و ب
قلــدرى، زورگویــی و حتــا توهیــن و ازار و اذیــت مــردم و غیــر نظامیــان 
بــی ســاح را حــق خــود میپندارنــد. خونســردى و بــی خیالی تفنگــداران 
ــه  ــاده ب ــراد دســت بســتۀ افت ــا اف ــا یونیفــورم نظامــی رســمی ب ملبــس ب
روى زمیــن در ویدیــوى مرتبــط بــه بازداشــت قیصــارى دال واضــح بــر 

ایــن مدعاســت.
ــاى  ــرو ه ــرى نی ــمندانۀ رهب ــع و هوش ــم قاط ــه تصمی ــورد ب ــن م در ای
ــر در  ــد و زمانگی ــازى هدفمن ــگ س ــور و فرهن ــی کش ــی و امنیت دفاع
راســتاى تغییــر ســلوک و رفتــار نیــرو هــاى امنیتــی بــا مــردم نیــاز جــدى 

ــود.  ــاس میش احس
3- بــه منظــور رســیدگی و اطمینــان از رعایــت قوانیــن جنــگ، افغانســتان 
ــتانۀ  ــن بشردوس ــارت از قوانی ــتقل نظ ــیون مس ــک کمیس ــاد ی ــه ایج ب
ــب  ــی )International Humanitarian Laws ( در جن ــن الملل بی
ــته  ــزم پنداش ــد و مل ــتان نیازمن ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس کمیس
ــم  ــوز ه ــا هن ــاد. ام ــی افت ــد م ــش بای ــا پی ــه ســال ه ــی ک میشــود. اتفاق

ــر نیســت. دی
پ ن : و راســتی اگــر حساســیت جــدى افــکار عامــه در پیونــد بــا ایــن 
ــل درک و ارزشــمند  ــواى مســلح افغانســتان قاب ــرى ق ــراى رهب ــه ب قضی
ــا  ــد ب اســت، اســتعفاى یکــی دو مســوول ارشــد امنیتــی کشــور در پیون
ایــن افتضــاح؛ شــرافتمندانه تریــن کار ممکــن بــراى اعــاده حیثیــت نیــرو 

هــاى امنیتــی جــان بــر کــف افغانســتان تلقــی شــده میتوانــد.. .

اسداهلل پژمان

نفرت هاى قومی؛ مستلزم مدیریت سالم
ــورت  ــه ص ــر ب ــی)ethnic hatred( اگ ــرت قوم نف
درســت و ســالم مدیریــت نشــود، میتوانــد منتــج بــه 

ــردد.  ــه گ ــر و شــکننده در جامع ــک بحــران فراگی ی
تاریــخ و تجربیــات گذشــته در افغانســتان و ســایر جوامــع نشــان 
داده اســت کــه بیشــتر بحــران و منازعــات ناشــی از تنــش هــاى 
ــارج  ــرول خ ــه از کنت ــیده ک ــی رس ــه و تاجای ــکل گرفت ــی ش قوم
شــده اســت. در جوامــع ســنتی و جنــگ زده کــه ســطح ســواد و 
بنیــش سیاســی پاییــن اســت، زمینــه هــاى شــکل گیــرى و رشــد 

ــا اســت.  بحــران و منازعــات قومــی بیشــتر مهی
ــه  ــی تشــدید شــده و منجــر ب ــرا نفــرت هــاى قوم متاســفانه اخی
بــی اعتمــادى میــان اقــوام گردیــده اســت. در ایــن برهــه حســاس، 
ــراى  ــد و ب ــت آن بکوش ــن در مدیری ــا حکوم ــد ت ــاب میکن ایج

ــد. ــان شــهروندان تــاش نمای ایجــاد همســویی می
در شــرایط آشــفته، یــک تعــداد بــراى کســب منافــع شــخصی بــه 
ایجــاد بحــران آگاهانــه دامــن مــی زننــد و برخــی هــم نــا آگاهانــه 

هیــزم آور معرکــه میشــوند. 
واقعیــت امــا ایــن اســت کــه تنــش هــاى قومــی و بحــران بــه نفــع 
هیــچ قــوم و هیــچ شــهروند نیســت. از وضعیــت نــا بســامان همــه 

