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انتخاباتی  شکایاِت  کمیسیون  که  زمانی  تا  قانونی،  نظر  از 
بررسی های خود را انجام ندهد و در این مورد موضع گیری 
رسمی نکند، هرگونه سخن گفتن از رفتن انتخابات به دور 
شاید  می شود.  پنداشته  انتخاباتی  خالف ورزِی  یک  دوم، 
گمانه زنی هایی  باشند  داشته  حق  رسانه ها  و  کارشناسان 
انجام دهند، ولی مسووالن ارشد کمیسیون  این مورد  در 
انجام  وقت  از  قبل  پیش داوری های  ندارند  حق  انتخابات 
دهند، حتا اگر دقیقاً بدانند که رفتن انتخابات به دور دوم 
حتمی شده است؛ چون از نظر قانونی هنوز به اعالم نتایج 
احتمال  میان،  این  در  و  باقی ست  دیگر  هفتۀ  دو  نهایی، 

تغییراِت بسیار وجود دارد

انتخابات  بر  که  اروپا  اتحادیه  انتخاباتی  ناظران 
روز  اند،  داشته  نظارت  افغانستان  ریاست جمهوری 
استقبال  انتخابات  این  اولیه  نتایج  اعالم  از  دوشنبه 

کردند.
اتحادیه  انتخاباتی  ناظران  گروه  رییس  برمان  تیس 
اروپا در بیانیه یی از اعالم نتایج انتخابات پنجم اپریل 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توسط کمیسیون 

مستقل انتخابات کشور استقبال کردند.
برمان اعالم کرد همکاری بین کمیته انتخاباتی دولت 

افغانستان و ناظران این اتحادیه عالی بوده است.
توانستند  اروپا  اتحادیه  ناظران  کرد  برمان خاطرنشان 
کار حرفه یی خود را در نظارت بر این شمارش آراء 

به انجام برسانند.
وی افزود:» ما از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
افزایش دهد و  را  می خواهیم شفافیت عملکرد خود 

اعالم  را  پایگاه های رای گیری  از  اولیه هر یک  نتایج 
کند.«

برمان تأکید کرد ناظران انتخاباتی این اتحادیه تا مراحل 
نهایی انتخابات از جمله مرحله دوم این انتخابات به 
نظارت بر این انتخابات خواهند پرداخت و به ارزیابی 
معیارهای  و  افغانستان  قوانین  با  انتخابات  این  تطابق 
بین المللی خواهند پرداخت....            ادامه صفحه 7
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اي پسر، مراقب باش که به خاموشي عادت کني. من از سكوت هیچ گاه 
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ما برنده هستیم، ضرورتی به دوِر دوم نیست

نیروهای امنیتی افغانستان آماده گی خود را برای تامین 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  برگزاری  امنیت 

کشور اعالم کردند.
در  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کریمی،  محمد  شیر 
نشست شورای امنیت ملی کشور از آماده گی نیروهای 
امنیتی و ارتش افغانستان برای تامین امنیت دور دوم انت
خابات...                                    ادامه صفحه 7

والیتي  ننګرهار  د  او  جرګه  وليس  په 

نازیانو  شورا ځينې استازي وايي، چې په 

ولسوالۍ کې د لشکر اسالم، لشکر طیبه 

او جیش املسلمین ډلې او افغان طالبانو 

کورنۍ  زرګونه  اوله  له  جګړې  د  ترمنځ 

سیمې پرېښېدو ته اړې شوي دي. هغوی 

وايي، ستونزه ډېره جدي او خلک له ګڼو 

یې  حکومت  چې  دي،  مخ  رسه  ستونزو 

باید داد ته ورسېږي.

خلکو  د  ننګرهار  د  کې  جرګه  وليس  په 

ورځپاڼې  ماندګار  مومند  فریدون  استازي 

ته په مرکه کې وویل، چې په نازیانو ولسوالۍ کې 

سیمې  او  مخ  رسه  ستونزو  ګڼو  له  خلک  ځايي 

پرېښودو ته اړ شوي دي.

پاکستانۍ  د  کې  ولسوالۍ  دې  په  وویل،  هغه 

د  طالبانو  افغاين  او  اسالم  لشکر  ډلې  والې  وسله 

بل  یو  لوري  دواړه  امله  له  اختالفاتو  منځي  خپل 

ته په مورچو کې ناست دي او د جګړې د پیلېدو 

احتامالت خورا نېږدې او ډېر شوي دي.

د ده په خربه، له تېرو دوو کلونو راهیسې د منګل 

باغ تر مرشۍ الندې د لشکر اسالم وسله وال ډله د 

شینوارو په غني خېلو، سپین غر، نازیانو او 

اچین ولسوالیو کې مېشته ده، چې اوس یې 

شوي  ډېر  اختالف  رسه  طالبانو  افغاين  له 

دي.

د  پخوا  ډله  دغه  کړه،  زیاته  مومند  ښاغيل 

ډیورنډ له کرښې هاخوا په تیرا او باړه سیمه 

پیلېدو  د  جګړې  د  اوس   (( اوسېده:  کې 

امکانات او احتامالت بېخي ډېر دي. هره 

ګړۍ د دې امکان شته چې جګړه پيل يش. 

تر اوسه جګړه نه ده پيل شوې. 

د  جګړې  د  اختالفاتو  دغو  د  وویل،  هغه 

پیل له وېرې له سیمې یوشمېر کورنیو خپلې مېنې 

ته  سیمو  لرو  کې  ولسوالۍ  نازیانو  په  یا  پرېښي، 

تليل، یا نورو ولسوالیو او ښار ته را کډه شوي دي.

 ادامه صفحه 6
په وليس جرګه کې...                   

رییس ستاد مشترک ارتش:
آمادۀ تأمین امنیت دور دوم 
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به  را  دولتی  افغانستان،  بعدی  رییس جمهور 
بودجه  رشِد  به  رو  کسر  با  که  می برد  میراث 
منجر  است  ممکن  وضیعت  این  است.  مواجه 
شدِن  بیکار  و  کلیدی  برنامه های  تعطیلِی  به 

ده هاهزار کارمند دولت شود.
تالش  گذشته  دهۀ  یک  در  غربی  کشورهای 
کردند اقتصاد افغانستان را خودکفا بسازند، اما 
درآمد دولت هم چنان رو به کاهش است که با 
خروج نیروهای خارجی و خشک شدن جریان 
کمک ها، این کشور را در مضیقۀ اقتصادی قرار 

خواهد داد.
درصد   ۲۰ حدود  ـ  جاری  بودجۀ  کسری 
حالتی  در  آن هم  ـ  افغانستان  کلی  هزینه های 
به  را  انتقال سیاسِی شکننده  افغانستان یک  که 
را  کشور  این  نوپای  اقتصاد  می گیرد،  تجربه 

متالطم ساخته است.
اضافِی  کمِک  درخواست  افغانستان  مقامات 

خارجی را برنامه ریزی کرده اند، اما در حالی که 
ایاالت متحده و ناتو کمک های مالی و نظامِی 
به  می دهند، دست رسی  کاهش  امسال  را  خود 
تضمین شده  اضطراری  کمک های  این گونه 
در  خزانه  کل  مدیر  آقا،  محمد  الحاج  نیست. 
وزارت مالیه می گوید »اگر ما در دو ماه آینده 
کمک اضافی دریافت نکنیم، با مشکل بودجه یی 
روبه رو می شویم که بیشتر آن را معاش کارمندان 
بودجۀ  آقا،  محمد  گفتۀ  به  می دهد.«   تشکیل 
۲.۵ میلیارد دالری جاری افغانستان، حدود ۴۰۰ 
مسأله  این  و  داشت،  خواهد  کسر  دالر  میلیون 
مصارِف  تا  ساخت  خواهد  مجبور  را  مقامات 
دور  می رود  انتظار  دهند.  کاهش  را  دولت 
فصل  آغاز  و  ریاست جمهوری  انتخابات  دوم 
عمیق تر  را  افغانستان  بودجۀ  حفرۀ  جنگ ها، 

بسازد.
افغانستان  جهانی،  بانک  داده های  به  توجه  با 
نگه داشتن  فعال  برای  آینده  دهۀ  یک  در 
هزینۀ  تأمین  و  زیرساخت ها  تقویِت  دولت، 
میلیارد   ۷ از  بیش  به  ساالنه  پولیس،  و  ارتش 
که  دارند  وجود  نشانه هایی  اما  دارد.  نیاز  دالر 

این  تمام  است  ممکن  کمک کننده گان خارجی 
پول را نپردازند. قرار بود کمک های مالی دولت 
امریکا به افغانستان در سال جاری ۲.۱ میلیارد 
را  مبلغ  این  از  نیمی  تنها  اما کنگره  باشد،  دالر 

تأیید کرد.
مشکالت  وخامت  متحده  ایاالت  مقامات 
استدالل  اما  می پذیرند،  را  افغانستان  اقتصادی 
متوقف  بدون  می تواند  کشور  این  که  می کنند 
دولت،  کارمندان  معاش  پرداخت  کردن 
بودجۀ خود را ثابت نگه  دارد.  آن ها هم چنین 
اصالحات  اجرای  با  که  می کنند  خاطرنشان 
کن  دارد.  درآمد وجود  افزایش  امکان  کلیدی، 
امریکا  سفارت  هماهنگ کنندۀ  مدیر  یاماشیتا، 
در کابل می گوید: »مساله، ارایۀ کمک های مالی 
باید  درآمد  افزایش  برای  دولت  نیست.  بیشتر 

یک سلسله اقدامات را انجام دهد«.
رکود  با  انتقال  دورۀ  قطعًا  می گوید،  یاماشیتا 
می کند  اضافه  اما  بود.  خواهد  توام  اقتصادی 
جلوگیری  برای  می تواند  افغانستان  دولت  که 
از قطع معاش کارمندان دولت، مصارف را در 

بخش های دیگر کاهش دهد.
کشورهای  پول  با  برنامه  ده ها  که  وجودی  با 
افتاده  به راه  داخلی  درآمد  افزایش  برای  غربی 
بود، بودجۀ دولت هنوز هم وابسته به کمک های 
خارجی است. مالیات و تعرفه های گمرکی تنها 
تشکیل  را  افغانستان  درآمد  توجه  قابل  منبع 
می دهد، اما روند جمع آوری آن هنوز با مشکالت 
همراه است. بر مبنای گزارش سرمفتش خاص 
در  »فساد  )سیگار(،  افغانستان  بازسازی  برای 
است.«  کرده  النه  افغانستان  گمرکات  تاروپود 
وزارت مالیۀ افغانستان عمل کرد چند پروژه یی 
را که به منظور بلند بردن درآمد توسط ایاالت 
متحده و دیگر کشورهای خارجی با هزینه های 
بزرگ به راه افتاده بودند، ثبت کرده است. اسناد 
اجرت  چوب،  تولید  شامل  که  پروژه ها،  این 
نفت  نقل  و  حمل  و   مس  استخراج  راه آهن، 
می شوند، به دست واشنگتن پست افتاده است. 
این اسناد نشان می دهند که تقریبًا هیچ کدام از 

این پروژه ها عاید نداشته است.
درآمد گمرک و مالیات هم چنان کمتر از مقدار 
رییس  وردک،  نجیب اهلل  است.  پیش بینی شده 

گمرک افغانستان می گوید، از ماه دسمبر تا ماه 
مارچ، درآمد کل گمرک ۱۲۰ میلیون دالر کاهش 
داشته است. درآمد امسال گمرک افغانستان، ۵۶۰ 
میلیون دالر پیش بینی شده بود.  وردک می گوید: 
»معامالت بازرگانی به طور قابل توجهی کاهش 
یافته است، و من امیدوارم که با روی کار آمدن 
حکومت جدید، این معامالت افزایش یابد.«  او 
ساختمانی،  مواد  بازار  ُکندی  که  می کند  اضافه 
کاهش  عمدۀ  دالیل  از  بود،  پُررونق  زمانی  که 
درآمد مالیاتی است. پایان یافتن مأموریت رزمی 
نیروهای امریکایی در ختم سال جاری و فضای 
بالتکلیفی به میان آمده، تأثیر خود را بر اقتصاد 
افغانستان گذاشته است. قیمت مسکن، کاهش 
یافته است. سرمایه گذاری خصوصی در بخش 

معادن و کشاورزی نیز ضربه دیده است.
هنگامی که رییس جمهور حامد کرزی از امضای 
متحدۀ  ایاالت  با  دوجانبه  امنیتی  توافق نامۀ 
بیشتر  افغانستان  اقتصاد  کرد،  امریکا خودداری 
انتخابات  انتظار می رود  زیر فشار قرار گرفت. 
تفرقه برانگیز  به شدت  که  ریاست جمهوری 
بیافزاید. هر دو  بالتکلیفی  این  به  بود،  خواهد 
سوء  مورد  در  ریاست جمهوری،  پیشتاز  نامزد 
اگر  مالِی دولت علنی سخن گفته اند.  مدیریت 
مشکالت، چنان که انتظار می رود، باقی بمانند، 
یا  شد  خواهد  مجبور  جدید  جمهور  رییس 
هزینۀ دولت را به طرز چشم گیری کاهش دهد 
عبداهلل  بخواهد.  کمک  دیگر  کشورهای  از  یا 
عبداهلل، در یکی از مصاحبه های خود گفته بود، 
پول  جهانی  جامعۀ  از  است  ممکن  »افغانستان 

بیشتر ی تقاضا کند«.
بازسازی  برای  خاص  سرمفتِش  گزارش 
و  بردن  بین  از  که  می کند  استدالل  افغانستان 
»به  گمرکات  در  فساد  رساندن  اقل  حد  به  یا 
طور بالقوه می تواند درآمد را دو برابر افزایش 
که  می گویند  افغانستان  مقامات  اما  دهد«.  
با  نمی توان  را  کنونی  اضطراری  وضیعت 
از  تن  چند  کرد.  چاره  اقتصادی  اصالحات 
مقامات می گویند، دولت تنها چند ماه با بحران 
مالی فاصله دارد که ممکن است منجر به توقف 
هزاران  و  کارگران  معلمان،  معاش  پرداخت 

