
و  بحران سازی ها  با  موازی  ارگ  تیم  6ـ 
عمومی  فضای  آلوده سازی  و  تنش آفرینی ها 
کشور، ابتکاِر میانجی گری را نیز به عهده می گیرد 
نمودِن  فروکش  جهت  در  که  می کند  وانمود  و 
جانب  دو  میان  است،  ساخته  خود  که  بحرانی 

میانجی گری می کند.

7ـ آقای کرزی از همه دقیق تر می داند که جامعۀ 
و  نموده  قطع  ایشان  با  را  روابطش  همۀ  جهانی 
را  قدرت  باید  که  داده  هشدار  وی  به  صریحاً 
هرچه عاجل تر واگذار نماید. این در حالی است 
که بیش از یک ماه از زمان تصدی قانونِی آقای 
کرزی گذشته و انتخابات نیز صورت گرفته است.

سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانسی خبری درباره 
حمالت ارتش در وزیرستان شمالی گفت: هیچ فرقی 
میان گروه های تحریک طالبان پاکستان یا شبکه حقانی 
بین  از  را  آن ها  همه  اسالم آباد  ارتش  و  ندارد  وجود 

خواهد برد.
از  رسمًا  که  حقانی  شبکه  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی 
حقانی  شبکه  است.  القاعده  با  مرتبط  گروهی  شده، 
به حمالت وسیعی می زند  افغانستان دست  در  مرتبًا 
که می توان در بین آن ها به حمله به سفارت امریکا در 

کابل اشاره کرد.
بمب گذاری های  حقانی  شبکه  که  معتقدند  برخی 
انتحاری را در افغانستان رواج داده است. شبکه حقانی 
نهادهای  دارد.  القاعده  با  بسیاری  روابط  همچنین 
علیه  واکنش  از  طوالنی  مدت های  پاکستان  امنیتی 

شبکه حقانی امتناع کرده اند.

داخل  در  که  حقانی  شبکه  می رود  گمان  همچنین 
سرمایه  یک  نمی زند،  حمله  به  دست  پاکستان 
استراتژیک باشد که به محدود کردن فعالیت های هند، 
دشمن بزرگ در افغانستان کمک می کند. شبه نظامیان 
شبکه حقانی بارها هندی های مستقر در افغانستان را 
هدف قرار داده اند. در سال 2011 میالدی مایک مولن، 
رییس وقت ستاد مشترک...              ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سریال ناتماِم ارگ
کـشور را به بحـران نـزدیک تـر سـاخت!

جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم 
افغانستان جهت باز شماری آرا به تعویق افتاد.

ویژه  به  و  انتخابات  کمیسیون  گستردۀ  تقلب های 
کمیسیون  دبیرخانۀ  پیشین  رییس  امرخیل  ضیاءالحق 
به سود اشرف غنی احمدزی، واکنش  های تند داکتر 

عبداهلل را برانگیخته است. 
افشای اسناد تقلب،...                     ادامه صفحه 6

ادریس رحمانی- پژوهشگر افغانی مقیم امریکا

اگر از این بن بست مهندسی شده توسط حامد کرزی سالمت به در 
آمدیم، دولت جدید به هر شکلی که شده، باید یک ریفراندم ملی 
و سرتاسری را به راه اندازد و مسالۀ خیلی مهِم سیاسی را که در 
اذهان مردم افغانستان یک چیز است و در قانون اساسی چیزی 

دیگری، تصحیح کند.
قانون اساسی منحیث قانون مادر بزرگترین قرارداد اجتماعی بین 
بزرگ ملی  اساس آن تصمیم های  به  افراد یک جامعه است که 
گرفته می شود. اگر اجزای این قانون، ولو یک بند کوچک آن، به 
روانکاوی و یا تفکر سیاسی جامعه مطابقت نداشته باشد، جامعه 
به هیچ وجه به ثبات سیاسی نخواهد رسید....        ادامه صفحه 6

برگردان: هارون مجیدی
والیتی  رییس  و  امرخیل  ضیاءالحق  صحبت های 

کمیسیون انتخابات در پکتیکا:
امرخیل: برادر، همراه کارمندانت به تماس شده ای یا 

نه؟
رییس والیتِی کمیسیون انتخابات در پکتیکا: به تماس 

شده ام.
امرخیل: آن ها برایت چه گفتند؟

انتخابات در پکتیکا: موضوع  رییس والیتی کمیسیون 
این است که یک چیز شده است. گپ خوب این است 
که من با والی و قوماندان صاحب نشسته ام. آن ها با آن 

قوماندان اردوی ملی زیاد تالش کردند تا صحبت کنند 
که قانع شود و حرف را قبول کند؛ اما قوماندان اردو 
می گوید حاال من صحبت...                ادامه صفحه 7

اعالم نتایج اولیۀ انتخابات
 به تعویق افتاد

درس هایی

 از انتخابات 2014

ارتش پاکستان:

شبـکۀ حـقانـی را هم می زنیـم

پنجِم عيد فطر؛
 انتقال کدام 

قدرت يا انتقاِل 
2کدام ميراث؟

4

7

5

مولوی؛
 نماد 
فرهنگ

نامزد حزب 
حاکم ترکيه 
مشخص شد

در برگ ها

اهـميِت 
انتخـاباِت 
افغـانـستان

 برای جامعۀ 
جهانی

بـرِگ دیگـری از رسـوایی هـا در انتخـابات
چه گونه گِی ماجرای تقلب ها در برمل

صفحه 6

دوِم  دور  در  سازمان یافته  تقلباِت  از  دیگری  برگ 
انتخابات، توسط تیم اصالحات و همگرایی به دسترِس 
رسانه ها قرار گرفته است. در این سنِد صوتی دیده 
می شود که در انجاِم تقلباِت سازمان یافته در انتخابات 
ریاست جمهوری، تنها ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین 
بلکه  ندارد،  دست  انتخابات  کمیسیوِن  دبیرخانۀ 
سیستم یا سامانه یی وجود داشته که همۀ این تقلبات 
را سازمان دهی  کرده است. از دفتر کریم خرم گرفته 
تا والی والیت، عضو مجلس، فرمانده امنیه و کارمندان 

والیتی کمیسیون انتخابات در والیت پکتیکا!



و  هیجان  ها  همۀ  از  جدای  امسال،  فطر  عید 
یک ماه  از  تجلیل  به خاطِر  که  نشاطی  و  شور 
روزه داری و یک ماه عبادت و طاعِت خداوندی 
به همراه دارد، قرار است رقم زنندۀ یک حادثۀ 
تاریخِی دیگر در افغانستان نیز باشد و مبدأیی 
قدرِت  انتقال  تاریخی؛  تحول  یک  برای  گردد 

سیاسی از آقای کرزی به رییس جمهور آینده. 
روز پنجِم عید فطر قرار است این اتفاق بیافتد، 
اما برای رخ دادِن این حادثۀ تاریخی نیاز است 
آیا  بگیرد.  صورت  جدی تری  آسیب شناسِی  تا 
انتقال  برای  کرزی  رییس جمهور  که  تاریخی 
قدرت در نظر گرفته، مناسب است و اگر هم 
میراث  که  دید  باید  بگیرد،  صورت  کار  این 
چه  آینده  رییس جمهورِ  به  کرزی  آقای  جناِب 
فضای  این که  همه  از  مهم تر  و  بود؟  خواهد 
متشنج و درهم ریختۀ انتخاباِت کنونی، زمینه را 
برای تحقِق ادعای جناب آقای کرزی در تاریخ 

مذکور، مساعد باقی خواهد گذاشت؟
ادعای  به  نسبت  گذرا  و  کلی  نگاه  یک  در   
کنونی  فضای  در  آن چه  و  کرزی  آقای  جناب 
سیاسِی افغانستان در حال رخ دادن است، آن چه 
به سرعت رخ نموده و از دید هیچ کس نمی توان 
انکار نمود، این واقعیت  آن را پنهان کرد و یا 
است که میان ادعای زبانِی کرزی و نیت و ارادۀ 
است.  آسمان  تا  زمین  از  تفاوت  ایشان،  قلبی 
اگر واقعًا جناب آقای کرزی به دنبال رقم زدِن 
یک حادثۀ تاریخی و نقطۀ عطفی برای فضای 
انتقاِل  روند  می خواست  و  بود  کشور  سیاسی 
قدرت به صورِت سالم و مسالمت آمیز صورت 
بگیرد، باید تمام اراده و تالِش خود را به کار 
و  دسیسه ها  از  انتخاباتی  فضای  تا  می گرفت 
تقلبات و تشنجی که امروز به سمِت خشونت 
نظر  به  می شد.  حفظ  است،  حرکت  حال  در 
کرزی  آقای  جناب  این میان  در  که  می رسد 
انتخاباتی  فضای  که  نمی آید  بدش  هم  چندان 

تا  شود  کشیده  بحران  و  تشنج  و  جنجال  به 
رأس  در  که  کسانی  فقط  گل آلود  آِب  این  از 
قدرت هستند و بر همۀ دار و ندارِ کشور لنگر 

انداخته اند، بهترین استفاده را ببرند. 
ما در انتظار نتیجۀ نهایی  امروز در حالی مردمِ 
در  انتخاباتی  فضای  کِل  که  هستند  انتخابات 
است.  رفته  فرو  پیچیده گی  و  ابهام  از  هاله یی 
مسالمت آمیِز  انتقال  آرزوی  در  مردم  حالی  در 
قدرت هستند که کمتر کسی به فکِر حل وفصِل 
هر  چالش هاست.  و  مشکالت  مسالمت آمیِز 
کسی که اندک قدرتی در دست دارد، بیشتر از 
این که به فکر منافع ملی باشد، حاضر است که 
قدرت  تا  بسازد  آلوده  جنایتی  هر  به  را  دست 
از  باید  کند.  حفظ  را  آورده  به دست  ثروِت  و 
جناب آقای کرزی پرسید که چه گونه می تواند 
صحبت از انتقال قدرت داشته باشد درحالی که 
هرج ومرج  و  آشفته گی  و  بحران  جز  میراثی 

که  روزهایی  آخرین  در  است.  نگذاشته  باقی 
قانونًا قدرت در دست ایشان قرار دارد، بازهم 
می بینیم که سوء استفاده از آن صورت می گیرد 
بازهم  انتخابات،  در  بی طرفی  حفظ  عدم  با  و 
ترتیب  کرده اند.  سازمان دهی  را  دیگر  بحرانی 
مستقیمًا  که  انتخاباتی  کمیسیون های  چینش  و 
گرفت،  صورت  کرزی  رییس جمهور  نظر  زیر 
برای  حاکم  دستگاهِ  نیت  و  اراده  گواه  خود 
مهندسی انتخابات ـ نه به نفِع نامزدی مشخص 
چه  است.  ـ  خودشان  نفِع  به  مشخصًا  که 
کسی امروز بیشتر از نظام و دستگاهِ حاکم، از 
بین  که  کشمکش هایی  و  انتخاباتی  هرج ومرِج 
دو نامزد بر اثر تقلِب گستردۀ سازمان دهی شده  