متضــرر خواهــد شــد. 
در چنیــن وضعیــت کــه از یکســو دامنــه ناامنــی هــا گســترش یافته 
و از ســوى دیگــر مــردم بــا فقــر و بیــکارى مواجــه انــد و همچنین 
تهدیــدات جــدى میحــط زیســتی و خشکســالی مــردم را تهدیــد 
ــی و همســویی  ــه همدل میکنــد، بیــش از پیــش ضــرورت مبــرم ب

بــراى عبــور از چالــش هــاى موجــود احســاس میشــود. 
ــا بجــاى  ــد ت ــز مســولیت دارن عــاوه از حکومــت، شــهروندان نی
ــنهاد  ــی پیش ــاى اساس ــر، راهکاره ــه همدیگ ــنام ب ــن و دش نفری
ــت  ــطح قومی ــد در س ــراد را نبای ــردى اف ــاى ف ــد. عملکرده نماین
ــر کنــش خــود شــخصا پاســخگو  تعمیــم دهیــم و هرکــس دربراب
اســت. آنعــده چهــره هــاى پنهــان کــه از طریــق صفحــات 
ــا  ــام هــاى مســتعار نفــرت پراکنــی میکننــد و ی اجتماعــی کــه بان
افــراد معلــوم الحــال کــه بــا ابــراز نظــرات غیــر مســوالنه بــه ایجــاد 
تفرقــه میکوشــند، عملکــرد شــان خــاف نظــم عمومــی محســوب 
میگــردد. در هرصــورت اگــر وضعیــت اجتماعــی و بــی اعتمــادى 
هــاى موجــود بــه صــورت درســت و موثــر مدیریــت و کنتــرول 

ــر متصــور اســت. ــران ناپذی نشــود، پیامدهــاى جب

فوتبال ›جوان‹ افغانستان، نائب قهرمان مرکز آسيا

فیـسبـوک نـــامــه

تیـم ملـی فوتبـال زیـر 1٦ سـال افغانسـتان در نخسـتین دور رقابت هاى 
مرکـز آسـیا )CAFA( پـس از ازبکسـتان که میزبـان بود، بـه مقام نائب 

قهرمانـی ایـن بازى ها دسـت یافت.
ایـن تیـم در بازى نخسـت، 4 بر 1 به ازبکسـتان باخت، امـا در دو دیدار 
بعـدى اش بـا نتایـج 1 بـر 0 و 4 بـر 0 در برابـر تیم هـاى تاجیکسـتان و 
قرقیزسـتان به برترى رسـید و به مقام دومی این مسـابقات بسـنده کرد.
تیـم ملـی فوتبـال نوجوانـان افغانسـتان در حـال درخشـش اسـت و 
روزنه هـاى زیـادى را ایجـاد کرده و باعـث امیدوارى هـاى فراوانی براى 

ورزش افغانسـتان شـده اسـت.
قهرمانـی در رقابـت هـاى 1۵ سـال مرکـز آسـیا، صعـود تاریخـی بـه 
رقابـت هـاى آسـیایی کـه دو مـاه بعـد در مالـزى برگـزار خواهـد شـد 
و نائـب قهرمانـی در مسـابقات زیـر 1٦ سـال، عملکرد و دسـتاورد یک 

سـاله ایـن تیـم بـراى فوتبـال افغانسـتان بـه حسـاب می آیـد.
نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه تیم نوجوانـان با هدایت هـادى کاظمی 
در سـه تورنمنـت رسـمی کـه شـرکت کـرده اسـت، موفق به شکسـت 
تیم هایـی شـده اسـت کـه تـا کنون تیـم ملـی بزرگسـان افغانسـتان در 

انجـام آن نـاکام بوده اسـت.
ایـن موضـوع می توانـد از لحـاظ فنـی و فوتبالـی، فوق العاده بـا اهمیت 
باشـد، زیـرا حفـظ ایـن رونـد و تقویـت فوتبـال در رده هـاى سـنی 
نونهـاالن و نوجوانـان، می توانـد پایه گـذار موضوعـات مهمـی از جملـه 
داشـتن یـک تیـم ملـی فوتبال منسـجم و یک دسـت در چند سـال آینده 

باشـد کـه سـهم بازیکنـان داخلـی نیز در آن برجسـته باشـد.
امیدواری برای بازیکنان داخل افغانستان