کارمند دیگر دولتی شود.
نامش  نخواست  که  افغانستان  ارشد  مقام  یک 
ماه  سه  تا  اوضاع  »اگر  گفت،  شود  فاش 
معاش  پرداخت  در  دولت  نیابد،  بهبود  آینده 
مهم  پروژه های  مصارف  تأمین  و  کارمندان 
سربازان  حقوق  داشت«.  خواهد  مشکل  دیگر 
کمک های  با  افغان  پولیس  مأموران  و  ارتش 
خارجی تأمین می شود، پس حالت کنونی روی 
اما  داشت.  نخواهد  تاثیر  آن ها  معاش  پرداخت 
بیشتری  انتظار می رود دولت مسوولیت بخش 
عهده  به  آینده  سال های  در  را  بودجۀ خود  از 
بگیرد، و به نظر می رسد کاستی های مالی فعلی، 

پیش نمایِش مشکالت آینده باشد.
درصد   ۲۰ حدود  امسال  افغانستان  بود  قرار 
کند.  تأمین  داخلی  منابع  از  را  خود  بودجۀ  از 
با کاهش  امیدوار بودند  ایاالت متحده  مقامات 
انقباض  جلو  خارجی،  کمک های  تدریجی 
درآمد  و  بگیرند  را  افغانستان  اقتصاد  ناگهانِی 
داخلی پیوسته افزایش یابد. اما در حال حاضر 
به نظر می رسد که چنین انقباضی اجتناب ناپذیر 

است.
که  دارند  وجود  »نشانه هایی  می گوید،  یاماشیتا 
مدیریت مالِی عمومی به طور قابل توجهی بهبود 
یافته است، اما جمع آوری مالیات در جهتی به 

حرکت نیافتاده است که ما می خواهم.«
محمد آقا می گوید، »اگر جامعۀ جهانی کمبود 
آینده  شش ماه  برای  می توانیم  کند،  تکمیل  را 
به  نه؛   آن،  کنیم. در غیر  اداره  را  بودجۀ خود 

هیچ صورت!« 

منبع: 
/22/apr/2014/http://www.theguardian.com/world

afghanistan-economy-revenue-budget-shortfall
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خزانۀ خالِی دولت در انتظار رییس جمهوِر جدید  

مهلت  انتخاباتی  شکایاِت  کمیسیون  که  حالی  در 
تمدید  دیگر  بارِ  یک  را  شکایت ها  درِج  ۲۴ساعتۀ 
کرده است، نامزداِن پیشتاز گفته اند که مهلت داده شده 
اولیه در وب سایت  نتایج  از درج  کافی نیست و پس 
کمیسیون، باید سه روز دیگر به آنان فرصت داده شود.
طبق قانون، با درج شکایاِت انتخاباتی از سوی نامزدان 
قرار  بررسی  مورد  دیگر  بارِ  یک  اولیۀ  نتایج  پیشتاز، 
کار  در  تقلبی  یا  و  اشتباه  که  صورتی  در  و  می گیرد 
انتخابات  کمیسیوِن  سوی  از  اعالم شده  ارقامِ  باشد، 
تغییر می یابند. بنابراین، نامزدان اعتراض کرده اند که در 
دیگر دقت صورت گیرد و  بارِ  باید یک  شمارِش آرا 
نیز، سرنوشِت آرای قرنطینه و مشکوک و باطل روشن 
گردد. اما این اعتراض درست زمانی صورت می گیرد 
دوم  دور  به  انتخابات  رفتِن  از  سخن  همه جا  در  که 
است؛ سخنی که پیش از روشن شدِن سرنوشِت آرای 

باطل و قرنطینه، سخت غیرقانونی می نماید.
بدون شک، رفتن انتخابات به دور دوم، مطابق شرایِط 
پیش آمده قابل پیش بینی ست و سخن زدن از آن طبیعی؛ 
انتخابات به دور دوم،  اما سوگ مندانه که داعیۀ رفتِن 
بیشتر نوعی تبلیغات است تا یک راه حل منطقی؛ و این 
می رساند که برخی ها سعی دارند با به راه انداختِن یک 
جنگ روانی، انتخابات را عماًل به دور دوم بکشانند. 
پرسش های  به  انتخاباتی  کمیسیون های  هنوز  زیرا 
برحِق نامزدان پیشتاز، پاسخ روشن ارایه نکرده اند. به 
گونۀ نمونه، باطل شدِن یک صدهزار رای مردم هرات، 
سخت پرسش برانگیز است که باید مطابق اسناد، آن را 

پاسخ گفت.
این جنِگ روانی از موضِع دو نامزد پیشتازِ انتخابات نیز 
نتایج اولیه، نامزد  روشن است. چنان که پس از اعالم 
انتقاد  کمیسیون  کارکرد  از  عبداهلل،  دکتر  اول  پیشتازِ 
انتخاباتی شد؛  از کمیسیون های  پاسخ  کرد و خواهاِن 
اما نامزد درجه دو، به شدت از رفتن انتخابات به دورِ 
دوم استقبال کرد و آماده گی خود را اعالم نمود. حال 
آن که مطابق برخی از گزارش ها و نیز اسناد و شواهدی 
که روزانه در شبکه های اجتماعی و برخی از رسانه ها 
منتشر می شوند، به نظر می رسد که اگر کمیسیون های 
ارایه  پاسخ  معترض  نامزداِن  پرسش های  به  انتخاباتی 
کنند، سرنوشِت انتخابات در همین دورِ نخست روشن 

خواهد شد.
کمیسیون های  در  افراد  که  می رسانند  گزارش ها 
عمل  سیاسی  بیشتر  و  نبوده اند  بی طرف  انتخاباتی، 
مردم  تنها  اینک  آنان،  کارکرد  نتیجۀ  در  که  کرده اند 
از  سخت،  بسیار  شرایطی  در  مردم  شده اند.  قربانی 
انتخابات استقبال کردند و با پذیرفتن خطر، ساعت ها 
به  را  رای شان  تا  ایستادند  طوالنی  صف های  در 
این فداکاری مردم  اما سوگ مندانه  بریزند.  صندوق ها 
با عملکرد چند نفر در کمیسیون های انتخاباتی به هیچ 
برای  نفر  پنج  دیگر،  عبارت  به  و  است  انگاشته شده 
پنج میلیون تصمیم گرفته اند. از این رو به نظر نمی رسد 
که مردم همین گونه آرام بنشینند تا پنج نفر سرنوشِت 
انتخاباتی  کمیسیون های  بنابراین،  کنند.  تعیین  را  آنان 
باید حساب رای مردم را روشن کنند. با این همه اگر 
هیچ  نیز  مردم  و  نشود  روشن  مردم  آرای  سرنوشت 
واکنشی در این زمینه از خود نشان ندهند و در نتیجه، 
انتخابات به دور دوم برود؛ از کجا معلوم که بازهم یک 

نامزد بتواند آرای ۵۰+۱ را به دست بیاورد؟ 
عملکرد سیاسی کمیسیون ها، بی تردید که در دورِ دوم 
نیز وضعیت را متشنج خواهد ساخت و آن زمان، وضع 

بدتر از امروز خواهد بود!
 

کمیسیون های انتخاباتی 

باید سرنوشِت آرای مردم را روشن کنند!
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سواالت  به  مالزیایی  دانشجویان  جمع  در  امریکا  جمهوری  رییس 
آن ها در مورد مسائل مختلف پاسخ داد.

برای  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  میل،  دیلی  گزارش  به 
بیش از یک ساعت به سواالت دانشجویان در مالزی پاسخ داد که 
این سواالت بیشتر بر مسائل شخصی رییس جمهوری امریکا متمرکز 

بود تا سواالت مختلف در مورد سیاست های امریکا، قاهره و آسیا.
که  رابطه  این  در  دانشجویان  از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  اوباما 
»آن  مادرش  به  اوباما  بوده است،  پشیمانی وی چه  ابراز  بزرگترین 
دونهام« که در سال ۱99۵ به دلیل بیماری سرطان جان خود را از 

دست داده اشاره کرد.
اوباما در پاسخ به این سوال گفت: پشیمانم که چرا زمان بیشتری را 
با مادرم سپری نکردم. مادر من زود جان خود را از دست داد. او یک 
سال بزرگتر از سن فعلی من جان خود را از دست داد. این اتفاق 
خیلی سریع رخ داد ظرف شش ماه. آن زمان دوران جوانی من از 
۲۰ تا 3۰ سال بود که من مشغله زیادی در زندگی ام داشتم. همیشه 

با مادرم در ارتباط نبودم تا در مورد مسائل مختلف سخن بگوییم.
کوآالالمپور  در  دانشجویان  این  جمع  در  امریکا  جمهوری  رییس 
گفت: آنچه شما در نهایت در ذهن تان به یاد می آورید این است که 
نتوانستم حتی  افرادی وجود دارند که شما آن ها را دوست دارید. 
یک روز و یا حداقل بیشتر با مادرم باشم تا ببینم او در مورد چه 

مسائلی فکر می کند و چه کاری انجام می دهد.
دانشجوی دیگری از اوباما خواست که بگوید که آرزوهای وی در 
سن جوانی چه بوده و اینکه آیا وی به اهدافش رسیده است یا خیر.
مقاطع  برخی  در  وی  که  گفت  سوال  این  به  پاسخ  در  اوباما 

تحصیلی اش درس هایش را جدی نگرفته بود.
زندگی  یک  از  سرکش  جوانی  را  خود  امریکا  جمهوری  رییس 

خانوادگی پیچیده خواند که بدون پدر در خانه بزرگ شد.
اوباما افزود: خانواده چشمگیر منبع شادکامی و سعادت است.

رییس جمهوری امریکا در پاسخ به سوال دیگری در این رابطه که 
وی امیدوار است چه میراثی از خود به جای بگذارد پاسخ طوالنی 
داد و به مسائل مختلفی از جمله اینکه می خواهد یک پدر خوب و 

یک شوهر عالی باشد، اشاره کرد.
ریاست  دوران  در  میراثش  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  اوباما 
جمهوری به پاسخ دولتش به بحران مالی پس از سال ۲۰۰9، ارتقای 
فرصت اقتصادی بزرگتر برای همه مردم، مهار تسلیحات شیمیایی 
سوریه، تشویق به ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطین و اولین رییس 

جمهوری امریکا که به میانمار سفر کرده، اشاره کرد.

کنیــا؛
النۀ جـدید الـقاعده

نویسنده: پال هیداگو
عماد  ـ  ماندگار  فارسی:  به  برگردان 

عابدی

سومالیا،  ارتش  گذشته،  ماه  چند  جریان  در 
و  منطقه یی،  محلی،  نیروهای  با  همکاری  در 
شبه نظامی  گروه  بر  است  توانسته  بین المللی 
اسالم گرای الشباب چیره شود.  تقریبًا هر هفته 
شهرهای  از  دیگر  یکی  که  می رسد  گزارش 
است.  شده  خارج  الشباب  کنترل  از  سومالیا 
سومالیا،  پایتخت  موگادیشو،  در  مقامات 
الشباب  کامل  نابودی  آن ها  هدف  می گویند 
است و پیش بینی می کنند که به زودی بساط این 
سازمان وابسته به القاعده از این کشور برچیده 

خواهد شد.
را  خود  پای  جای  القاعده  یک سو  از  اگر  اما 
دیگر  سوی  از  می دهد،  دست  از  سومالیا  در 
کشور  در  می کند  تالش  به شدت  سازمان  این 
همسایه النۀ دیگری برای خود دست و پا کند.  
در اثر حضور فعال و رو به رشد الشباب، کنیا 
در حال تبدیل شدن به کانون بعدِی افراط گرایی 
در جهان است، و تالش های دولِت کنیا برای 
بوده  ناکام  کنون  تا  روند  این  کردِن  معکوس 

است.
اعضای الشباب را هنوز هم در درجۀ 
اول سومالیا یی ها تشکیل می دهند، اما 
این گروه از مدت ها پیش می خواهد 
صادر  کنیا  به  را  خود  ایدیولوژی 
جغرافیایی  نزدیکی  دلیل  به  و  کرده 
به  رو  آسیب پذیری  و  کشور  این 
برابر  در  آن  مسلماِن  جمعیت  رشد 
اندیشه های رادیکال، در این جا حضور 
فیزیکی بیابد.  از سال ۲۰۱۲ بدین سو، 
می سازد،  تبلیغاتی  فیلم های  الشباب 
در رسانه های اجتماعی حضور دارد، 
و مجله های الکترونیکی به انگلیسی و 
سواحیلی، زبان های اصلی کنیا پخش 
می کند.  الشباب، همچنان برای جذب 
هواداراِن جدید از رسانه های اجتماعی 
استفاده می کند؛ شبه نظامیان مشکالِت 
خود در سومالیا را با وضعیت اسفبار 
مسلماناِن به حاشیه رانده شده در کنیا 

مقایسه می کنند. 
افتاده  کارگر  راهبرد  این  که  می رسد  نظر  به 
گذشته  سال  چند  در  کنیایی  صدها  است.  
جذب القاعده شده اند. تالش های این گروه در 
این اواخر، به دلیل کاهش یافتن فضای عملیاتی 
آن در سومالیا، شتاب بیشتر یافته است. در حال 
کنیا  در  تروریستی  و  فرقه یی  حوادث  حاضر 
به  مسیحیان  به  حمله  است.  افزایش  حال  در 
حوادث  و  است،  شده  مبدل  معمول  امر  یک 
نگران کننده یی مانند موتر بمب گزاری شده یی 
شد،  ساخته  خنثا  مومباسا  در  مارچ  ماه  در  که 
پیش نمایشی از حوادث به مراتب بدتری است 

