
نامزدان  و  دولتی  اراکین  اشتراک  به  جلسه یی 
مسووالن  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیشتاز 
روز  چاشت  از  پیش  انتخاباتی،  کمیسیون های 

گذشته در ارگ برگزار گردید.
انتخاباتی  کمیسیون های  رؤسای  جلسه،  این  در 
به  رابطه  در  را  خویش  عمومی  گزارش های 
و  آرا  شمارش  چگونگی  انتخابات،  برگزاری 

رسیده گی به شکایات انتخاباتی ارایه کردند.
بربنیاد خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور کرزی ضمن 
اظهار خرسندی از برگزاری موفقانۀ انتخابات در 
این رویداد را یک پروسه کاماًل  سرتاسر کشور، 
استحکام  راستای  در  بزرگ  موفقیت  و  افغانی 

دموکراسی در کشور دانست.

اشرف  داکتر  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سپس، 
ریاست  انتخابات  پیشتاز  نامزدان  احمدزی  غنی 
کارکردهای  از  تشکری  اظهار  ضمن  جمهوری، 
موفقانه  برگزاری  و  متذکره  کمیسیون های 
والیتی،  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
دیدگاه ها و پیشنهادات...            ادامه صفحه 6
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                                        ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
 

شماری از اعضای مجلس نماینده گان روز یکشنبه)14 
کابل،  کار شهردار  دفتر  مقابل  در  با تحصن   )93 ثور 

خواهان برکناری او از سوی حکومت شدند.
به  را  کابل  شهردار  نواندیش  یونس  محمد  آن ها، 
خواستار  و  کرده  متهم  گسترده  فساد  و  اختالس 

برکناری و به دادگاه کشانیدن او شدند.
به  زده اند،  تحصن  به  دست  که  نماینده گانی  شمار 

بیست تن می رسد. 
در کنار نماینده گان مجلس، شماری از شهروندان کابل 
نیز در کنار شهرداری تجمع کرده و خواهان برکناری 

شهردار شده  اند.
نماینده گان  مجلس  دوم  نایب  محمد صالح سلجوقی 

گذشته  سال  دهم  ماه  در  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به 
آن ها  بیشتر  که  مجلس  اعضای  از  شماری   )1392(
بودند،  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  اعضای 
جلسۀ  یک  طی  کابل  شهردار  با  صحبت  خواهان 
استجوابیه در این کمیسیون شدند؛ اما متأسفانه شهردار 
به  بودند،  نموده  اقامه  که خودشان  دالیلی  بنابر  کابل 

جلسه تشریف نیاوردند.
محمد صالح سلجوقی تأکید کرد: »بعد از آن، مجلس 
و  برود  شهرداری  به  تا  کرد  توظیف  را  هیأتی  یک 
گزارشاتی را که در اختیار داشتند، تطبیق کنند؛ زمانی که 
این هیأت به شهرداری رفت، شهردار حضور نداشت 
و معلوماتی را که این هیأت نیاز داشت، شهرداری در 
اختیارِشان نگذاشت. اعضای این هیأت دوباره به تاالر 
مجلس  در  استجوابیه  جلسۀ  تدویر  خواهان  و  آمدند 

عمومی گردیدند.«
جلسۀ  در  بازهم  کرد،  تصریح  مجلس  دوم  نایب 
بیماری یی که  بنابر  و  نشد  حاضر  شهردار  استجوابیه 
داشت در خارج از کشور به سر می برد و تا ختم جلسۀ 
سال گذشته به مجلس نیامد....           ادامه صفحه 6
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آقای كرزی كه در برنامه های صلِح خود شکست 
خورده، حاال می خواهد در پایان مأموریِت خویش 
به عنوان رییس جمهوری كشور، دست كم خود 
كه  بگوید  و  بخشد  رهایی  اتهام  مظاِن  از  را 
اقدام هایی برای تأمین صلح انجام داده است. 

عکس یادگاری و پوزخند مقام ها به گورستان بدخشانی ها



جهانِی  روز  ثور(،   13 می/   3( پیش  روز  دو 
تصویرِی  رسانه های  و  بود  رسانه ها  آزادِی 
افغانستان نیز از این روز یادکردهایی داشتند و 

برنامه یی تدارک دیده بودند. 
روز  به مناسبِت   ،2012 سال  در  ملل  سازمان 
»عصر  را  امروز  دنیای  رسانه ها،  آزادی  جهانی 
بیان  آزادی  بنابراین،  خواند.  اطالعات«  انفجار 
از پایه های اصلِی حفظ سالمِت جامعه و ایجاد 

تحول در آن شمرده می شود.
در  بیان  آزدی  و  رسانه ها  فعالیِت  نحوۀ  اما 
جنجال های  و  حاشیه ها  با  همواره  افغانستان، 
فراوانی همراه بوده است. از جمله ساِل گذشته 
برای خبرنگاران افغانستان، یک ساِل خوب نبود 
و با توجه به کش مکش های سیاسی و انتخابات، 
خطرناک ترین  به  نیز  جاری  ساِل  است  ممکن 
دورۀ کارِی خبرنگاران در افغانستان تبدیل شود. 
در افغانستان هنوز از مصونیِت خبرنگاران چیزی 
گفته نمی شود و نیز هنوز حکومت با برخوردِ 
مسووالنه با رسانه ها آشنایِی کافی ندارد. اما دو 
آزادی  روز  از  قبل  روز  یک  یعنی  پیش،  روز 
رسانه ها، حامد کرزی رییس جمهوری اسالمی 
افغانستان در بیانیه یی از آزادِی رسانه ها حمایت 
کرد. رییس جمهور کرزی گفت که برای حفظ 
سال  سیزده  در  رسانه ها  آزادی  و  بیان  آزادی 
از  را  فراوانی کرده و موانع  گذشته تالش های 

سر راه برداشته است.
از  بزرگذاشت  مراسم  به  اشاره  با  کرزی  آقای 
هفتۀ  در  بیان  آزادی  و  رسانه ها  جهانِی  روز 
به  را  مردم  باور  یادبود  این  که  گفت  گذشته 
جامعه  در  مطبوعات  اهمیِت  و  بیان  آزادی 

»استوارتر« می سازد.
کردِن  نهادینه  که  کرد  تأکید  کرزی  آقای 
نهادهای  از  حمایت  و  تقویت  مردم ساالری، 
و  کشور  علیای  مصالح  از  »دفاع  مدنی، 
اطالع رسانی سالم«، از اهداف اساسی و بنیادِی 
رسانه ها است و در سیزده سال گذشته یکی از 
دستاوردهای بزرگ مردم، گسترش و پیشرفِت 

بی سابقۀ رسانه ها و مطبوعات آزاد است.
آقای کرزی تکرار کرد که »ما در این مدت با 
حفظ  برای  موجود،  دشواری های  همۀ  وجود 
مطبوعات،  آزادی  و  بیان  آزادی  گسترِش  و 
آزادی  نگذاشتیم  و  کردیم  فراوانی  تالش های 
ببیند،  ما صدمه  رسانه های  و  مطبوعات  نوپای 
و شخصی یا نهادی سد راه پیشرفت آن شود«.

در  افغانستان  در  رسانه ها  آزادی  که  گفت  او 
پیشرفت  به  رو  پیوسته  و  است  بی نظیر  منطقه 

بوده است. 
حقوق  از  دفاع  نهادهای  حال،  این  در 
را  کشور  این  افغانستان،  در  روزنامه نگاران 
هم چنان از بدترین نقاط دنیا برای روزنامه نگاران 

توصیف می کنند.
دیده بان رسانه های آزاد افغانستان که آمار تلفات 
و خشونت ها علیه خبرنگاران را در سیزده سال 
گذشته ثبت کرده، می گوید که طی این سال ها 

دست کم 42 خبرنگار کشته شده اند.
در تازه ترین موارد، کمتر از دو ماه پیش، افراد 
در  را  سویدنی  خبرنگار  یک  ناشناس  مسلِح 
خان  اکبر  محمد  وزیر  دیپلماتیک نشیِن  منطقۀ 
کابل کشتند. یک ماه بعد از این رویداد نیز افراد 
مسلح وارد یک هوتل پنج ستاره در کابل شدند 
گشودند.  آتش  هوتل،  این  مهمانان  روی  به  و 
در این رویداد یک خبرنگار داخلی با همسر و 

فرزندش کشته شد.
برای  که  است  گفته  افغانستان  رییس جمهوری 
چارچوب  در  باید  خبرنگاران  آزادی ها،  حفظ 
قانون، ارزش های اسالمی و ملی، »هوش مندانه« 
حفظ  برای  و  دفاع  ملی،  منافع  از  و  کنند  کار 
احترام  و  ثبات  و  صلح  تحکیم  ملی،  وحدت 
تالش  مردم،  خانواده گی  و  شخصی  حریم  به 

هدف مندانه کنند.
همواره برخی از مسووالِن افغانستانی هرازگاهی 
بیان  آزادی  از  به سوءاستفاده  متهم  را  رسانه ها 
غیراسالمی  و  غیراخالقی  برنامه های  نشِر  و 
رسانه ها  بر  بیشتر  نظارِت  خواستار  و  می کنند 

می شوند.

برداشت ها از آزادی بیان
برداشت مقامات و گروه های مذهبی از آزادی 
اوقات،  بعضی  در  و  متفاوت  رسانه ها  و  بیان 
از  رسانه ها  بیشتر  که  برداشتی ست  با  متناقض 
این مقوله دارند. در عین  حال، تعبیر رسانه های 
افغانستان از آزادی بیان و آزادی عمِل رسانه ها 
آن  جهانِی  و  قبول شده  تعریف  با  الزامًا  هم 

یک سان نیست.
تجربۀ رسانه ها هنگامی که به دادستانی معرفی 
مانند  مقوله هایی  که  است  داده  نشان  شده اند، 
مبهم  یا وحدت ملی عباراتی  منافع ملی  حفظ 
هستند که حکومت ها می توانند با بسط تعریِف 
به شدت  را  رسانه ها  فعالیت ِ  مقوله هایی،  چنین 
گونۀ  به  مفاهیم  این  کنون  تا  سازند.  محدود 
می تواند  امر  این  و  نشده اند  تعریف  واضح 
و  خبرنگاران  و  رسانه ها  دست اندرکاراِن  برای 

جنجال برانگیز  و  دست وپاگیر  روزنامه نگاران، 
باشد.

اما به هر رو، افغانستان به تازه گی در حال دور 
که  دوره یی  است؛  دشوار  دورۀ  یک  از  شدن 
انتقاد از حکومت نه در قالِب یک رسانۀ  آزاد، 
نشریات  و  شب نامه ها  پخِش  شکل  در  بلکه 
نویسنده گان  که  می گرفت  صورت  زیرزمینی 
حکومت  مخالف  و  یاغی  آن،  خواننده گان  و 
و منافِع ملی شمرده  می شدند و به شدت تحت 

تعقیِب حکومت قرار می گرفتند.
از  بخشی  هم  هنوز  که  است  طبیعی  بنابراین 
یک  وظیفۀ  که  باشند  معتقد  دولتی  مقاماِت 
که  است  آن چه  از  حفاظت  و  تبلیغ  رسانه، 
مسووالن حکومت آن را منافع ملی و... معرفی 

می کنند.
واضح است که رسانه های آزاد نمی توانند ابزار 
تبلیغاِت حکومت و برنامه های آن باشند، بلکه 
وظیفۀ اصلی آن ها اطالع رسانی بی طرفانه، دقیق 
مقوله هایی  برنامه هایی  ست.  چنین  از  نقادانه  و 
مانند حفظ منافع ملی یا وحدت ملی، عباراتی 
بهانه،  این  به  می توانند  که حکومت ها  مبهم اند 

فعالیت های رسانه ها را محدود سازند.
نقض  مثل  مواردی  از  دارند  وظیفه  رسانه ها 
مقام  از  سوءاستفاده  اداری،  فساد  بشر،  حقوق 
دهند.  گزارش  حکومت  در  خویش خوری  و 
چنین گزارش هایی مسلمًا باید مطابق با اصول 
حرفه یی و با در نظرداشِت حقوق انسانِی افراد 

دخیل، تهیه و نشر شوند.
نشریات  با  حکومت  برخورد  از  مواردی  اما 
تهیه  را  گزارش هایی  چنین  که  خبرنگارانی  و 
کرده اند، وجود داشته و نگرانی هایی را به میان 

آورده است.

قانون رسانه ها 
در  می گویند،  خبرنگاران  برخی  که  آن گونه 
بیشتر کشورهای غربی و اروپایی، قانونی برای 
استدالل  ندارد.  وجود  رسانه ها  فعالیِت  تنظیم 
بر  قانون  وضِع  که  است  این  کشورها  این  در 
آزادِی  ناقض  خود  آزاد،  رسانه های  کارکرد 

رسانه هاست.
استوار  محور  دو  بر  رسانه ها  قانون  معموالً 
است؛ یکی تعیین خطوط قرمز و دیگری تعیین 
از خطوط  عبور  توبیخ در صورت  یا  مجازات 

قرمز.
در افغانستان دسترسی به اسناد، به یک مشکِل 
کالن تبدیل شده است و کارمنداِن دولت هنوز 

حق استفاده از آزادی بیان را ندارند.