اسـتفاده کـردن از فوتبالیسـت هایی کـه در لیـگ هـاى معتبـر خارجـی 
بـازى می کننـد، امـرى اسـت کامـا طبیعـی، امـا موضـوع عـدم رشـد 
فوتبـال داخلـی کشـور و سـهم کمرنـگ ایـن بازیکنـان در تیـم ملـی 
از بحث هـا و چالـش هـاى مسـتطیل سـبز  افغانسـتان همـواره یکـی 

افغانسـتان بـوده اسـت.
اگـر بـه عملکـرد تیـم ملـی نوجوانـان در سـه تورنمتـی که پشـت سـر 
گذاشـته شـد، نگاهـی بیندازیـم، این تیـم بدون اسـتفاده و وابسـتگی به 
فوتبالیسـت هاى افغـان مقیـم خارج، یعنی بـا در اختیار داشـتن بازیکنان 
داخلـی فوتبـال افغانسـتان موفـق بودنـد و درخشـیدند. حـاال بایـد این 

نشـانه را جـدى گرفـت و بـه آن از زاویـه ویژه تـرى نـگاه کرد.
آینـده فوتبـال  بـه نسـل  بـه آن معناسـت کـه کمـاکان می تـوان  ایـن 
افغانسـتان امیـدوار بود. نسـلی که می تواند بـا ادامه این روند، گوشـه اى 

از خوشـی هاى مـردم بـراى فوتبـال افغانسـتان باشـد.
در ایـن میـان نقش فدراسـیون فوتبال افغانسـتان نیز می توانـد فوق العاده 

کارسـاز و سازنده باشد.
AFFحق نشر عکس

فدراسـیون آشـفته فوتبـال افغانسـتان کـه ایـن روزهـا بـه شـدت زیـر 
فشـارهاى فـراوان قـرار دارد، بـا توجه بـه این نسـل فوتبالی افغانسـتان 
می توانـد پایه هـاى اصلـی تیم ملی بزرگسـاالن چند سـال آینـده را طرح 

کند. ریـزى 
در واقـع بسـیارى از تیـم هـاى قدرتمنـد فوتبـال جهـان بـا توجـه بـه 
فوتبـال پایه و رشـد اسـتعدادهاى فوتبالی در سـنین نونهالـی و نوجوانی 

ایـن موفقیـت مهـم را بـه دسـت آوردند.
اسـتفاده کردن از فوتبالیسـت هایی کـه در لیگ هاى معتبـر خارجی بازى 
می کننـد، امـرى اسـت کامـا طبیعـی، امـا موضـوع عـدم رشـد فوتبـال 
داخلـی کشـور و سـهم کمرنـگ ایـن بازیکنـان در تیـم ملی افغانسـتان 
همـواره یکـی از بحث هـا و چالـش هاى مسـتطیل سـبز افغانسـتان بوده 

ست ا
چالش ها چیست؟

هر چند زیر سـاخت ها و امکانات فدارسـیون فوتبال افغانسـتان نسـبت 
به سـایر کشـورهاى آسـیایی در جایـگاه ضعیف ترى قـرار دارد، اما نکته 
قابـل توجـه داشـتن ظرفیتی اسـت کـه می تواند یکـی از اهـداف ویژه و 

کارى فدراسـیون فوتبال افغانسـتان شود.
پیشـرفته  تیم هـاى  کـه  کشـورهایی  در  تمریناتـی  اردوگاه هـاى  ایجـاد 
فوتبـال دارنـد، حقـوق، پـاداش و امکانـات مناسـب و از همـه مهم تـر 
داشـتن یـک مربـی خـوب و بـا دانش کـه تجربیـات آن بتوانـد تاثیرات 
تاکتیکـی مناسـبی روى عملکـرد تیـم داشـته باشـد، از جملـه مهم ترین 

کارهایسـت کـه فدراسـین فوتبـال در قـدم اول بایـد بـه آن بپـردازد.
یکـی دیگـر از موضوعـات مهمـی کـه فوتبال افغانسـتان امسـال شـاهد 
آن بـود. عـدم راهیابـی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان بـه رقابـت هـاى 
جـام ملـت هاى آسـیا بـود، اما تیـم نوجوانان توانسـت با درخشـش در 
مرحلـه انتخابـی ایـن رقابت هـا بـه عنوان یکـی از تیم هاى خـوب جواز 

حضـور تاریخـی در ایـن مسـابقات را کسـب کنند.
ایـن نیـز روزنـه دیگـرى اسـت بـراى امیدوار شـدن بـه فوتبـال پایه در 
افغانسـتان. شـاید بسـیارى  تیـم رده سـنی نوجوانـان و بزرگسـاالن را از 
هـم تفکیـک و جـدا کننـد، ولـی در واقـع بسـیارى از فوتبالیسـت هاى 
نامـدار دنیـا و حتـی تیم هـاى منسـجم فوتبال جهـان با رشـد از رده هاى 

سـنی نوجوانـان و جوانـان بـه پایـه اکمال رسـیده اند.