رخ داده، بهره برده است؟
راحتی  این  به  کرزی  آقای  جناب  چه گونه 
پخته گی  به  و  شدن  پخته  از  می تواند صحبت 
باشد،  داشته  کشور  این  در  دموکراسی  رسیدِن 
در حالی که هر لحظه دموکراسی و حرکت ها و 

جریان های مدنی و دموکراتیک، سبوتاژ می شود 
چالش هایی  و  سنگ اندازی ها  با  به نوعی  و 
انتخاب ها  مواجه می شود که در نهایت، بازهم 
گروهی،  و  سمتی  و  سلیقه یی  انتصاب های  و 

جانشین خواست و ارادۀ مردم می شود؟
باید ملت چاره یی جز به سرک ها  امروز چرا   
آمدن نداشته باشد؟... درست است که تظاهرات 
و انتقاد، جزِو حقوق شهروندی مردم است، اما 
که  است  شده  باعث  چه  این جاست؛  پرسش 
مردم بعد از دو بار خطر مرگ را به جان خریدن 
و به پای صندوق های رأی رفتن، مجبور شده اند 
که برای حفاظت از آری خودشان، به سرک ها 

بیایند؟ 
بدون شک هیچ کس راضی نیست که افغانستان 
به گذشته برگردد و یک بار دیگر زبان و ادبیاِت 
خشونت و باروت و خون در این دیار را شاهد 
اما نگرانی این است که چرا کرزی که  باشند. 
می زند  دموکراسی  شدِن  پخته  از  دم  این همه 
نشان  مردم  ارادۀ  و  خواست  امین  را  خود  و 
درست،  مدیریت  یک  با  که  نتوانسته  می دهد، 
از  جلوگیری  برای  را  منسجم  و  نیک  اراده یی 
چرا  امروز  بندد؟  کار  به  انتخابات  در  تقلب 
به  روز  افغانستان  انتخاباتِی  و  بن بسِت سیاسی 
تاوانی  چه  مردم  و  می شود؟  بحران سازتر  روز 
قرار  که  توانی  آیا  بپردازند؟  که  است  قرار  را 
است مردمِ ما بپردازند، باید هزینۀ بقای قدرِت 
کسانی باشد که از تجلی ارادۀ واقعِی مردم در 

هراس اند؟
شاید جناِب آقای کرزی بخواهد و برنامه ریزی 
قدرت  امسال،  فطِر  عید  پنجِم  که  باشد  کرده 
این  اما  آینده تحویل دهد،  به رییس جمهورِ  را 
معمای  یک  بود؟  خواهد  که  رییس جمهور 
سردرگم و گیج کننده است که سرنِخ این کالِف 
سردرگم هم باز در دستان بازیگر این شعبده بازِ 
در  هرچه  این پس  از  است.  افغانستان  تاریخ 
مسووِل  دهد،  رخ  افغانستان  سیاسی  فضای 
مستقیِم آن کرزی صاحب و تیم حاکم خواهند 
بود، چرا که انتقال قدرت وقتی می تواند ثبات و 
آرامش را به افغانستان بعد از پنجِم عید ببخشد 
حفظ  برای  الزم  مقبولیِت  و  مشروعیت  از  که 

وحدت و ثبات ملی برخوردار باشد. 
همۀ  و  حاکم  تیم  و  کرزی  آقای  جناب 
را  تقلب  با  شدن  برنده  وسوسۀ  که  کسانی 
روزهای  واپسین  در  می پروریدند،  سر  در 
حکومت داری خود، یک بارِ دیگر یک خیانِت 
سازمان دهی  و  دادند  صورت  را  ماندنی  به یاد 
کردند و آن این که در یک روند ملی، پرهزینه و 
پرمخاطره، دست برد زده و چهرۀ آن را آلودند 
و شفافیت و اعتمادی که باید به آن می شد را 
خدشه دار ساختند و در کل بنیادی ترین مکانیزم 
حکومتی  نظام  کردِن  دموکراتیزه  کانال های  و 
تالش  و  انداخته  مخاطره  به  دیار،  این  در  را 
این رو  از  نمودند.  مردم  آرای  کردِن  بی اثر  در 
باید پیش از این که جناب آقای کرزی بخواهد 
قدرِت ازهم پاشیده و دیار در بحران و آشفته گی 
فرو رفته را به رییس جمهور آینده تحویل دهد، 
نتیجۀ  که  اقداماتش  و  کارها  یک یِک  حساِب 
از  بین المللِی  اعتماد  ورشکسته،  اقتصاد  آن ها 
دست رفته، سرمایه های برباد رفته و انتخاباِت 
به تقلب آغشته شده و هم چنین سوء تفاهماتی 
و  زده  رقم  را  سیاسی  مرزبندی های  که 
جنجال هایی که مردمِ ما را در آستانۀ ناامیدی از 
نهادینه شدِن دموکراسی در این دیار قرار داده، 
و ده ها عمل کرد و اقدامی که در نهایت وضعیِت 
رقت بار کنونی را رقم زده است، پس بدهد و 
هرگز نباید اجازه داد که آیندۀ افغانستان، تداوم 
مافیای  چنگال  در  ماندن  و  کنونی  وضعیِت 

امروزی را تجربه کند.
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حلیمه حسینی

پنجِم عید فطر؛

 انتقال کدام قدرت       انتقاِل کدام میراث؟

 

نتایِج  اعالم  از  خود،  گزارش  تازه ترین  در  فرانس پرس  خبرگزاری 
بر  است.  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  دوم  دور  انتخاباِت  اولیۀ 
اساس یافته های فرانس پرس، اعالم نتایج اولیه می تواند به یک بحراِن 
خطرناک در افغانستان منجر شود. فرانس پرس می نویسد که اعالم 
این کشور را وارد بحران و جنِگ قومی  افغانستان،  اولیه در  نتایِج 
داشت  انتظار  جهانی  جامعۀ  خبرگزاری،  این  گفتۀ  به  کرد.  خواهد 
که انتقال قدرِت سیاسی در افغانستان به صورِت مسالمت آمیز انجام 
شود. در این گزارش آمده است: »در حالی که هر دو نامزد رقیب 
نتایج  اعالم  دارند،  عمیق  اختالفات  هم  با  انتخابات  نتایج  دربارۀ 
امکان دارد افغانستان را به یک مرحلۀ خطرناک از ناآرامی، تظاهرات 

و بالتکلیفی روبه رو سازد. 
نسبت  نگرانی یی  هیچ  کرزی  رییس جمهور  که  حالی ست  در  این 
به وضعیِت کشور ندارد و هم چنان با خاطرجمعی ادعا می کند که 
افغانستان، عراق نیست و هیچ بحرانی کشور را تهدید نمی کند. آقای 
کرزی باور دارد که نتایِج انتخابات را هر دو نامزد می پذیرند و این 
منجر  آن  از  پس  جنجال های  و  بحران  خلِق  به  نمی تواند  موضوع 
شود؛ چون به گفتۀ او، نتایج انتخابات عادالنه و شفاف خواهد بود. 
آقای کرزی البته یک مورد را اشتباه نمی گوید و آن شفاف و عادالنه 
بودِن نتایج انتخابات است؛ زیرا نتایجی را که کمیسیون اعالم کند، 
آقای  است.  نموده  تجویز  کمیسیون  برای  او  که  نتایجی ست  همان 
کرزی شفافیت و عدالت را همان چیزی می داند که منافعش را تأمین 
کرده بتواند و هر چیزی خالِف منافِع او باشد، بدون شک از منظِر 

آقای کرزی غیرشفاف و ناعادالنه است. 
آقای کرزی فکر می کند عدالت با او آغاز می شود و با او هم پایان  
استبدادی  و  تک محورانه  به شدت  دیدگاهی  دیدگاه،  این  می یابد. 
مستبد  فرد  که  چیزی ست  حق  همواره  استبدادی،  نگاه  در  است. 
با دیگر  تفاوتی  این منظر، هیچ  از  اراده می کند. آقای کرزی  آن را 
نشانه یی  کمتر  که  بگویند  برخی ها  شاید  ندارد.  تاریخ  مستبِد  افراد 
به  از استبداد در کنش و منِش آقای کرزی در سیزده ساِل گذشته 
مشاهده رسیده و او همواره به دموکرات بودن، شهره بوده است. اما 
برخالِف این می خواهم بگویم که آقای کرزی اصاًل آن چیزی که در 
ظاهر می نماید، نیست. ظاهِر او چیزی ست و باطنش چیزی دیگر. به 

همین دلیل، گاه او را به ارباب و رییس قبیله تشبیه می کنند.
 آقای کرزی خود در روند انتخابات، بحران خلق کرده و به صورِت 
مدیریت شده در این راستا عمل می کند. بحرانی را که ما در انتخابات 
شاهدش هستیم، بحرانی کوچک نیست که در سطوِح پایینِی دستگاهِ 
انتخابات صورت گرفته باشد و هیچ تأثیری بر نتایج انتخاباِت دور 
دوم نگذارد. این بحران با انجام تقلب های سازمان یافته که عماًل از 
سوی ارگ ریاست جمهوری مدیریت می شد، به وجود آمده و حاال 
نقطه یی که خبرگزاری  نقطۀ خطرناِک خود رسیده است؛ همان  به 

فرانس پرس به آن پرداخته است. 
فرانس پرس  خبرگزاری  که  آن چه  از  بی خبر  البته  هم  کرزی  آقای 
بکاریم، توفان درو  باد  او می داند که وقتی  نیست.  پیش بینی کرده، 
خواهیم کرد. جامعۀ جهانی نیز در حال حاضر نگران وضعیِت کشور 
افغانستان  جارِی  مسایِل  قبال  در  آن  انفعاِل  ولی  می رسد،  نظر  به 
عنوان  به  که  می رود  انتظار  جهانی  جامعۀ  از  است.  سوال برانگیز 
دیده،  ارگ  که  خواب هایی  نگذارد  افغانستان،  استراتژیک  شریک 
هر  شدن،  عملی  در صورِت  خواب ها  این  چون  کنند؛  پیدا  تحقق 
دو طرِف معادله را متضرر می سازد. در این میان مهم ترین چیزی که 