حکومت و رسانه ها
اصطکاک  میان حکومت و رسانه ها را می توان 
فراراهِ  موجود  چالش های  از  مهمی  بخِش 
این  دانست.  افغانستان  جامعۀ  در  رسانه ها 
که  بود  گذشته  سال  سیزده  در  نخستین بار 
حکومت از رسانه ها تقدیر کرد و رسانه ها هم 
که  دلیل  این  به  حکومت،  امنیتی  منسوبان  از 
انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای کاماًل 

امن صورت گرفت.
در همین حال باید گفت که افغانستان برای مهار 
اصطکاک ها میان سکتور رسانه و حکومت، نیاز 
به قانون رسانه ها داردـ هرچند این نگرانی نیز 
به  قانونی  چنین  از  حکومت  که  دارد  وجود 
عنوان ابزار کنترِل مطبوعات و تعیین خط مشی 

برای آن ها استفاده کند.
در  جدی  کمبود های  رسانه ها  دیگر،  سوی  از 
عرصه های مختلِف حرفه یی و اخالِق حرفه یی 
حرفه یِی  آموزش  به  جدی  توجه  و  دارند 
دست اندرکاران رسانه ها، نقش مهمی در بهبود 

عمل کرد آن ها خواهد داشت.
عمده یی  رسانه های  به خصوص  ما،   رسانه های 
امکاناِت بیشتر را در اختیار دارند،  که منابع و 
درسِت  فرهنِگ  شکل گیرِی  عامل  می توانند 
که  فرهنگی  باشند؛  رسانه ها  میان  در  رسانه یی 
در آن رعایِت بی طرفی، صحِت خبر و توازن بر 
برای  غیرقانونی  اغلب  و  جنجالی  تاکتیک های 

جذب مخاطِب بیشتر، اولویت دارد. 
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مباركشاه شهرام

روز آزادِی رسانه ها و رسانه هاِی ما  

به همان  نزدیک تر می شویم،  انتخابات  نهایِی  نتایج  به  هرچه 
می شود.  بلند  موقت  ادارۀ  ایجاد  گوش خراش  صدای  پیمانه 
این صدا را آنانی که برای ایجاد بحران در افغانستان خواب 
این  با  و  طریق  این  از  می خواهند  و  کرده اند  بلند  می بینند، 
حکومت  و  شده  ایستاده  افغانستان  مردمِ  گرده های  بر  بهانه، 
افراد، آقای خلیل زاد است که به شدت در  این  از  کنند. یکی 
تالش است تا وضعیت را برای جهانیان نامطلوب نشان دهد 
و خودش را فرشتۀ نجاِت مردم افغانستان معرفی کند. هم چنان 
آقای ستار سیرت نیز در مصاحبه هایش تالش می کند که نتایج 
انتخابات را به بحران بکشاند و حکومتی موقت را به ریاسِت 

خودش بر مردم افغانستان تحمیل کند.
مردم  همۀ  که  می گیرد  صورت  حالی  در  تالش ها  نوع  این 
و  می کنند  لحظه شماری  انتخابات  نتیجۀ  انتظار  در  افغانستان 
انتظار دارند که کمیسیون های انتخاباتی، نتایج انتخابات شفاف 
و عاری از تقلب را اعالن کنند تا سرنوشت مردم تعیین شود. 
اما کسانی مثل خلیل زاد از هیچ تالشی دریغ نمی ورزند تا امید 

مردم را به یأس تبدیل سازند.
نحو  هر  به  تا  دارد  تالش  نیز  کرزی  آقای  حال،  عین  در 
طی  و  دهد  سامان  را  معامله  یک  انتخابات،  به جای  ممکن 
گذشته  هفتۀ  چنان که  بپردازد.  قدرت   انتقال  به  معامله،  یک 
ارگ ریاست جمهوری نشستی را به اشتراک دو نامرد پیشتازِ 
تحلیف  مراسم  برگزاری  »بررسی  نام  زیر  ریاست جمهوری، 
قبل  آن  در  می شود  گفته  که  داد  سامان  آینده«  رییس جمهور 
از این که به بحث تحلیف و این مسایل پرداخته شود، به کنار 

آمدِن یک نامزد به نفع نامزد دیگر پرداخته شده است.
 اگرچه آن نشست هیچ نتیجه یی در پی نداشت، اما پیداست 
که تالش های ارگ ریاست جمهوری، برای جابه جا کردن اصل 
معامله به جای انتخابات، روی دست گرفته شده است. هدف 
از این کار در واقع این است که ارگ نمی خواهد که یک نامزد 
مثبت  به قدرت برسد و یک تحول  پاِک مردم  آرای  با  قوی 
سیاسی و اجتماعی تاریخ افغانستان ثبت شود. ارگ هراس های 
نامزد خاص دارد؛  از برنده شدِن بی چون وچرای یک  فراوانی 

هراس هایی که پرداختن به آن ها در این مقال نمی گنجد.
افغانی االصل  امریکایی های  طرف  یک  از  صورت،  هر  به 
و  نرسد  خود  حقیقِی  نتیجۀ  به  انتخابات  این  که  می خواهند 
نشان دهد  ارگ ریاست جمهوری می خواهد  از جانب دیگر، 
که این انتخابات نتیجه بخش نمی باشد. از این رو، این نگرنی 
به وجود آمده است که کمیسیون های انتخاباتی نتایج انتخابات 
ارگ  در  حلقاتی  حداقل  یا  ریاست جمهوری  اشارۀ  به  را 
ایجاد  سبِب  که  کنند  مهندسی  گونه یی  به  ریاست جمهوری، 

بحران در کشور شود.
به هر صورت مردم افغانستان به هیچ عنوان مایل به رفتن به 
سیزده ساِل قبل با تشکیل ادارۀ موقت نیستند و نیز نمی خواهند 
که ارگ ریاست جمهوری به جای ارایۀ نتایج شفاِف انتخابات، 
را  مردم  سرنوشِت  و  کند  پیشه  معامله گری  و  بکشد  نقشه 
اگر  که  می کند  حکم  کشور  اساسی  قانون  بگیرد.  بازی  به 
انتخابات ریاست جمهوری در دور اول به نتیجه نرسید، دور 
دومِ آن برگزار شود. اصل حاکمیِت قانون ایجاب می کند که 
دوم  دور  به  رفتن  اما  شود.  تطبیق  اساسی  قانون  حکم  این 
کمیسیون  اگر  که  است  این  غالب  گماِن  نیست؛  حتمی  هم 
شکایت های انتخاباتی صادقانه به کارشان بپردازند، انتخابات 
در دور اول یک سره می شود؛ اما به فرض اگر چنین هم نشد، 
هیچ راهی به جز برگزاری دور دومِ انتخابات نیست. حکومت 
افغانستان  باید بدانند که اگر مردم  انتخاباتی  و کمیسیون های 
مطمین شوند که با آرای آن ها معامله صورت گرفته، خود از 

آرای خویش دفاع خواهند کرد.
کند  مداخله  این فرصت  در  انتظار می رود که جامعۀ جهانی 
و اجازه ندهد که هیچ شخصیتی، انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان را به ُسخره گیرد و چیز دیگری را جانشیِن آن 
نباید  دموکراسی،  مشق  سال  سیزده  از  پس  افغانستان  سازد. 
تقسیم  و  ایتالفی  حکومِت  تشکیل  و  موقت  ادارۀ  به  دوباره 
قدرت بین تیکه داراِن قومی و سیاسی رو بیاورد. حکومت و 
ملِت افغانستان باید با قبول نتایج انتخابات، به سوی قانون مند 
شدن حرکت کنند و ارادۀ جمهور را بر همه چیز ترجیح دهند.

مثلث جابه جایِی انتخابات 
مردود است!
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در یک فایل صوتی قدیمی که از امیر سابق قطر منتشر 
اعالم  و  انتقاد  عربستان  از  شدت  به  وی  است،  شده 
کرده است: ظرف 12 سال آتی اثری از خاندان سلطنتی 

عربستان نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اینترنتی محیط، در فایل صوتی قدیمی 
توسط  قطر  سابق  امیر  ثانی،  آل  خلیفه  بن  حمد  از  که 
فعاالن عربستانی در پایگاه های اینترنتی منتشر شده است، 
وی گفته است، مصر و عربستان علت خواری عرب ها 
هستند و حاکم کنونی در عربستان سعود الفیصل، وزیر 

خارجه این کشور است.
مخالف  داخلی  از جنبش های  را  وی حمایت های خود 
خاندان حاکم عربستان اعالم و تاکید کرده است: به نفع 

قطر است که از این جنبش ها حمایت کند.
امیر سابق قطر خاطرنشان کرد: طی 12 سال آتی خاندان 

حاکم در عربستان از بین خواهد رفت.
الحوار که  از شبکه  اینکه دوحه  بیان  با  حمد بن خلیفه 
لبنان  در  الجدیده  شبکه  از  و  می شود  پخش  لندن  از 
عربستان  با  که  کشورهایی  کرد:  اظهار  می کند،  حمایت 
همکاری و روابط محکمی با این کشور دارند کشورهای 

بی کرامتی اند. این کشورها اردن و به ویژه مصر هستند.

سوریه و 11 سپتمبری دیگر
در  را  که شرق سوریه  القاعده  با  مرتبط  گروه های 
اختیار داشته و در غرب عراق نیز حضور دارند، تنها 
خشونت های  تا  دارند  نیاز  زمان  بیشتری  میزان  به 
خود را به جهان اطراف نیز نشان دهند. مسیر برای 
آن ها در جهت اقدام به حوادثی همچون 11 سپتمبر 

2001 و هفت جوالی 2005 باز است.
افراطیون  درازمدت  تمایالت  به  نسبت  که  کسانی 
تردید دارند می توانند به یک ویدیوی جدید که از 

سوی آن ها منتشر شده است مراجعه کنند.
دولت  خارجی  مبارزان  از  تعدادی  ویدیو  این  در 
اسالمی عراق و شام )داعش(، روادید خود را پاره 
به  دائمی خود  تعهد  تا  به آتش می اندازند  کرده و 
آن ها  پاسپورت های  نوع  دهند.  نشان  را  جهادشان 
اردن  و  عربستان  کشورهای  از  که  می دهد  نشان 
هستند، در این ویدیو یک افراطی کانادایی به زبان 
انگلیسی، کانادا و امریکا را به نابودی تهدید می کند.
یک شبه نظامی اردنی نیز خطاب به حکومت این 
کشور می گوید که آن را نابود خواهد کرد، افراطیون 
نیز  روسیه  چچن  و  مصر  عربستان،  از  دیگری 

اظهاراتی مشابه بیان می کند.
داعش و جبهۀ النصره که شاخه رسمی القاعده در 
سوریه است، کنترل بخش های زیادی را در دست 
داشته و می توانند از رود دجله تا دریای مدیترانه و 
همچنین از مرز اردن تا جنوب ترکیه عملیات هایی 

را صورت دهند.
این تهدیدهای گروه های افراطی هراس کشورهای 
براساس  است.  داشته  پی  در  را  عراق  همسایه 
منتشر  بحران  بین المللی  گروه  توسط  که  گزارشی 
شد، عوامل مسلح القاعده برای ترکیه مشکل آفرین 

خواهند بود.
نیز در این خصوص گفت: ما یک  یک مقام ترک 
کشور سکوالر هستیم و ایدئولوژی القاعده در این 
جا جایی ندارد، اگر آن ها به هدف خود در سوریه 
نرسند ترکیه را سرزنش کرده و به ما حمله می کنند.
وی ادامه داد: به یاد داشته باشید که هزاران افراطی 
عمدتاً   شده اند  عراق  و  سوریه  وارد  که  خارجی 
را  مسیر  این  سوریه  و  ترکیه  مایلی   510 مرز  از 

پیموده اند.
اردن نیز نشان داده است که نسبت به حمایتی که 
این کشور  مرز  از طریق  مسلح سوریه  مخالفان  از 

صورت می گیرد به شدت نگران است.
در  امریکا  و  عربستان  اردن،  اطالعاتی  دستگاه 
تالش اند تا یک »جبهه جنوبی« اطراف درعا که از 
ایجاد  می شود،  تشکیل  سکوالر  و  میانه رو  مبارزان 

کنند.
اما اردنی ها نسبت به این ایده رغبت زیادی ندارند، 
آن ها دیگر مانند سال های گذشته معتقد نیستند که 
است  ممکن  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد،  بشار 

شکست بخورد.

افراطی   2000 سرنوشت  به  نسبت  همچنین  آن ها 
نگران  دارند  حضور  سوریه  در  اکنون  که  اردنی 
از  پس  آن ها  که  نیست  مشخص  زیرا  هستند 

بازگشت به اردن چه حوادثی رغم بزنند.
در همین راستا نیروی هوای اردن در 16 اپریل به 
تعدادی از موترهایی که از سوریه در حال ورود به 

اردن بودند حمله کرد.
را تکذیب  این موترها  با  ارتباط  نیز  دولت سوری 

کرده بود.
نیز در گزارش ساالنه  امریکا  حتی وزارت خارجه 
منتشر  پیش  هفته  که  تروریسم  درخصوص  خود 
شد اعالم کرد که گروه های مشابه القاعده در حال 

قدرت گرفتن هستند.

زیرا  است  وخیم تر  هم  این  از  شرایط  واقع  در  اما 
گروه داعش کنترل بخش های سنی نشین عراق را در 

دست گرفته است.
عالوه بر این نوری مالکی، نخست وزیر عراق نیز 
رای  او  به  که  کشور  این  شیعه های  ترغیب  برای 
مبالغه  داعش  قدرت  در  خود  سخنرانی  در  بدهند 
کرد. وی همچنین سعی کرد که توجه رای دهندگان 
را از فساد دولت خود دور کرده و به سوی خطر 
انقالب سنی ها علیه حکومت این کشور جلب کند.

نتایج  شدن  مشخص  از  پس  نیز  اقدام  این  نتیجه 
اما  شد.  خواهد  روشن  عراق  پارلمانی  انتخابات 
و  ارتش  شایستگی  عدم  که  است  این  حقیقت 

سیستم سیاسی عراق واقعیت دارد.
افراطیونی  با  مبارزه  در  کشور  این  مسلح  نیروهای 
که به استان االنبار نفوذ کرده بودند متحمل 5000 
حقوق  مسلح  نیروهای  این  همچنین  شدند.  کشته 
کمی دریافت کرده و با کمبود غذا نیز روبرو بودند.
هر چند ممکن است دولت عراق پس از مشخص 
قبال  در  را  امریکا  راهبرد  انتخابات  نتایج  شدن 
با  مقابله  برای  آن ها  از  و  گرفته  پیش  در  سنی ها 
داعش استفاده کند اما مشکل اینجاست قبایل سنی 
در حال حاضر القاعده را به نیروهای امنیتی و ارتش 

عراق ترجیح می دهند.