نـزدیک به پنجاه هـزار مـهاجر 
افغـان وارد ترکیـه شـده اند

رقــم مهاجــران افغــان بــا گذشــت هــر روز افزایــش می یابــد امــا رقــم  
پزیــرش مهاجــرت در اروپــا بــا گذشــته هــر روز رو بــه کاهــش اســت. 
بــه گفتــه یــک منبــع در وزارت مهاجریــن، از آغاز ســال جــارى میادى، 
نزدیــک بــه ۵0 هــزار مهاجــر افغــان بــه صــورت غیرقانونــی وارد ترکیــه 
شــده انــد. امــا دولــت ترکیــه تــاش دارد بــا اخــراج گروهــی مهاجــران 
ــد.  ــه کن ــازه مهاجــرت افغان هــا مقابل ــوج ت ــا م ــن کشــور ب افغــان از ای
ــش  ــع افزای ــراى من ــی ب ــچ برنامه ی ــت افغانســتان هی ــن حــال دول در عی

ــدارد. ــا ن مهاجرت ه
ــزارش داد:  ــی گ ــات ترک ــل از مقام ــه نق ــه ب ــی ترکی ــزارى اناتول خبرگ
از چندیــن مــاه بدینســو مــا بــا مــوج جدیــدى از مهاجــرت، بــه طــور 
عمــده از افغانســتان روبــرو هســتیم.« او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
بیشــتر مهاجــران بــه صــورت غیرقانونــی وارد ترکیــه مــی شــوند، تاکیــد 
کــرد کــه پلیــس از آغــاز ســال جــارى، بیشــتر از 1 هــزار وســه صــد 

قاچاقبــر انســان را دســتگیر کــرده اســت.
ــر  ــه تصاوی ــی و ترکی ــن الملل ــاى بی ــته خبرگزارى ه ــاى گذش در هفته ه
ــاده، از طریــق  ــد کــه پی ــن افغــان را منتشــر کردن ــی از مهاجری گروههای
ــت  ــال حرک ــه در ح ــرب ترکی ــمت غ ــه س ــتزارها ب ــا کش ــا ی جاده ه

ــد. بودن
ذاکــره حکمــت، از مســئوالن »انجمــن همبســتگی بــا پناهجویــان افغــان 
در ترکیــه« در گفتگــو بــا مهاجــر نیــوز گفــت: » افزایــش مهاجــران افغــان 
در ترکیــه بگونــه آشــکارى در تمامــی شــهرها احســاس مــی شــود.« او 
ــه  ــر ب ــه« 1320 مهاج ــهر »قیصری ــر در ش ــاى اخی ــد در ماه ه ــی گوی م
ثبــت رســیده اند در حالیکــه در گذشــته ایــن رقــم از هفــت صــد نفــر 

بیشــتر نبــوده اســت.
ــی در  ــاع امنیت ــت اوض ــت: » وخام ــد اس ــی معتق ــال پناهجوی ــن فع ای
افغانســتان و بــی اعتمــادى مــردم نســبت بــه بهبــودى اوضــاع یکــی از 

ــت.« ــرت افغان هاس ــش مهاج ــل افزای دالی
ــی از بســته شــدن  ــران و نگران ــه و ای ــان ترکی ــرزى می ــوار م ــار دی اعم