قربانی خواهد شد، ارزش های دموکراتیک است. 
قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  و  کشانده شود  بحران  به  انتخابات  اگر 
را  دموکراتیک  ارزش های  افغانستان  شک  بدون  بیفتد،  مخاطره  به 
از دست خواهد داد، هرچند که احتمال دارد ساختارها کماکان به 
به  از دست رفتن ارزش های مردم ساالرانه،  بمانند.  باقی  حاِل خود 
معنای رفتِن افغانستان به گذشته است؛ به همان گذشته یی که در آن 

حاکمیت جبر و ظلِم طالبانی حاکم بود. 
و  کند  درک  را  افغانستان  وضعیِت  حساسیت  باید  جهانی  جامعۀ 
نگذارد که افغانستان به عراقی دیگر تبدیل شود. گروه حاکم دیگر 
نه قابل اعتماد است و نه هم قابل تحمل. آن چه که امروز شاهد آن 
است  ارزش هایی  با  سبک سرانه  و  جلف  بسیار  بازِی  یک  هستیم، 
افغانستان با خون و زنده گی خود  که در سیزده ساِل گذشته مردم 
از آن ها پاسداری کرده اند. هرگونه مهندسی در آرای مردم می تواند 
وضعیت را به سمت بحران ببرد؛ همان بحرانی که تمامیت خواهان 
فعلی  انفعاِل  از  باید  دارند. جامعۀ جهانی  را  آن  به  آرزوی رسیدن 

بیرون بیاید و مسووالنه در قبال مسایِل افغانستان عمل کند. 
امنیتی و سیاسی  افغانستان با چالش های  در گذشته، هرازگاهی که 
روبه رو می شد، نقش جامعۀ جهانی در حل وفصِل آن ها به هر نحِو 
ممکن برجسته بود؛ ولی در حال حاضر، ظاهراً جامعۀ جهانی کمتر 
به مسایِل افغانستان خود را عالقه مند نشان می دهد. این بی عالقه گی 
به  دست  تروریست،  و  تمامیت خواه  گروه های  که  می شود  سبب 

دسِت هم دهند و در پی ویران کردِن بنیادها برآیند.

بُرِج عاِج کرزی

 و جامعۀ بحران زده
یا
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عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان سبب آواره گی شمار زیادی از 
مردم شده است که از بی توجهی دولت به شدت خشمگین هستند. 
پاکستان  ارتش  انگلیسی،  الجزیره  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
عملیات گسترده یی را علیه طالبان در وزیرستان شمالی در مرز این 
کشور با افغانستان شروع کرده است. این عملیات نظامی سبب آواره 
شدن حدود پنجصد هزار نفر شده است. مردم پاکستان از عملکرد 
ناراضی  شدت  به  آوارگان  مشکالت  به  رسیدگی  زمینه  در  دولت 
هستند و می گویند اسالم آباد برای کمک به آوارگان پاکستانی به 
در  پاکستان  ارتش  هوایی  است. حمالت  نکرده  اقدام  کافی  اندازه 
وزیرستان شمالی در جریان است. آوارگان پاکستانی در این مناطق 
می گویند در این مناطق هیچ آب و غذایی وجود ندارد و کودکان 
در حال مردن هستند و زندگی مردم خفت بار شده است. دمای هوا 
در این مناطق چهل و هشت درجه سانتیگراد است. شدت گرمای 
تحمل  پاکستانی  آوارگان  از  بسیاری  برای  که  است  حدی  به  هوا 
آنها دچار مشکالت جدی می شوند.  ناممکن است و  این شرایط 
پیاده جابجا  پای  با  اند  رفته  از خانه هایشان  پاکستانی که  آوارگان 
محلی  بومیان  کمکهای  به  خود  زندگی  ادامه  برای  آنها  شوند.  می 
متکی هستند که به آنها پناه داده اند. آنها به علت جنگ مجبور شده 
اند خانه و کاشانه و امکانات زندگی خود را رها کنند و بگریزند 
و حاال باید در آوارگی و شرایط بغرنج روزگارشان را سپری کنند. 
آنها می گویند دولت از آنها حمایت نمی کند. گفته می شود تعداد 
رسید.  خواهد  نیز  نفر  هزار  ششصد  به  احتماالً  پاکستانی  آوارگان 
می  پاکستان  دولت  اما  هستند.  خشمگین  بسیار  پاکستانی  آوارگان 
گوید هرکاری که بتواند برای کمک به این آوارگان انجام می دهد. 
ایجاد مراکز توزیع کمکهای غذایی و دادن پول به مردم بخشی از 
این اقدامات دولت پاکستان است. آوارگان پاکستانی امیدوارند این 
عملیات ارتش در سریعترین زمان ممکن پایان یابد اما واقعیت این 
است که ممکن است این کار چند ماه به طول بینجامد. این آوارگان 
ویران  شاهد  بازگردند  هایشان  خانه  به  وقتی  ترسند  می  پاکستانی 

شدن خانه هایشان به علت درگیری های جاری باشند.

نامزد حزب حاکم ترکیه مشخص شد
حزب حاکم ترکیه روز سه شنبه با برگزاری نشستی ، 
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کنونی ترکیه را 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  عنوان  به  رسمًا 

دهم اگست معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  رجب طیب 
و  بیست  عنوان  به   200۳ مارچ   1۴ در  اردوغان 
و  شد  انتخاب  کشور  این  نخست وزیر  پنجمین 
عهده  بر  را  ترکیه  توسعه  و  عدالت  رهبری حزب 
بیشترین کرسی ها را در مجلس بزرگ  گرفت که 

ملی ترکیه در اختیار دارد.
به  انتخابات  در  نیز   2007 سال  در  حزب  این 
پیروزی رسید و برای اولین بار پس از 52 سال یک 
حزب توانست برای بار دوم بیشترین آرای مردمی 
انتخابات  جریان  در  آن  از  پس  آورد.  بدست  را 
برای  توانست  ترکیه  حاکم  2011 حزب  سراسری 
بار سوم پیروز شود و اردوغان از آن زمان تاکنون 

برای سه دوره نخست وزیر ترکیه است.
نامزدی رسمی اردوغان در انتخابات در حالی مطرح 
کنونی  رییس جمهوری  گل،  عبداهلل  که  است  شده 
ترکیه پیشتر در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود که 
نامزد نخواهم  کاندیدا نخواهد شد. وی گفت: من 
شد و این مساله را با رجب طیب اردوغان پیش از 
سی مارچ در میان گذاشتم. دوران ریاست جمهوری 

من در 28 اگست به پایان می رسد.
مردم  اپوزیسیون  حزب  نیز  اردوغان  از  پیش 
ملی گرایان  جنبش  و   )CHP( جمهوری خواه 
احسان  »اکمل الدین  مشترک  صورت  به   )MHP(
اوغلو«، دبیرکل سابق سازمان همکاری های اسالمی 
تعیین  جمهوری  ریاست  پست  نامزد  عنوان  به  را 
نامزدی  دومین  دمیرتاش«  »صالح الدین  کردند. 
برای   )HDP( مردم  دموکراتیک  از حزب  که  بود 

انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه تعیین شد.
 201۳ اخیر خصوصا  سال های  در  اردوغان  دولت 
که  شد  روبرو  متعددی  چالش های  با   201۴ تا 
اعتراض  در  مردمی  تظاهرات های  آن ها  از  یکی 
وی،  خودکامگی های  افزایش  مردم  که  آنچه  به 

این   تمامی  بود.  دولتش وسیاست ها ش می دانستند، 
جنجالی  طرح  با  مخالفت  در  ابتدا  در  اعتراضات 
اردوغان برای پارک گزی در نزدیکی استانبول آغاز 
با  امنیتی  نیروهای  بسیار  خشونت های  با  که  شد 

معترضان و سرکوب آن ها پایان یافت.
محافظه کاران  خصوصا  اردوغان  رقبای  از  بسیاری 
مسلمان هراس دارند که پیروزی وی در انتخابات 
حکومت  دوران  تمدید  به  جمهوری  ریاست 

خودکامه وی و حامیانش منجر شود.
مهمت علی شاهین، معاون حزب عدالت و توسعه 
با اعالم خبر نامزدی اردوغان در جمع خبرنگاران 
گفت: به صورت عادی الزم است که دست کم 20 
امضا برای تعیین نامزد ریاست جمهوری جمع آوری 
شود اما اردوغان توانست نظر تمام اعضا را جلب 

کند.

اردوغان که تالش دارد برای یک دوره چهار ساله 
رییس جمهور شود، همچنین با اتهام های فساد در 
دولتش مواجه است که وی »خائنان و تروریست ها« 
پیروز  زیاد  احتمال  به  و  می داند  آن  عامل  را 
انتخابات می شود. وی پس از 11 سال تصدی پست 
نخست وزیری تالش دارد تا اختیارات اجرایی خود 

را افزایش دهد.
پیروزی، دوران ریاست جمهوری وی  در صورت 
با دوران ریاست جمهوری نمادین عبداهلل گل بسیار 
تفاوت خواهد داشت. این اولین بار است که قرار 
از  مستقیم  به صورت  ترکیه  رییس جمهوری  است 
انتخاب  پارلمان  از طریق  نه  و  مردمی  آرای  طریق 
قانون اساسی  تا  امر موجب می شود  شود و همین 

ترکیه اختیارات بیشتری به وی اعطا کند.