پیشبینیامیرسابققطردربارۀ
آیندۀخاندانسلطنتیعربستان

سازمان ملل: 

پاکستان خطرناک ترین کشور 
برای خبرنگاران است

بازداشت بیش از 2۰ نفر در هند  به جرم امریکامشکلیبارییسجمهورشدنعبدالفتاحسیسیندارد

کشتار مسلمانان و سوزاندن خانه های آن ها سناتور جمهوری خواه امریکا اعالم کرد: در صورتی 
که انتخابات در مصر به صورت دموکراتیک برگزار 
شدن  جمهور  رییس  با  مشکلی  واشنگتن  شود 

عبدالفتاح سیسی ندارد.
دانا روراباچر، سناتور جمهوری خواه امریکا و عضو 
در  کشور  این  کنگره  در  خارجه  روابط  کمیسیون 
داشت:  عنوان  ترکیه  آناتولی  خبرگزاری  با  مصاحبه 
براساس آنچه که ما فهمیده ایم انتخابات در مصر به 
مردم  اگر  و  برگزار خواهد شد  صورت دموکراتیک 
نامزد  و  مصر  سابق  دفاع  وزیر  سیسی،  عبدالفتاح 
انتخاب  را  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات 

کنند ما هیچ مشکلی با این مساله نخواهیم داشت.
این سناتور امریکایی تصریح کرد: مساله تعیین کننده 
برای ما این است که آیا انتخابات در مصر دموکراتیک 

خواهد بود یا خیر.
عنوان  مصر  در  حقوقی  اوضاع  خصوص  در  وی 
داشت: در صورتی که ثابت شود مردم در مصر در 
آماج کشتارهای بی هدف قرار گرفته اند این امر نتایج 

فاجعه باری را برای مصر در پی خواهد داشت.
مطرح  فاجعه بار  نتایج  از  را  خود  منظور  روراباچر 
فهمیده ام حق  ما  که  آنچه  براساس  اما گفت:  نکرده 
شده اند  محکوم  اعدام  به  مصر  در  که  کسانی  همه 
صدور چنین حکمی نبود اما برخی از آن ها نیز هستند 

که به سمت افراد بی گناه دیگر شلیک کرده اند.
وی خاطرنشان کرد که کشورش از نزدیک رخدادها 
در مصر به ویژه مسائل مربوط به تحقق دموکراسی و 

آزادی ها در این کشور را دنبال می کند.
این سناتور امریکایی در خصوص میزان رضایتمندی 
طرف  گفت:  مصر  در  دموکراسی  روند  از  امریکا 

مصری به ما اعالم کرده است که تمایل دارد اصول 
دموکراسی را در این کشور رعایت کند و ما منتظر 
هستیم که شرایط در این کشور آرام شود و در آینده به 
خوبی به ارزیابی این امر خواهیم پرداخت تا درستی 
آنچه که به ما گفته شده است برای ما ثابت شود وی 
در خصوص کمک های امریکا به مصر سخنی به میان 
نیاورد. حال آنکه این مقام امریکایی در نشست کمیته 
روابط خارجی در کنگره امریکا با نبیل فهمی، وزیر 

خارجه مصر در هفته گذشته حضور داشت.
کمک های  ارسال  مساله  که  کرد  خاطرنشان  وی  اما 
خارجی  روابط  کمیسیون  دیدار  در  مصر  به  امریکا 

کنگره امریکا با نبیل فهمی بسیار مطرح بود.
از زمانی که قاهره در سال 1979 معاهده صلح را با 
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میلیارد دالر کمک های ساالنه به مصر می دهد.

برای  همچنان  فنالند  مطبوعات،  آزادی  جهانی  شاخص   در 
چهارمین سال در راس قرار دارد و هالند و ناروی در مقام های 
برای  کشور  خطرناک ترین  همچنان  پاکستان  و  هستند  بعدی 

خبرنگاران و روزنامه نگاران است.
در بین 180 کشوردر رتبه بندی آزادی مطبوعات امریکا در رده 

چهل و ششم است.
در این رده بندی هائیتی 47 و کیپ ورده در رده 24 و بریتانیا 
در رده 33 قرار دارد. روسیه در مکان 148، کوبا 170 و چین 

در رده 175 است.
مخرب  تاثیر  همچنین  مطبوعات  آزادی  جهانی  شاخص 

درگیری ها بر آزادی اطالعات را مطرح کرده است.
خبرنگاران بدون مرز که حامی مالی این شاخص است، اعالم 
و  ملی  امنیت  مولفه  تاثیر  تحت  کشورها  از  برخی  که  کرده 

ضرورت عدم اعطای حق آزادی رسانه ای قرار گرفته اند.
این گروه آورده است که این مساله یک تهدید رو به رشد در 
سراسر جهان است و آزادی اطالعات را برطبق دموکراسی در 

این کشورها به مخاطره می اندازد.
گذشته  سال  در  است:  آورده  خود  درگزارش  ملل  سازمان 
میالدی 71 خبرنگار کشته و 826 تن دیگر نیز زخمی شده اند.
میالدی  در سال گذشته  نیز  از 2000 خبرنگار  بیش  همچنین 

تهدید به مرگ شده یا مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند.

پولیس هند 22 نفر را به خاطر کشتار مسلمانان و 
به آتش کشیدن خانه های آنان در ایالت آسام این 

کشور بازداشت کرده است.
شمار قربانیان خشونت های روزهای اخیر در این 

ایالت تا صبح امروز به 32 نفر می رسد.
مقام های هند شبه نظامیان جدایی طلب را مسوول 
همه  که  می شود  گفته  و  می دانند  حمله  این 

کشته شدگان مسلمان هستند.
مستقل  سرزمینی  خواهان  منطقه  این  شبه نظامیان 
یک  از  بیش  بودو  قوم  هستند.  بودو  اقلیت  برای 
قوم  از همین  افرادی  و  دارد  نفر جمعیت  میلیون 

هم در نپال زندگی می کنند.
پولیس هند دیروز اعالم کرد که در پی خشونت های 
یک  در  را  نفر  چندین  جنازه  گذشته،  روز  چند 

روستای دورافتاده پیدا کرده است.
منطقه  این  مسلمانان  که  می گویند  آسام  بودوهای 
به طور غیرقانونی از بنگالدش وارد هند می شوند. 
آسام  منطقه  در  قومی  درگیری های  قبلی  موج  در 
از  نفر  هزار  چندین  و  کشته  نفر   100 کم  دست 

خانه هایشان آواره شدند.
در  هند  که  می افتد  اتفاق  در حالی  ناآرامی ها  این 
میانه برگزاری انتخابات چندمرحله ای خود است.

                                                                                                                                 روزنامه اينديپندنت



ترجمه: علی یزدی مقدم

ادامه  ساق ها  تا  و  می شود  شروع  باسن  و  کمر  پاییِن  از  که  دردی ست  سیاتیک 
می یابد. کلمۀ سیاتیک از عصِب سیاتیک گرفته شده است که قباًل اعتقاد بر این بود 
که علت درد، این عصب است که از پاییِن کمر شروع شده و از کپل گذشته و به 
ساِق پا ختم می شود. اما در حقیقت علت سیاتیک، فشرده شدِن دیسِک مهره یی از 
کمر است که ریشۀ عصب سیاتیک از داخِل آن شروع شده است و این فشرده گی 
باعث فشار آمدن به ریشۀ این عصب می شود. این نوع کمردرد نسبت به انواع 
دیگر کمردرد، کمتر شایع است. به عنوان مثال فعالیت های ورزشی، حرکت های 
با  معموالً  که  می شوند  پای درد  و  کمردرد  فعالیت های سنگین، سبب  و  نمایشی 
سیاتیک اشتباه گرفته می شوند. چالشی که برای یک پزشک وجود دارد این است 
که بتواند میان یک درد با ریشۀ اعصاب که ناشی از فشرده شدِن عصب است و 
یک درد منتقل شده که ناشی از کشیده گی و سفت شدِن عضالت و تحت تأثیر قرار 

دادِن ستون فقرات است، دچار اشتباه نشود.
 

عالیم
معمول ترین نشانۀ سیاتیک، درد شدید پشت ران و ساق و کمردرد است که شدت 
بیمار درد متوسط یا شدیدی  دو تای اول از کمردرد بسیار بیشتر است. معموالً 
را تجربه می کند که از باسن شروع می شود و به پا و ساق منتشر می شود. مهم 
بیماران  است که بدانید سیاتیک سبب ایجاد درد در پشت زانو می شود. معموالً 
سابقۀ درد کمر را چند هفته یا چند روز قبل تجربه می کنند و پس از آن درد به 
پاها منتشر می شود که شدت آن از کمردرد بسیار بیشتر است و در بعضی موارد 

کمردرد به کل از بین می رود.
ممکن  باشد،  داشته  سیاتیک  قبلی طوالنی مدت  سابقۀ  بیمار  که  در صورتی  البته 
است به تدریج درد در قسمت های کپل و پشت ران مستقر شود. در چنین وضعیتی 
فرد احساس درد شدید دارد که محل آن مبهم است و ممکن است در قسمت های 

پایینی پا و ساق، دردی احساس نکند.
نشستن،  ایستادن،  برشمرد.  نمی توان  سیاتیک  بروز  برای  مشخصی  دلیل  معموالً 
بلند کردن اجسام سنگین، عطسه کردن یا حتا عکس العمل ناشی از پیچ خورده گی 
روده، ممکن است منجر به بدتر شدِن درد شود. دراز کشیدن، معموالً راحت ترین 
مشکالت  و  احساس ضعف  شدن،  مور  مور  است.  فردی  چنین  برای  وضعیت 
روده یی یا مثانه یی هم می تواند از عوارض سیاتیک باشند که البته این عالیم بسیار 

نادر هستند.
 تشخیص و درمان

مهم  بسیار  سیاتیک  تشخیِص  در  فیریکی،  معاینۀ  و  بیماری  سابقۀ  کامل  بررسی 
است. هیچ گاه نمی توان تست کرد آیا ریشۀ عصب تحت فشار است یا خیر. بلکه 
می توان با حرکاتی این شرایط را در فرد ایجاد کرد. این آزمایش باید به وسیلۀ 
پزشک انجام شود و عبارت است از حرکت دادن پاها در جهت هایي و به میزانی 
که اعصاِب سیاتیک را تحت کشش قرار دهد در این هنگام اگر بیمار احساس درد 

داشت، احتمال اینکه علت درد سیاتیک باشد زیاد است.
بعضی از این بیماران بدون درمان خاصی بهبود می یابند. اما آن هایی که به درمان 
و  استراحت،  کوتاهی  مدت  قبیل  از  درمان ها  سری  یک  با  معموالً  دارند،  نیاز 
بهبود  درد  کاهندۀ  داروهای  با  همراه  فعالیت ها  و  حرکات  بعضی  ندادِن  انجام 
می یابند. فیزیوتراپی و برنامه های ورزشی کششی و تقویتی برای برگشت بیمار به 
فعالیت های روزمره بسیار مفید هستند. هم چنین در مواردی خاص، برای بعضی 
از بیماران که درد شدید سیاتیک دارند و با توسل به مدارک پزشکِی عینی مانند 
MRI که در آن مشخص شده دیسک تغییر شکل داده، ممکن است به عمل نیاز 

دارند،  پیشرفته  یا مشکل عضالنی  پیشرفته در عصب  بیمارانی که مشکل  باشد. 
دارند ولی مشکل  تا کسانی که درد  دارند  از عمل  بیشتری پس  بهبودِی  شانس 

ضعف عضالنی خیر. 
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آشنایی مختصر با بیماری سیاتیک

آرمان رشدي

کتاب  در  را  مسیحیت  آغاز  چه گونه گي 
اعمال رسوالن مي خوانیم. پیامي که رسوالن 
نقاط دنیا موعظه مي کردند،  مسیح در تمام 
پیامي یک سان بود، گرچه هر رسولي طبق 
بر  روح القدس،  هدایت  و  خود  روحیاِت 
جنبه یي از مسیحیت بیشتر تأکید مي گذاشت. 
بازتاب این امر را در نحوۀ نگارش انجیل ها 

و محتواي رساالت مشاهده مي کنیم.
رسوالن،  عهد  در  یعني  آغاز،  همان  از  اما 
و  اعتقادات  در  را  گرایش هایي  شروع 
شاید  مي کنیم.  مشاهده  مسیحیان  عبادات 
بروز  که  جدي یي  نظر  اختالف  نخستین 
جدید  ایمان  رابطۀ  به  مي شد  مربوط  کرد، 
که  یهودیاني  یهود.  مذهب  و  مسیحي 
نبودند  مایل  آغاز  در  بودند،  شده  مسیحي 
این دین  به  نژادها و ملیت ها  مردمان سایر 
به  از آن جا که آغازگر بشارت  اما  بگروند. 
پطرس،  همچون  بود  شخصي  غیریهودیان 
رسوالن  و  نشست  فرو  زود  خیلي  غایله 
که  پذیرفتند  اورشلیم  کلیساي  مشایخ  و 
داخل  جدید  ایماِن  این  به  نیز  غیریهودیان 
شوند، تازه آن هم به این علت که هم پطرس 
دریافت  آسماني  رؤیایي  این خصوص  در 
با فرو ریختن  این که خدا  کرده بود، و هم 
روح القدس بر این گرونده گان جدید، ایمان 
آنان را مورد تأیید قرار داده بود)ر.ک. اعمال 

رسوالن 10 و 11(.
بروز  بعد  سال  چند  بعدي  عقیدۀ  اختالف 
اصرار  یهودي تبار  کرد، زماني که مسیحیان 
مکلف  غیریهودي  مسیحیان  که  داشتند 
شوند شریعت موسي را نگاه دارند. مشکل 
کلیساي  مشایخ  و  رسوالن  شوراي  به 
تأکیدات  اثر  در  و  شد  ارجاع  اورشلیم 
رسوالن برجسته یي چون پطرس و یعقوب، 
یک دست  تصمیمي  عیسي،  خداونْد  برادر 
 .)15 )اعمال  شد  اتخاذ  خصوص  این  در 
انعکاس تنش میان شریعت گرایي و نجات 
از طریق ایمان صرف را در رساالت رومیان 
و غالطیان مشاهده مي کنیم. به  نظر مي رسد 
به واسطۀ  نجات  تعلیم  طالیه دار  پولس  که 
ایمان صرف بوده باشد. بازتاب این تعلیِم او 
یهودي تبار  میان مسیحیان  بود که در  چنان 
اورشلیم شایع شده بود که پولس برخالف 
شریعت موسي سخن مي گوید و آن را ملغا 
این که  با   .)25 20- :21 )اعمال  مي انگارد 
پیام خود مورد  نکاتي که پولس رسول در 
تأکید قرار مي داد، از گرایشي ظاهراً متفاوت 
با تأکیدات رسوالن اورشلیم برخوردار بود، 
اما ایشان همه گي با پیام و اصولي که موعظه 
مي کردند، توافق داشتند)غالطیان 2: -1 10(.