ــا مرزه
در حالیکــه کار اعمــار یــک دیــوار مــرزى میــان ترکیــه و ایــران توســط 
دولــت ترکیــه ادامــه دارد، ذاکــره حکمــت مــی گویــد ایــن موضــوع نیــز 
ســبب شــده اســت کــه برخــی از مــردم در افغانســتان از مســدود شــدن 
دایمــی راه هــاى مــرزى نگــران شــوند و اقــدام بــه مهاجــرت کننــد. او 
ــاى  ــه مهاجرت ه ــردم ب ــویق م ــراى تش ــان ب ــران انس ــاق ب ــزود قاچ اف
ــاى  ــد. مقام ه ــی کنن ــی م ــتفاده تبلیغات ــوع اس ــن موض ــی، از ای غیرقانون
ــو  ــر، جل ــه طــول 144 کیلومت ــوارى ب ــا ســاخت دی ــد ب ــه امیدوارن ترکی

ــد. ــران را بگیرن ــان کــرد و مهاجــران از ای ورود پیکارجوی
ــا  افزایــش مهاجــرت  ــه ب ــراى مقابل ــه ب ــت ترکی ــر دول در ماه هــاى اخی
ــدید  ــران را تش ــراج مهاج ــت ها و اخ ــور بازداش ــن کش ــه ای ــا ب افغان ه
ــار  ــا انتش ــنبه ب ــه ش ــی روز س ــن الملل ــو بی ــازمان عف ــت. س ــرده اس ک
ــاد  ــه انتق ــه اخــراج « افغــان هــا از ترکی ــه اى از » مــوج بیرحمان خبرنام
کــرد و نوشــت » دســتکم 2 هــزار مهاجــر افغــان کــه دســتگیر شــده انــد 

ــا خطــر اخــراج روبــرو هســتند.« ب
ــه از  ــت ک ــی اس ــراى مهاجران ــم ب ــاى مه ــذرگاه ه ــی از گ ــه یک ترکی
ــم  ــد و تصمی ــی آین ــگ م ــال جن ــورهاى در ح ــایر کش ــتان و س افغانس

ــد. ــا برون ــه اروپ ــد ب دارن
ــق  ــا از طری ــش مهاجرت ه ــه افزای ــبت ب ــان نس ــنبه، یون ــه ش روز س
ترکیــه بــه ایــن کشــور اظهــار نگرانــی کــرد. خبرگــزارى فرانســه از قــول 
ــی کــه در روزهــاى  ــی گــزارش داد کــه شــمار مهاجران مقام هــاى یونان
ــر در  ــی شــوند از ٦0 نف ــان م ــاى اوروس وارد یون ــق دری ــر از طری اخی

ــه اســت. ــه 200 نفــر در روز افزایــش یافت روز در آغــاز ســال، ب
ــراج  ــان اخ ــرا از آلم ــه اخی ــد مردى ک ــه جس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــده بــود، هفتــه پیــش، در کابــل در اتــاق هتلــی پیــدا شــده اســت. ایــن 
مــرد 23 ســاله هفتــه پیــش بــا ٦8 پناهنــده دیگــر افغــان از آلمــان اخــراج 

شــدند و بــه افغانســتان فرســتاده شــدند.
ــوان  ــه عن ــرت ب ــی مهاج ــازمان بین الملل ــوى س ــه از س ــی ک او در هتل
اقامتــگاه موقــت پناهنــدگان بازگشــت کننده در کابــل اســتفاده می شــود، 

ــه هــرات بــرود. بســر می بــرد و قــرار بــود تــا چنــد روز دیگــر ب
ــت  ــه درخواس ــی را ک ــه پناهجویان ــه هم ــت ک ــه اس ــت گفت بوداپس
ــف  ــز توقی ــه مراک ــرار دارد، ب ــق ق ــت معل ــه حال ــان ب ــی ش پناهندگ
کانتینــرى فرســتاده مــی شــوند. نخســت وزیــر ایــن کشــور قبــول کــرده 
کــه بــا ایــن کار در »منازعــه علنــی« بــا اتحادیــه اروپــا قــرار مــی گیــرد.
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احـزاب، جریان هـاى سیاسـی و شـخصیت هاى 
مهـم ملی بـه منظور برگـزارى انتخاباتی سـالم و 
عـارى از تقلـب که بـراى همه قابل قبول باشـد، 
بـر تعمیـل و توجـه بـر پیشـنهادهاى آتـی تأکید 

مـی نمایند.
1- استفاده از تکنولوژى بایومتریک:

مـا احزاب، جریان هاى سیاسـی و شـخصیت هاى 
ملـی، رونـد کنونی ثبـت نام را -که بـه دلیل عدم 
محاسـبه دقیـق و برخـورد غیـر تخصصـی با این 
پروسـه، حکومت و کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
وقـت گرانبهاى مردم افغانسـتان را به هدر داده و 
ملیون هـا دالـر هزینه کـرده اند- ناقص، فسـادزا، 
زمینـه سـاز تقلـب و بحـران آفریـن می دانیـم و 
بـراى برگـزارى انتخابـات شـفاف، بـدون تقلب 
و قابـل قبـول بـراى همـه طرف هـاى سیاسـی، 
خواسـت مـا ایـن اسـت کـه هرچـه عاجـل این 
پروسـه ى ثبـت نـام کـه نمی تواند جلـو تقلب را 
بگیـرد، باطـل اعـان شـود و ثبـت نام مجـدد، با 

اسـتفاده از تکنولـوژى بایومتریـک آغـاز گردد.
2- تغییر نظام انتخاباتی:

مـا احـزاب، جریانهاى سیاسـی و شـخصیت هاى 
مهـم ملـی بـر تغییـر نظـام راى واحـد غیـر قابل 
 )MDR( بـه نظام چندبعـدى SNTV(( انتقـال
تاکیـد داریم. در نظـام انتخاباتـی چندبعدى براى 
تمامـی باشـندگان افغانسـتان اعـم از مهاجریـن، 
بیجـا شـدگان داخلـی و کسـانی کـه در مناطـق 
نـا امـن بـه سـر می برنـد، زمینـه اسـتفاه از حـق 
راى شـان فراهـم اسـت و هـر فرد واجد شـرایط 
می توانـد در نزدیـک تریـن حـوزه انتخاباتی راى 

خویـش را بـه کار گیرد.
ایـن نظـام، در کنـار سـادگی و تناسـب حداقلی، 
دسـت کم داراى سـه حسـن مهـم اسـت؛ حفـظ 
تـوازن نمایندگـی در والیات؛ حفـظ توازن قومی 
در سـطح کشـور؛ و ایجـاد فرصت هـاى برابـر و 
حفـظ عدالـت بیـن نامـزدان حزبـی و نامـزدان 
مقایسـه  در  چندبعـدى  نظـام  عناصـر  مسـتقل. 
بـا نظـام موجـود، در سـاده ترین شـکل ممکـن، 

این گونـه قابـل توضیـح اسـت:
چندبعـدى،  نظـام  در  انتخاباتـی:  حوزه هـاى 
حوزه هـاى انتخاباتـی والیـت اسـت؛ ایتاف هـا 
و احـزاب فهرسـت نامزدان شـان را به سـطح هر 

والیـت اعـان می نماینـد و شـمارش آرا نیـز در 
هـر والیـت صـورت می گیـرد.

حـق رأى: هـر رأى دهنـده در نظـام چندبعـدى 
داراى حـق یـک رأى اسـت. 

شـمارش در محـل: شـمارش آراى هـر نامـزد، 
قطـع نظـر از اینکـه حزبـی اسـت یـا مسـتقل؛ 
در محـات رأى دهـی بـه نـام خـودش صـورت 

می گیـرد.
نظـام  در  توزیـع کرسـی ها:  و  فرمـول محاسـبه 
چندبعـدى بـه جـاى فرمـول اکثریتـی، از فرمول 
تناسـبی اسـتفاده می شـود. آراى هـر حـزب و یا 
ائتـاف، در ایـن نظام در داخل فهرسـت مربوطه 
قابل انتقـال اسـت و کرسـی ها بـه اسـاس فرمول 
بزرگتریـن باقـی مانـده، بـه تناسـب آرا توزیـع 

شـد. خواهد 
رقابـت: در نظـام چندبعـدى نامـزدان مسـتقل بـا 
نامـزدان حزبـی در یـک میـدان و بـا یـک قاعده 
در  احـزاب  آراى  اگـر  یعنـی  می کننـد.  رقابـت 
آراى  اسـت؛  قابل انتقـال  فهرستها شـان  داخـل 
نامزدان مسـتقل نیز در صورت تشـکیل فهرست، 
قابل انتقـال می باشـد. بـراى ایـن کـه راى نامزدان 