بحران در وزیرستان شمالی

صدها هزار تن بی جا شده اند

جنرال کیانی مانع 
عملیات علیه طالبان بود

دادگاه حقوق بشر اروپا منع استفاده از روبندهنیکوال سارکوزی بازداشت شد

 در فرانسه را تأیید کرد
سه شنبه  روز  فرانسه  سابق  رییس جمهوری 
از  سوءاستفاده  در خصوص  بازجویی  برای 
مقامش در زمان تصدی این پست بازداشت 

شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه 
اعالم کرد،  نیکوال سارکوزی، رییس جمهوری 
در  شنبه  سه  روز  صبح  اوایل  فرانسه  سابق 
دفتر بازرسان در غرب پاریس حاضر شد تا 

به سواالت آنها پاسخ دهد.
این منبع آگاه گفت: وکیل سارکوزی نیز روز 
که  بود  شده  احضار  بازجویی  برای  دوشنبه 

هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
به   2007 می   1۶ روز  در  سارکوزی  نیکوال 
اما  عنوان رییس جمهور فرانسه برگزیده شد 
وی در سال 2012 در مرحله دوم انتخابات 
از فرانسوا اوالند شکست خورد و این پست 

را به وی واگذار کرد.
پیشین  رییس دولت  که  است  بار  اولین  این 
فرانسه در تاریخ مدرن این کشور برای انجام 
بازجویی بازداشت می شود که ضربه ای برای 
بازگشت دوباره سارکوزی به عرصه سیاست 
پس از شکست سنگینش در جریان انتخابات 
محسوب  اوالند  فرانسوا  از   2012 سال 

می شود.
هرگونه  فرانسه  محافظه کار  سیاستمدار  این 
موقعیتش  از  اشتباه و سوءاستفاده  کار  انجام 

را تکذیب می کند.
سخنگوی دولت فرانسه در پاسخ به پرسش 
نیز همانند هر  خبرنگاران گفت: »سارکوزی 
شهروند دیگری با عدالت روبرو شده است 
و مقامات قضایی در حال بررسی پرونده وی 
هستند و می توانند او را تا ۴8 ساعت تحت 

بازداشت نگه دارند.«
نزدیکش  متحدان  واکنش  با  وی  بازداشت 
شهر  شهردار  استروسی،  کریستیان  جمله  از 
نیس، در جنوب فرانسه روبرو شد. وی در 
پیامی در توییتر خود نوشت: »تا به حال پیش 
نیامده بود که یک رئیس جمهور سابق قربانی 
فوران  مورد  و  شود  زشتی  رفتارهای  چنین 

دشمنی و خصومت قرار بگیرد.«
است  پرونده حقوقی   ۶ از  یکی  پرونده  این 
که سارکوزی مستقیم و یا غیرمستقیم در آن 
اتهامات  از  مورد  جدیدترین  است.  دخیل 
برای  ناموفق سال 2012 وی  کمپین  به  وی 
مربوط  فرانسه  جمهوری  ریاست  انتخابات 

می شود.
بازجویی سارکوزی به این مساله مرتبط است 
اطالعات  دریافت  برای  نفوذش  از  وی  که 
تحقیقی که به تخلفات مالی کمپین انتخابات 
کرده  استفاده  بود،  مربوط  سارکوزی   2007

است.

پاکستان  داخلی  روابط عمومی سرویس های  سابق  اجرایی  مدیر 
فاش کرد که ارتش سه سال پیش در آستانه انجام عملیات نظامی 
در وزیرستان شمالی بود اما رییس سابق ارتش در انجام این کار 

تردید داشت.
عمومی  روابط  سابق  اجرایی  مدیر  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
سرویس های داخلی پاکستان در مصاحبه یی با شبکه خبری بی.بی.

سی گفت: فرماندهی ارتش پاکستان در سال 2010 تمامی اقدامات 
آخرین  در  اما  بود  اندیشیده  را  وزیرستان شمالی  به  برای حمله 
دقایق جنرال اشفق کیانی، رییس سابق ارتش نسبت به انجام این 

عملیات نارضایتی خود را ابراز داشت و حمله صورت نگرفت.
وی افزود: تصمیماتی بعد از آن برای انجام عملیات صورت گرفت 
و  شبه نظامیان  وجود  از  شمالی  وزیرستان  همیشه  برای  یکبار  تا 

تروریست ها پاک شود اما بازهم حمله ای صورت نگرفت.
در  پاکستان  داخلی  سرویس های  عمومی  روابط  سابق  مقام  این 
پاسخ به سوالی در این باره که آیا دلیلی وجود داشته که جنرال 
کیانی تمایلی به انجام این حمله نداشته، گفت: جنرال کیانی اصال 
تمایلی به انجام این حمله نداشت و فکر می کرد که این حمله و 
عملیات بر شخصیت او لطمه می زند و مردم بعدها خواهند گفت 
که او تصمیم شخصی گرفته است، به همین خاطر دستور حمله 

را صادر نکرد.
شبه نظامیان  مواضع  تقویت  باعث  عملیات  انجام  در  تاخیر  این 
گروه های  با  تا  شدند  موفق  آن ها  و  شد  شمالی  وزیرستان  در 
حمله  برای  تصمیم  کنند.  برقرار  ارتباط  نیز  دیگر  تروریستی 
منطقه  در  نظامی  مقام های  رایزنی های  و  گزارش ها  به  توجه  با 

صورت گرفته بود.

منع  آیا  که  این  درباره  اروپا روز سه شنبه  بشر  عالی حقوق  دادگاه 
پوشش روبنده در فرانسه توهین آمیز است و نقض آزادی مذهب 
محسوب می شود یا خیر، حکم داد و قانون فرانسه را در این رابطه 

تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم حقوقی انگلیسی یک زن جوان 
2۴ ساله نتوانست دادگاه حقوق بشر اروپا را متقاعد کند که قانون 
منع پوشش روبنده در فرانسه کامال تبعیض آمیز است و این دادگاه 
امروز درباره توهین آمیز بودن یا نبودن این قانون که نقض آزادی 
مذهب محسوب می شود، رای داد. این دادگاه اروپایی قانون فرانسه 

مبنی بر ممنوعیت استفاده از روبنده و برقع را تایید کرد.
تونی مومان، وکیل این زن جوان از قول وی گفت، فرانسوی ها از 
این زن خواسته اند تا در جمع حجابش را بردارد که این اقدام یک 

رفتار توهین آمیز و توهین به حریم شخصی و خانوادگی اوست.
تحت قانون منع پوشش روبنده در فرانسه که در سال 2011 و در 
دوران ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی اجرایی شد، زنانی که در 
محافل عمومی روبنده داشته باشند، 150 یورو جریمه می شوند. در 
بلژیک، بخش هایی از سویس و همین طور ایتالیا و هلند نیز از این 

قانون استفاده می شود.
تالش برای اجرایی کردن این قانون در سال گذشته میالدی باعث 

بروز مشکالتی نظیر آشوب در حومه پاریس، پایتخت فرانسه شد.
این جلسه دادگاه چند روز پس از آن برگزار می شود که عالی ترین 
دادگاه های فرانسه از اخراج فاطمه عفیف، کارمند یک مهد کودک 
در حومه پاریس به خاطر پوشش حجابش در سال 2008، حمایت 

کردند.
افزایش  برای  فرانسه  قانون  اروپا،  بشر  حقوق  دادگاه  اعالم  طبق 
»هماهنگی« در میان جمعیت متنوع این کشور صورت گرفته است 
نقض  را  اروپا  بشر  حقوق  کنوانسیون  و  است  مشروع«  »کامال  و 

نکرده است.
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بخش نخست

در مکتِب تمدن آفریِن رمضان

خواجه بشیر احمد انصاری

روزه و تکنالوجی ارتباطات

انساِن دهکدۀ جهانی و عـصر انفـجار معلومات، هـر روز به امکانات تازه یی دست 
می یابد که موبایل، انترنت، ماهواره و فیس بوک نمونه های برجسـتۀ این انقالب 
مخابراتی اند. این وسایل در پهلوی سـهولت هـایی که آفـریده، انسان دوراِن مـا 
را چنان مشغول نگه داشته که استقرار درونی و آرامِش روانی را از او سلب نموده 

است. 
امام غزالی، روزۀ  روزه، دارای مراتبی سه گانه است. یکی از این مراتب به قول 
خصوص الخصوص بوده که چشم و گوش و هـوش و فکر و حـواس را شامل 
می شود. همین روزۀ خصوص الخصوص است که انسان را کمک می کند تا اندیـشه 
و تشویش را برای سـاعت هایی کنار گذاشته و خویشتِن خویش را دریابد. مغز، 

هوش، حواس و روان انسان، سخت نیازمند چنین مرتبه یی از روزه است.
د. جان کالرک استاد رشتۀ سایکولوجی دانشگاه بفلوی امریکا می گوید: 

آرام  بنشیند و در فضایی  با خود  تا  انزوا و خلوت است  نیازمند ساعتی  »انسان 
و بی سر و صدا و دور از کش مکش های زنده گی و حرص و آز و خصومت و 
دشمنی و دل تنگی و کینه و حسد و بخل و صدها بیماری روانی دیگر، آرامشی 
را برای خود بازگرداند. ذهِن انسان باید از ازدحامِ افکار و انباشتن معلومـاتی  که 
ملیون ها واحـِد آن هر روز وارد مغز می گردد، لحظاتی راحت گردد. هـم روزه 
بهترین  به  را  مأمول  است، همین  رمضان  از سنت های  یکی  که  اعتکاف  هـم  و 

صـورِت آن برآورده می سازد.

روزه و دنیای صنعتی ما

امروز که نظام سرمایه بیداد می کند، فلسفۀ رمضان نه تنها روح سرمایه داری را در 
درون انسان می کشد که در عرصۀ عمل هم پاسخی است در برابر فساد و طغیاِن 

این نظام غیرانسانی. 
آری! در عصری که ما زنده گی می کنیم، شرکت های جهان خوار و جنایت کـاری 
وجـود دارند کـه شـب و روز مصـروف تولـید مـواد زهرآگینی اند. این شرکت ها 
و فابریکه ها که روزانه مقدار بزرگی از مواد کیمیاوی را به هوا پمپ می نمایند، 
که  را  هوایی  امروز  نموده اند.  زهری  گوناگون  مواد  به  آغشته  را  جوامع صنعتی 
میوه و  را که می نوشیم،  آبی  را که نوش جان می نماییم،  تنفس می کنیم، غذایی 
سبزی یی را که می خوریم و خاکی را که روی آن راه می رویم، همه و همه ملوث 
به مواد کیمیاوی شده اند. به عنوان نمونه هر ماه ۶0 تُن مواد سوختۀ کیمیاوی بر 
به زمین فرو می نشیند. طبیعی است که ورود مواد  نیویورک  هر میل مربع شهر 
مختلف کیمیاوی به بدن، موازنۀ وجود را برهم زده و بیماری هایی را ایجاد نماید. 
انسان در  دانشمندان می گویند که حد اوسط مواد معدنی یی که وارد جسم یک 
امتداد عمر او می شود، 200 کیلوگرام مواد معدنی است. در پهلوی مواد معدنی، 
کاربن دای اوکساید، سلفر و دیگر مواد کیمیاوی نیز از راه تنفس وارد جسم انسان 
شده و بیماری هایی را به بار می آورد. جای تأسف در این است که دواها و داروهایی 
بیماران توصیه می شود، چیزی جز همان مواد کیمیاوی نیست  هم که برای این 
که معده و بدن و رگ و خون و پوست و گوشِت بیمار را با مواد سمی و زهری 
سیراب می نماید. پال بریج، نویسندۀ امریکایی کتاب »معجزۀ روزه« معتقد است 
که روزه یگانه راهی است که می تواند ما را در جهت تصفیه و اخراج همین مواد 
کیمیاویی از معده و جسم کمک نماید؛ موادی که از طرف کارخانه های دواسازی 

و فابریکه های آسمان خراش غذا و کمپنی های جهان صنعتی تولید می شود. 
پیامبر اسالم)^( در حدیثی فرموده اند: 