که احتماالً در پی می آید.
وضوح  به  کنیا  دولت  اقدامات  و  سیاست ها 
القاعده را در استخدام افراد جدید کمک کرده 
است. مسلمانان تنها حدود ده درصد از جمعیت 
کنیا را تشکیل می دهند و برای احساس محروم 
بودن خود دالیل مشروع دارند.  سال ها است 
در  ساکن  سومالیایی  اقلیت  کنیایی  مقامات  که 
این کشور را تقریبًا در هر حادثه یی مربوط به 
تروریسم و یا جنایت های پیچیدۀ دیگر مقصر 
جاری،  ماه  آغاز  در  مثال،  عنوان  به  می دانند. 
در  تروریستی  حوادث  از  موجی  به  پاسخ  در 

کنیا یک سره ۴۰۰۰ مسلمان  نیروهای  نایروبی، 
را که بیشترشان اقلیت سومالیایی بودند گرفتار 
کردند.  این گونه انگشت نما ساختن مسلمانان، 
است؛  نشسته  کنیا  اجتماعی  شعور  در  اکنون 
برجسته سازی  اصلی  دلیل  را  آن  می توان  که 
قومی و شورش های خشونت آمیز علیه اقلیت 

سومالیایی دانست.
خشونت،  و  بی کفایتی  فساد،  به  کنیا  پولیس 
یافته  شهرت  مسلمانان،  برابر  در  ویژه  به 
است.  این، اقلیت های قومی را بیشتر به سوی 
مثال،  طور  است.  کشانده  افراطی  اسالم گرایان 
اصلی  کانون  به  که  مومباسا،  ساحلی  شهر  در 
پولیس  است،  شده  تبدیل  افراط گرایی  رشد 
در طول  دارد.  به گزینشی عمل کردن شهرت 
روحانیون  از  تعدادی  نیم گذشته،  و  سال  یک 
کشته  گلوله  ضرب  به  اسالمی  پُرسروصدای 
جدی  تحقیقات  هرگز  پولیس  اما  اند،  شده 
این  است.   نداده  انجام  این حوادث  مورد  در 
مسأله باعث شده است که بسیاری از مسلمانان 
را  ها  قتل  این  تلویحًا  پولیس  یا  که  بپندارند 
قاتالن  از  مخفیانه  که  این  یا  و  کند  می  تایید 
زمان  آن  از  می کند.  پشتیبانی  روحانیون  این 
نیروهای  علیه  خشونت بار  تظاهرات  کنون،  تا 
از  لرزه آورده است. پس  به  را  امنیتی مومباسا 

آن که پولیس در ماه فبروری به مسجد موسی 
یورش برد، وضیعت بدتر شد. مأموران پولیس 
و  ضرب  از  پس  را  نمازگزاران  از  نفر  صدها 
شتم در مأل عام به زندان کشیدند. جای تعجب 
فوران کرد.  تظاهرات  دیگر  بار  نیست که یک 
به  القاعده درست چیزی را به دست آورد که 

دنبالش بود.
دولت  ناتوانایی  از  هم چنین  نظامیان  شبه 
سومالیا  با  کشور  این  مرز  کنترل  برای  مرکزی 
سود برده اند. در گزارش مجلس کنیا که در ماه 
نیروهای  است  شده  ادعا  شد،  منتشر  جنوری 
را  ماندرا  مرزی  شهر  کنترل  کشور  این  امنیتی 
به  این،  بر  عالوه  اند.  کرده  واگذار  القاعده  به 
در  که  کنیا  اطالعاتی  سرویس های  گزارش 
القاعده دو سوم  بیرون درز کرد،  به  اکتوبر  ماه 
شهرستان گاریسا را نیز در اختیار دارد. گاریسا 
ثابت  استراتژیک  شهرستان  یک  القاعده  برای 
شده است، نیم میلیون پناهندۀ سومالیایی در این 
شهرستان زنده گی می کنند. این پناهنده گان، که 
از جنگ داخلی سومالیا فرار کرده اند، سال ها، 
حتا دهه ها را در بی سرنوشتی در اردوگاه ها به 

سر برده اند.
تا  القاعده  تالش های  به  کنیا  دولت  تند  پاسخ 

این  از  پیش  است.  داشته  عکس  نتیجۀ  کنون 
پناهنده گان اجازه داشتند در شهرهای هم جوار 
کار کنند، اما پس از وقوع یک سری حمالت 
داده  نسبت  الشباب  هواداران  به  که  فرقه یی 
شد، وزارت کشور کنیا از پناهنده گان خواست 
سومالیا  به  ورنه  بمانند  خود  اردوگاه های  در 
برگردانده خواهند شد. همه می دانند که شماری 
همدردی  القاعده  با  سومالیایی  پناهنده گان  از 
آن ها،  گردن  به  گناه  همۀ  انداختن  اما  دارند، 
انداخته  الشباب  دامن  به  بیشترشان  را  شمار 

است.
الشباب به آرامی مانند طالبان در مناطق قبیله یی 
خود  برای  کنیا  مرزی  منطقۀ  در  پاکستان، 
بین المللی  و  منطقه یی  مقامات  پایگاه می سازد. 
فرستاده  کی،  نیکالس  استند.  نگران  به وضوح 
سازمان ملل به سومالیا در ۲۴ مارچ هشدار داد 
که به دلیل عملیات جنگی در سومالیا، القاعده 
روز  یک  کند.  مکان  نقل  کنیا  به  است  ممکن 
بعد، اوهورو کنیاتا، رییس جمهور کنیا، به طور 
رسمی از واشنگتن تقاضا کرد تا این کشور را 
امنیت مناطق مرزی کمک  در نظارت و تأمین 
در  متحده  ایاالت  سفیر  گودک  رابرت  و  کند 
کنیا استقرار ماموران اف بی آی در این کشور 

را تأیید کرد.

خود،  پاکستانی  همتای  خالف  بر  کنیا،  دولت 
از این شبه نظامیان پشتیبانی نمی کند، و به بقای 
ایجاد یک  این مورد،  ندارد. در  آن ها عالقه یی 
حمایت  میزان  به  زیادی  حد  تا  امن  پناهگاه 
به  نایروبی  چون  دارد.   بسته گی  محلی  مردم 
شهرونداِن  به  فشار  و  کوته بینانه  سیاست های 
مسلمان ادامه می دهد، به نظر می رسد که امکان 
بیشتر  واقعیت  به  احتمال  این  شدن  تبدیل 

می شود.
هر چند ممکن است کنیا مجبور باشد بر ضد 
افراطی ترین عناصر این گروه ها از زور استفاده 
نابودی  که  است  داده  نشان  تجربه  اما  کند، 
مقدور  زور  از  استفاده  با  تنها  افراط گرایی 
و  عادالنه  سیاسی  محیط  یک  نبود  نمی باشد. 
مسالمت آمیز افراد محروم را به ایدیولوژی های 
افراط گرایانه می کشاند، که این وضعیت حضور 
القاعده را فراتر از مرزها و هویت ها در منطقه 

دایمی خواهد ساخت.
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بزرگترین پشیمانی اوباما 
در زنده گی اش

صدور حکم اعدام برای 38 عضو اخوان و 

حبس ابد برای 491 تن دیگر

دادگاه جنایی مصر با صدور حکمی 38 تن از اعضای اخون المسلمین 
را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، دادگاه والیت المنیا مصر روز 
دوشنبه با صدور حکمی 38 تن از اعضای اخوان المسلمین به اعدام 

و ۴9۱ تن دیگر از آن ها را به حبس ابد محکوم کرد.
اخوان  اعضای  و  رهبران  از  تن   ۶83 پرونده  گزارش،  این  بر  بنا 
المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه برای تعیین تکلیف 

برای مفتی مصر ارسال شده  است.
ارسال پرونده متهمان مصری برای مفتی این کشور به این معناست 
که برای آنها حکم اعدام صادر شده است و به این ترتیب در جلسه 

امروز اولین حکم دادگاه مصر علیه بدیع صادر شده است.
احکام صادر شده در ارتباط با حوادث استان المنیا پس از برچیدن 
تظاهرات اخوان المسلمین در قاهره است که به کشته شدن ده ها تن 

از جمله چندین پلیس انجامید.
المسلمین  اخوان  اعضای  و  رهبران  علیه  زیادی  دادگاه های  تاکنون 
برگزار شده اما این شدیدترین حکمی است که تاکنون علیه اعضای 

این گروه از سوی دستگاه قضایی مصر صادر می شود.



بهاره بیات
بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعالم 
به همین دلیل  آزمایش ها نمی دانند و  آمارِ 
حیواناِت  تعداد  از  دقیقی  سالیانۀ  آمار 
با  اما  ندارد.  در جهان وجود  آزمایش شده 
می توان  شده،  اعالم  ارقام  همین  به  توجه 
تخمین زد که در هر ثانیه تعداد 33 حیوان 
آزمایشگاه ها کشته می شوند. مرگ های  در 
حیوانات  این  سهم  رنج،  و  درد  از  پُر 
است. برای مثال در آزمایش هایی که برای 
تشخیص مواد سمی به کار می برند، میزان 
را  تزریق شده  یا  مواد سمی خورانده شده 
 ۵۰ که  جایی  تا  می دهند  افزایش  مرتب 
حیوانات  این  بمیرند،  حیوانات  درصد 
قبل از مرگ، ۴۰ ساعت شدیدترین دردها 
آزمایش ها،  پایان  از  بعد  می کنند.  تحمل 
کشته  موش ها  مانند  ارزان  حیوانات 
ممکن  گران تر  حیوانات  اما  می شوند، 
است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند، 
آزمایش روی میمون ها معموالً چندین سال 

طول می کشد.

3ـ من می اندیشم پس هستم: 
حیوانات  حقوق  بر  الهی،  ادیان  اکثر  در 

تأکید شده و دستوراتی پیرامون چه گونه گی 
رفتار با آن ها تعبیه شده است و جلوگیری 
از آزار و اذیِت آن ها، یکی از مسایلی بوده  
این  با  است.  شده  گوش زد  همواره  که 
حساب، تغییر رفتار انسان ها با حیوانات، با 
چه مجوزی شروع شده است، از کجاست 
که حیوان به عنوان دیگری بی هیچ حق و 

حقوقی، به حاشیه رانده شده است؟
نگاهی به اندیشۀ دکارت و نوع نگاه او که 
در فلسفۀ ذهن گرایانه ادامه پیداکرده است، 
این  باشد؛  تا حدودی راه گشا  بتواند  شاید 
همان اندیشه یی است که به صاحبش اجازه 
زنده تشریح  زنده  را  می دهد که حیوانات 

کند:
او فیلسوفی نوگرا است و تغییر بنیادی در 
امروز  به  تا  که  نهاده  بنیان  علمی  اندیشۀ 
هم پیامدهای آن ادامه داشته است. دکارت 
اتکا  خویش  عقل  به  فقط  که  بود  مصمم 
کنار  را  گذشته گان  به  ارجاع  و سنت  کند 
بگذارد، از همین رو بود که همه سعی خود 
کند  پیدا  یقینی  امر  که  داد  قرار  این  بر  را 
که خالی از هر سوءظنی باشد. از نظر او، 
از معرفت وجود داشت و  تنها یک شیوه 

محوری  قوانین  او  بود.  یقینی  معرفت  آن 
حقیقی  شناخت  به  بتواند  تا  دید  تدارک 

برسد:
کوچک تر  مسایل  به  را  بزرگ  مسایل  ۱ـ 

تقسیم کنید
۲ـ در استدالل از ساده به مشکل بروید

3ـ تنها آن چیزی را قبول کنید که در ذهِن 
شما روشن است

همه  شد،  تمام  کار  که  زمانی  باالخره  ۴ـ 
چیز را به دقت بررسی کنیـد.