اختالف نظرهاي اساسي و خطرناک زماني 
بروز کرد که مسیحیت در سراسر خاورمیانه 
و اروپا گسترش یافت. به علت بُعد مسافت 
و عدم وجود امکانات ارتباطي مدرن براي 
که  عده یي  رسوالن،  به  مستقیم  دست رسي 
پولس ایشان را رسوالن و معلمان دروغین 

پیام  آمیختن  به  کردند  شروع  مي خواند، 
در  پولس  فلسفي.  اندیشه هاي  با  مسیحیت 
یوحنا در رسالۀ  به کولسیان و  رسالۀ خود 
اول خود با چنین معلماِن دروغیني به مبارزه 
کنار  در  فلسفه گرایي  این جریان  پرداختند. 
مسیحیت رسوالن به رشد خود ادامه داد. اما 
از آن جا که از همان اواخر قرن اول تا اواخر 
جفاهاي  با  مسیحیت  میالدي،  سوم  قرن 
هولناک حکومت روم مواجه بود، تجزیه و 

انشعابي در کلیسا رخ نداد.
این که   به  رغم  دوره،  این  طول  در 
اندیشه ورزان و پدران کلیسا از گرایش هاي 
اصول  زمینۀ  در  متفاوت  اندکي  اعتقادي 
مسیحیت  یک  بودند،  برخوردار  اعتقادي 
این  نداشت. در  بیشتر وجود  و یک کلیسا 
دوره، مسیحیت داراي تمرکز سازماني نبود، 
به این معني که هیچ یک از پدران کلیسا یا 
را  مسیحیت  جهان  رهبري  ادعاي  اسقفان، 
نداشت. مسیحیت در اروپا و آسیا به مناطق 
در  اسقفي  هر  و  بود  شده  تقسیم  اسقفي 
گرچه  داشت،  کامل  استقالل  خود  ناحیۀ 
عبادت  روش  یک  و  اعتقاد  یک  به  همه 

پاي بند بودند.
انشعاب  و  تجزیه  و  اختالف نظرها  آغاز 
باید  پیدایي فرقه هاي مسیحیت را  کلیسا و 
کرد.  جست وجو  میالدي  چهارم  قرن  در 
امپراتور  کنستانتین،  میالدي،   312 سال  در 
نکشید  طولي  و  گروید  مسیحیت  به  روم 
امپراتوري  این  رسمي  دین  مسیحیت  که 
شد. این امر سبب شد که مسیحیت نفسي 
راحت بکشد. به همین دلیل کلیسا فرصت 
اصول  زمینۀ  در  که  مشکالتي  به  تا  یافت 
بپردازد.  بود،  شکل گیري  حال  در  اعتقادي 
کلیسایي  شوراي  نخستین  ترتیب،  این  به 
شهر  در  امپراتور  شخص  ریاست  تحت 
نیقیه )واقع در ترکیۀ امروزي( به سال 325 
به اختالف نظر حادي که  تا  یافت  تشکیل 
در خصوص الوهیت مسیح پیش آمده بود، 
نیقیه بود  رسیده گي کند. در همین شوراي 
به عنوان  نخستین بار  براي  تثلیث  آموزۀ  که 

اعتقاد درست تصویب شد.
 ،330 سال  در  روم،  امپراتور  کنستانتین، 
و  ساخت  خود  براي  جدیدي  پایتخت 
)شهر  کنستانتینوپولیس  خود،  به نام  را  آن 
همان  قسطنطنیه،  عربي  به  کنستانتین، 
روم  امپراتوري  نامید.  امروزي(  استانبول 
شرقي  بخش  دو  به  تشکیالتي،  نظر  از 
شد.  تقسیم  )روم(  غربي  و  )قسطنطنیه( 
این امر سبب شد که میان اسقف دو شهر 
پایتخت )یعني شهرهاي روم و قسطنطنیه( 
رقابت  مسیحیت  جهان  رهبري  سر  بر 
سال  به  سرانجام  که  رقابتي  شود؛  آغاز 
)در  کاتولیک  کلیساهاي  پیدایي  به   1054
و  قسطنطنیه  )در  ارتدوکس  کلیسا  و  روم( 

مشرق زمین( منجر شد.
اکنون  جدید،  دورۀ  آرام  جو  در  کلیسا 
اعتقادي  اصول  تدوین  به  مي توانست 
بپردازد؛ اصولي که در عهد جدید به صراحت 

بیان نشده بود. مشکل جدیدي که پیش آمده 
بود، اختالف نظر اسقفان شهرهاي قسطنطنیه 
)نستوریوس( و اسکندریه )سیریل در مصر( 
)الهي(  الهوتي  طبیعت هاي  ارتباط  سر  بر 
یکي  برتري  و  مسیح  )بشري(  ناسوتي  و 
سال  در  سرانجام  این که  تا  بود.  دیگري  بر 
)واقع  کالسدون  شهر  در  شورایي   ،451
تصویب  و  شد  تشکیل  امروزي(  ترکیۀ  در 
دو  با  شخصیت  یک  داراي  مسیح  که  شد 
برابر و  ناسوتي به شکلي  طبیعت الهوتي و 
ادغام نشدني است. همۀ اسقفان با این مصوبه 
موافق نبودند. عده یي پیرو نستوریوس باقي 
طبیعت هاي  مکانیکي  جدایي  به  و  ماندند 
الهي و انساني مسیح معتقد بودند. کلیساي 
امپراتوري ساساني نستوري شد. کلیساهاي 
پیرو  ارمنستان،  و  سوریه  )مصر(،  قبطي 
کلیساها  این  واقع  در  ماندند.  باقي  سیریل 
)قسطنطنیه(  شرق  مسیحیت  بزرگ  بدنۀ  از 
و غرب )روم( جدا شدند و این جدایي تا 
از  مذکور  کلیساهاي  دارد.  ادامه  نیز  امروز 

تشکیالت مستقل خود برخوردارند.
کاتولیک  و  ارتدوکس  کلیساهاي  پیدایي 
شهر  اسقف  رهبري  به  غرب  در  مسیحیت 
روم، و در شرق به رهبري اسقف قسطنطنیه، 
به توسعه ادامه داد. هر یک از این دو قطب 
رشد  هم  با  هماهنگ  اما  مستقل  به طور 
پیام  جدیدي  مناطق  به  یک  هر  مي کردند. 
به  را  آن ها  مردمان  و  را مي رساندند  انجیل 
مسیحیت هدایت مي کردند. در همین دوره 
بود که سرزمین هاي بریتانیا و اسکاندیناوي 
خود  رسمي  دین  را  مسیحیت  روسیه،  و 

ساختند.
تا  پنجم  قرن  از  یعني  فاصله،  این  در  اما 
اختالفاتي جزیي  به تدریج  میالدي،  یازدهم 
بین این دو قطب قدرت مند مسیحیت بروز 
برگزاري  زمان  سر  بر  مثاًل  اختالفاتي  کرد؛ 
کشیشان  براي  ریش  داشتن  نگه  قیام،  عید 
مهم ترین  شاید  کشیشان.  تأهل  و  تجرد  یا 
اختالف عقیدتي آنان، بر سر این بود که آیا 
روح القدس فقط از پدر صادر شود یا از پدر 
و پسر هر دو! تا این که در سال 1054، این دو 
قطب رسمًا یک دیگر را به کفر متهم کردند و 
از هم جدا شدند. کلیساي شرق، به مرکزیت 
قسطنطنیه، خود را کلیساي ارتدوکس نامید 
روم،  شهر  مرکزیت  به  غرب،  کلیساي  و 
تعلیم درست  به معني  ارتدوکس  کاتولیک. 
جامع.  و  فراگیر  معني  به  کاتولیک  و  است 
این جدایي صرفًا جنبه تشکیالتي داشت و 
بر سر این بود که کدام یک از این دو اسقف 

رهبر جهان مسیحیت است.
و  اعتقادات  اصول  صورت،  این  غیر  در 
یک دیگر  شبیه  بسیار  آن ها  نیایش  آداب 
است و فقط در برخي جزییات پیش پاافتاده 
با یک دیگر تفاوت دارند. جدایي کلیساهاي 
ارتدوکس و کاتولیک ادامه داشت تا این که 
این  وقت،  پاپ  همت  به   1964 سال  به 
و  گرفتند  پس  را  یکدیگر  تکفیر  کلیسا  دو 

یکدیگر را به رسمیت شناختند.

بخش نخست

كاتوليكهابهچهميانديشند؟



عبدالحی خراسانی

استاد خلیل اهلل خلیلی را می توان از چهره های منحصربه فرد 
و ماندگار در تاریخ زبان و ادبیات معاصِر فارسی برشمرد. 
سیاست مدار، ادیب و سخنوری توانا که برای بیان افکار و 

پیامش، زباِن شعر را برگزید. 
و  فراز  و  شادکامی ها  و  تلخی ها  روزگار،  حوادث  سیر 
پایتخت سیاست مداری  اشراف زادۀ  از  زنده گی،  مسیر  فرودِ 

فیلسوف و ادیبی عارف تحویل جامعه داد. 
آرماِن  و  آرزوها  زباِن  و  رنج ها  منادِی  خلیلی شاعر دردها، 
که  هنگامی  چه  زنده گی اش،  ادوار  همۀ  در  بود.  مردمش 
که  زمانی  چه  و  بود  دل گشا  کاخ  طنین انداز  غزل هایش 
رسالِت  مجاهدین؛  سنگرهای  روح بخِش  سروده هایش 
خود را به عنوان یک متفکِر عارف و سیاست مدار خردگرا 

فراموش نکرد.
خلیلی هیچ گاه کرسی فلک را زیر پا ننهاد تا بوسه بر رکاِب 
سلطاِن زمان زند. او به سنِت متداول و مرسومِ شعرای دربار 
عمل نکرد، بلکه در سبک و شیوۀ مدح نیز بنیان گذار روشی 
جدید بود. مدِح او همراه با اندرز بود و پند؛ و این قدرِت 
شأِن  هم  متناسب،  و  موزون  که  بود  خلیلی  مهارِت  و  بیان 
شاه رعایت می شد و هم رنج های مردمش متجلی می گشت. 
به  خطاب  او  مدیحۀ  از  نمونه  دو  به  می اندازیم  نگاهی 

محمدظاهرشاه: 
گر گویم عمرت از هزار افزون باد

قولی ست خطا
ورگویم کاخ دشمنت واژگون باد

این نیست دعا
امید من آن است که در روز جزا

در پیش خدا
نامت به شمار عادالن مقرون باد

اینست به جا 

و  سرسبز  دامنۀ  در  بلخ  به  سفری  در  ظاهرشاه   که  زمانی 
در  خلیلی  بود،  برافراشته  بارگاه  البرز  سلسله جبال  زیبای 
قصیدۀ بلندی ضمن ستایش از طبیعت و ارج نهادن به علم 
و دانش، شاه را اندرز می دهد که جهان با عدل و داد آباد 

می شود:
شاه چون داد کند ملک شود آبادان
آری از داد شود کار جهانی به مراد

مناعِت طبع و احتراز از دریافت نشان استور
شادروان خلیلی از اعتماد به نفس و مناعِت طبع برخوردار 
بود، زمانی که برای او و آشپز دربار در یک روز قرار شد 
نشان استور داده شود، به این رفتار انتقاد نمود و از دریافِت 

نشان احتراز کرد.
 او در قصیده یی که به مناسبت احتراز از دریافت نشان استور 
سروده است، با ظرافت و هنرمندِی استادانه بیان می کند که 

او عارفی ست واالمرتبت و متفکری ست سیاست مدار!

گر نزد بر سینه ام استور گردون، گو مزن
من دلی دارم کز آن صد آفتاب آورده ام

شام ها در خانقاه مولوی کردم سحر
تا ز خوان فیض او لب لباب آورده ام
در حدیقه سیر کردم با سنایی سال ها

تا از آن باغ این همه بوی گالب آورده ام
تا شود این بارگه خلوت سرای اهل حال

شاهدان معنوی را بی حجاب آورده ام
امر مطبخ کجا، ساالر خوان فضل کو

او کباب آورده بود و من کتاب آورده ام
او اگر بر میز شه گسترد روزی سفره یی

من طبق ها پیش وی از شهد ناب آورده ام

جهان بینی استاد خلیلی
فارسی ست.  زبان  و  فرهنگ  جغرافیای  شاعر  خلیلی  استاد 
او تنها به پهنای همین برِگ فرو ریخته نگاه نمی کند، بلکه 
افغانستان در نگاه او بخشی از گسترۀ مشترک زبان و تمدِن 
سیاسی  جغرافیای  در  تنها  نمی توان  را  او  لذا  و  ماست 

افغانستان مورد ارزیابی و نقد قرار داد.
 زمانی که راجع به مقام شعری، سبک و مکتب خلیلی سخن 
می گوییم، می بایست او را در پهنۀ گستردۀ جغرافیای زبان و 

فرهنگ فارسی مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
دیدگاه تمدنِی او را می توان در تمام نامه های منظوم خلیلی 
به  مثنوی هایش  یا  قصاید  در  و  ایران  در  معاصرانش  به 
مناسبت های تاریخی یا تجلیل از شخصیت ها دید. به عنوان 

مثال چند نمونه می آوریم.
در قصیده یی به مناسبت درگذشِت مرحوم فروزانفر: 

رفت در بزم سنایی که در آن محفل قدس

بلخی و سعدی و عطار هم آوا باشد
بلخ تا قونیه بر مرگ کسی می نالد
که به راز دِل این طایفه بینا باشد

به مناسبت چهارصدمین سالگرد محمد فضولی شاعر و ادیب 
آذربایجانی:

گنج گنجه می فشاند چون سرآید مثنوی
بوی جامی می دهد چون جام پر صهبا کند
چون سرآید عارفانه شعر شورانگیر مست

اقتفا بر افتخار بلخ موالنا کند
یکی از ترکیب بندهای ماندگار استاد خلیلی که تمام حاضران 
مجلِس تجلیل از مقام سعدی را در شیراز به وجد و شور 
البته این  آورد، شعری است زیر عنوان »به بارگاه سعدی«. 
شعر فرستاده شد و خود شاعر در آن مجلس حضور نداشت:

مرحبا محفل استاد بشر شیخ همام
که در اقلیم سخن پیشروان راست امام

سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر
ماجرای دل آوارۀ شیدا بنگر

به گمان تو بشر یک به یک اعضای هم اند
اینک ای شیخ اجل این همه اعدا بنگر
ملتی غرقه به خون گشت و ننالید کسی
وضع همدردی و غمخواری اعضا بنگر
راستی و شرف و دوستی و مهر و وفا
حرف هایی ست که افتاده ز معنا بنگر

یک قدم دورترک ملت همسایۀ خویش
غرقه در آتش وخون بی کس و تنها بنگر
نازم آن برهنه پا را که به دشمن فهماند
ملت بت شکنی در دل کهساری هست

یکی از ویژه گی های استاد خلیلی که او را برجسته و متمایز 
از اقران و معاصرانش می سازد، وسعت نظر و افق دیِد استاد 

است.  
کالسیک،  شاعران  از  پرشکوهی  کاروان  هم عصر  خلیلی 
نوآور و مبتکر زبان فارسی ست؛ قطار شکوهمندی که آخرین 
پهلواناِن سبک و مکتِب کالسیک مسافرانش بودند؛ سالطین 
بهار،  ملک الشعرای  چون  فارسی  فرهنگ  و  ادب  سرزمین 
بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، استاد شهریار، جالالدین 
همایی، صالح الدین سلجوقی، رضا زادۀ شفق، ملک الشعرا 

بیتاب، اقبال الهوری، صادق سرمد، بازار صابر و... .
با  و  بود  شناخته شده  ایران یک شخصیت  در  استاد خلیلی 
بسیاری از ادبا و فضالی آن دیار آشنایی و مراوده داشت. 
ایران  در  شاهی  نظام  سقوط  دنبال  به  ارتباط   این  شیرازۀ 
و کودتای مارکسیستی در افغانستان، دچار وقفه یی طوالنی 

شد. 