وا«  یعنی: روزه بگیرید تا تن درست باشید. »ُصوُموا تَِصحُّ

ســـیـد داوود صدیق امین 

مفهومی  ما،  کشور  در   1۳9۳ انتخابات 
جهت  در  انتخابات  یک  از  مهم تر  به مراتب 
نتیجه  می رساند.  را  سیاسی  زعامت  تعییِن 
مختلف  ابعاد  در  انتخابات  این  پیامدهای  و 
داخل،  در  را  افغانستان  جایگاه  می تواند 
سازد.  مشخص  جهان  سطِح  در  و  منطقه 
این کشور پس از یک دهه حضور غرب و 
سیاسی  انتقال  اولین بار  برای  جهانی  جامعۀ 
را از یک تیم به تیِم دیگر و از یک رهبری 
زمان  یعنی  می کند؛  تجربه  دیگر  رهبری  به 
حساسی که می تواند تضمین و یا نگرانی از 
ثبات آیندۀ افغانستان و تداومِ صلح آمیِز روند 
دولت سازی در این کشور را به اثبات برساند. 
انتخابات،  در  مردم  تصورِ  غیرقابِل  اشتراک 
دو  پیروان  سیاسِی  و  مدنی  رویِی  در  رو  و 
مکتِب ایدیولوژیِک کمونیزم و جهاد اسالمی 
که زمانی از برخورد میان آن ها، افغانستان در 
ابرقدرِت شرق و غرب و  توجِه دو  محراق 
موضوع  اهمیت  گرفت،  قرار  آن ها  متحدیِن 
را بیشتر می سازدـ به خصوص برای غرب و 
برای  بدین سو   دهه  از یک  بیش  که  امریکا 
تالش  کشور  این  در  دولت سازی  موفقیِت 

می کنند.
افغانستان  قضیۀ  جهانی  بُعد  به  آن چه  اما 
ارتباط می گیرد، پیامدهای این انتخابات تأثیر 

خواهد  نیز  بین المللی  تعامالت  در  را  خود 
پس  جهانی  جامعۀ  کل  در  و  غرب  داشت. 
سرمایه گذاری  و  نظامی  دهه حضور  یک  از 
می کشد  را  روزی  چنین  انتظار  هنگفت، 
نگاه  افغانستان  آیندۀ  به  مثبت  زاویۀ  از  که 
از  امریکایی ها  برای  موضوع  این  البته  کند. 
اهمیِت ویژه برخوردار است. برای آن ها، این 
پیروزی تنها محدود به علت حضورِ مشترِک 
جامعۀ جهانی در کشور نیست، بلکه می تواند 
نتیجۀ بیش از سه دهه دخیل بودِن آن ها در 
قضایای افغانستان را به نمایش بگذارد. پس 
از اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، این 
سرزمین بیشتر با غرب و امریکا آشنا شد و 
امریکایی ها از همان آغاز اشغال تا کنون در 
به نحوی دخیل بوده اند.  همۀ قضایای کشور 
بلی، امریکا و متحدانش از همان آغاز تجاوز، 
شوروی را محکوم نموده و بعدها با استفاده 
از این فرصت، با حمایت از جهاد افغانستان 
توانستند موازنۀ قدرت را با سقوط شوروی در 
افغانستان و پیامدهای آن که سقوط کمونیسم 
و  تغییر دهند  نفِع خویش  به  بود،  در جهان 
نمایند  وانمود  این گونه  جهان  به  به نحوی 

که دنیا به طرِف تک قطبی شدن پا گذاشته و 
تنها قدرتی که می تواند تصمیم گیرنده باشد، 
از  بود.  خواهد  امریکا  به خصوص  و  غرب 
رسیده  نیز  نتیجه  این  به  آن ها  دیگر،  جانب 
به مراتب  می تواند  افغانستان  جهاد  که  بودند 
تهدید بزرگ تری برای غرب نسبت به وجود 
کمونیسم به شمار رود، چرا که گمان می رفت 
برنامه ریزی  جهانی  جهادگران  که  )آن گونه 
باشد  آغازی  افغانستان  جهاد  بودند(  کرده 
برای گسترش جهاد  و  با غرب  مقابله  برای 
به سطح جهان. بر این اساس، بعد از پیروزی 
مجاهدین  حمایِت  از  امریکایی ها  جهاد، 
دست کشیده و این کشور در اثر بحرانی که 
تجربه کرد، مشکالت زیادی را متحمل شد. 
دست  تنها  که  می دانستند  امریکایی ها  اما  و 
برداشتن از حمایِت جهاد افغانستان نمی تواند 
از تهدیدات احتمالِی گسترِش این اندیشه و 
این حرکت بکاهد. به همین دلیل، باید برای 
ایجاد فضایی تالش می کردند که در اثر آن، 
جریان های  همۀ  برای  قبول  قابل  افغانستاِن 
طرف  از  آید.  به وجود  خارجی  و  داخلی 
را  موضوع  سپتمبر   11 حادثۀ  بعدها  دیگر، 
حساس تر می کند که می توان گفت تحولی در 
چه گونه گِی نگاه به وضعیت افغانستان به میان 
آمد. این حادثه توجه امریکا و غرب را به این 
افغانستان  مسالۀ  که  می سازد  بیشتر  موضوع 
باید بیشتر از این جدی و بسیار محتاطانه و 

در عین حال با یک دید وسیع تِر استراتژیک 
مورد توجه قرار گیرد.  بدین ترتیب پس از 
افغانستان  فضای  شاید  سپتمبر،   11 حادثۀ 
به آن زمانی شد که عینک غرب،  مناسب تر 
آن  به  را  از شکست شوروی  بعد  افغانستاِن 

صورت می دید. 
امریکا توانست جامعۀ جهانی را قانع بسازد 
تا در راستای مبارزه علیه تروریسِم بین المللی 
و مداخله در افغانستان، آن کشور را همکاری 
و  نظامی  حضور  با  آن ها  کند.  همراهی  و 
از  بیش  در  افغانستان  در  سرمایه گذاری شان 
یک دهۀ گذشته، در حقیقت خود را درگیر 
بر  آن  پیامدهای  که  کرده اند  بزرگی  قمار 
جایگاه هرکدام و مخصوصًا امریکا در جهان 
گذاشت.  خواهد  اثر  بین الملل  روابط  بر  و 
مختلِف  عرصه های  در  مدت  این  در  البته 
موفقیت های شان  کشور  در  دولت سازی 
وضعیت  حاال  اما  نموده اند،  اعالم  بارها  را 
حقیقت  در  که  وضیعتی  است؛  متفاوت 
را  سرمایه گذاری  این  واقعی  نتیجۀ  می تواند 

به نمایش بگذارد.
و  افغانستانی ها  برای  انتخابات  نتیجۀ  اگر 

حقیقت  در  نباشد،  قانع کننده  جهانی  جامعۀ 
و  جهانی  جامعۀ  ناکامی  به  نسبت  هشداری 
نشان خواهد  دیگر،  از طرف  و  بوده  امریکا 
سیاسی،  انتقال  در  افغانستان  دولت  که  داد 
عمل  موفقانه  نمی تواند  امنیتی  و  اقتصادی 
کند که در این صورت، امریکایی ها روی یک 
اجندای نو در استراتژی شان نسبت به قضیۀ 
افغانستان کار خواهند کرد و این در حقیقت 
و  است  نیازمند  را  جدیدی  سرمایه گذاری 
قماری دیگری ست که نمی توان تضمین کرد 
که با این پشتوانه یی که تا حاال به پیش رفته 

است، ادامه خواهد یافت یا خیر!
 و اما نتیجۀ یک انتخاباِت شفاف و موفق که 
برای افغانستانی ها و جامعۀ جهانی قانع کننده 
و  دولت داری  موفِق  ادامۀ  می تواند  باشد، 
نگاه  این  و  دهد  نشان  را  دولت سازی  روند 
افغانستان  را بیشتر از پیش تقویت نماید که 
در  آن صورت،  در  رفت.  نخواهد  بحران  به 
آیندۀ  به  نسبت  مردم  خوش بینی های  کنار 
به  نیز  غرب  و  جهانی  جامعۀ  افغانستان، 
از  جدا  نیز  امریکا  و  می بالند  موفقیت شان 
بین المللی  تعامالت  در  ویژه  جایگاه  این که 
پیروزی  اعالم  با  را  مسأله  چند  می یابد، 

مالحظه خواهد کرد:
امریکا با حمایت از افغانستان در   -
جنگ افغان ـ شوروی، در سقوط شوروی و 

در نهایت سقوط کمونیسم موفق شد.
امریکا و غرب در بحث دموکراسی   -
و گسترش دموکراسی، مسوولیت های شان را 
پیروز  دموکراسی  و  دادند  انجام  موفقیت  با 
افغانستان  خواهد شد و مثال خوبی می توان 

را دانست.
برای  تهدیدی  دیگر  افغانستان   -

منافع امریکا در منطقه و جهان نخواهد بود.
ایدیولوژیِک  جناح  دو  امریکا   -
جریان  دو  عنوان  به  را  افغانستان  در  درگیر 
اصلی در افغانستان، شریک قدرِت این کشور 
دانسته و یک بارِ دیگر آنان را در مقابل هم 
برای مبارزه قرارداد. البته این بار نه در جنگ 
گرم، بلکه در یک مبارزۀ مدنی میان مجاهدین 
و کمونیست های به باور آنان اصالح شده، با 
دید تازه، نرم تر، دموکراتیک و مدنی تر، نه به 

آن صورتی که تهدید تلقی گردد.
جهانی  جامعۀ  و  امریکا  اساس،  این  بر 
و  توان  همۀ  روند،  این  موفقیت  برای  باید 
تالش شان را به خرج دهند، چیزی که آن ها 
اعالم  بار  این  که  دارند  باور  و  معتقدند  نیز 

پیروزی خواهند کرد. 
اما در کنار این همه خوش بینی ها باید گفت، 
نشان  که  دارد  وجود  دیگری  موضوعاتی 
می دهد آن ها هنوز نسبت به آیندۀ افغانستان 
نگرانی هایی دارند. حاال برای غرب و امریکا 
رسیده  آن  زماِن  آیا  که  است  سوال برانگیز 
انتخابات  اصلی  و طرف  دو جناح  که  است 
را اصالح شده خواند و به آن ها اعتماد کرد؟ 
آیا هیچ تضمینی وجود دارد که پیروزی هر 
یک از این تیم ها بتواند سیر روند دموکراتیک 
و دولت سازی را تقویت کند و آیا می توان با 
افغانستان  یک  آیندۀ  از  بی درنگ  تیم ها  این 