مسـتقل و احـزاب کوچـک و نوپا به هـدر نرود، 
آنهـا فرصـت دارند ایتـاف انتخاباتی و فهرسـت 
مشـترک داشـته باشـند و راى شـان مانند احزاب 
قابـل  انتخاباتی شـان  فهرسـت هاى  درون  در 
انتقال باشـد. کمیسـیون انتخابات نامزدان مسـتقل 
و احـزاب نوپـا را ترغیـب نمایـد تا یا خودشـان 
ایتـاف انتخاباتی تشـکیل دهند و فهرسـت ارایه 
نماینـد و یـا در یکـی از ایتاف هـاى انتخاباتـی 

احـزاب شـامل گردند.
تعـداد نامـزدان هر فهرسـت: تعـداد نامـزدان هر 
فهرسـت که ممکن اسـت فهرسـت یـک حزب، 
فهرسـت ائتافی از احزاب و یا فهرسـت نامزدان 
باشـد؛ حداکثـر بـه تعـداد کرسـی هاى  مسـتقل 
همـان حـوزه می باشـد. یعنـی به صـورت بالقوه، 
هـر حزب می توانـد در کل افغانسـتان، با تفکیک 
کرسـی هاى  کل  به انـدازه  حداکثـر  حوزه هـا، 

ولسـی جرگـه )2۵0( نامـزد معرفـی نماید.
در  فهرسـت ها:  داخـل  در  کرسـی  تخصیـص 
داخـل هـر فهرسـت، کرسـی هایی که به تناسـب 
کل آراى هـر فهرسـت، در یـک حـوزه انتخاباتی 
بـه آن هـا تعلـق می گیـرد، به ترتیـب، بـه افرادى 
تخصیـص می یابـد کـه نسـبت بـه سـایر نامزدان 
داخـل آن فهرسـت آراى بیشـتر به دسـت آورده 
انـد. بـه طور مثـال اگر یک فهرسـت متشـکل از 
ده نفر باشـد، و مجموع کرسـی هایی که متناسـب 
بـه آرا بـه آن لیسـت...           ادامـه صفحـه 6

قــول اردوى 209 شــاهین درشــمال افغانســتان می گویــد کــه افــراد گــروه 
طالبــان پــس از اســارت و تجــاوز گروهــی بــاالى ســه عضــو زن گــروه 

داعــش، آنــان را کشــتند.
قــول اردوى 209 شــاهین بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه کــه ســه زن عضــو 
گــروه داعــش کــه شــهروندان کشــورهاى چچیــن و اوزبیکســتان بــوده، 
پــس از اســارت و تجــاوز جنســی، در ولســوالی درزاب جوزحــان توســط 

ــان کشــته شــده اند. طالب
دفتــر مطبوعاتــی ایــن قــول اردوى گفتــه کــه طالبــان آنــان را در جریــان 
درگیــرى شــان بــا گــروه داعــش از ولســوالی درزاب جوزجــان بازداشــت 

کــرده بودنــد.
ایــن فرماندهــی ارتــش می گویــد کــه درگیــرى میــان گروه هــاى داعــش 
و طالبــان بــراى ســومین روز پیاپــی جریــان دارد و در آخریــن روز 
درگیــرى، 12 عضــو گــروه داعــش کشــته و 33 تــن دیگــر زخمی شــدند.
ــرى دو  ــه در درگی ــزارش داده ک ــان گ ــاهین هم چن ــول اردوى 209 ش ق
ــان  ــر ش ــته و 8 نف ــز کش ــان نی ــروه طالب ــاى گ ــن از اعض ــه ت ــه س طرف

ــدند. ــی ش زخم
ــان و  ــاى طالب ــۀ گروه ه ــرى دو طرف ــوز در گی ــا هن ــه ت ــت ک گفتنی س
ــدند. ــی ش ــته و زخم ــروه کش ــر دو گ ــن از ه ــش از 120 ت ــش،  بی داع
جوزجــان در شــمال افغانســتان تنهــا والیتی ســت کــه در آن گــروه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــاى اخی ــال دارد و درگیرى ه ــور فع ــش حض داع
ــمال  ــروه در ش ــن گ ــزون ای ــوذ روزاف ــش  نف ــع افزای ــان مان ــروه طالب گ

کشــور می گــردد.
تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیزى نگفته است.

پولیــس پاکســتان، نــواز شــریف نخســت وزیر ســابق 
ایــن کشــور و دختــرش مریــم را بعــد از ورود آنهــا 

بــه شــهر الهــور بازداشــت کــرد.