وارد  همین جا  از  تمایز  و  وضوح  مسالۀ 
یک  راه  این  در  او  شد.  دکارت  فلسفۀ 
برای  و  گرفت  پیش  در  را  عملی  آزمون 
طلب یقین به هر آن چه که قابل شک بود، 
شک ورزید. او که منبع شناخت را از دو 
راه عقل و احساس می دانست، به هر آن چه 
کرد؛ چرا  بود شک  آموخته  از حواس  که 
که حس زمینه های بسیاری از فریب پدید 
می آورد، و سپس به این نتیجه رسید که هر 
آن چه از راه تجربه برسد، قابل شک است 
بر  مبتنی  تحلیلی که  مقابل، قضایای  و در 
نباشند.  می توانند محل شک  خرد هستند، 
این ها رفت و معتقد  از  بیشتر  او در شک 
و  ریاضیات  در  حتا  است  ممکن  که  شد 

این  منشای  شویم.  اشتباه  دچار  هم  منطق 
مداوم  که  بود  نامریی  شیطان  اشتباهات، 
امکان  نتیجه،  در  و  می دهد  فریب  را  همه 
شناخت یقینِی ریاضی را هم از ما می گیرد. 
پس از این دوره بود که نهایی ترین آن چه 
را  که “هرگز قابل شک نیست “را یافت. او 
اندیشیدن  می اندیشید و به این که در حال 
است، نمی توانست شک کند. این حقیقت 
غیرقابل تردید را به عنوان پایۀ اندیشه اش 
استدالل هایش  ادامه،  در  دکارت  داد.  قرار 
و  اندیشیدن  میان  تمایزی  کرد:  بیان  را 
اندیشنده وجود دارد، به این معنی که وقتی 
من حکم به وجود خود می کنم، نمی توانم 
چیزی  وجود  به  یا  خود  بدن  وجود  به 
از  بیشتر  و  کنم  فکر  خود  فکر  از  متمایز 
این که وجود خود را به عنوان چیزی که 
فکر می کند، نمی توانم تصدیق کنم. این جا 
سرچشمۀ تمایز میان نفس یا ذهن/آگاهی 

یا بدن است.
دکارت پس از کشف بزرگ خود “من فکر 
به دل مشغولی  می کنم پس هستم”، دوباره 
قضیه یی  چه  “این که  می گردد:  باز  خود 
صدق  معیار  و  باشد  صادق  می تواند 

تردیدناپذیر  قضیۀ  یگانه  به  او  چیست؟” 
خود نگاه می کند و منشای اعتبار صدق آن 

را در وضوح و تمایز می بیند.
آن  چیزی،  بودن  واضح  از  دکارت  منظور 
باشد؛  و حاضر  دقیق  ذهن  برای  که  است 
یعنی همان گونه که اشیا را به عینه می بینم، 
در  ذهن واضح و پایدار باشد. و منظور از 
متمایز آن است که آن چنان دقیق و متفاوت 
از اشیاست که در دروِن خود جز چیزی که 
آن چنان واضح است، در خود چیزی ندارد.
اثبات  براهین  به  اندیشه هایش  ادامۀ  در 
به  اتکا  برای  حتا  که  چرا  می رسد؛  خدا 
است  احتیاج  هم  متمایز  و  روشن  قانون 
)این  شود  رد  فریب کار  شیطان  وجود  که 
شیطان نامریی ممکن است هر لحظه ما را 
دنیای  در  را  ما  و  دهد  فریب  شناخت  در 

توهماِت خود نگه دارد(.
اغاز  این جا  از  اثبات خدای دکارت  برهان 
خدا  از  روشن  تصوری  باید  که  می شود 
اندازۀ  به  باید  )علت  باشد  داشته  وجود 
سعی  او  باشد(.  داشته  واقعیت  معلولش 
تناسب  مدرسی  اصل  از  استفاده  با  می کند 
پی  را  خود  برهان  معلول،  و  علت  میان 
خدا  تصور  خالق  نمی تواند  انسان  بگیرد. 
باشد، زیرا که خداوند مطلق است و انسان 
چون نمی توانسته این تصور را ایجاد کرده 
باشد چرا که شک می کند و کسی که شک 
این که  ایدۀ  بنابرین  است؛  ناقص  می کند 
چیزی غیر قابل شک و مطلق وجود دارد، 
لوح  روی  بر  تجاری  عالمت  یک  مانند 
تضمین کنندۀ  خدا  نتیجه  در  انسان هاست، 
پایۀ  که  است  متمایز  و  واضح  تصورات 
پس  دکارت  می دهد.  را شکل  ما  شناخِت 
از آن که خود را متقاعد کرد که خداوندی 
نگه  مصون  خطا  از  را  ما  که  دارد  وجود 
قضایای  صدق  که  گرفت  نتیجه  می دارد، 
ریاضی به گونه یی شهودی واضح و متمایز 
خطا  از  ریاضیات  به کارگیری  با  و  است 
مصون می مانیم. ریاضیات را برای شناخت 
عالم به کار برد، به نظر دکارت ماده چیزی 
است که امتداد دارد و امتداد یک خصلت 
که  می گوید  او  است.  هندسی  و  ریاضی 
کیفیات  دارند:  صفت  گونه  دو  اجسام 
ثانویه  کیفیات  و  هستند  ذاتی جسم  اولیه، 
حواس  به  متعلقات  و  ذهن  به  وابسته  که 
هستند. ماده در فلسفۀ دکارت چیزی است 
او  نتیجه  در  و  باشد  اندازه گیری  قابل  که 
و  اندازه گیری  قابل  جسمانی  جوهر  میان 
اندیشیدن  آن  صفت  که  روحانی  جوهر 
میان  شکاف  و  می شود  قایل  تمایز  است، 
ذهن و عین در این جاست که عمق واقعِی 

خود را پیدا می کند.

www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة  یکهزار دو صدو  هشتا د و  ششم    y سه  شنبه  9 ثور / اردی بهشت   y 1393 28جماد ی الثانی   y 1435 29اپریل 42014

دالیـل اصـلی ناکـامـی
 در یادگیری زبان

مواجه  اطالعات  و  داده ها  از  انبوهی  حجم  با  این چنین  دوره یی  هیچ  در  بشر 
امکانی  هزاران  بین  از  مناسب  انتخابی  امروز،  انسان  سرگردانی  است.  نبوده 
روشی  انتخاب  در  سرگردانی،  این  و  برنمی تابد  را  کوتاهش  عمر  که  است 
مناسب برای یادگیری یک زبان بین المللی با گسترۀ تولید جهانی، صد چندان 
شده است. کتاب ها، فلم های صوتی تصویری، صنف های آموزشی رسمی و 
یک  فراگیری  امر  تا  کارند  در  انترنت  گستردۀ  پهنۀ  و  نرم افزارها  رسمی،  غیر 
زبان خارجی تحقق یابد. آیا اشکال در بهرۀ هوشی ما دانش جویان است که 
با گذراندن بیش از 12 سال دورۀ مکتب، هنوز نتوانسته ایم در حد قابل قبولی 
زبان بیاموزیم؟ بدون شک اشکال در بهرۀ هوشی و توانایی های ما نیست، بلکه 
مشکل در روش ها و تکنالوژی هایی است که ما با استفاده از آن ها زمان بزرگی 
از زنده گی خویش را از دست داده ایم. عمده ترین دالیل ناکامی در فراگیری 

زبان خارجی، به قرار زیر است:

ترس
ما همیشه زبان را درس مشکلی تصور می کردیم که باید آن را امتحان دهیم و 
بدین دلیل، هرگز فرصت استفاه از آن را به صورتی نیافتیم که از آن لذت ببریم.

تکیه بر محیط مبتنی بر متن
دنیای واقعی زبان، یک دنیای صوتی است. در حالی که سیستم آموزشی ما، 
بر  نیز  تلفظ  مشکل  که  می شد  باعث  این  و  است  بوده  متن  بر  مبتنی  دنیایی 
مشکالت بی شمار ما افزوده شود. به دلیل عدم زیستن در یک محیط واقعی 
در  آموزشی  سیستم  این  نتیجۀ  می کنیم.  بیگانه گی  احساس  آن  با  صوتی 
ارتباط  بتواند  زبان  با  که  کسی  نه  است،  مترجم  تربیت  شرایط،  آرمانی ترین 

برقرار کند.

تکیه بر گرامر
برای  اهمیتی  کمترین  که  می گرفتیم  یاد  کودکان  روش  با  را  زبان  ما  کاش 
دستورات پیچیدۀ زبان نمی دهند. راستی ما، خود چه قدر با گرامر زبان مادری 
کاماًل  موضوع  یک  زبان ها  تمامی  در  گرامری  دستوات  هستیم؟  آشنا  خود 
تخصصی و انتزاعی از زبان است و اگر نه این است، پس این همه رشته های 
دانشگاهی سطح باال در رابطه با دستور زبان چه معنی می دهند؟ حرف زدن با 
رعایت دستورات گرامری زبانی پُر از استثنا، مانند انگلیسی، تقریبًا غیرممکن 

است.

تأکید بر یادگیری لغات
آموزش ما، حفظ کردن فرهنگ های لغت بوده؛ هر معلمی برای خود دیکشنری 
فرهنگ  یک  در  بوده ایم.  آن  کردن  حفظ  به  مجبور  که  می ساخته  کوچکی 
انگلیسی نگاهی به لغت GET یا TAKE بیندازید. دو صفحه معنی مختلف و گاه 
متضاد برای یک لغت، سردرگمی آدمی را در آموزش صدچندان می کند. فرق 
عمدۀ زبان انگلیسی با زبان فارسی در این است که لغات در زبان انگلیسی 
عمدتًا وقتی معنی واقعی دارند که در کنار سایر لغات قرار می گیرند. مثاًل لغت 
Take معنی واضحی ندارد، در حالی که معنی عبارت Take off کاماًل مشخص 

است.
اهمیت دادن به امر خواندن

در هر زبانی، چهار عنصر عمدۀ خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن 
وجود دارد. آن چه در سیستم آموزش رسمی ما بیش از همه به آن پرداخته شده 
صحبت  نیز  رسمی  غیر  صنف های  از  برخی  در  می باشد.  خواندن  امر  است، 
قرار  زبان  واقعی  محیط  در  ما  وقتی  اما  است.  رفته  عنصر  چهار  هم زمانی  از 
و  خواندن  عنصر  باشد،  زبان  فراگیری  هدف  اگر  که  درمی یابیم  می گیریم، 
نوشتن اهمیِت درجه چندم دارند، به این دلیل ساده که در تمامی زبان ها افراد 

بی سواد آن جامعه نیز قادر به تکلم با زبان مادری خود هستند.

: www.okhdar.com منبع
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حمیـدرضا امیدی سرور

آثار  عیار  دادن  نشان  برای  محک  بهترین  می گویند 
این که  است؛  زمان  هنرمند،  یک  کار  حاصل  و  هنری 
ایام،  تحوالت  و  تغییر  و  رخدادها  گردوغبار  برابر  در 
چه میزان زنگار بر آن ها می نشیند. چهار دهه از مرگ 
نوشته  از  قرن  نیم  هم چنین  و  گذشته  آل احمد  جالل 
این حال  با  اما  آثارش، سپری شده؛  از  بسیاری  شدن 
کتاب هایش  و  برده  به سر  اوج شهرت  در  هم چنان  او 
نیز کماکان تجدید چاپ می شوند. با این وصف، هنوز 
او در دست نیست، یعنی  آثارِ  تصویر روشنی از عیار 
در  پایداری  و  دوام  این  رایج،  سنت  برخالف  این که 
برابر گذر زمان را نمی توان پای ارزش های درون متنی 

این آثار گذاشت. 
بر  را  او  باشند و  نظر مخالف  این  با  بسیاری  بسا  چه  
صدر بنشانند و  شجاعت و صراحت او، تأثیرگذاری 
نثرش و احیانًا ارزش آثارش را بستایند و بر این باور 

باشند که او سربلند از محِک زمانه بیرون آمده.
زمانی  گذر  وجود  با  سطور،  این  نگارندۀ  زعم  به  اما 
هنرش،  سطح  و  آل  احمد  آثار  هنوز  طوالنی،  نسبتًا 
محکی جدی نخورده؛ به یک دلیل بسیار واضح و آن 
دهۀ  سه  طول  در  همواره  آثارش  و  آل احمد  که،  این 
اخیر توسط جریانی بیرون از متن ادبیات، حمایت شده 
با  آثار  این  باعث شده که نسبت   و همین حمایت ها 

گذر زمان، نسبتی متعارف نباشد.
به  متعلق  حتا  و  هم نسل  نویسنده گان  از  کدام  یک 
در  آل احمد  اندازۀ  به  که  دارید  را سراغ  نسل ها  دیگر 
ایران  پرمخاطِب  و  رسمی  ملی،  گوناگون  رسانه های 
مورد ستایش و حمایت قرار گرفته باشد؟ کدام یک از 
نویسنده گان معاصر ایرانی را سراغ دارید که عالوه  بر 
این که یکی از بزرگ راه های مهم تهران به نام اوست، 
بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهرستان های مختلف 
به نام او مزین باشد؟ و یا کدام نویسندۀ معاصر ایران را 
سراغ دارید که این حجم کتاب و مقاله و ویژه نامه در 
نشریات مکتوب دولتی )یا منتسب به جریان دولتی( به 
او اختصاص یافته و حتا یکی از مهم ترین جوایز ادبی 
دولتی ایران به نام او شناخته می شود و بسیاری موارد 
بیرون  نوشته  این  حوصلۀ  از  آن ها  به  اشاره  که  دیگر 

است.
از دوران نوجوانی که امکان دارد هریک از ما با ادبیات 
آشنا شویم، با انبوهی از امواج گوناگون روبه رو هستیم 
که به ما می گویند جالل آل احمد نویسندۀ بزرگ و بسیار 
خوبی ست. بنابراین ذهنیتی برای ما ساخته می شود که 
آثار  خواندن  هنگام  به  مهم  این  پذیرش  آمادۀ  را  ما 
راحتی  به  گرفت،  شکل  وقتی  که  ذهنیتی  می کند؛  او 
به  می توان  این ها  مجموعۀ  از  نمی شود!  شکسته  هم 
گذشته  دهۀ  چند  در  احمد  آل  که  رسید  نتیجه  این 
نویسنده یی بوده که نام و اعتبارش تا حد بسیار زیادی 
متکی  به یک سری عوامل برون متنی ادبیات )به درست 
و غلطش کار نداریم( بوده. همه می دانیم که مردم ایران 
آل حمد  حال  این  با  اما  نیستند،  مطالعه  اهل  جماعتی 
به گوش  الاقل  او  نام  که  نویسنده گانی ست  معدود  از 
بخش قابل توجهی از این جماعت بیگانه با کتاب هم 
خورده و این نکته نیز مدیون همان شرایط مورد اشاره 
است و ربطی به ادبیات ندارد؛ به عبارتی شهرتی ست 
که از بیرون دنیای ادبیات نصیب او شده. درحالی که 
غالم حسین  با  را  او  نام  شهرت  کنید  قیاس  مثاًل  شما 
یا قبول دیدگاه هایش، او  ساعدی که صرف نظر از رد 
نیز چهره یی دارای وجهۀ سیاسی و البته صراحت لهجه 
است، نویسندۀ به مراتب بهتری هم هست، داستان های 
مبارزه  راه  در  و  نوشته  هم  تأثیرگذاری  بسیار  سیاسی 
علیه رژیم شاهنشاهی به زندان رفته و شکنجه هم شده؛ 
در حالی که آل احمد با وجود تمام صراحت لهجه  اش 
و شجاعتی که از آن یاد می شود، الاقل نگارنده نشنیده  
نهایتًا همین قدر  که هیچ گاه روانۀ زندان شده باشد، و 
شنیده یا خوانده ایم که ساواک او را تحت نظر داشته، 
ساعدی  و شهرت  کجا  این حال شهرت جالل  با  اما 