باثبات سخن گفت؟
امریکایی ها  نگرانی ها،  این  نظرداشت  در  با 
کامل  به صورِت  افغانستان  سپردن  از  قبل 
برای  تالش اند  در  افغانستانی ها،  به دست 
این  روی  پیش  آیندۀ  احتمالی  چالش های 
دست  روی  را  اقدامات  سلسله  یک  کشور، 
رفتار  مبهِم  مسالۀ  که  به جاست  گیرند. 
غیرقابل پیش بینِی امریکایی ها در تبادلۀ سرباز 
زندانی شان با مخالفین مسلح دولت را، شامل 
مالحظاتی دانست که ممکن است با نگرانی 
امریکا نسبت به پیامدهای انتخابات بی ارتباط 

نباشد.
                                                  

اهـمیِت انتخـاباِت افغـانـستان
 برای جامعۀ جهانی



دکتر فضل اهلل رضا

بخش نخست

ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها
ای آتشی افروخته، در بیشۀ اندیشه ها

امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی
بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خدا
خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی
مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها، هم مبتدا

در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا

برای  نردبان  مثابه  به  یکتا،  است  کتابی  موالنا  مثنوی 
آسماِن  به  طریقت  رهروان  و  معرفت  عاشقاِن  بَرشدن 
و  بت ها  شکستِن  برای  رهنمونی  آدمیت.  کماِل 
تعّصب ها و رهایی از بندهای مادی و پرواز در فضای 

آزاده گی و مردمی:
من نمی گویم که آن عالی جناب

هست پیغمبر ولی دارد کتاب
مثنوی معنوی مولوی

هست قرآن در زبان پهلوی
موضوع، یادی از نگرش های شاعر بی مانندی است که 
ایران و اروپا و  سخنش به دیروز و امروز و فردا، به 
محدود  مسلمان  و  کافر  به  عالم،  و  ادیب  به  امریکا، 
نیست. موالنا شاعری است که از ورای جدول بندی ها 
او  نگرش  می نگرد.  جهان  به  حجاب ها  و  رنگ ها  و 
دربارۀ  به حق  او  می گیرد.  بر  در  را  آدمیت  فراخنای 

خودش می گوید:
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم

کی ببینم مرا چنان که منم؟!
گفتی: »اسرار در میان آور«

کو میان اندر این میان که منم؟
کی شود این روان من ساکن؟
این چنین ساکن روان که منم

بحر من غرقه گشت هم در خویش
بُلعجب بحر بی کران که منم!

این جهان وان جهان مرا مطلب
کاین دو، گم شد در آن جهان که منم

بنده در یکی از نوشتارهای خود آورده ام که اگر از یکی 
از کهکشان های دوردست، بی خبر از وجود تمدن های 
روی زمین، از ما بخواهند که دو کتاب معّرف هویت و 
ملیت پارسی زبانان، جهت شناس نامۀ قوم خود عرضه 
استاد  شاهنامۀ  فارسی،  کتاب  هزاران  میان  از  ـ  کنیم 

توس و مثنوی موالنا را می باید برگزید.
خطوط اصلی سیمای فرهنگی پارسی زبانان را در این 
شگردهای  از  بسیاری  ریشۀ  بسته اند.  نقش  کتاب  دو 
حکمت ها  درگیری ها،  و  کین  و  مهر  مانند  اخالقی، 
دو  این  در  پارسیان،  ویژۀ  گفت وشنودهای  مثل ها،  و 
شاهکار به خوبی دیده می شود. اگر از بسیط زمین همه 
گران بها،  کتاب  دو  همین  روی  از  گردد،  منعدم  چیز 
می توان خلقیاِت پارسی زبانان و فرهنگ شان را بازآفرید.
نقش بندی  را  اسالم  از  پیش  ایراِن  فرهنگ  شاهنامه، 
و  عشق ورزی ها  کردارها،  و  پندارها  می کند، 
کین توزی ها، صریح و دلیرانه است. شاهنامه ساده ترین 
دفتر شعر فارسی است که بی کمِک کارشناس و استاد 
زیبایی  با  هم  و  گرفت  فرا  را  آن  می توان  هم  راهنما 
سخن فردوسی )البته نه با ریشه های لغوی تاریخی آن( 

آشنایی یافت.
پایگاه مثنوی موالنا بر بنیاد فرهنگ اسالمی است. معانی 
بر الفاظ حکومت می کنند. ساده گی و برهنه گی، یعنی 
دوری از تزیین و صنعت و آرایش کالم در آن کتاب 
و  ژرف  معانی  از  سرشار  موالنا  سخن  است،  آشکار 
گره هاست که باید به کمک کلید رمز و اشارات درهای 
جالل الدین  شادروان  گفتۀ  به  گشود.  را  گره ها  بسته، 
همایی: »مثنوی شریف، خالصه و چکیدۀ جمیع علوم 

و آداب و معارف اسالمی است.«
داستان های  و  اسالمی  روایات  قرآنی،  آیات  به  اشاره 
کار  آدمی،  ضمیر  نهان خانۀ  در  کاوش  و  فرهنگی 
دریافت مثنوی را دشوار می کند. شناخت مثنوی موالنا 
و دیوان شمس او، به خالف شاهنامۀ فردوسی، کاری 

صعب و خودآموزی بی دلیل راه سخت دشوار است.

الیه های  باسبب،  و  بی سبب  موالنا،  عالمانۀ  نافذ  دید 
پیچیدۀ روان آدمی را باز می کند و می کاود و دیده ها 
را به زبان شاعرانۀ برهنه، دلیرانه تشریح می کند؛ یعنی 
گردش های  بانگ  می زند.  بی محابا  را  حرف هایش 
در  جهان،  ذرات ضمیر  امواج  بازتاب  و  اعظم  کیهان 
ضمیر منیِر این شاعر عارف طنین می افکند، دید عالمانۀ 
با  که  تواناست  شاعری  حال  عین  در  و  دارد  فراگیر 
دهانی به پهنای فلک حدیث عشق و وحدت کون و 
مکان و ذره و آفتاب و جمادی و نامی و دیو و ملک را 

به زبان فارسِی عارفانۀ خویش می سراید.
نابغه یی که علوم  دانشمنِد عارف است؛  مولوی شاعر 
مکتبی زماِن خود را به کمال دریافته، آداب اخالقی و 
فرهنگی ایراِن قدیم را خوب شناخته، به مسایل فقهی 
است  کسی  است.  داشته  اشراف  اسالمی  مذهبِی  و 
در  اجتهاد  از  آدمیت، پس  کمال  که در جست وجوی 

شریعت و معارف مکتبی و سیر در طریقت، باز از پا 
در  دایمًا  که  دارد  تیزتک  پژوهندۀ  مغز  است.  ننشسته 
دنبال  نیست،  قافیه  پای بند  شاعری  او  است.  حرکت 
دیدار و وصال می رود. ساختار استدالل های علم جزیی 
دلیل های  یاری  به  که  می کوشد  و  می شکند  درهم  را 

روشن طبیعت برون و درون، به جایی برسد.
موالنا نور شمس ها و چلپی ها را به چراغ ِخرد افالطون 
بال عشق و  با  پور سینا ترجیح می دهد. می خواهد  و 
جذبۀ عارفان به آسمان کمال پرواز کند. پرده های عقل 
و وهم هر دو را بدرد و به گونه یی به خودِی خود و 

به خدای خود برسد.
به  خامی  از  موالنا،  پرغلیان  و  پرآشوب  رواِن  تحول 
حال  همه  در  سوخته گی،  به  پخته گی  از  و  پخته گی 
و  عشق  و  ناشناخته  نادیدۀ  آن  جمال  در  خیره گی  با 
مثنوی و  ابیات  او همراه است. شاهکارهای  به  جذبه 

دیوان شمس، نشان و نمونۀ آتش فشانِی عشق سوزان 
و بی تابِی او در وصف تجلی جماِل معشوق و کرشمۀ 

ساقی است.
شاعران عارف در جهان بسیار بوده اند که عشق را مرکز 
پرگارِ سخِن خود قرار داده باشند. در کتاب خانه ها شعر 
عارفانه به صد زبان می توان یافت؛ اما در مجموع، هیچ 
و  نگرش ها  عصارۀ  که  نمی شناسیم  را  عارفی  شاعر 
پژوهش های فلسفی بشر را در شناخت جهان و جایگاه 
و  بی آغاز  زمان  و  بن  و  بی سر  فضای  این  در  آدمی 
انجام، چنین به زیبایی شاعرانه ترنم کرده باشد. به زبان 
لسان الغیب دربارۀ موالنا جالل الدین محمد باید گفت 

»که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید«.
بزرگ  شاعر  مانند  سخن شناسانی  پیش،  قرن های  در 
مالهادی  حاج  بلندپایه  حکیم  و  جامی  عبدالرحمن 
در  بوده اند.  مثنوی  شارح  و  مجذوب  سبزواری، 
ادیب  احمد  سید  چون  دانشورانی  گذشته  سال  صد 
پیشاوری، بدیع الزمان فروزان فر، جالل الدین همایی و 
مثنوی  دریای  در  الهوری  اقبال  چون  نامداری  شاعر 
استادانی  ما،  به  نزدیک تر  زمان  در  رانده اند.  کشتی 
مانند سیدجعفر شهیدی، شادروان محمدتقی جعفری، 
موالنا  آثار  در   ،... و  زرین کوب  عبدالحسین  روان شاد 
از  هیچ یک  شاید  غرب،  در  کرده اند.  فراوان  پژوهش 
شاعران عارِف پارسی زبان به اندازۀ جالل الدین رومی 
انگلیسی،  زبان های  به  آثارش  که  باشند  نشده  مشهور 
آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و سویدنی نیز رواج داشته 
است. چند تن از معاریف مترجمان و شارحان موالنا 

را نام می بریم:
غزلیات  از  بخشی  که   )Rckert( روکرت  فریدریخ 
در  و  ترجمه  شعرگونه  به  آلمانی  زبان  به  را  موالنا 
1820 منتشر کرد. آن مِری شیمل ـ استاد بنام دانشگاه 
هارواردـ که مولوی شناس مشهور غرب در این زمان 
آثار  با  است، می نویسد که آغاز آشنایی او در جوانی 
موالنا از طریق همین ترجمه بوده است. جوزف فون 
به  فارسی  ادبیات  تاریخ  مؤلف   )Hammer( هامِر 
گفتۀ  به  و  رسید  چاپ  به   1818 در  که  آلمانی  زبان 
آن شیمل، الهام بخش گوته )Goethe( شاعر معروف 
استاد   )Nicholson( اِ.نیکلسون  رینولد  شد.  آلمان 
انگلیسی که ترجمۀ مثنوی و برخی از غزلیاِت موالنا 