خلیلی بنیان گذار و پیشوای شعر و ادبیاِت مقاومت
ادبیات مقاومت به عنوان فصل مهمی از تاریخ معاصر ادبیات 
افغانستان، می بایست به صورت اساسی و سیستماتیک مورد 
ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و نمی توان آن را در  چند سطر 
و حتا چند مقاله خالصه کرد. زیرا ادبیات و شعر مقاومت را 
باید در سه دهه در ایران، افغانستان و پاکستان مورد مطالعه 
و بررسی قرار داد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ می شود؛ 
بگویم  آن می خواهم  دربارۀ  مقال  این  فراخور  به  اما آن چه 
فرزانه گان  و  فرهیخته گان  همۀ  تقریبًا  که  است  نکته  این 
متفق القول اند که استاد خلیلی بنیان گذار و پیشوای این میدان 

است.
 به دنبال کودتای مارکسیستی، انقالبی در احساس و اندیشۀ 
خلیلی پدید آمد و تحولی در شعرش ایجاد گردید. از این جا 
بود که کوهنوردان سنگرنشین کیفرستان در کرسی قهرمانان 

قصایدش تکیه زدند و گلگون کفنان به خون تپیدۀ ایثارگر، 
بر فراز قلل اشعار بلند حماسی اش صعود کردند. دیگر در 
ماه پیکران  ابروی  هالل  از  بلندش،  اشعار  اوزان  سراشیِب 
سیم تن خبری نبود و هرچه می دیدی، حدیث خون بود و 

سرود انتقام و خروش انقالب.
مرغ  رفته  میدان  به  ایوان  از  »شعرش  گوید:  خود  چنان که 
از  نگارشگر خامه  به سنگر شده،  بوستان  از  نواخان سخن 
خون  و  اشک  خوان  هفتاد  ستایشگر  رویین تن  هفت خوان 
گردیده، از نیایش بر و دوش کله داران گردن فرازِ زرین کمر 

به آفرین برهنه پایان تهی دست آزادی خواه پرداخته«.
دیگر  از  متمایز  و  برجسته  را  او  میدان  این  در  که  آن چه 
شعرای دوران مقاومت می کند، عالوه بر مهارت و تسلطش 
بر فنون شعر و متون مرجع فارسی کهن، رعایت عفت کالم، 
آن  در  که  است  انسانی  کرامت  به  احترام  و  اخالق مداری 
ساده یی  کار  از خشم وخشونت  مملو  و  خاکستری  فضای 

نبود.
در اشعار حماسی استاد خلیلی، وطن، تاریخ، فرهنگ، مردم، 
می دهند.  تشکیل  را  اساسی  عناصر  تمدن  و  دین  اخالق، 
خلیلی در جهت تحریک احساسات عمومی بر علیه تجاوز 
اتحاد شوروی از تمام فنون ادبی با تمام ظرفیت بهره گرفت. 
مقاومت  ادبیات  در  اخالق  معلم  می توان  را  خلیلی  استاد 
دانست، او به درستی در کسوِت یک شخصیِت ملی درخشید 
نماند.  منحصر  مذهبی  و  قومی  و  تنظیمی  مرزهای  در  و 

رعایِت این موارد در آن سال ها کار آسانی نبود.
در  هم  می سازد،  متمایز  معاصرانش  از  را  خلیلی  که  آن چه 
جوهر است و هم در عرض، هم ذاتی ست و هم کسبی، طبع 
روان و لطیف و قریحۀ سرشار شعری، عنایت خدادادی ست 
زیباترین شکلش،  و  بهترین  در  استعداد  این  به کارگیری  و 
هنری ست کسبی و آموختنی که خلیلی هم آن را داشت و 

هم این را.
خلیلی شاعر دردها و رنج ها ست. مرثیۀ مرگ مادر و شهادت 
آخرین  سرود  و  خلیلی ست  فلک ستیز  نجوای  آغاز  پدر، 
با مرثیه  را  او، می رساند که شاعری که شعر  بهاریۀ  مثنوی 
را  آن  بهاریه  حزن انگیز  حماسی  سرود  با  بود،  نموده  آغاز 

پایان بخشید.

مقام استاد خلیلی در جغرافیای فرهنگ و ادب فارسی:
تألیف،  نثر،  نظم،  زمینه های  در  خلیلی  استاد  آثار  مجموع 
ترجمه، تدوین و تحقیق حدوداً به پنجاه اثر می رسد. تقریبًا 
متفق القول اند  فارسی  ادب  زبان و  اقلیم  تمام صاحب نظران 
که خلیلی از استادان مسلم و کم نظیر ادب و فرهنگ زبان 

فارسی معاصر به شمار می رود.
شادروان سعید نفیسی و مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، خلیلی 
که  می دانند  روزگار  و چیره دسِت  توانا  قصیده سرایان  از  را 
همآورد  عنصری  و  منوچهری  فرخی،  هم چون  بزرگانی  با 
است و در نثر، او را همپایه و هم سبک ابوالفضل بیهقی و 

قائم مقام می دانند.
تنوع در شعر، جامعیت در بیان، تکامل و پخته گی در متن و 

محتوا، خلیلی را از اقران برجسته تر می سازد.
شعر  که  هست  معتقد  فریدنی  مشایخ  حسین  محمد  دکتر 
خلیلی در استحکام و قوت ترکیب و انسجام معانی، یادآور 
کالم شعرای قدیم چون ادیب صابر و خاقانی و از معاصرین 
فرخ  و  بهار  ملک الشعرای  و  فروزانفر  بدیع الزمان  هم سبک 

می باشد.
که  می گوید  خلیلی  دربارۀ  صورت گر  لطف علی  دکتر 
و  می آورد  رقص  به  را  دل ها  موالنا  ابیات  مانند  اشعارش 
مانند سنایی با احساساِت آدمی انس و آمیزِش دل پذیر دارد. 

اوزان  با  خوبی  میانۀ  آن که  با  سلجوقی  عالمه صالح الدین 
با ذکر اشعار سرود شب و سرود کهسار  اما  نیمایی ندارد، 
استاد، آن ها را نشانۀ عالقۀ خلیلی به اوزان نیمایی دانسته و 

استاد خلیلی را شایستۀ این ابتکار می داند. 

جایگاه خلیلی در تحقیق، تفحص، تألیف و ترجمه
فراوان  آثارِ  تألیف و ترجمه،  مقام تحقیق،  استاد خلیلی در 
و ماندگاری دارد که به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم.

عیاری از خراسان 
عیاری از خراسان  که دربارۀ امیر حبیب اهلل کلکانی به صورت 
رمان نگاشته شده، در واقع بیان واقعیت های تاریخی همراه 
با تخیل پردازی های شاعرانه است. اما اگر منظور از نگارِش 
از  بتواند روایت رسمی حکومت  اثر این بوده باشد که  آن 
حادثۀ تاریخی آن روزگار را به چالش بکشد، یک اثر موفق 
به شمار نمی آید. ولی به عنوان یک اثر هنری سیاسی که راه 
اثر  را برای تحقیق و نگارش درست تاریخ باز نماید، یک 

ارزنده به حساب می آید.
عیاری از خراسان را می توان به عنوان یک اثر ادبی ارزشمند 
ادبی اش  هنرپروری  و  داستان  پردازی  روح  اما  برشمرد، 

برجسته تر است. 
این رمان در واقع بخشی از خاطرات سیاسِی خلیلی می باشد 
معاصر  تاریخ  بحرانی  و  متالطم  مقاطع  از  یکی  دربارۀ  که 
با  خلیلی  که  می رود  گمان  است.  شده  نگاشته  افغانستان 
مالحظۀ فضای به شدت بسته و ایدیولوژیک آن روز پشاور، 
ترجیح داده است با زبان هنر، بخشی از واقعیِت تاریخی را 

بازگو نماید. 

نخستین تجاوز روس ها به افغانستان
این اثر خاطرات استاد خلیلی از دورانی ست که روس ها به 
حمایت از غالم نبی خان چرخی به ساحات شمال افغانستان 
لشکرکشی نمودند و دو تن از فقهای مشهور شمال اعالن 
جهاد دادند که استاد خلیلی نیز در جمع شاگردان مال محمد 
آدینۀ عرب به این جمع می پیوندد و در جنِگ سختی که در 
می شود،  واقع  مزارشریف  شمال  مایلی   30 مار  گور  محل 
استاد خلیلی خود شخصًا حضور داشته است. این اثر چون 
در زمان جهاد به نشر رسید، در واقع به عنوان اثری مطالعه 
تحریِک  و  نفس  به  اعتماد  تقویت  جهت  در  گویا  که  شد 
احساسات ملی و دینی مجاهدین نگاشته شده و حتا برخی 
را  دو    هر  نگارش  انگیزه های  پشاور،  متعصب  محافل  از 

تقویت محورهای قومی دانستند.
در  قرن  نیم  چرا  که  است  وارد  خلیلی  استاد  بر  نقد  این   
این باره سکوت نمود!... شاید اگر این آثار در زمانی که استاد 
نشر  داشت  رفیعی  جایگاه  قدرت  سلسله مراتب  در  خلیلی 
می گردیدند، می توانست تأثیر مهمی در سیاست گذاری ها و 

حافظۀ تاریخی ما داشته باشد. 

تدوین کلیات میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی
چاپ و انتشار کلیات  میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، یکی از 
ماندگارترین خدمات درخشاِن فرهنگی استاد خلیلی است 
موالنا  همت  به  خلیلی  استاد  مقدمۀ  و  مالی  حمایت  با  که 
اثر  این  است.  و تصحیح گردیده  تدوین  خال محمد خسته 
افست  به صورت  آهی  آقای حسین  توسط  تهران  در  بعدها 
چاپ شد و در واقع متن مرجعی شد برای تمام چاپ های 

بعدی که با حروف چینی مجدد در تهران چاپ شدند.

فیض قدس
به  راجع  که  است  منحصربه فرد  جهت  آن  از  قدس  فیض 
نگاشته شده است.  بیدل  عبدالقادر  میرزا  زنده گی  احوال و 
فیض قدس در حساب ابجد برابر است با 1054 یعنی سال 

تولد بیدل. چاپ کابل 1955م.

آثار هرات
 شرح احوال شعرا و دانشمندان و هنرمندان هرات. چاپ 

1309 در هرات.

ترجمۀ تفسیر قرآن کریم
ترجمۀ تفسیر موالنا شبیر احمد معروف به شیخ الهند از اردو 
به فارسی)12جزء اول و جزء آخر( معروف به تفسیر کابلی 
که بارها در پشاور و تهران تجدید چاپ شد و با استقبال 

گسترده مواجه گردید.

از دیگر آثار خلیلی می توان از رساله های نی نامه، از بلخ تا 
قونیه، ابن بطوطه فی افغانستان، یمگان )در تثبیت قبر حکیم 
ناصرخسرو بلخی(، فقهای لغمان و سلطنت عزنویان نام برد. 
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شـاعِر دردها و آرزوها
به مناسـبِت سالروز درگذشِت شادروان اسـتاد خلیل اهلل خلیـلی
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ناجیه نوری   
بازرگانان،  و  سرمایه گذاران  حکومتی،  مقام  های 
فرهنگیان و برخی از شهروندان کشور از طریق نهادهای 
کمک رسان، میلیون  ها افغانی به آسیب دیده گان حادثۀ 

بدخشان کمک کرده اند. 
آنان از مردم خواسته اند که دست بازمانده  گان قربانیان 
را  بدخشان  والیت  ارگوی  ولسوالی  المناک  حادثۀ 

بگیرند.
فعاالن  مدنی،  نهادهای  نماینده گان  حال،  همین  در 
سیاسی و اعضای نهادهای حکومتی روز یکشبنه طی 
نشستی در کابل، یک چتر حمایتی را زیر نام »کمیتۀ 
از  هدف  کردند.  ایجاد  ارگو«  به  کمک ها  هماهنگی 
ایجاد این کمیته، جلب حمایت های داخلی و خارجی، 
هماهنگی موثر تالش ها، و تأمین شفافیت کمک ها به 

گونۀ موثر می باشد.
مالی  ارگو، یک حساب  به  کمیتۀ هماهنگی کمک ها 
همه  از  و  نموده  افتتاح  بانک  عزیزی  در  را  واحد 
تا  می خواهد  رسان  کمک  نهادهای  و  شهروندان 
پول های کمک شده را به همین حساب انتقال دهند تا 

از کاربرد حساب های متعدد جلوگیری شود.
و  نگران حیف  که  گفته اند  مدنی  نهادهای  از  برخی 
میل شدن کمک ها به آسیب دیده گان ولسوالی ارگوی 
زورمندان  و  محلی  مقامات  توسط  بدخشان،  والیت 

اند.
 آنان با انتقاد از حکومت می گویند، آقای رییس جمهور 
باید شخصاً به محل حادثه می رفت و با آسیب دیده گان 
ابراز همدردی می کرد؛ اما متأسفانه رییس جمهور در 

حال حاضر سخت درگیر مسایل انتخاباتی است.
رانش زمین در روستای »آب  باریک« ولسوالی ارگوی 
والیت بدخشان بیش از 2000 کشته بر جای گذشته 

است.
به گفته مقام های والیت بدخشان، در این روستا بیش 
از هزار خانواده زنده گی می کردند که حاال یا سر تپه ها 

آوره شده اند یا زیر خروارها خاک مدفون شده اند.
حال  در  طبیعی  رویداد  این  قربانیان  آنان،  گفتۀ  به 
حاضر به مواد خوراکی، سرپناه، آب آشامیدنی و مواد 
سری  یک  که  وجودی  با  و  دارند  نیاز  کمکی  اولیه 
کمک ها به محل فرستاده شده، اما هنوز به کمک های 

بیشتری نیاز است.