کجا!
رژیم  با  مبارزه  به  ربطی  نه  شهرت  این  می بینیم  پس 
از  ناشی  تنها  بلکه  ادبی؛  مبنایی  نه  و  دارد  پهلوی 
با  نویسنده  این  آثار  کشِف یک نوع همسویی ست در 
حال  ایران.  در  گذشته  دهۀ  سه  فرهنگی  سیاست های 
آثارش  و  آل  احمد  دلیل  هر  به  اگر  کنید  فرض  شما 
با جریان فرهنگی ـ سیاسی پس از انقالب همخوانی  
نداشتند، آیا بازهم او و آثارش از  شهرت و اعتبار فعلی 

برخوردار  بودند؟
 

روشن فکران ایرانی اغلب از زیر شنل هدایت بیرون 
آمدند

از قضا  امروزین صادق هدایت که  منتقدان  از  پاره یی 
اغلب آن ها نیز از جمله طرف داران آل  احمد به حساب 
می آیند، تیغ تیز انتقادات خود را به  سمت هدایت گرفته 
و تمام تالش خود را به کار می برند که به مخاطب جوان 
امروز ثابت کنند که او نه تنها نویسندۀ مهمی نبوده، بلکه 
شهرتش نیز شهرتی ست مشکوک! و البته مدیون تبلیغ 
رادیو بی بی سی ! و در واقع این منتقدان، همان عوامل 
غیر طبیعی و برون متنی را که موجب شهرت و اعتبار 
امروز آل احمد شده، در سطح و شکلی دیگر به صادق 
هدایت نسبت می دهند. برخی از  آن ها بر این باورند 

از هدایت وجود  که اگر حمایت جریان روشن فکری 
نبود!  معروفی  چندان  نویسندۀ  هدایت  امروز  نداشت، 
روشن فکری  جریان  حمایت  منکر  نمی توان  هرچند 
ایران از هدایت شد، چرا که هدایت به عنوان نویسنده یی 
از خود  بر همۀ روشن فکران و نویسنده گان پس  مهم 
که  بگوییم  اگر  نرفته ایم  خطا  به  حتا  و  گذاشته  تأثیر 
بخش عمده یی از روشن فکران پس از او همه از زیر 
شنل هدایت یا به قولی از تاریک خانۀ او بیرون آمده اند.
پس طبیعی ست که متأثر از تأثیری که از او پذیرفته اند، 
به حمایت از او نیز بپردازند؛ اما مگر این روشن فکران 
در خارج از حوزۀ ادبیات قرار می گیرند؟ عالوه بر این، 
نه در رژیم پهلوی و نه پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
ارتباط جمعی  فراگیر  رسانه های  هیچ گاه  روشن فکران 
را در اختیار نداشته اند و دایرۀ برد و تأثیر نشریات غیر 
دولتی حتا به فرض حمایت پاره یی از آن ها از هدایت، 
چنان محدود بوده که اگر بگوییم اعتبار هدایت ناشی 
و  داده ایم  فریب  را  خود  تنها  آن هاست،  حمایت  از 
سوای این، اعتبار هدایت در آن سوی مرزها را چه گونه 
می توان توجیه کرد؛ ستایش بزرگانی چون آندره برتون، 
فیلیپ سوپو، هنری میلر، آلبرتو موراویا، آندره مالرو و 
حمایت  حاصل  نمی توان  که  را  دیگر  کسان  بسیاری 

جریان روشن فکری ایران دانست.
 

شهرت کدام یک واقعی است؟
به  بی  سی،  بی  رادیو  توسط  هدایت  تبلیغ  ماجرای 
در  است.  آشکار  مغلطه یی  نیز  او  شهرت  دلیل  عنوان 
از دوستان  نفر  پایانی عمر هدایت، یکی دو  سال های 
بی  بی   رادیو  با  فرزاد(  مسعود  )مثل  هدایت  نزدیک 
بدون  برنامه  یک  در  آن ها  می کردند.  همکاری  سی 
بزرگ ترین  ایرانیان  که  کردند  عنوان  هدایت،  اطالع 
نویسندۀ معاصر خود )منظور هدایت( را نمی شناسند. 
این برنامه در ایامی که زمزمۀ شهرت هدایت درگرفته 
شهرت  از  گذشته  با  قیاس  در  او  که  شد  باعث  بود، 
همه قسِم  قضا  از  که  شهرتی  شود؛  برخوردار  بیشتری 
به فرض  اما  بود.  او  نفرِت  بی اعتنایی و حتا  آن مورد 
پذیرش تأثیرگذاری این مطلب در کسب شهرتی آن هم 
این  هدایت،  عمر  پایانی  سال های  در  زیاد  چندان  نه 

وی  محبوبیت  و  اعتبار  مانایی  به  ربطی  هیچ  موضوع 
حیات  زمان  در  که  بوده اند  نویسنده گان  بسیار  ندارد. 
خود از شهرتی بسیار فراگیر برخوردار بودند، اما بعد  از 
یکی دو دهه، دیگر هیچ نام و نشانی از آن باقی نمانده.
بی شک راز ماندگاری شهرت و اعتبار هدایت را باید 
در آثارش جست وجو کرد؛ آثاری که حتا ضعیف ترین 
از  مهم تر  دارند، و  نبوغ در خود  از  بارقه یی  نیز  آن ها 
جان  در  چنان  که  آثار  این  تأثیرگذاری  میزان  همه، 
دگرگون  را  دنیا  به  نگاهش  که  می کنند  نفوذ  مخاطب 

می سازند. 
این  جای  به  اگر  باشید  نداشته  شک  اوصاف،  این  با 
بایکوت خبری که نسبت به هدایت فراوان دیده شده 
احمد صورت  آل  از  که  حمایتی  یک دهم  می شود،  و 
گرفته نصیب او می شد، امروز با شهرتی افسانه یی برای 
او روبه رو بودیم، کما این که بدون این نیز این شهرت 
او  کتاب های  نیز  هنوز  و  شود  می  احساس  افسانه یی 
ایران  داستانی  ادبیات  حوزۀ  در  آثار  پرفروش ترین 
هستند و با وجود چاپ های مجاز و حتا غیر مجازی 
که از آثار او شده، بازهم در بازار کتاب تقاضا نسبت به 

آثار او دیده می شود.
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راز شهرت هدایت 
و آل احمد چیست؟
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هدایت،  عمر  پایانی  سال های  در 
هدایت  نزدیک  دوستان  از  نفر  دو  یکی 
بی  بی  سی  رادیو  با  فرزاد(  مسعود  )مثل 
برنامه  یک  در  آن ها  می کردند.  همکاری 
که  کردند  عنوان  هدایت،  اطالع  بدون 
خود  معاصر  نویسندۀ  بزرگ ترین  ایرانیان 
)منظور هدایت( را نمی شناسند. این برنامه 
در ایامی که زمزمۀ شهرت هدایت درگرفته 
بود، باعث شد که او در قیاس با گذشته 
از شهرت بیشتری برخوردار شود؛ شهرتی 
از قضا همه قسِم آن مورد بی اعتنایی  که 
و حتا نفرِت او بود. اما به فرض پذیرش 
تأثیرگذاری این مطلب در کسب شهرتی 
آن هم نه چندان زیاد در سال های پایانی 
به  ربطی  این موضوع هیچ  عمر هدایت، 

مانایی اعتبار و محبوبیت وی ندارد

نادر سهرابی 

پیرمردی شبیه پدربزرگ
خودش را جمع کرده کنار حوض

و دارد درد را از کنار شمعدانی
با خودش به آن دنیا می برد

مرگ
شکل خاکی یک مرد

که در خجالت چند ترکش
دست وپایش را گم کرد

ویلچرش را پوشید
می زند  خودش  خرابه های  از  دارد  و 

بیرون
مرگ

چشم های پشت شیشه
دست های رو به اتمام

گونه های گود
سال های بی مجال حبس

مرگ
خریدن سیگار برای اولین بار

گرفتن دست دختری غریب
بوی فالفل در ترمینال جنوب

دوست  روزی  که  چیزهایی  تمام  و 
می داشتم

مرگ
خداحافظی مثل دیگر خداحافظ هاست

فقط کمی طول می کشد.
***

تهــــــمتن 

زهرا عبدی 

تهمتن!
در این قصۀ پیچ در پیچ

که راوی به دنبال خویش است
تو آرام آرام 

کف دست من ته نشین می شوی
و جزیی از آن 

خطوط گره خوردۀ آتشین می شوی
اگر بخت دانای کل با من است

در  پیرنگ این هیچ  از جنگ  را روزی  تو 
هیچ

رها می کنم
+++

کسی را نفس نیست 
که بی تابی بخت را دم زند

و انگشتکی بی سرانجام 
که اسطورۀ ته نشین مرا هم زند.

ـــرگ
مــــ
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احمـد عمران

هرچند عده یی در افغانستان از رفتِن انتخابات به دورِ دوم 
سخن می گویند و عده یی نیز تمایل دارند که انتخابات 
مورد  این  در  نمی توان  هنوز  ولی  شود؛  دوم  دور  وارد 

حکِم قاطع صادر کرد. 
کمیسیون  سوی  از   ۱393 ساِل  انتخابات  ابتدایِی  نتایج 
انتخابات اعالم شد و بر اساس آن، هیچ یک از نامزدهای 
در  شدن  برنده  برای  الزم  رای  قانونی،  نظر  از  موجود 
دیگر هنوز  ندارند. یک فرصِت  اختیار  در  را  انتخابات 
اگر  و  باقی ست  ـ  نهایی  نتایج  اعالم  روز  ـ  ثور  تا ۲۴ 
کمیسیون شکایات انتخاباتی به گونۀ دقیق به ظایِف خود 
عمل کند، این احتمال وجود دارد که دیگر نیازی به رفتِن 

انتخابات به دورِ دوم دیده نشود. 
بحث عمده بر سِر این نیست که چرا انتخابات به دور 
دوم برود، بل بحث اصلی این جاست که چرا انتخابات 
طبیعِی  رفتن  میان  می شود.  کشانده  دوم  دور  به  عمداً 
تمایز  باید  آن  تا کشاندن عمدِی  دوم  به دورِ  انتخابات 
قایل شد. اولی در نتیجۀ یک روند قانونی و عدم به دست 
آوردن رای باالتر از ۵۰ درصد اتفاق می افتد، ولی دومی 
شکل  موجود  آرای  در  تقلب  و  دست کاری  نتیجۀ  در 

می گیرد. 
تجربۀ افغانستان در این خصوص نشان داده که انتخابات 
در  دست کم  باشد.  روبه رو  چالش  دو  هر  با  می تواند 
انتخاباِت دوم چنین  سال های اخیر شاهد بودیم که در 
نتیجه خالف آن چه که  اتفاقی به وقوع پیوست و عماًل 
توقع می رفت، رقم خورد. این احتمال بازهم وجود دارد 
که تجربۀ سال 88 یک بارِ دیگر تکرار شود و انتخابات 

را به دور دوم ببرند. 
گزینه  اصلی ترین  عنوان  به  هرچند  انتخابات  دومِ  دور 
برای انتخاب رهبر آینده شناخته می شود، ولی در شرایط 
بوده  چالش ها  و  مشکالت  از  خالی  افغانستان  فعلِی 
کشورهایی  برای  انتخابات  دوبارۀ  برگزاری  نمی تواند. 
آرام  فضای  در  و  ندارند  سیاسی  و  امنیتی  بحران  که 
به  رسد  چه  نیست،  آسانی  کار  می کنند،  زنده گی 
امنیتی و  کشوری مثل افغانستان که با مشکالت شدید 
چنددسته گی های فراواِن سیاسی و قومی روبه رو است. 

از جانب دیگر، شاید گفته شود که کمیسیون انتخابات 
انتخابات را  آماده گی های الزم برای برگزاری دور دومِ 
داشته باشد، ولی بدون شک برگزاری دور دومِ انتخابات 
آیا  بود.  نخواهد  سر  درد  از  خالی  هم  کمیسیون  برای 
میزان  به همان  رای دهی  مراکز  و  تعداد محالت  بازهم 
کشور  در  امنیتی  تغییرات  چه  بود؟  خواهد  اول  دورِ 
تأثیرات  می تواند  که  آمده  به وجود  اخیر  روزهای  طی 
این  باشد؟...  دوم داشته  بر روند برگزاری دورِ  مستقیم 
به عنوان چالش در  ندارند، ولی  پاسخ  پرسش ها هنوز 

برابر انتخابات مطرح اند. 
میان  در  نیز  اول  دورِ  در  انتخابات  که  نکنیم  فراموش 
امیدها برگزار شد و مردم نگرانی های  بیم و  از  موجی 
خاِص خود را نسبت به وضعیت داشتند. حاال نه تنها 
از حجِم این نگرانی ها کاسته نشده، بل بر آن افزوده نیز 

شده است.
موضوع دیگر، رفتن مردم به پای صندوق های رای است 
که در این مورد برآوردهای دقیق وجود ندارد. انتخابات 
دورِ اول پس از پنج سال برگزارشد و افزون بر این که 
نهادهای امنیتی با شور و هلهله در تأمین امنیِت آن تالش 
کردند، مردم نیز از خود جسارِت فوق العاده نشان دادند و 
بدون توجه به تهدیدهای صادر شده از سوی گروه های 
خشونت طلب، به پای صندوق های رای رفتند. نباید این 
مسأله را انکار کرد که در دور دوم، مردم رغبِت کمتری 
را  دیگران  نمی توان  دارند.  انتخابات  در  شرکت  برای 
حاضر  رای  صندوق های  پای  به  که  داشت  وا  زور  به 
شوند. میزان شرکت در انتخابات، به انگیزه و تمایل قلبِی 
انگیزۀ  دوم  دورِ  که  می رود  احتمال  و  دارد  ربط  مردم 
کمتری برای آن ها وجود داشته باشد. آنانی که انتخابات 
را مدیریت می کنند، به خوبی با این دقایق آشنا اند ولی 

نمی خواهند از آن ها سخنی بگویند. 
از  نباید  نیز  را  انتخاباتی  دیگر  بازی های  میان،  این  در 
نظر دور داشت. ارگ ریاست جمهوری یکی از اهرم های 
تیم  بدون شک  و  می شود  شناخته  معامله گری  و  فشار 
از خود نشان  برای شکارِ وضعیت  ارگ تالش هایی را 
می دهد. نسبت به نیاِت ارگ نشینان همواره باید مشکوک 
نقش  حال  به  تا  انتخابات  آغاز  از  گروه  این  زیرا  بود، 

کلیدی در روند آن بازی کرده است.