پولیــس پاکســتان، نــواز شــریف نخســت وزیر ســابق 
ایــن کشــور و دختــرش مریــم را بعــد از ورود آنهــا 

بــه شــهر الهــور بازداشــت کــرد. 

 نــواز شــریف و دختــرش جمعه شــب از بریتانیــا 
ــس  ــل پولی ــور شــدند و خودشــان را تحوی وارد اله
دادنــد. یــک دادگاه هفتــه گذشــته آنهــا را بــه تحمــل 

حبــس بــه جــرم فســاد محکــوم کــرده بــود. 
نــواز شــریف بــه فســاد مالــی متهــم اســت و ماموران 
ــت  ــس از بازداش ــی پ ــاد دولت ــا فس ــارزه ب ــتاد مب س
نــواز شــریف و دختــرش در فــرودگاه الهــور، آنهــا 
ــام آباد،  ــوى اس ــه س ــی ب ــروازى اختصاص ــا پ را ب

ــد. پایتخــت بردن
ــه  ــریف ب ــاى ش ــده آق ــزارش ش ــه گ ــور ک آن ط
زندانــی در حوالــی اســام آبــاد منتقــل شــده اســت.
او کــه بــراى ســه دوره نخســت وزیر پاکســتان بــوده 
ــرد و  ــت پیگ ــاد تح ــام فس ــه اته ــته ب ــال گذش از س
ــا  ــت و نهایت ــرار گرف ــی ق ــات قضای ــدف تحقیق ه
ــاى  ــناختن آق ــکار ش ــا گناه ــته ب ــه گذش دادگاه هفت
ــس محکــوم  ــه تحمــل 10 ســال حب شــریف او را ب

کــرد.
اگــر چــه نــواز شــریف همــه اتهــام هــا را رد کــرده و 
آنهــا را بــا انگیــزه هــاى سیاســی توامــان دانســته امــا 
بــا بازگشــت داوطلبانــه خــود و در حالــی کــه صدهــا 

نفــر از هوادارانــش در اطــراف فــرودگاه الهــور 
ــدوار  ــد، امی ــده بودن ــع ش ــت از او جم ــراى حمای ب
اســت بــا ســرو صدایــی کــه بازگشــت و بازداشــت 
ــه حــزب سیاســی  ــه ب ــه راه انداخت او در پاکســتان ب
خــود کمــک کنــد کــه در انتخابــات دو هفتــه آینــده 

پیشــتاز شــود.
یــک دادگاه هفتــه گذشــته نخســت وزیر پیشــین 
در  ناتوانــی  دلیــل  بــه  را  دختــرش  و  پاکســتان 
ــراى خریــد  ــی ب ــی قانون ــع مال مشــخص کــردن مناب

آپارتمان هایــی در لنــدن مجــرم شــناخت. 
شــریف کــه بــراى ســه دوره نخســت وزیر پاکســتان 
بــوده بــه تحمــل 10 ســال حبــس و پرداخــت 10.۵ 
ــراى  ــد. ب ــوم ش ــدى محک ــه نق ــر جریم ــون دال میلی
ــون  ــس و 2.٦ میلی ــم هــم 7 ســال حب ــرش مری دخت

دالــر جریمــه نقــدى در نظــر گرفتــه شــد.
ــواز  ــاد ن ــدر دام ــد صف ــن محم ــن دادگاه همچنی ای
شــریف را هــم بــه یــک ســال حبــس محکــوم کــرد. 

ــه گذشــته دســتگیر شــد. صفــدر هفت
ــه دادگاه  ــس از آنک ــته پ ــال گذش ــریف س ــواز ش ن
ــده فســاد  ــا پرون ــی پاکســتان وى را در ارتبــاط ب عال
مالــی مجــرم شــناخته و رد صاحیــت کرد از ســمتش 
ــات را رد کــرده و  ــن اتهام اســتعفا کــرد. او تمــام ای

ــا را سیاســی دانســته اســت. آنه

بازداشت شدند و    دخترش  پاکستان     نخست وزیر     سابق     

اعالمیه طرح احزاب، جریان های سیاسی
 برای برگزاری انتخابات شفاف

قول اردوى ۲۰۹ شاهین:

طالبان پس از تجاوز جنسى
 باالى سه عضو زن گروه داعش آنان را کشتند
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