مجلس  عضو  بهشتی  فکوری  سیدجمال الدین 
که  است  ممکن  هرچند  می گوید،  نماینده گان 
بدخشانی  دیده گان  آسیب  به  شده  ارسال  کمک های 
در میان راه حیف و میل شود؛ ولی امیدوار استیم که 
پارلمان بتواند از این روند نظارت کند تا کمک ها به 

دست قربانیان برسد.
وی همچنان گفت، تالش ها در پارلمان جریان دارد تا 
از روند کمک های ارسال شده به منطقه آسیب دیده 
نظارت درست و دقیق صورت گیرد تا این کمک ها به 

دست مستحقین آن برسد.
به گفتۀ این عضو مجلس، هرچند برای همدردی با 
قربانیان دولت یک روز را عزای عمومی اعالم کرد، اما 
اگر آقای رییس جمهور شخصاً به محل حادثه می رفتند 
خیلی  می کردند،  همدردی  ابراز  آسیب دیده گان  با  و 

بهتر می شد.
بهشتی می گوید که آقای رییس جمهور در حال حاضر 
درگیر مسایل انتخاباتی هستند؛ بهتر بود به محل حادثه 
همدردی  ابراز  خود  ملت  با  و  می کرد  پیدا  حضور 

می کرد.
مدنی  جامعه  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  همین  در 
می گوید: »رییس جمهور کرزی در حال حاضر بیشتر 
از اینکه به مشکالت مردم ارگوی بدخشان بی اندیشد، 
نظام  پیروزی و سهم خودش در  به فکر شکست و 

سیاسی آینده است«.
او تأکید کرد: »حکومت و شخص رییس جمهور طی 
سالیان گذشته کمتر به فکر یک کار بنیادی و نهادینه 
در افغانستان بوده است، تا مردم در زمان اتفاق چنین 

حواث دچار مشکالت نشوند«.
رییس جامعه مدنی با انتقاد از حکومت گفت: » سیزده 
روز  به  برای  کالن  بسیار  فرصت های  گذشته  سال 
کردن دستگاه اداری مبارزه با حوادث بود؛ اما متأسفانه 
حکومت به دالیل مختلف نتوانست از این فرصت ها 

استفاده کند.
به گفتۀ رفیعی ، در حال حاضر نظارت از روند کمک 
این  که  است  مهم  بسیار  ما  برای  دیده گان  آسیب  به 
فرستاده  ارگان  کدام  طریق  از  و  چه گونه  کمک  ها 

می شود.
او افزود، ما در تالش استیم تا یک گروهی از جوانان 
دواطلب را به عنوان یک کمیته نظارت برگزنیم تا از 

روند کمک به آسیب دیده گان نظارت کنند«.
منطقه  به  نظارت  برای  کمیته  این  کرد:  تصریح  او 
آسیب دیده فرستاده می شوند تا از نزدیک برنامه های 

کمک رسانی را ارزیابی و نظارت کنند.
صفحۀ  در  کابل  در  مدنی  فعال  یک  سالم  باری 
فیسبوکش نگاشته است که همچنان از سوی نهادهای 
تا  است  گردیده  ایجاد  نظارت«  »کمیتۀ  یک  مدنی 
بررسی  مورد  پیوسته  را  کمک ها  مصرف  و  دریافت 
نماید؛ و  از شفافیت آن اطمینان حاصل  قرار داده و 
نیز گزارش این کمک ها را   از طریق رسانه ها به گوش 

مردم برساند.
او همچنان نگاشته که کمیتۀ هماهنگی در نظر دارد 
همه مساعدت های به دست آمده را از طریق نهادهای 

مسوول حکومتی به مصرف برساند.
روز  جلسۀ  در  که  است  گفته  همچنان  سالم  آقای 
یکشنبۀ نهادهای مدنی تصمیم گرفته شد تا کمیته های 

مالی و نظارتی روی موارد زیر کار کنند:
- ایجاد روش های مدیریت سالم کمک ها؛

- جلب کمک های نقدی داخلی و خارجی  از طریق 
دادخواهی و کمپاین های رسانه یی؛

- ایجاد هماهنگی با کمیتۀ اضطراری حکومت؛
- ایجاد هماهنگی با نهادهای محلی کمک رسان؛

نهادهای  به کمک  نظارتی محلی  ایجاد کمیته های   -
جامعۀ مدنی محلی؛

- بررسی و دیده بانی از مصرف شفاف کمک ها.
در همین حال، جیب اهلل رحمانی مسوول دفتر برنامه 
جهانی غذا در حوزه شمال شرق افغانستان گفته که 
به حدود 700 خانواده مواد غذایی کمک کردیم و تا 
و  داشت  ادامه خواهد  ما  دیگر کمک های  هفته  یک 
همچنان گفته می شود که سازمان بین المللی مهاجرت 

و صلیب سرخ نیز به آسیب دیده گان کمک کردند.
دفتر  با  همکار  نهادهای  از  مرلین  بریتانیایی  موسسه 
حمایت از کودکان که از سال 2003 تا حاال در والیت 
بدخشان در زمینه کمک های فوری بهداشتی، تغذی و 
پاسخ های فوری کار می کند می گوید که 300 خانواده 
در  زمین  رانش  تلفات  آمار  و  شده  زیر خاک  کامال 

بدخشان به 2700 نفر رسیده  ست.
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نماینده گان مجلس در...
نیز  »امسال  محمد صالح سلجوقی خاطر نشان کرد: 
رییس جمهور  از  نامه یی  یک  در  وکال  از  شماری 
این  البته  کند.  برطرف  را  کابل  شهردار  تا  خواستند 
فیصلۀ عمومی مجلس نبود، بل در پای این نامه 90 

تن از اعضای مجلس امضا کرده بودند.«
نامه هم توسط  این  به  این که  بیان  با  آقای سلجوقی 
رییس جمهور وقعی گذاشته نشد، گفت، نماینده گان 
مردم کابل و اعضای کمیسیون مواصالت و مخابرات 
نزد رییس جمهور رفتند و رییس جمهور فیصله کرده 
بیرون  از  نواندیش  یونس  محمد  آمدن  با  که  بود 
اسناد دست  تا  توظیف خواهد شد  کمیته یی  کشور، 
بررسی  را  کابل  نماینده گان مردم  داشتۀ کمیسیون و 

کند.
به  مجلس  همان  در  رییس جمهور  که  می افزاید  او 
نماینده گان وعده سپرده بود تا ختم تحقیقات وظیفۀ 
شهردار کابل به حالت تعلیق درخواهد آمد؛ اما باز هم 
با آمدن شهردار و گذشت یک هفته و چند روز از 
آن وعده، شماری از وکالی کابل و اعضای کمیسیون 

مواصالت و مخابرات دست به تحصن زدند.

تحصن  شمار  این که  بیان  با  مجلس  دوم  نایب 
این  می گوید:  است،  تن  بیست  از  بیشتر  کننده گان 
مبنی  شان  دست داشتۀ  اسناد  می خواهند  نماینده گان 
کابل  شهردار  و  شود  بررسی  شهرداری  در  فساد  بر 

برکنار گردد.
نایب دوم مجلس خواهان توضیحات رییس جمهور 
مبنی بر پذیرفته نشدن خواست اعضای مجلس شد و 
افزود، ارگ ریاست جمهوری باید برای این تحصن 
کننده گان پاسخ بدهد که چرا اسناد دست داشتۀ آنها 

را بررسی نکرده است.
توسط  شده  وارده  اتهامات  سلجوقی  صالح  محمد 
و  »حیف  گفت:  خوانده  جدی  را  مجلس  اعضای 
میل امالک عامه، توجه نکردن به برخی عرایضی  که 
سال هاست بررسی نشده است، رسیده گی به ساحات 
استمالک شده یی که دوباره به افراد داده شده است، 
غصب ساحات سبز در بخش های مختلف شهر کابل 
و  هستند  موردی  که  دیگری  اسناد  سلسله  یک  و 
شماری  نشدن  ساختن  و  جاده ها  سریع  خراب شدن 
در  بدین سو  سال ها  از  که  جاده هایی  و  سرک ها  از 
که  است  مواردی  از  است،  نشده  ساخته  کابل  شهر 

نماینده گان دربارۀ آن  ها اسناد دارند.«
او افزود، اعضای مجلس آماده هستند تا اسناد دست 

داشتۀ خود را در یک کمیته ارایه کنند.
تظاهرات کارمندان ریاست تنظیف به حمایت شهردار
این درحالی است که صدها تن از کارمندان ریاست 
یک  در  یکشنبه  روز  صبح  کابل،  شهرداری  نتظیف 
محمد  از  را  حمایت شان  مسالمت آمیز،  گردهمایی 

یونس نواندیش، شهردار کابل اعالم کردند.
آن  ها از منطقۀ دهمزنگ تا ساختمان شورای ملی به 

حمایت شهردار کابل تظاهرات کردند.
این کارمندان شهرداری کابل، با سر دادن شعارهایی، 
اداره  با  و  مبتکر  شخصیت  یک  را  کابل  شهردار 
خواندند و هر گونه توطیه علیه او را محکوم کردند.

شماری از معترضان ادعا داشتند که برخی از اعضای 
مجلس نماینده گان کشور، دست به توطیه می زنند.

 این معترضان باور دارند که محمد یونس نواندیش 
شهردار کابل، خدمات ارزنده یی را به شهر کابل انجام 

داده است که قابل قدر و تقدیر است.
ریاست  توسط  جبر  با  معترضان  این  می شود  گفته 
تنظیف شهرداری کابل وادار به راه پیمایی شده بودند.

ییس دانشگاه پروان برکنار...
گذشته  روز  پروان  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  ده ها 
دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری رییس این 

دانشگاه شده اند.
آن  ها، ساعت ها شاهراه کابل - مزارشریف را به روی 

ترافیک بستند.
زیر  در  آموزش  به خاطر  پروان  دانشگاه  دانشجویان 
خیمه ها و نبود امکانات درست، دست به تظاهرات زده 
و خواهان برکناری رییس دانشگاه والیت پروان شدند.
این دانشجویان ضعف مدیریت را سبب بروز مشکالت 

شان می دانند.
عبدالودود هجران دانشجوی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه 
این  پنج هزار دانشجو در  از  بیش  پروان می گوید که 
تظاهرات شامل اند و به خاطر آموزش در زیر خیمه ها، 
مناسب  جای  نبود  دانشگاه،  از  خوابگاه  بودن  دور 
برای خوابگاه، داخل شدن افراد مسلح غیر مسوول به 
دانشگاه، بی کیفیت بودن مواد درسی، توهین و تحقیر 
دانشجویان توسط رییس دانشگاه و عدم دسترسی به 

آب بهداشتی، دست به تظاهرات زدند.
او می گوید،  که 800 نفر از دانشجویان در زیر خیمه 
درس می خوانند که در هیچ دانشگاهی چنین وضعیتی 

وجود ندارد.
عبدالحی یکی از دانشجویان دیگر می گوید: تا زمانی 
که رییس دانشگاه تبدیل نشود؛ این مرکز چنین مشکلی 
را خواهد داشت؛ زیرا ضعف مدیریتی در این دانشگاه 

بی داد می کند.
از  برخی  پروان،  دانشگاه  رییس  پویا  عطامحمد  اما 
یک  در   « می گوید:  کرده  رد  را  دانشجویان  گفته های 
شد.  خواهد  حل  دانشجویان  مشکالت  تمام  هفته، 
ظرفیت دانشگاه پروان یک هزار محصل جدید شمول 
را داشت؛ اما از طرف وزارت دو هزار و سیصد نفر به 

این دانشگاه معرفی شد«.
دانشگاه پروان به تازه گی از موسسۀ تحصیالت عالی به 
دانشگاه ارتقا کرده که این دانشگاه دارای دانشکده های 
اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، زراعت، تعلیم و تربیه، 

علوم اجتماعی، ژونالیزم و ادبیات فارسی می باشد.
درس  دانشجو  هزار  چهار  از  بیش  دانشگاه،  این  در   

می خوانند.