 انتخابات سال ۱393 اگر به خوبی مدیریت می شد و با 
به  نمی گرفت،  بازی سیاسی صورت  مردم  اصلِی  آرای 
باور بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسایل انتخاباتی، 
حاال  موضوع  این  می داشت.  نهایی  پیروز  اول  دور  در 
انتخاباتی  تیم های  از  برخی  و  نیست  کردنی  پنهان  حتا 
تأیید  مهر  آن  بر  دارند،  قرار  پایین تر  در ردیف های  که 
می گذارند. این موضع گیری ها نشان می دهند که در اعالم 
نتایج اولیه، کاستی های فراوانی وجود دارد که این ظن 
را تقویت می کند که انتخابات عمداً به دور دوم هدایت 

شده است. 
از نظر قانونی، تا زمانی که کمیسیون شکایاِت انتخاباتی 
مورد  این  در  و  ندهد  انجام  را  خود  بررسی های 
از  گفتن  سخن  هرگونه  نکند،  رسمی  موضع گیری 
رفتن انتخابات به دور دوم، یک خالف ورزِی انتخاباتی 
حق  رسانه ها  و  کارشناسان  شاید  می شود.  پنداشته 
دهند،  انجام  مورد  این  در  گمانه زنی هایی  باشند  داشته 
ندارند  حق  انتخابات  کمیسیون  ارشد  مسووالن  ولی 
پیش داوری های قبل از وقت انجام دهند، حتا اگر دقیقًا 
بدانند که رفتن انتخابات به دور دوم حتمی شده است؛ 
چون از نظر قانونی هنوز به اعالم نتایج نهایی، دو هفتۀ 
بسیار  تغییراِت  احتمال  میان،  این  در  و  باقی ست  دیگر 

وجود دارد. 
به  رفتن  احتمال  از  انتخابات  کمیسیون  رییس  وقتی 
مبادرت  قانون  نقض  به  عماًل  می دهد،  خبر  دوم  دور 
ورزیده است. چرا از حاال باید این ذهنیت به وجود آید 
است؟...  نداشته  نهایی  برندۀ  اول  دور  در  انتخابات  که 
کمیسیون باید با توجه به تمام شرایط قانونی موضع گیری 
کند، چون نهاد اصلی و مدیریتی انتخابات است و نه یک 

رسانه و نهاد ناظر بر انتخابات. 
شکل  به  می تواند  دقیقاً  کمیسیون  رییس  سخنان 
غیرمستقیم دیگران را جهت دهد و این به نفِع وضعیِت 
هنوز سرنوشِت ۴۴۴ محل  نیست.  در کشور  انتخابات 
زیادی  آرای  و  است  نامشخص  افغانستان  در  رای دهی 
در والیت های هرات، بلخ، بغالن و بدخشان در هاله یی 
از ابهام قرار دارند و معلوم نیست که کمیسیون شکایات 
انتخاباتی با توجه به شکایاتی که در این خصوص وجود 

دارد، چه تصمیمی در مورد آن ها خواهد گرفت. 
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رفتن به دوِر دوم؛

 یک طـرِح مهندسی شده و تحمیلی

ریاست  انتخابات  پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  که  است  گفته  جمهوری 

برنده است و از رأی مردم حفاظت می کند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در یک نشست 
افزود:  می کرد  صحبت  کابل  در  پنجشنبه  روز  خبری 
پروسۀ انتخابات باید با شفافیت به پایان برسد و فقط 
و  تیم اصالحات  قبول  مورد  پروسه شفاف  نتیجه یک 

همگرایی است.
داکتر عبداهلل که بعد از اعالن نتایج ابتدایی سخن می زد 
گفت: در صورتی که آرای باطل از آرای سالم جدا شود، 
وجود  دوم  دور  به  انتخابات  رفتن  به  ضرورتی  هیچ 
نخواهد داشت. آقای عبداهلل باور دارد که در شمارش 
آرای اشرفغنی احمدزی که با چهارده درصد تفاوت در 
موقف دوم قرار دارد، تقلب صورت گرفته و باید آرای 
اشرفغنی  به  مربوط  آرای  میان  از  گی  ساخته  و  تقلبی 
احمدزی کشیده شود. در آن صورت انتخابات به دور 

دوم نمی رود.
گوید  می  سخن  شدنش  برنده  از  زمانی  عبداهلل  آقای 
ابتدایی  نتایج  اعالم  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
اما  به دور دوم رفته است.  انتخابات  مشخص کرد که 
تیم اصالحات و همگرایی کمیسیون های انتخابات را 
متهم کرده است که انتخابات را مهندسی شده و نتیجه 
این کار حلقه هایی در حکومت  اند و در  بندی کرده 

نیز شامل است.
انتخابات گفت:  کار کمیسیون  از  انتقاد  با  آقای عبداهلل 
مردم  از  و  هستیم  انتخابات  برنده  صورت  هر  در  ما 
افغانستان سپاس گزاری می کنیم که به تیم اصالحات و 

هم گرایی اعتماد کردند و به شماره یک رای دادند.
داکتر عبداهلل با بیان این که تیم آن ها پیش از این در مورد 
مشکالت در روند شمارش آرا برای کمیسیون آگاهی 
ما  سوی  از  که  شکایاتی  مورد  »در  گفت:  بودند،  داده 
ثبت شده کدام معلومات از جانب کمیسیون داده نشده 
است. کمیسیون به تیم ما در مورد صندوق های قرنطین 

معلومات نداده است« او گفت که برای ناظرین آن ها 
نیز محدودیت هایی اعمال شده بود.

آقای عبداهلل بیان داشت، تا هنوز از سرنوشت ۴۴۴ محل 
این خود  رأی دهی هیچ معلوماتی در دست نیست که 

سبب نگرانی ما شده است.
اشاره  با  افغانستان  ریاست جمهوری  پیشتاز  نامزد  این 
بر باطل شدن ۱۰۰هزار رأی در والیت هرات و برخی 
ساحات دیگر افزود: نشانه هایی از تقلب سازمان یافته 
روند  این  در  نیز  حکومتی  حلقات  و  می شود  دیده 

مداخله کرده است.
عبداهلل عبداهلل ازآماده گی هایش در بارۀ رفتن به دور دوم 
تصریح  اما  نگفت؛  چیزی  ریاست جمهوری  انتخابات 
ابراز  باره  این  در  نهایی،  نتایج  اعالم  از  پس  که  کرد 

نظرخواهد کرد.
حق  از  افغانستان  »مردم  گفت:  هم چنان  عبداهلل  داکتر 
قانونی شان به خاطر رأی دادن نباید محروم می شدند. 
چرا اوراق رأی دهی در شماری از مناطق افغانستان کم 
و  روشن  بسیار  خواستار جواب  ما  بود.  شده  فرستاده 
واضح در این مورد هستیم و نهادی که مسوولیت دارد 
کند  ارایه  جواب  اول  افغانستان  مردم  پیش گاه  به  باید 
معذرت  افغانستان  مردم  پیش گاه صدهاهزار  در  بعد  و 

بخواهد.
را  »محالتی  می گوید:  همچنان  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
یا شماره  باطل اعالم شدند، هنوز فهرست، کود و  که 
که  وقتی  است.  نگرفته  قرار  ما  اختیار  در  این محالت 
۵۲۵ صندوق می گویند که از شمارش خارج شدند ما 
نمی دانیم که سرنوشت آن ها چه شد و این صندوق ها 

مربوط کدام محل ها می شوند.
به  نمونه  یک  عنوان  به  ما  را  هرات  آرای  گفت:  او 
عرض می رسانیم. در آنجا در مدت ۲ ساعت کمیسیون 
رسیده گی به شکایت های انتخاباتی هرات تصمیم گرفته 
باطل  را  مردم هرات  آرای  از یک صد هزار  بیشتر  که 

کند.«

که  داشت  بیان  خبری  نسشت  این  در  عبداهلل  آقای 
کشور  در  ملی  وحدت  از  واقعی  نماد  او  حکومت 
خواهد بود و از همه شهروندان کشور با در نظر داشت 
تخصص و شایستگی در راستای بازسازی و خدمت به 

مردم افغانستان استفاده خواهد شد.
این نامزد پیشتار تأکید کرد، هر اقدام قانونی و شفاف 
و  می کنیم  حمایت  آن  از  و  می پذیریم  را  مشروع  و 
باشد  پیش  به  گامی  مرحله یی  هر  در  باید  انتخابات 
بردارد.  میان  از  را  بحران  و  ببرد  ثبات  به  را  کشور  و 
به  شفافیت  با  باید  انتخابات  »پروسۀ  کرد:  تصریح  او 
پایان برسد و نتیجه یک پروسه شفاف مورد قبول تیم 

اصالحات و همگرایی است.«

ایتالفی در کار نیست
 آوازه هایی در بارۀ ایتالف داکتر عبداهلل عبداهلل در دور 
دوم انتخابات با عبدرب الرسول سیاف، زلمی رسول و 
گل آغا شیرزی وجود دارند، اما آقای عبداهلل ائتالف با 
دیگر نامزدان ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید 
نامزدان  دیگر  با  وی  گوهای  گفت و  و  دیدارها  که 
ادامه  افغانستان  سرنوشت  بارۀ  در  جمهوری  ریاست 
دارند. او گفت: هنوز پیش از وقت است تا در ارتباط به 
ایتالف صحبت کنیم. اما اشرفغنی احمدزی می گوید که 
باید به طرف برگزاری دور دوم انتخابات برویم. او نیز 

کنار آمدن با دیگر نامزدان را رد کرده است.
شنبه  روز   )۱393 حمل،   ۱۶( انتخابات  ابتدایی  نتایج 
توسط کمیسیون انتخابات اعالن گردید که داکتر عبداهلل 
سکوی  در  آرا  درصد   ۴۴.9 آوردن  بدست  با  عبداهلل 
نخست و اشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 3۱.۵ 
درصد آرا دوم شده است. زلمی رسول رای سوم را از 
آن خود کرده و استاد سیاف در مقام چهارم قرار گرفته 

است. 
آقای قطب الدین هالل، گل آقا شیرزی، امین ارسال و 

داوود سلطان زوی در پایان فهرست قرار دارند.

داکتر عبداهلل عبداهلل:

ما برنده هستیم، ضرورتی به دوِر دوم نیست
د ننګرهار څلور ولسوالۍ...

حکومت  افغان  وايي،  استازی  یاد  خلکو  د  ننګرهار  د 

څلورو  دې  په  نور  پرته  تعمیر  له  ولسوالۍ  د  یوازې 

ولسوالیو واک او کنټرول نه لري او وسله وال مخالفان 

پرې واکمن دي: )) په دې ولسوالیو کې د افغان طالبانو 

د  خلک  ځایي  دي.  ډېر  وال  وسله  پاکستاين  پرتله  په 

د  یې  نور  یوشمېر  او  وتيل  سیمې  له  وېرې  له  جګړې 

وتلو په حال کې دي. خو تر اوسه یې حکومت غم نه 

دی خوړلی یا دا چې وس یې نه ريس.((

ښاغيل فریدون مومند پر کونړ د پاکستان راکېټي برېدونو 

ته په اشارې وویل، تر اوسه روښانه نه ده چې راکېټي 

بریدونه به له دې جګړې رسه کوم تړاو ولري که نه؛ خو 

دا جګړه د افغانانو په ګټه نه ده.

نوموړی وايي، دې پاکستانۍ وسله والې ډلې ویيل ول، 

چې دوی د پاکستان حکومت ضد او د افغان حکومت 

یې  اوسه  تر  او  دی  نه  داسې  پلویان دي؛ خو حقیقت 

او  افغانانو  د  يې  ټولې  کړي  تررسه  چارې  کومې  چې 

افغان حکومت پر ضد تررسه کړي دي.

هغه د خلکو وضعیت خورا کړکېچن وباله او زیاته یې 

کړه، چې په نازیانو ولسوالۍ کې خلک له خورا ستونزو 

رسه مخ دي، کورونه یې ترې نیول کېږي، تښتول کېږي، 

رنګ  رنګ  او  کېږي  وژل  کېږي،  اخیستل  ترې  پیسې 

ظلمونه پرې روان دي.

ده په باړه کې مېشتو شینوارو کورنیو ته د لشکر اسالم 

نه ناخربي وښوده؛ خو ویې ویل، چې  ډلې له ګواښ 

هلته هم په سلګونه کسان د وسله والو له لوري تښتول 

شوي ول، چې ځینې یې را خوشې شوي او ځينې نور 

یې ال هم د پاکستانۍ وسله والې ډلې په ولکه کې دي.