از اوست.
استاد  نوشته های  مطالعۀ  ترجمه ها، هم چنین  بر  عالوه 
از  شیمل  مری  آن  و  انگلستان  از   )Arbery( آربری 
امریکا برای آن ها که بخواهند کارهای موالنا را در ژرفا 
ارزیابی  پی  از  که  است  سودمند  بسیار  کنند،  بررسی 
تخصصی، دنبال کارشناسان و معاریف ره نوردان مثنوی 

بروند.
و  طوالنی  طلبه گی  از  که  دانشورانی  وصف،  این  با 
محروم  بنده(  این  )مانند  موالنا  مکتب  در  دامن گیر 
مانده اند، نباید نومید باشند. همۀ ما می توانیم از جمال 
برگیریم.  بهره  فارسی  بلند  و سخن  زیبا  شعر  معنوی 
و  ریخت  می توان  کوزه  در  را  بحر  آن  از  جرعه یی 
آب دریا را به قدر تشنه گی می توان چشید؛ اما این که 
صاحب سخن چه می اندیشیده و چه در ذهن داشته، 
و  ادیب  کارشناسان  زی  در  که  است  دیگری  مطلب 
مولوی شناسان است. باید گفت که شخص جالل الدین 
محمد، یکی از اعجوبه های روزگار است که شناختن 
بس  کاری  زنده گی اش  چه گونه گی  درِک  و  او  خودِ 

دشوارتر از دریافت سخنش می باشد.
پارسی،  شعر  و  ادب  دوست داران  ما  بنده،  زعم  به 
الهام  خودمان  شور  و  ذوق  میزان  به  شاعران  گفتۀ  از 
تماشا و  بهره مند می شویم. جذبه و لذت  می گیریم و 
غرقه شدن در دریای جمال را دست کم نباید گرفت. 
سخن الهام بخش شاعران و دانشمندان و بزرگان، ما را 
ارشاد می کند، بر اثِر آن می توانیم در مشغولیات ذهنِی 
خودمان نقش های زیبا بیابیم، اما این که واژه ها در زمان 
شاعر و در ذهِن او چه شوری برپا کرده، مسالۀ دیگری 

است که با لذت جویِی ما منافات ندارد.
ژرفای  در  موالنا  پارسی زبان،  بزرگ  شاعران  میان  در 
ممتاز  بازآفرینی،  و  آداب  شکستن  هم  در  و  سخن 
است. در استواری سخن و فصاحت گفتار، فردوسی و 
سعدی پیشتازند. در گوهرسازی و صنعت گری، حافِظ 
چیره دست، به هیچ عروس آراسته یی هم مجال رقابت 

در جلوه گری نمی دهد.
هم  دریادیده یی  دریانوردِ  کسی  اگر  دریاست،  مثنوی 
باشد، باز توانایِی آن را نخواهد داشت که در چند دقیقه 
سخن گفتن، پهناوری دریای فکِر او را به ما نشان دهد 
ـ تا چه رسد به این نگارنده که در برابر این اقیانوس 

بی کران، قطره یی بیش نیست.

سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو بیست و  نو  y چهارشنبه  11 سرطان  / تیر  y 1393 4 رمضان المبارک    y 1435 2جوالی  2014

نماد فرهنگ مولوی؛ 
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پایگاه مثنوی موالنا بر بنیاد فرهنگ اسالمی است. معانی بر الفاظ حکومت می کنند. 
ساده گی و برهنه گی، یعنی دوری از تزیین و صنعت و آرایش کالم در آن کتاب آشکار 
به کمک کلید رمز و  باید  از معانی ژرف و گره هاست که  است، سخن موالنا سرشار 
به گفتة شادروان جالل الدین همایی: »مثنوی  را گشود.  اشارات درهای بسته، گره ها 

شریف، خالصه و چکیدۀ جمیع علوم و آداب و معارف اسالمی است



سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو بیست و  نو  y چهارشنبه  11 سرطان  / تیر  y 1393 4 رمضان المبارک    y 1435 2جوالی  62014

یادداشتی از احمدولی مسعود
نگران  به شدت  مردم  که  روزهایی  و  شب  این  در 
اوضاِع کشور می باشند، بی باوری  همه جا را فرا گرفته، 
مردم امنیِت روانِی خویش را هر روز بیش از پیش از 
دست می دهند و در این ماه مبارک رمضان، دست به 
دعا استند که پروردگارا ما را از این تاریکی، به فردای 
کردِن  پیاده  مشغول  ارگ نشینان  اما  برسان!...  روشن 
آجنداهای شخصِی خود می باشند؛ آنانی که مستقیمًا 
مسووِل بحران سازی و تنش آفرینِی موجود در کشور 

اند و سرنوشِت یک ملت را به بازی گرفته اند.
در این جا مختصراً و ماده وار، به بازی های چندپهلوی 
ارگ اشاره می شود تا مردم در جریان قرار گیرند که 

بحران از کجا آب می خورد.
قباًل  را  ارگ نشینان  سریاِل  دومِ  و  اول  بخش های 
توضیح داده بودم، اینک بخش سومِ سریاِل ارگ را در 
بازی چندپهلو و فریبکارانۀشان، خدمِت شما تقدیم 

می کنم:
1ـ آقای کرزی به تکرار اعالمیه صادر می نماید مبنی 
پنجم  اگست،  دوم  تاریِخ  به  قدرت  تحویل دهِی  بر 
عید، تا افکار عامه را متقاعد سازد که صادقانه آمادۀ 

تسلیم دهِی قدرت و ترِک ارگ است.
2ـ او با ارسال کارت های دعوت به سفارت خانه های 
برای  حکومات شان  رؤسای  از  دعوت  و  خارجی 

هیچ  )درحالی که  قدرت  تسلیم دهی  روزِ  در  شرکت 
نتیجۀ انتخابات معلوم نیست(، می خواهد افکار جامعۀ 

جهانی را به درستی نیِت خویش مطمین سازد.
پیامِ  پی هم  تداوم،  و  تحول  تیم  به  کرزی  آقای  ۳ـ 
این کار را در دور اول  اطمینانیه می فرستد، چنان که 

انتخابات به تیم اصالحات و همگرایی کرد.
را  نورستانی  آقای  و  انتخاباتی  کمیسیون های  او  ۴ـ 
همه روزه ضرب  را  نامزدان  آرای  تا  می دهد  هدایت 
و جمع نمایند، تا نامزدان در موقعیِت بیم و امید قرار 
از  و  خدا  از  بی ترس  بالنوبه  نورستانی  آقای  گیرند. 
یک  نفِع  به  را  رای  برگۀ  صدهاهزار  به آسانی  ملت، 

نامزد و دیگری پایین و باال می برد.
5ـ آقای کرزی به شورای وزیران و شورای امنیِت ملی 
انتخابات، حرف های ضدونقیضی  مورد وضعیت  در 
را عمداً تحویل می دهد و تعدای هم در این شوراها 
با  ارگ،  چرای  و  بی چون  سرسپرده گان  منحیث 
سیاست و دیپلماسِی ریاکارانه، افکار تیم های انتخاباتی 

را مغشوش می سازند و اذهان ملت را گیچ تر.
۶ـ تیم ارگ موازی با بحران سازی ها و تنش آفرینی ها و 
آلوده سازی فضای عمومی کشور، ابتکارِ میانجی گری 
را نیز به عهده می گیرد و وانمود می کند که در جهت 
فروکش نمودِن بحرانی که خود ساخته است، میان دو 

جانب میانجی گری می کند.

جامعۀ  که  می داند  دقیق تر  همه  از  کرزی  آقای  7ـ 
جهانی همۀ روابطش را با ایشان قطع نموده و صریحًا 
به وی هشدار داده که باید قدرت را هرچه عاجل تر 
واگذار نماید. این در حالی است که بیش از یک ماه 
از زمان تصدی قانونِی آقای کرزی گذشته و انتخابات 

نیز صورت گرفته است.
مردم  آرای  به  خویش،  وضعیت  از  آگاهی  با  او  8ـ 
طریق  از  را  ناپاک  و  پاک  آرای  می زند،  دست برد 
کمیسیوِن انتخابات چنان باهم مخلوط می کند که هیچ 

مرجعی قادر نباشد آن ها را تفکیک کند. 
9ـ آقای کرزی تقابل دو تیم را بیش از هر زماِن دیگر 
را  همگرایی  و  اصالحات  ستاد  می کند؛  زمینه سازی 
نتایِج آرای تقلبی می نماید و به تیم  تهدید به اعالن 
اصلی  و  تقلبی  آرای  تفکیِک  تداوم هشدار  و  تحول 

را می دهد.
یک  به  موجود  شرایط  در  که  سناریوها  این  تمامِ   *
بحران منتهی شده، برای آن است تا نامزدان، انتخابات 
داماِن  به  بیفتند و همه دست  اعتبار  از  آرای مردم  و 

کفن کِش قدیم شوند.
* نتیجۀ دردآور این است که سال ها قربانی دادِن یک 
ملت، حمایت های بیلیون دالرِی جهان، و همۀ ارزش ها 
و دستاوردهای نسبِی سیزده سال گذشته، قربانِی امیال 

جنون آمیِز  چند تن ارگ نشین می شود!
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شبـکۀ حـقانـی را هم...
واقعی  بازوی  عنوان  به  حقانی  شبکه  گفت:  امریکا   ارتش 

آژانس اطالعات پاکستان عمل می کند.
نیروها  از  با اعالن جنگ علیه شبکه حقانی یکی  پاکستان 
بین خواهد  از  افغانستان می شود،  را که باعث بی ثباتی در 
پاکستان  و  هند  روابط  تقویت  به  همچنین  اقدام  این  برد. 
نیز کمک خواهد کرد و تأثیر بسزایی در بهبود روابط میان 

امریکا و پاکستان خواهد گذاشت.
مقام های امریکایی مدعی هستند که پاکستان درباره حمالت 
خود به وزیرستان شمالی به فرماندهان شبکه حقانی اطالع 
داده بود و این امر باعث شد تا آن ها از وزیرستان شمالی 
که  می دهد  نشان  باشد  درست  ادعا  این  اگر  کنند.  فرار 
سیاست های اسالم آباد نسبت به این گروه تغییر نکرده است.