رییس جمهور مصروف چانه زنی  های انتخاباتی است
مردم برای كمک به بازمانده گان رویداد بدخشان دست به  كار شدند 

جلسۀ رودرروی نامزدان پیشتاز...
با  انتخابات  به  مربوط  مسایل  به  ارتباط  در  را  شان 

کمیسیون های متذکره مطرح کردند.
در این جلسه، ضمن تأکید بر بی طرفی کامل مسووالن 
اجراآت  در  بیشتر  چه  هر  شفافیت  و  حکومتی 
ریاست  پیشتاز  کاندیدهای  انتخاباتی،  کمیسیون های 
کردند  ارایه  نیز  را  شان  اصالحی  نظریات  جمهوری 
و  تا همچون جلسات  آمد  به عمل  فیصله  اخیر  در  و 
تماس ها میان آنها و کمیسیون های انتخاباتی در آینده 

نیز ادامه یابد.
در این جلسه، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست 
فضل هادی  و  ابراهیمی  عبدالرووف  جمهوری، 
عبدالسالم  ملی،  شورای  مجلسین  رؤسای  مسلمیار 
القضات و رییس دادگاه عالی، پوهاند  عظیمی قاضی 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  رییس  قاضی  رحمن  گل 
رییس  نورستانی  یوسف  محمد  داکتر  اساسی،  قانون 
رییس  عبدالستار سعادت  انتخابات،  کمیسیون مستقل 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضیاالحق امرخیل رییس 
علی  داکتر  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  داراالنشای  رییس  ستیغ 

نیز حضور داشتند.
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رونمایی از کتاب »اشتباه مشترک« 

در دانشگاه کابل

تیم فوتبـال افغانـستان مغـلوب 
تاجیکستان شد

از  پس  بارسلونا  آرژانتینی  سرمربی 
اعتراف  ختافه  برابر  تیمش  تساوی 
کابوس وار  نتایج  مسئول  او  که  کرد 

بارسلونا در فصل جاری است.
ششم  و  سی  هفته   در  بارسلونا 

با  پایانی  دقایق  تا  که  حالی  در  لیگا  رقابت های 
نتیجه  دو بر یک از ختافه جلو بود گل تساوی را 
دریافت کرد تا شانس این تیم برای کسب عنوان 

قهرمانی بسیار کم شود.
خراردو مارتینو، سرمربی آبی اناری ها از تساوی 
او  است.  ناراحت  بسیار  پایانی  دقایق  در  تیمش 
بارسلونا  نتایج ضعیف  خودش را مسئول کسب 

در فصل جاری دانست.
سرمربی آرژانتینی بارسلونا پس از توقف تیمش 
برابر ختافه گفت: من اصال دوست ندارم توجیه 
دارد  که  به هدفی  نمی تواند  تیم  وقتی یک  کنم. 
نداشته  خوبی  عملکرد  می دهد  نشان  این  برسد 
است. اصال دوست ندارم از مسئولیتی که به من 
نتایج  مسئول  من  کنم.  خالی  شانه  شده  واگذار 
کابوس وار بارسلونا در این فصل هستم. دیگر چه 

دلیلی دارد دست به توجیه و بهانه تراشی بزنم؟
بازی  چند  در  تنها  فصل  این  در  افزود:  او 
بارسلونای حقیقی را دیدم. بارسلونا در این چند 
سال اخیر همواره عملکرد خوبی داشته است اما 
متاسفانه در این فصل از روزهای اوج خود بسیار 
بارسلونا من هستم  بد  نتایج  بودیم. مسئول  دور 
و باید سرزنش ها متوجه من باشد. گاهی اوقات 
دیگر  او  به  نباید  که  می کند  احساس  مربی  یک 

فرصتی داده شود، چرا که او شایسته آن نیست. 
هر  در  او  است.  تیمش  نتایج  مسئول  مربی  یک 
نتایج  باید پاسخگو باشد. من هم مسئول  حالتی 

ناامیدکننده بارسلونا در فصل جاری هستم.
گفت:  اناری ها  آبی  با  آینده خود  درباره  مارتینو 
کنم.  صحبت  آینده ام  درباره  است  زود  هنوز 
عجله ای ندارم چرا که هنوز تا پایان فصل زمان 
داریم. بعدها در فرصت مناسبی با سران بارسلونا 

در این باره صحبت خواهیم کرد.
سرمربی آرژانتینی بارسلونا درباره عملکرد تیمش 
دیدار  این  در  ما  گفت:  ختافه  برابر  دیدار  در 
فرصت های زیادی را از دست دادیم. به راحتی 
می توانستیم به پیروزی برسیم. تیم حریف برای 
ماندن در لیگا به امتیازات این دیدار نیاز مبرمی 
داشت. با پیروز نشدن در این دیدار نشان دادیم 
با  نیستیم.  قهرمانی  عنوان  به  رسیدن  شایسته  که 

از دست  را  امید خود  حال  این 
لحظه  آخرین  تا  و  نمی دهیم 
در  پیروزی  با  جنگید.  خواهیم 
امیدهای  می توانستیم  دیدار  این 
نگه  قهرمانی زنده  برای  را  خود 
از  توانست  می  فصل  این  در  بارسلونا  داریم. 
اشتباه های  با  اما  کند.  دفاع  خود  قهرمانی  عنوان 
زیادی که داشت از کسب قهرمانی دور ماند. ما 
نمایش  کل  در  دادیم.  را  خود  اشتباه های  توان 
خوبی در دیدار برابر ختافه داشتیم. با این حال از 
امتیا ز را به  هوش خود استفاده نکردیم باید سه 

دست می آوردیم.
مارتینو در پایان سخنان خود گفت: فصلی سرشار 
از مشکالت را پشت سر گذاشتیم. تالش کردیم 
رقابت های  در  قهرمانی  عنوان  کسب  برای  تا 
رفته  باد  بر  چیز  همه  ما  برای  بجنگیم.  مختلف 
فصل  رسیدن  پایان  به  که  باورم  این  بر  است. 
بود.  ناعادالنه  بارسلونا  برای  جامی  بدون کسب 
اما  بودیم  پیروزی  دیدارها شایسته  از  بعضی  در 
نباید فصل  نیاوردیم.  به دست  امتیازی  پایان  در 
پایان می رسید. به هر حال  این گونه برای ما به 
من مسئول نتایج بد بارسلونا در این فصل هستم 

و شما می توانید من را سرزنش کنید.
جدول  دوم  جایگاه  در  امتیاز   85 با  بارسلونا 
رده بندی قرار دارد. آتلتیکو مادرید با 88 امتیاز و 
یک بازی کمتر نسبت به آبی اناری ها در جایگاه 
اول است. رئال مادرید هم با 82 امتیاز و دو بازی 

کمتر نسبت به بارسلونا در جایگاه سوم است.

تاجیکستان  فوتبال  ملی  تیم 
ثور(   14 گذشته)یک شنبه  روز 
را  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 

یک بر صفر شکست داد. 
که  دوستانه  دیدار  این  در 
پایتخت  دوشنبه  شهر  در 
بود،  شده  برگزار  تاجیکستان 
در همان دقایق تیم تاجیکستان 
یک گول پیش افتاد و تا پایان 

این نتیجه باقی ماند.
پیش  افغانستان  فوتبال  تیم 
مغلوب  بار  سه  نیز  این  از 

تاجیکستان شده بود.

در این دیدار برخی از بازیکنان 
افغانستان  فوتبال  تیم  کلیدی 

حضور نداشتند.
تیم فوتبال افغانستان قرار است 
دوستانۀ  بازی  یک  زودی  به 
دیگر با تیم ملی کویت در این 

کشور داشته باشد.
هدف از برگزاری این مسابقات 
آماده سازی بازیکنان تیم ملی به 
مسابقات  در  اشتراک  منظور 

چلنچ کپ آسیا است. 
قرار است بازی  های چلنج کپ 

تا یک ماه دیگر برگزار شود.

ورزش

احمـد عمران

به تازه گی، شماری از طالباِن طردشده جریانی را 
موسوم به »راه نجات افغانستان« در کابل تأسیس 
کرده اند. بر اساس اظهارات مسووالِن این جریان، 
تأمین  برای  تالشی ست  افغانستان«  نجات  »راه 
گفت وگوهای صلح میان دولت و گروه هایی که 
علیه آن به شکل مسلحانه می جنگند. »راه نجات 
افغانستان« در اعالمیۀ خود مدعی است که در پی 
کسِب قدرت نیست و تمام مساعِی آن برای تأمین 

صلح در افغانستان صورت می گیرد. 
در رأس این نهاد، سید اکبر یکی اعضای پیشیِن 
طالبان قرار دارد. سید اکبرآقا، به جرم ربودِن سه 
به 16 سال  در سال 2004،  ملل  کارمند سازمان 
سوی  از   2010 سال  در  اما  شد،  محکوم  زندان 
دولت افغانستان عفو و آزاد شد. اکبرآقا با استفاده 
از  مجزا  گروهی  کرد  تالش  آدم ربایی،  این  از 
اما  کند؛  ایجاد  جیش المسلمین  نام  به  را  طالبان 
اعضای گروه پس از آدم ربایی بازداشت و اکبرآقا 
به زندان محکوم شد. اما حاال این فرد که در کابل 
آغاز  برای  خود  برنامه های  از  می کند،  زنده گی 

مذاکراِت صلح سخن می گوید. 
اعالمیه یی که این جریان به نشر رسانده، حاوی 
نجات  »راه  است.  آن  ادعاهای  اصلی ترین 
تضاد  و  تناقض  سراپا  اعالمیۀ  این  با  افغانستان« 
بستۀ  دروازۀ  می خواهد  موضع گیری ها،  در 
باز  کرزی  آقای  روی  به  را  گفت وگوهای صلح 
که  آن چه  زیرا  آقای کرزی؛  به روی  گفتیم  کند. 
از همین حاال می  توان در مورد آن شک نورزید، 
حمایت مستقیم و یا هم غیرمستقیِم آقای کرزی 

از این جریان است. 
آقای کرزی که در برنامه های صلِح خود شکست 
مأموریِت  پایان  در  می خواهد  حاال  خورده، 
خویش به عنوان رییس جمهوری کشور، دست کم 
خود را از مظاِن اتهام رهایی بخشد و بگوید که 
است.  داده  انجام  صلح  تأمین  برای  اقدام هایی 
با  صلح  عالی  شورای  اگر  که  است  امیدوار  او 
آن همه مصارِف گزاف نتوانسته کاری در راستای 
بن بسِت  بتواند  اکبرآقا  سید  دهد،  انجام  صلح 
گفت وگوهای صلح را بشکند و سراِن طالبان را 
به پای میز مذاکره بکشاند؛ هدفی که به دلیل عدم 

توانایی سیاسی و اجتماعی »راه نجات افغانستان«، 
از همین حاال محکوم به شکست است.

تناقِض  از  پُر  اعالمیۀ  افغانستان« در  »راه نجات   
ثالث  گروه  که  دهد  نشان  کرده  تالش  خود 
امنیت  تأمین صلح و  بالخیر است که هدفی جز 
جریان،  این  اعالمیۀ  در  ندارد.  افغانستان  در 
و  مسایل  که  گرفته  صورت  مذبوحانه یی  تالِش 
واقعیت های افغانستان تحریف و یا نادیده گرفته 
موجود  وضعیِت  افغانستان«  نجات  »راه  شوند. 
افغانستان را »بحرانی« می داند و به این نظر است 
که با بیرون شدِن نیروهای »اشغالگر« و ایجاد یک 
نظام اسالمی ـ با تعبیری که طالبان از آن دارند ـ 
صلح و امنیت در کشور برقرار می شود. به همین 
دلیل در اعالمیۀ این جریان تالش شده است که 
دوران حاکمیِت جبر و ظلم طالبان، دوران طالیِی 
اسالم«  »دشمنان  مزاج  به  که  شود  تصویر  صلح 
دلیل، حاکمیت طالبان  به همین  نبوده و  سازگار 
داده  متحدانش »سقوط«  امریکا و  »تسلیحات«  با 

شده است. 
به  عالقه یی  هیچ  افغانستان«  نجات  »راه  اعالمیۀ 
مشکالت  از  اما  ندارد؛  طالبان  سقوط  علِل  ذکِر 
و  می گوید  آن سخن  از  پیش  و  مجاهدین  زماِن 
می خواهد ثابت کند که طالبان یک جریاِن کاماًل 
زمان شکل  مقتضیاِت  به  بنا  که  بوده  خودجوش 
گرفته است. »راه نجات افغانستان« می گوید که همۀ 
کسانی که در جنگ های افغانستان نقش نداشته اند، 
می توانند عضویِت این جریان را به دست آورند. 
اما نویسنده گاِن اعالمیه فراموش کرده اند که خود 
نیز بخشی از همین کاروان اند. مگر مؤسسان »راه 
دهۀ  چند  جنگ های  در  خود  افغانستان«  نجات 
این که  بر  عالوه  ایشان  نبوده اند؟  شریک  گذشته 
جنگ های  در  داشته اند،  نقش  جنگ ها  این  در 
پس از آن نیز بخشی از ماشین جنگِی گروه های 
آدم ربایی  بوده اند.  دهشت افکن  و  تمامیت خواه 
و  طالبان  کنار  در  جنگ  نیست؟  جرم  یک  مگر 
چه  افغانستان،  مردم  علیه  تروریستی  گروه های 
اعالمیۀ  صادرکننده گان  نظر  از  می تواند  توجیهی 

»راه نجاِت افغانستان« داشته باشد؟ 
فعلی  وضعیت  از  افغانستان«  نجات  »راه  جریان 
را  موجود  آزادی های  و  نیست  راضی  کشور 
برنمی تابد، ولی فراموش می کند که با استفاده از 

همین جو و شرایط است که می تواند چنین 
جریانی شکل گیرد. اگر در افغانستان چیزی 
مثل  مدنی  و حرکت های  بیان  آزادی  نام  به 
بازهم  آیا  نمی داشت،  وجود  طالبان  زمان 
جریان »راه نجات افغانستان« می توانست به 
گونۀ رسمی در مرکز کشور اعالم موجودیت 
چرا  ببرد؟  سوال  زیر  را  نظام  ارزش های  و  کند 
از  که  بپذیرند  نمی خواهند  جریان  این  مؤسساِن 
افغانستان است که  برکِت ارزش های موجود در 
می توانند در مالی عام همه را به یک چوب بزنند 
و کسی به آن ها نگوید که آقایان باالی چشِم شما 

ابروست؟
 از جریاِن »راه نجات افغانستان« و یا بهتر است 
خشونت طلبان«  و  طالبان  نجات  »راه  شود  گفته 
تالش هایی  روزها  و  شب  این  در  بگذریم،  که 
که  افغانستان  سیاسِی  چهره های  برخی  سوی  از 
عمری را در گوشۀ انزوا در غرب سپری کرده اند، 
آغاز شده است. »جبهۀ ملی صلح افغانستان« نیز 
که  شود  پنداشته  باید  فعالیت ها  همین  شمار  از 
اجندایی برای تأمین صلح و امنیت دارد. اگر در 
چهرۀ  یک  افغانستان«  نجات  »راه  جریان  رأس 
کسی  این سو  در  گرفته،  قرار  طالبان  طردشدۀ 
ادعای  که  می کند  رهبری  را  صلح«  ملی  »جبهۀ 
رهبری افغانستان را در گذشته داشته و باور دارد 
ادارۀ  رییس  حیث  به  اول  بِن  کنفرانس  در  که 

موقت نامزد شده بوده است. 
از  آزرده گی  از سیزده سال  ستار سیرت که پس 
همۀ مسایل افغانستان دوباره به بر کشور برگشته، 
سرزمیِن  این  در  را  صلح  درفِش  می خواهد 
با چه  نیست که  اما مشخص  برافرازد.  جنگ زده 
در  صلح  است  ممکن  امکاناتی  و  توان  و  توش 
تقریبًا  که  جریان  دو  این  شود!  تأمین  افغانستان 
کرده اند،  آغاز  را  فعالیت های خود  با هم  موازی 
در کنار ده ها نهاد دولتی و غیردولتی، داعیۀ صلح 
و امنیت را در سر می پرورانند بدون آن که تعریِف 
دقیقی از وضعیِت کشور و نیروهای موجود داشته 

باشند.
افغانستان  در  حرکت هایی  چنین  با  صلح  اگر   
تأمین می شد، بدون شک آقای کرزی می توانست 
امر  این  خود،  موقعیت  و  امکانات  به  توجه  با 
خطیر را به انجام رساند. صلح بدون موجودیت 
یک نظامِ مقتدر و پاسخ گو هرگز نمی تواند شکل 
بگیرد و حرکت هایی از این دست، از همان آغاز 

محکوم به شکست اند. 