په همدې حال کې د ننګرهار د والیتي شورا غړي ذبیح 

الله زمري ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې 

د  او  لري  استخبارات الس  په دې جګړه کې د سیمې 

ډلې  والې  وسله  یې  لپاره  کولو  پيل  د  سرتاتېژیو  خپلو 

رامنځته کړي دي.

هغه وایي، لشکر اسالم، لشکر طیبه او جیش املسلمین 

جګړه  په  کې  ولسوالۍ  نازیانو  په  مهال  دا  چې  ډلې 

د  کړیو  استخبارايت  د  پاکستان  د  هم  دي،  بوختې 

سرتاتېژۍ پيل کولو لپاره رامنځته شوي چې اوس يې په 

افغان خاوره کې پناه اخیستې ده.

دی زیاتوي، په شینوارو ولسوالیو کې د دې ډلو ځای 

هم  مدیریت  کمزوری  حکومت  د  کې  کېدو  ځای  په 

رول لري چې ویې نشو کوالی د دغو وسله والو ډلو 

مخه ونیيس. هغه په سیمه کې د خلکو د حالت په اړه 

وهيل  غربت  ډېر  خلک  ولسوالۍ  نازیانو  د   (( وویل: 

دي. غریب او بېچاره خلک دي. زه خرب یم چې هلته 

ډېرې کورنۍ سیمې پرېښېدو ته اړې شوي دي. هغوی 

هر څه له السه ورکړي دي. ((

نوموړي له حکومته وغوښتل چې په پيل کې دې بېځایه 

شویو کورنیو ته د بېړنیو مرستو بهیر پیل کړي، د هغوی 

دې  غم  خدماتو  نورو  او  روغتیايي  ډوډۍ،  رسپناه،  د 

د  کې  ولسوالیو  په  ننګرهار  د  دې  ورپسې  او  وخوري 

وسله والو په له منځه وړلو پسې مټې را بډوهي.

ښاغيل زمري زیاته کړه، په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه 

ده  کار  په  دي،  مخ  او ستونزو رسه  نیمګړتیاوو  ګڼو  له 

چې له کابله د دې ستونزې د حل لپاره الزم او کوټيل 

ګامونه واخیستل يش، څو شته وسله وال له منځه یوړل 

يش: )) تر اوسه حکومت هېڅ اقدام نه دی کړی. یوازې 

د ولسوالۍ تعمیر د حکومت او نور ډېرې ولسوالۍ د 

وسله والو الس ته ورغيل دي.((

نوموړی وايي، دا د پوښتنې وړ ده چې په ننګرهار کې 

حکومت  ورغيل  ته  الس  والو  وسله  د  ولسوالۍ  ډلې 

د  وي  نه  خرب  که  دی،  چپ  وړاندې  پر  یې  حکومت 

اقدام نه  حکومت بې کفایتي ښيي او که خرب وي خو 

کوي دا د دوی ناغېړي او نیمګړتیا ده.

او مرکز د  اداره  په کار ده چې والیتي  په خربه،  د هغه 

دې ستونزې د حل جدي الره چاره ولټوي او خلک له 

ستونزو خالص کړي.

حسین  حرضت  ویاند  قوماندانۍ  امنیه  ننګرهار  د  خو 

مرشقیوال ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې له دې پېښې 

یوازې د رسنیو له الرې خرب شوي، کره معلومات نه لري 

او نيش کوالی په اړه یې له رسنیو رسه خربې وکړي.

چې  سپارلې  دنده  ته  موظفینونو  خپلو  دوی  وویل،  ده 

خپل  ته  قوماندان  امنیه  او  وڅېړي  نېږدې  له  وضعیت 

راپور ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د ننګرهار د 

وايل عطاوالله لودین نظر هم واخلو، په بیا بیا ټېلیفون 

کولو رسه ځواب ویونکی نوموړی مرصوف وښوده. 



کار پروژه های توسعه یی پاکستان 
در افغانستان متوقف شده است
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از  حمایت  با  بارسلونا  سرمربی 
می گوید  ویالنووا  تیتو  خانواده 
بارسلونا هفته  بسیار سختی را پشت 

سر گذاشته است.
با  شد  موفق  یکشنبه  شب  بارسلونا 
برتری سه بر دو برابر ویارئال موقتا 
لیگا  رده بندی  جدول  دوم  رده  به 

صعود کند.
خراردو مارتینو، سرمربی بارسلونا که 
از درگذشت »تیتو ویالنووا« ناراحت 

بود تنها پنج دقیقه  در نشست خبری 
برابر ویارئال شرکت  از مسابقه  پس 
خاطر  به  نمی دانم  گفت:  و  کرد 
بگویم.  باید  چه  »تیتو«  درگذشت 
به  می توانم  تنها  و  ناراحتم  بسیار 
باید  بگویم.  تسلیت  او  خانواده 
هفته   بارسلونا  در  ما  همه  که  بگویم 
بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. 
می خواهم به خانواده تیتو بگویم که 
شما تنها نیستید و همیشه به یاد شما 

خواهیم بود.
گفت:  ادامه  در  بارسلونا  سرمربی 
نشان  را  قدرتمان  ویارئال  برابر 
از  گل  دو  با  که  حالی  در  دادیم، 
حریف عقب بودیم توانستیم به بازی 
برگردیم. ما شجاعت زیادی در بازی 
دادیم.  نشان  خود  از  ویارئال  برابر 
باید در تمام بازی های باقی مانده در 
بازی  شکل  همین  به  نیز  فصل  این 

کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم.
ششم  و  سی  هفته   در  بارسلونا 
رقابت های لیگا در خانه از تیم ختافه 

پذیرایی خواهد کرد.

لوئیس سوآرس و ادن هازارد به 
و  بازیکن  بهترین  عنوان  ترتیب 
برتر  لیگ  جوان  بازیکن  بهترین 

انتخاب شدند.
هر  که  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
برترین  و  بازیکن  برترین  ساله 
بازیکن جوان لیگ برتر را معرفی 
لوئیس سوآرس،  بار  این  می کند 
به  را  لیورپول  ساله   ۲۷ مهاجم 
این فصل  بازیکن  برترین  عنوان 

لیگ برتر معرفی کرد.
در  انگلیس  برتر  لیگ  فعلی  گل  آقای 
اختصاص  به خود  را  عنوان  این  حالی 
داد که سال گذشته به دلیل گاز گرفتن 
دست برانیسالو ایوانوویچ ۱۰ بازی از 
بود و در  تیمش محروم شده  همراهی 
آستانه رفتن به تیم دیگری قرار داشت. 
او به همین خاطر چهار دیدار این فصل 

تیمش را از دست داد.
 3۱ طی  لیورپول  اروگوئه ای  مهاجم 
این  در  تیم  این  پیراهن  با  خود  دیدار 
و  کند  گلزنی  بار   3۰ شد  موفق  فصل 

تیمی هایش  هم  برای  نیز  پاس گل   ۱۲
فراهم کند.

بلژیکی  ها فبک  هازارد،  ادن  همچنین 
چلسی نیز که به دلیل مصدومیت دیدار 
داد،  دست  از  را  لیورپول  برابر  تیمش 
جوان  بازیکن  برترین  جایزه  توانست 

لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.
هازارد در این فصل موفق شد ۱۴ گل 
برای چلسی به ثمر برساند و هفت پاس 
گل نیز برای هم تیمی هایش فراهم کند.

* برترین بازیکن فصل:

۱- لوئیس سوآرس )لیورپول(
۲- ادن هازارد )چلسی(

3- یحیی توره )ساحل عاج(
* برترین بازیکن جوان:
۱- ادن هازارد )چلسی(
دانیل استاریج )لیورپول(

لوک شاو )ساوت همپتون(
همچنین  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
تیم منتخب لیگ برتر در این فصل 
زیر  شرح  به  که  کرد  معرفی  را 

است:
* دروازه بان: پتر چک )چلسی(

 ، )ساوتهمپتون(  شاو  لوک  مدافعان:   *
گری  )منچسترسیتی(،  کمپانی  ونسان 
کولمن  سیموس  و  )چلسی(  کهیل 

)اورتون(
)لیورپول(  جرارد  استیون  ها فبک ها:   *
، آدام الالنا )ساوتهمپتون(، یحیی توره 

)منچسترسیتی( و ادن هازارد )چلسی(
* مهاجمان: لوئیس سوآرس )لیورپول( 

و دنیل استاریج )لیورپول(.

شـفاف عـمل...
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، روز 
به  رسیده گی   )۱393 ثور   8  / اپریل   ۲8( دوشنبه 
به صورت علنی و در  را  ثبت شده  شکایت های 

حضور ناظران آغاز کرد.
اعالم  انتخاباتی روز یک شنبه  کمیسیون شکایات 
کرد که مدت ثبت شکایت ها را به منظور دریافت 
شکایات در مورد آرای باطل شده، ۲۴ ساعت دیگر 

نیز تمدید کرده است.
دو  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  احمدزی  غنی  اشرف 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  از  پیشتاز،  نامزد 
نامزد  دو  این  کند.  عمل  بی طرفانه  تا  اند  خواسته 
تأکید کرده اند که از آرای مردم دفاع خواهند کرد.

همزمان با آغاز رسیده گی به شکایت های انتخاباتی 
شکایات  مورد  »در  است:  گفته  عبداهلل  داکتر 
مستندی که ثبت شده است، از طرف ما هیچ نوع 
یک  این  اید.  نبوده  شاهد  تاحال  را  عکس العملی 

نکته بسیار اساسی است«.
داکتر احمدزی نامزد پیشتاز دیگر نیز می گوید نتایج 
واقعی انتخاباتی زمانی مشخص می شود که به تمام 
شکایت ها و تقلب های انتخاباتی رسیده گی شود: 
کمیسیون  با هم هستند. یک  استقالل  و  »شفافیت 
بزرگ  ملت  به  اما  است،  مستقل  اجرات خود  در 

افغانستان حساب ده است و باید توضیح دهد«.
ناظران اروپایی از کمیسیون انتخابات خواسته است 
تا جزییات نتایج آرا را در سایت انترنتی خود نشر 

جزییات،  به  ناظر  نهادهای  و  نامزدان  همه  تا  کند 
آمار و ارقام به روز شده دسترسی داشته باشند، تا 

با این کار شفافیت انتخابات را تضمین شود.
 ۱۷ انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  حال،  همین  در 
روز دیگر وقت دارد تا به تمام شکایت ها رسیده گی 
کند و آرایی را که با تقلب به صندوق ها ریخته شده 

از آرای پاک جدا سازد.
براساس تقویم انتخاباتی پس از اعالم نتایج ابتدایی، 
می  آغاز  خودرا  کار  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
کند و به تمام شکایت هایی که در روز انتخابات و 

پس از آن ثبت شده اند، رسیده گی می نماید.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
می گوید که رسیده گی به شکایت ها شفاف خواهد 
بود:»ممکن است آرای بیشتری در نتیجه رسیده گی 
که  آرایی  است  ممکن  و  شود  باطل  شکایات،  به 
حتا بی اعتبار شده، اگر اسناد قوی تری ارایه شود 

مجددا به جمع آرای کاندیدان اضافه شود«.
شکایت  به  رسیده گی  نتیجه  در  که  می افزاید  وی 
ممکن است درصدی آرایی که نامزدان کسب کرده 

اند تغییر کند.
اگر  که  می کند  اضافه  همچنان  محسنی  آقای 
داشته  بیشتری الزم  به شکایت ها وقت  رسیده گی 
باشد، عدالت و شفافیت را قربانی تقویم انتخاباتی 
نشدن  تمام  صورت  در  که  معنا  این  به  نمی کند؛ 
تاخیر  با  انتخابات  نهایی  نتایج  کمیسیون  این  کار 
اعالم خواهد شد. قرار است نتایج نهایی انتخابات 

به تاریخ ۲۴ ثور اعالم شود.

روی  اعالمیه یی  انتشار  با  کابل  در  پاکستان  سفارت  حالی که  در 
همکاری های همه جانبه در خصوص تکمیل پروژه های انکشافی 
کار  که  می شود  دیده  اما  می کند،  تأکید  افغانستان  در  کشور  این 
بود،  شده  تعهد  پاکستان  سوی  از  قباًل  که  پروژه هایی  از  برخی 

متوقف شده است.
حدود یک ماه پیش اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان در سفرش به 
افتتاح کرد و  – تورخم را  آباد  افغانستان بخش دوم سرک جالل 
یکبار دیگر در خصوص تکمیل پروژه های این کشور تأکید نمود.

روز  آباد  والی جالل  عبدالزی سخنگوی  ضیا  احمد  همه،  این  با 
دوشنبه گفت که کار اعمار بخش دوم سرک جالل آباد – تورخم 

از چند روز به این طرف متوقف شده است.
به گزارش رادیوی آزادی، آقای عبدالزی گفت: » در حال حاضر 
عماًل کار ساخت این سرک به تاخیر افتاده است برای ما از سوی 
قونسلگری پاکستان گفته شده است که بعضی از ماشین آالت را 
انتقال می دهند و با شرکتی که قرارداد ساخت آن را امضا کرده اند 
در حال گفت وگو هستند. در روزهای اول کمی کار جریان داشت 

اما حاال متوقف شده است.«
از  بود  قرار  که  گرده  امراض  کار ساخت شفاخانه  که  افزود  وی 
متوقف  نیز  گردد،  اعمار  والیت  این  در  پاکستان  سوی حکومت 

شده است.
آقای عبدالزی می گوید که این موضوع را با قونسلگری پاکستان 
در ننگرهار در میان گذاشته اند و آنان نیز برای ساخت این پروژه 

تعهد کرده است.
از سوی دیگر، مقامات محلی والیت لوگر از توقف کار ساخت 

یک شفاخانه که بخش زیاد آن تکمیل نیز شده است خبر می دهند.
به گفته مقامات در این والیت، هزینه مالی این پروژه نیز از سوی 

حکومت پاکستان پرداخته می شود.
عبدالولی وکیل رییس شورای والیتی لوگر گفت که در ابتدا تعهد 
تکمیل  سال  چهار  مدت  در  شفاخانه  این  ساختمان  که  بود  شده 

می گردد اما به گفته وی هشت سال از آغاز کار آن می گذرد.
او گفت: »سال گذشته دو شرکت حکومتی و غیر حکومتی تعهد 
سپرده بودند که بقیه کارهای شان را در موسم بهار آغاز می شود. 
اما با تاسف که بنابر دالیل نامعلوم کار آن توقف داده شده است ما 
با سفارت پاکستان در کابل و وزارت محترم صحت عامه مسلسل 
در تماس هستیم. گفته می شود که هر دو شرکت تا کنون پول های 

شان را بدست نیآورده اند.«
آقای وکیل بدین باور است که پاکستان با تشکیل حکومت جدید 
در افغانستان کار ساخت این پروژه ها را از سر می گیرد تا از این 

طریق حسن نیت شان را به رییس جمهور آینده نشان دهند.
وی همچنان می گوید که تیره شدن روابط میان افغانستان – پاکستان 
نیز می تواند از جمله عواملی باشد که کار تکمیل برخی از پروژه ها 

را با چالش روبرو ساخته است.
لیسه  از  شده،  نشر  پاکستان  سفارت  سوی  از  که  اعالمیه یی  در 
دانشکدۀ  کابل،  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکدۀ  بابا،  رحمان 
یاد  ساینس  کامپیوتر  دانشکدۀ  ساختمان  و  بلخ  والیت  انجنیری 
آوری شده که کار ساخت آن در چند سال گذشته از سوی این 

کشور تکمیل شده است.
آمادۀ تأمین امنیت دور دوم...

ریاست جمهوری کشور خبر داد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد در این 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  با حضور  که  نشست 
افغانستان برگزار شد، رییس ستاد مشترک نیروهای 
امنیتی  نیروهای  داد  اطمینان  افغانستان  مسلح 
افغانستان همانطور که در دور اول به اثبات رساندند 
امنیت دور دوم انتخابات را نیز تامین خواهند کرد.

رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح افغانستان گفت 
نیروهای امنیتی از روحیه باالیی در دفاع از دست 

آوردهای کشورشان برخوردارند.
بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان که در ۱۶ حمل برگزار شد، عبداهلل عبداهلل 
 3۱.۵ با  زی  احمد  غنی  اشرف  و  درصد   ۴۴.9 با 
درصد آرا نتوانستند حد نصاب الزم را برای پیروزی 

در دور اول انتخاقات افغانستان به دست آورند. 
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  احمد 

که  گفت  ثور   ۶ شنبه  روز  افغانستان  انتخابات 
بررسی های این کمیسیون نشان می دهد که انتخابات 

به دور دوم کشیده خواهد شد. 
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمد زی دو کاندیدای 
اعالم  اساس  بر  که  افغانستان  جمهوری  ریاست 
نتایج مقدماتی کمیسیون برگزاری انتخابات باید در 
از  نارضایتی  اعالم  با  بپردازند  رقابت  به  دوم  دور 
روند شمارش آرا، چشم به کمیسیون رسیده گی به 

شکایات انتخاباتی کشور دوخته اند. 
3۲۵ هزار ناظر داخلی و بین المللی در این دوره بر 

روند برگزاری انتخابات افغانستان نظارت کردند. 
در این انتخابات که هشت نامزد ریاست جمهوری 
کردند،  رقابت  والیتی  شوراهای  نامزد   ۲۷۰۰ و 
نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از نیروهای امنیتی، ارتش و 
انتخابات  امنیت  تامین  افغانستان مسوولیت  پولیس 
را در بیش از شش هزار حوزه رای گیری بر عهده 

داشتند. 

مارتینو: 
هفته  خیلی سختی را در بارسلونا پشت سر گذاشتیم

سوآرس و هازارد برترین  بازیکنان لیگ برتر شدند

ورزش

برنامۀ جدید وزارت کار و امور...
)کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه داوود خان( 

و هشتم ثور ۱3۷۱ )پیروزی مجاهدین( اعالم شده است.
این  پیامدهای  از  آواره  و  کشته  میلیون ها  جنگ،  سال ها 
میلیون ها  حاضر  حال  در  می روند.  شمار  به  رویدادها 
آواره  پاکستان  و  ایران  کشورهای  در  افغانستان  شهروند 
در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  برآوردهای  و  اند 
زیادی  تعداد  وضعیت  که  می دهد  نشان  پناهنده گان  امور 
قابل  هم  کرده اند  بازگشت  کشور  به  افغانی که  میلیون ها  از 

نگرانی است.
کننده گان،  عودت  و  مهاجران  امور  وزارت  آمار  اساس  بر 
که  دارد  داخلی  شده  بی جا  هزار   ۲9۷ از  بیش  افغانستان 

وضعیت این جمعیت قابل نگرانی است.
وزارت کار می گوید که برنامه در شهرهای کابل، ننگرهار، 
سمنگان، بامیان و غزنی راه اندازی می شود که در نتیجه آن 

ساخته  آموزشی  مرکز  سه  و  پرورشگاه  سه  کودکستان،  ده 
خواهد شد و در اختیار کودکانی قرار خواهد گرفت که توان 

پرداخت هزینه آموزش و پرورش را ندارند.
آقای مهمند گفت: »بخش خصوصی و دولتی دست به دست 
هم داده که با هماهنگی و همکاری یکدیگر بتوانیم مشکالت 

افراد جامعه کشور را حل بسازیم.«
افغانستان به ۵۵ کودکستان و ۴3 پرورشگاه غیردولتی مجوز 
فعالیت داده که بیش از یازده هزار کودک را تحت پوشش 

قرار می دهند.
نشان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  پیش  سال  سه  آمار 
می دهد که یک میلیون و سه صد هزار کودک در افغانستان 
از  افغانستان  این اساس  مشغول کارهای سنگین هستند. بر 
آسیب  آن  کودکان  و  زنان  که  می  رود  شمار  به  کشورهایی 
پذیر اند و در جریان جنگ های داخلی صدمات سنگینی را 

تحمل کرده اند.
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از هشتم ثور سالروز پیروزی انقالب اسالمی افغانستان 
طی همایشی با حضور جمعی از اراکین دولتی ملکی و 
جامعه  فعالین  و  مجاهدین  فرماندهان جهادی،  نظامی، 
شهید  بنیاد  نمایندگی  های  کنفرانس  سالن  در  مدنی 

مسعود تجلیل به عمل آمد.
عبدالرزاق احمدی مسئول بنیاد شهید مسعود در والیت 
هرات در این مراسم هشتم ثور را نقطه عطفی در تاریخ 
خواهی  آزادی  روحیه  دانست،  افغانستان  پرافتخار 
رمز  کلید  را  افغانستان  مجاهد  مردم  طلبی  استقالل  و 
استقامت و پایداری در جهاد ۱۴ ساله افغانستان برشمرد.
والیت  متخصصان  شورای  رئیش  شهیر  رفیق  محمد 
ایثار  بر  تأکید  با  مراسم  این  سخنرانان  دیگر  از  هرات 
افغانستان در طول  و فداکاری مردم مجاهد و مسلمان 
دوران جهاد و مقاومت برگزاری انتخابات در افغانستان  
را از دست  آورد های مهم این انقالب عظیم خواند که 
در نهایت منجر به باال رفتن حیثیت افغانستان در میان 

جوامع جهانی گردیده است
در  جهادی  فرماندهان  از  عرب  خان  کمالدین  الحاج 
بخشی از سخنان جهاد ۱۴ ساله مردم مسلمان افغانستان 
که  گفت  نموده  عنوان  زدنی  مثال  و  استثنایی  دوره  را 
با  افغانستان  این تفکر بودند که مردم  بر  تمام جهانیان 
دستان خالی توانایی مقابله با چنین ارتشی تا به دندان 
اراده قوی دینی و میهنی  اما  مسلح را نخواهند داشت 
را  منفی  های  زنی  گمانه  تمام  افغانستان  مجاهد  ملت 

خط بطالن کشید.
پارلمان  در  مردم  سابق  نماینده  فتاحی  سعادت  داکتر 
افغانستان  مردم  جهاد  مراسم  این  سخنرانان  دیگر  از 
را حرکت عظیم مردمی دانست که در راستای بدست 

آوردن هدفی واال و ارزشمند صورت پذیرفت. محترمه 
فتاحی با اشاره به انتخابات گذشته  و برگزاری موفقانه 
از  را  مردم  توسط  قدرت  گرفتن  بدست  و  انتخابات 
دست آورد های مهم انقالب اسالمی خواند و بر حفظ 

ارزشهای انقالب اسالمی تأکید نمود .
مولوی صاحب نجیبی آخرین سخنران این مراسم بود 
از  بود  یاد  یاد آور گردید که  بندی مراسم  با جمع  که 
روزهای تاریخی در تمام دنیا از افتخارات آنان محسوب 
میگردد.وی تأکید نمود که هشتم ثور یوم اهلل است که 
تجلیل از آن به حکم آیه مبارکه و ذکرهم بایام اهلل وجیبه 
همه مردم افغانستان بوده و باید از این روز تاریخی همه 
ساله یاد بود با شکوه به عمل آید و در این روز یاد و 
خاطره رشادت ها و ایثارگری های ملت مجاهد زنده 

نگهداشته شده و به نسل های بعد انتقال یابد.

افتتاح موسسۀ تحصیالت عالی ابوریحانتجلیل از جشن 8 ثور در هرات
عنوان  به  ابوریحان  عالی  تحصیالت  موسسه 
عالی  تحصیالت  موسسه  چهارمین  و  هشتاد 
افتتاح  شنبه  یک  روز  افغانستان،  در  خصوصی 

شد.
این موسسه باحضور نمایندگان پارلمان، استادان 
عالی  تحصیالت  موسسات  رییس  دانشگاه، 
خصوصی و برخی محصالن در ناحیه سه شهر 

کابل افتتاح گردید.
این  رییس  محمدی،  خان  جمعه  استاد 
موسسه با بیان اینکه برای خدمت به کشور 
و مردم تعهد دارد، گفت: این موسسه و کادر 
نیز  به مردم و  مشمول آن به هدف خدمت 
نهاده  گام  علمی  عرصه  در  کشور  پیشرفت 

است.
وی افزود: موسسه تحصیالت عالی ابوریحان 
و  است  ترقی  و  توسعه  علم،  خدمت  در 
با  و  گذاشته  گام  عرصه  این  در  افغانستان 
گذشته تاریک خود خداحافظی نموده است.
جامعه های  فقط  محمدی،  آقای  گفته  به 
قدرت حرف دارند که قدرت اندیشه و تفکر 

داشته باشند و این زمانی به واقعیت می پیوندد 
که سازماندهی و تشکیالت وجود داشته باشد.

دارای  که  کشورهایی  است  عقیده  این  بر  وی 
می  فرهنگی  و  علمی  های  تشکل  چنین  این 
باشند، همیشه در حال پیشرفت و افزایش قدرت 

هستند.
موسسات  رییس  ترشتوال،  مسعود  ادامه  در 
تحصیالت  وزارت  خصوصی  عالی  تحصیالت 
کشور  عالی  تحصیالت  وزارت  گفت:  عالی، 

به  ما  که  دارد  این  به  باور  بیشتر  مسئولیت  با 
افغانستان انکشاف یافته نمی رسیم مگر با داشتن 

صالحیت عرضه خدمات تحصیلی.
با داشتن دانشگاه  به گفته او، جامعه سالم فقط 
های سالم امکان پذیر است و همچنین دانشگاه 
های سالم با داشتن اساتید و کادر مجرب امکان 

پذیر می باشد.
ابوریحان  نام  به  موسسه  این  نامگذاری  از  وی 

کشور  فرهنگیان  همه  از  و  کرد  قدردانی  ابراز 
خواستار ادامه راه این دانشمند شد.

خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  رییس 
فرد  هر  برای  تعهد  و  دین  داشتن  به  همچنین 

کشور تاکید کرد.
او گفت: هر یک از شهروندان کشور که تحصیل 
به کشور و  بر تخصص  باید عالوه  نمایند،  می 
دین تعهد داشته باشند وگرنه علم بدون تعهد و 

دین، یک معضل خواهد بود.

حکومت افغانستان برنامه تازه یی را برای آموزش 
کودکان آسیب پذیر و کارگر ارایه کرده است.

که  کرده  اعالم  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
تصمیم دارد زمینه آموزش و پرورش را برای سه 
هزار کودکی که مشغول کارهای سنگین هستند، 
پرورشگاه ها  ایجاد  شامل  برنامه  این  کند.  فراهم 

و کودکستان ها برای کودکان آسیب پذیر است.
افغانستان  کار  وزارت  معاون  مهمند،  نور  واصل 
در نشست خبری در کابل گفته که این برنامه در 
هماهنگی با شانزده نهاد دولتی و خصوصی اجرا 

خواهد شد.
با  برنامه  این  که  گفت  همچنین  مهمند  آقای 
هزینه ۱۵۰ میلیون افغانی معادل ۲.۶ میلیون دالر 

امریکایی در یک سال آینده تطبیق خواهد شد.
و  نگهداری  کودکانی  مراکز  این  در  است  قرار 

آموزشی شوند که خانواده های  برنامه های  شامل 
شان در جریان جنگ ها متضرر شده اند.

این برنامه همزمان با سالروز دو رویداد تاریخی 
هفتم ثور ۱3۵۷...                   ادامه صفحه 7

برنامۀ جدید وزارت کار و امور اجتماعی

 برای کودکان بازمانده از جنگ
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