صلِح غربی و صلِح طالـبانی!

مارتینو:
من مسوول فصل کابوس وار بارسلونا هستم

غزلیاِت  گزیدۀ  مشترک«؛  »اشتباه  کتاب  از  محفل  یک  طی  امروز  است  قرار 
احمدضیا رفعت که تازه از چاپ برآمده، در دانشگاه کابل رونمایی شود. این 
منبع  مرکز  کابل و  دانشگاه  دانشکدۀ ژورنالیزمِ  فرهنگی  از سوی بخش  محفل 
معلوماِت افغانستان در دانشگاه کابل به صورت مشترک برگزار می شود. در این 
برنامه، عالوه بر خوانش شعرهای رفعت، تنی چند از ادبیات شناسان به نقد این 

کتاب می پردازند. 
کتاب اشتباهِ مشترک دربرگیرندۀ پنجاه و پنج غزل است که با قطع و صحافتی 
از  استقبال شماری  مورد  انتشار،  آغاز  در همین  و  است  منتشر شده شده  زیبا 

شعرشناسان قرار گرفته است. 
زبان امروزین، روانی، ساده گی، تلفیِق موضوع های اجتماعی ـ سیاسی با چاشنی 

عشق، از ویژه گی های این گزینه است. 
تقدیم  کتاب  این  از  غزل  نمونه  یک  اثر،  این  درون مایۀ  با  بیشتر  آشنایی  برای 

خواننده گان می شود:

کــــوره
از بلند کوه غلتیدم، پشیمان نیستم

در درون بحر خشکیدم، پشیمان نیستم

گر چه هر بار از شکست آگاه بودم؛  در شروع 
عاشقی بسیار ورزیدم، پشیمان نیستم

می پذیرم تو ز زیبایی فزونی،  من ولی 
کم ز زشتی را پرستیدم، پشیمان نیستم

هر چه خم تر شد کمان، تأثیر تیرش بیشتر
سر به نااهالن خمانیدم، پشیمان نیستم

تا نزد خود را در آتش؛ آهن آرایش نیافت
در درون کوره افتیدم،  پشیمان نیستم

با ستم یک دم زدی،  کردی ندامت صد کرت
من دمی صد بار جنگیدم،  پشیمان نیستم
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ډېر  چې  وايي،  دفرت  ټاکنیز  عبدالله  عبدالله  ډاکټر  د 

نوماندان له دوی رسه په اړیکه کې دي او ښايي په نېږدې 

راتلونکې کې له دوی رسه یو ځای يش. د شنبې په ورځ 

هم د ولسمرشۍ نوماند ګل اغا شېرزی له ډاکټر عبدالله 

عبدالله رسه یو ځای شو.

د اصالحاتو او همپالنې ټیم وايي، چې له زملي رسول 

او استاد سیاف رسه هم خربې اترې روانې دي؛ خو تر 

ټاکنو  د  نه ده جوته شوې. خو  پایله  اوسه یې وروستۍ 

څارونکي بنسټونه وايي، له قانوين پلوه له مخکو نوماندو 

رسه د ناکامه نوماندو یو ځای کېدل، ستونزه نه لري. په 

همدې حال کې سیايس شننونکي دغه اېتالفونه تر ډېره 

بې ګټې بويل.

د ډاکټر عبدالله عبدالله ویاند فضل الرحمن اوریا ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې دوی د ولسمرشۍ له 

ګڼو نوماندو رسه په خربو اترو بوخت دي، چې له دوی 

رسه یو ځای يش؛ خو وايي، چې وروستۍ پرېکړه نه ده 

شوې.

د هغه په خربه، استاد عبدالرب رسول سیاف او ډاکټرزملی 

رسول د هغو نوماندو په  ډله کې دي، چې دوی وررسه په 

اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه، تر اوسه یوازې ګل اغا 

شېرزي رسه خربو پایله ورکړې او هغه له ډاکټر عبدالله 

عبدالله نه خپل مالتړ په ډاګه کړی دی.

ښاغيل اوریا دغه نوماندان د افغانستان په سیايس موازنه 

به ټولې  او وايي، چې له دې وروسته  کې غښتيل بويل 

بریاوې د اصالحاتو او همپالنې د ټیم په برخه وي.

هغه وايي، د افغانستان ستونزې په یوازې رس نه حلېدونکي 

یو ځای د دې  اړتیا ده چې ګڼ سیاستوال رسه  نو  دي؛ 

ستونزو پر وړاندې په مبارزې الس پورې کړي، له همدې 

امله ده چې د ولسمرشۍ له پاتې نوماندو رسه یې خربې 

اترې پیل کړي دي.

بنسټ  ټاکنو  عادالنه  او  ازادو  د  کې  حال  همدې  په 

یو  نوماندو  پاتې  د  نوماندو رسه  له مخکښو  وايي، چې 

ځای کېدل له قانوين پلوه ستونزه نه لري. د دې بنسټ 

مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  نعیمي  محمدفهیم  ویاند 

پړاو کې  لومړي  په  نوماند  کې وویل، هر کله چې هېڅ 

پنځوس جمع یو رایه پوره نه کړي، د ټاکنو دوه مخکښ 

نوماند د دویم پړاو ټاکنو ته وځي. هغه وايي، نور پاتې 

نوماند له رقابته وځي او دا یې حق دی، چې له هر چا 

رسه یو ځای کېږي.

خو د سیايس چارو شننونکی محمدیونس فکور وايي، 

ښه به دا وای، چې نوماندو د ټاکنو د خپلواک کمېسیون 

له لوري د ټاکنو وروستیو پایلو اعالن ته صرب کړی وای 

یوې  رسه  نوماندان  مخکښ  ولسمرشۍ  د  چې  دا  یا  او 

یې  پروتوکول  داسې  وای،  رسېديل  ته  پرېکړې  سیايس 

کړی وای، چې رڼو ټاکنو ته به ځي، اختالفات له منځه 

وړي او درغلۍ به نه کوي.

او  نوماندو  واړو  یوولسو  ولسمرشۍ  د  وايي،  هغه 

ميل  د  کې  هوټل  انټرکانټينينټل  کابل  په  یې  مرستیاالنو 

اجنډا په کنفرانس کې یو داسې توافق پاڼه السلیک کړې 

وه، چې یوه بل ته به بد نه وايي، خو یوه هم په خپلو ژمنو 

وفا ونه کړه.

ګوندونه  نوماندو  ناکامه  دغو  چېرې  که  وايي،  دی 

وای،  شوي  ځای  یو  رسه  هغو  مخکښو  له  او  درلودای 

ښايي اغېز یې ډېر وای؛ خو اوس به د دوی اېتالفونه هېڅ 

ګټه ونه کړي.

د ګټو  ډېره  تر  اېتالفونه  دا ډول  زیاته کړه،  ښاغيل فکور 

او شهرت لپاره کېږي: )) ښايي له مخکښو نوماندو رسه 

او د خپل  اغېز  په ذهنونو  یو ځای کېدل د مقابل لوري 

حریف د روحي کمزورۍ لپاره کېږي. خو دا تر ډېره د 

معاملو لپاره کېږي. چې په راتلونکې حکومتولۍ کې به 

ستونزې را پیدا کړي.((

د هغه په خربه، که چېرې د ولسمرشۍ مخکښو نوماندو 

مني،  به  پایلې  ټاکنو  د  چې  وای،  کړې  پرېکړه  داسې 

درغلۍ به نه کوي او که بریالی کېږي خپل سیال ته به په 

حکومت کې ځای ورکوي، نو راتلونکی حکومت به له 

ښه مورال او دریځ نه برخمن وای. نوموړی وايي، اوس 

نوماند  هر  کړي  کمزوری  خپل حریف  چې  لپاره  دې  د 

کوښښ کوي، ناکامه نوماند له ځانه رسه ودروي او ډېرې 

ژمنې ورکړي، چې بیا یې د عميل کېدو وړتیا نه لري.

د اصالحات او همپالنی تیم ویاند:

د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د نوماندو

 یو ځای کېدل مهم دي

شکایت های انتخاباتی زون مرکز 
بررسی می شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی شکایت های کابل 
و والیت های دیگر را آغاز کرد. بررسی این شکایت ها 
این  می کشد. مسووالن  روز طول  پنج  و  است  علنی 
کمیسیون گفتند که نتیجه رسیده گی به شکایات، پایان 

هفته آینده اعالم می شود.
ثور   14( یکشنبه  روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مرکز  زون  والیت   9 شکایت های  بررسی  می(   4  /
کرد.  آغاز  را  پایتخت  کابل  شمول  به  افغانستان 
کاندیدان،  نماینده گان  شکایات،  بررسی  جلسه  در 

نهادهای مدنی و نهادهای ناظر حضور داشتند.
ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در 
جلسه روز یکشنبه گفت تمام شکایت ها به صورت 
را  قضایا  ما  این که  از  »بعد  می شوند:  بررسی  علنی 
گرفته  مستند سازی ها هم صورت   ... کردیم  بررسی 
بررسی  را  مرکز  زون  ما  امروز  که  بودید  شاهد  شما 
مختلف زون  کتگوری های  از  این شکایت ها  کردیم. 

مرکز می باشد«.
تمام شکایت های 34  آینده  روز  پنج  در  است  قرار 
شوند.  بررسی  علنی  صورت  به  افغانستان  والیت 
مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید شمار 

مجموعی شکایت ها به 34 شکایت می    رسد ولی هنوز 
معلوم نیست که در نتیجه رسیده گی به شکایت ها چه 

تعداد از آرا باطل می شوند.
»اسنادی که سند نیستند«

بررسی  هنگام  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
جریان  از  را  ویدیوهایی  و  عکس ها  شکایت ها، 
این  بیشتر  گذاشت.  نمایش  به  انتخاباتی  تقلب های 
مستندها نشان دهنده ورق های رای دهی است که به 
صورت مسلسل به نفع نامزدان مارک خورده اند. اما 
خانم عظیمی گفت در صورتی که نامزدان دفاعیه های 
مستدل را در مورد نادرست بودن این شکایت ها ارایه 
کنند، در آن صورت از باطل شدن این آرا جلوگیری 

خواهد شد.
خانم عظیمی گفت: »در صورتی که اسناد و مدارک 
قوی داشته باشند ... دفاعیه قوی داشته باشند، ما این 
اسناد را بررسی می کنیم و فیصله خود را اعالن می 

نماییم«.
داکتر  و  احمدزی  غنی  اشرف  علیه  بیشتر شکایت ها 

عبداهلل ثبت شده اند؛ اما علیه زلمی رسول و عبدالرب 
رسول سیاف نیز شکایت هایی موجود است.

غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  نماینده  گان  ولی 
ارایه  جلسه  این  در  که  اسنادی  به  نسبت  احمدزی 
بیشتر  ویدیوها  و  عکس ها  کردند.  تردید  ابراز  شده، 
صورت  به  که  داد  می  نشان  را  دهی  رای  ورق های 
این  ولی  اند؛  شده  نشانه  نامزد،  یک  نفع  به  مسلسل 
آیا  که  نمی دادند  نشان  مورد  دو  یکی  به جز  شواهد 
این ها رای های واقعی بوده اند یا خیر؛ و آیا به نفع 

نامزدان از آنان استفاده شده یا خیر؟
زلگی سجاد، نماینده داکتر عبداهلل در این جلسه گفت: 
»چی کسی صالحیت بیرون کردن آرا را از صندوق ها 
قانون  این خالف  دارد؟  را  آن ها  از  گرفتن عکس  و 
است و کسی که این کار را کرده، باید دستگیر می شد. 
برای کاندیدان  بودند که رای  این جا شاهد  همه در 

مختلف تقسیم شده است«.
اما نماینده اشرف غنی احمدزی در ارتباط با آرایی که 
به صورت مسلسل در یک صندوق ریخته شده، گفت 
که موجودیت تنها چند رای به نفع یک یا دو نامزد، 
جلوگیری  صندوق ها  گونه  این  آرا  بودن  تقلبی  از 

نمی کند.
شهادت افراد زیر سن

در این جلسه اعتراضات جدی علیه مستند سازی های 
کمیسیون  این  شد.  مطرح  نیز  شکایات  کمیسیون 
مستندهایی را ساخته است که در آن افرادی زیر سن 
نامزد  یک  نفع  به  مرکز  یک  در  که  اند  داده  شهادت 

مشخص رای داده شده است.
توانند  نمی  نامزدان گفتند که کودکان  نماینده گان  اما 
شهادت دهند و مستند سازی های کمیسیون شکایات 

انتخاباتی خود مشکوک است.
صندوق ها  شدن  پر  زنان،  جای  به  مردان  دادن  رای 
به  صندوق ها  انتقال  غیرمسوول،  تفنگداران  توسط 
شدن  پر  و  محلی،  مقامات  و  زورمندان  های  خانه 
ناظران  نیافتن  اجازه  نامزدان،  نفع  به  ها  صندوق 
دادن  رای  و  دهی  رای  مراکز  به  نامزدان  از  برخی 
شکایت  نامزدان،  برای  انتخابات  کمیسیون  کارمندان 
هایی هستند که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی 

بررسی می شوند.