درس هایی از انتخابات...
مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که آیا تقسیم قدرت 
در کشورشان بر اساس هویت قومی باشد و یا خیر. 
بزرگترین مشکل این انتخابات از نظر منطق سیاسی این 
بوده است که نخبه گان سیاسی قوم تاجیک می خواهند 
اول  )نفر  کشور  ریس جمهور  دموکراتیک  مجرای  از 
کشور( شوند؛ اما اذهان نخبه گان سیاسی پشتون، آمادۀ 

پذیرش این تحول سیاسی معلوم نمی گردند.
این دیگر یک شوخی نیست؛ یک مسالۀ جدی سیاسی 
کشور و مردم ماست. و اگر به شیوۀ منطقی و علمی با 
آن برخورد نکنیم، هر پنج سال یک بار یک حامد کرزی 

دیگر پیدا می شود که با استفاده از این مشکل، قرارداد 
پاشی  از هم  و  انحطاط  مرز  به  تا  را  اجتماعی کشور 
می کشاند. در عین زمان، کشورهای مغرض خارجی از 

این مشکل سیاسی ما استفادۀ زیرکانه می نمایند.
باشند،  داشته  را  سیاسی  دانش  کمترین  کسانی که 
تفاهم  گرِو  در  افغانستان  سیاسی  ثبات  که  می دانند 
سیاسی اقوام بزرگ این کشور است. این تفاهم سیاسی 
مادر  قانون  در  آن  واقعی  به صورت  معنا  تمام  با  باید 
درج شده باشد. نمی شود در قانون یک چیز بنویسیم و 

امضا کنیم و در عمل حاضر به قبول آن نباشیم.
هر  از  شخص  یک  توسط  کردن  حکومت  سال  پنج 
سیاسی  ثبات  و  سرنوشت  قیمت  به  باشد،  که  قومی 

افغانستان برابر نمی باشد. بهتر است شرایط کاندیدشدن 
به  را(  رهبری  و خصوصیات  کفایت  )شایسته گی،  را 
افغان توانست آنر پوره  ببریم که اگر یک  بلند  اندازۀ 
کند، حکومت کردنش قابل قبول و افتخار همۀ افراد 

جامعه باشد.
تفاهم  این  به  افغانستان  مردم  تمام  اگر  عوض،  در 
افغانستان  رسیدند و رأی دادند که بلی رییس جمهور 
باید از یک قوم مشخص باشد، و معاون اول و دومش 
قانون  درج  امر  این  باید  دیگر؛  مشخص  اقوام  از 
نخوریم و مجبور  بر  آن  به  تا هر روز  اساسی گردد، 
نشویم نهادهای سیاسی و پرنسیب های کشوری خود 
از طروق مختلف  پنج سال یک بار دور زده و  را هر 

)به شمول تقلب( مشکل عدم توافق قانون اساسی با 
روحیۀ مردم را اصالح کنیم.

و  است  کشور  پاشی  هم  از  برای  تهدید  بزرگتر  این 
نباید با آن سطحی و مقطعی برخورد گردد. وگر نه در 
سه انتخابات ریاست جمهوری دیگر )گیرم که از این به 
سالمت گذشتیم( کشور را پارچه پارچه خواهیم کرد. 
قوای بین المللی تمام عمر در اینجا نخواهد بود که از 

هم پاشی کشور ما جلوگیری نماید.
شوخی  دیگر  این  گرفت،  کار  سیاسی  شعور  از  باید 

نیست که پت و پنهان نگه داشته شود.
اگر از تجربۀ خود نیآموزیم باید یک مشکل را بارها و 

بارها تجربه نماییم.

مورینیو: 

دوست دارم تیم های بزرگ حذف شوند!

مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه از کیلینی به 
خاطر رفتار زشتش عذرخواهی کرد. او قسم 
خورد که دیگر چنین حرکاتی را انجام ندهد.
فوتبال  ملی  تیم  مهاجم  سوآرس،  لوئیس 
اروگوئه در دیدار برابر ایتالیا حرکت جنجالی 
کیلینی  شانه  گرفتن  گاز  با  او  داد.  انجام  را 
خود را از جام جهانی 201۴ برزیل محروم 
کرد تا تیمش در مرحله یک هشتم نهایی با 

شکست از کلمبیا حذف شود.
فیفا پس از حرکت جنجالی سوآرس او را 9 
بازی ملی و چهار ماه از حضور در هر گونه 

فعالیت ورزشی ممنوع کرد.
سوآرس پس از این محرومیت سنگین اردوی 
اروگوئه را ترک کرد و به کشورش بازگشت. 
او از رفتار خود ناراحت است و قول داد که 

دیگر چنین رفتارهایی را انجام ندهد.
سوآرس در صفحه اجتماعی خود در »تویتیر« 

نوشت: روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. 
حاال چند روزی است که در کنار خانواده ام 
دست  به  را  خود  آرامش  دوباره  و  هستم 
آورده ام. می دانم که در دیدار برابر ایتالیا چه 
اتفاقی رخ داد. آنچه که در روزهای گذشته 
من  واقعی  نیت  بیانگر  شد  گفته  من  درباره 
به خاطر گاز من  کیلینی  نیست. در حقیقت 
این  از  که  بگویم  می توانم  اکنون  اذیت شد. 
رفتار خود احساس تاسف می کنم. به کیلینی 
می گویم که آن حرکت اشتباه بود. برابر همه 
چنین  دیگر  که  خورم  می  قسم  جهان  ملت 

رفتارهایی انجام ندهم.
لوئیس  که  نیست  بار  نخستین  برای  این 
می دهد.  انجام  را  رفتاری  چنین  سوآرس 
بازیکنان  دیگر  بار  چند  هم  این  از  پیش  او 
حریف را گاز گرفته است که آخرین بار آن 
ایوان  دست  که  بود  چلسی  برابر  دیدار  در 

نوویچ را گاز گرفت.
کیلینی هم عذرخواهی  از  ادامه  در  سوآرس 
کرد و این عبارت را نوشت: »کیلینی ، از تو 

عذرخواهی می کنم«
هم  ایتالیا  فوتبال  ملی  تیم  مدافع  کیلینی، 
در  و  داد  را  سوآرس  عذرخواهی  جواب 
صفحه اجتماعی خود در تویتیر نوشت : »من 
رفتار تو را فراموش کرده ام، امیدوارم که فیفا 

هم محرومیت سنگین تو را کم کند«

سرمربی چلسی دوست دارد در برازیل شاهد شگفتی سازی تیم هایی 
باشد که کسی شانسی برای درخشش آنها قائل نیست. او دوست دارد 

که تیم های بزرگ از دور رقابت ها کنار بروند.
جام جهانی 201۴ برازیل در حالی برگزار می شود که تیم های بزرگی 

همچون اسپانیا، انگلیس، پرتغال و ایتالیا از دور رقابت ها کنار رفتند.
در برازیل شاهد درخشش تیم هایی بوده ایم که قبل از آغاز رقابت ها که 
شانسی برای آنها قائل نبود به عنوان مثل کاستاریکا از گروهی که تیم 
های بزرگی همچون ایتالیا، اروگوئه و انگلیس در آن حضور داشتند با 

هفت امتیاز به عنوان تیم نخست به دور بعد راه یافت.
با ادامه این روند شاید بتوان جام جهانی 201۴ برازیل را جام شگفتی ها 

یا درخشش تیم های معمولی نامید.
ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی از این که تیم های بزرگ از جام جهانی 
یک  در  دارد  دوست  او  است.  خوشحال  رفته اند،  کنار  برازیل   201۴

چهارم نهایی هم شاهد درخشش تیم های گمنام باشد.
مورینیو در گفت و گویی که با »یورو اسپورت« داشت، گفت: دوست 
دارم تیم های بزرگ از دور رقابت ها کنار بروند. هم چنان که این موضوع 
درباره اسپانیا، انگلیس و ایتالیا رخ داد. االن یک چهارم نهایی است و 
تیم های بزرگی همچون آرژانتین، برازیل، آلمان و هلند تالش می کنند 
تا به دور بعد راه یابند. اگر در نیمه نهایی شاهد حضور این چهار تیم 
باشیم بسیار خوب خواهد شد، چرا که چهار تیم بزرگ و مدعی به نیمه 
نهایی راه یافته اند. با این حال من دوست دارم که شاهد اتفاقات دیگری 
در یک چهارم نهایی باشیم و تیم هایی که شانسی برای حضور در نیمه 

نهایی ندارند، با شکست تیم های قدرتمند به این مرحله راه یابند.

او افزود: در جام جهانی 201۴ برازیل عملکرد تیم هایی که کسی شانسی 
برای آنها قائل نبود، بسیار خوب بوده است، این تیم ها با روحیه بسیار 
باالیی بازی می کنند. من دوست دارم یکی از این تیم ها سلطه تیم های 
بزرگ را بشکند و به نیمه نهایی صعود کند، اما اجازه بدهید که ببینیم 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
مورینیو درباره فشاری که تیم های بزرگ در برازیل احساس می کنند، 
گفت: طبیعی است که بازیکنان بزرگ می توانند با این فشارها کنار بیایند 
برازیل،  بازیکنان  این درباره  و در لحظات سخت خوب ظاهر شوند. 
آرژانتین و آلمان صدق می کند، چرا که این تیم ها با درخشش ستارگان 

خود به دور بعد راه یافته اند.
سرمربی پرتغالی چلسی در پاسخ به این سوال که چه تیم هایی شانس 
قهرمانی دارند، گفت: به نظر من تیم های آلمان، هلند و برازیل بیشترین 

شانس را برای قهرمانی دارند.

سوآرس:

 قسم می خورم دیگر کسی را گاز نگیرم!

ورزش

اعالم نتایج اولیۀ انتخابات...
پروسۀ انتخابات را با بن بست مواجه ساخته است.

اعالم  که  کردند  اعالم  سه شنبه  روز  کمیسیون  مسووالن 
روز  چند  برای  جمهوری  ریاست  انتخابات  اولیه  نتایج 
دیگر به تعویق افتاد تا آرای 2000 مرکز اخذ رأی مجدداً 

بازشماری شود.
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  از  زرمتی،  شریفه 
مصاحبه با خبرگزاری فرانسه عنوان داشت: پس از این که 
برگزاری  شفافیت  به  نسبت  تا  گرفت  تصمیم  کمیته  این 
انتخابات یقین حاصل کند ما بازشماری آرا در 2000 مرکز 

اخذ رای را آغاز کردیم.
وی در ادامه افزود: اعالم نتایج برای چند روز تأخیر داشته 

است.
قرار بود نتایج اولیه روز چهارشنبه منتشر شود.

سریال ناتماِم ارگ

کـشور را بحـران نـزدیک تـر سـاخت!
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بـرِگ دیگـری از رسـوایی...
کرده ام، تنها گپ این است که ناظریِن ما را لت وکوب 
را  رأی  دوازده هزار  صندوق  بیست  در  کرده اند، 
می خواهند  آن ها  و  گرفته اند  تصویر  بعد  ریخته اند، 

امروز آن را در تلویزیون طلوع نشر کنند.
پس من در کنفرانس خبری می گویم که ناظریِن ما را 
می گویم  و  کرده اند  پُر  را  و صندوق  کرده  لت وکوب 
است،  کرده  کمیسیون  را  آن ها  کمپاین  این که  به خاطر 

دیگر هیچ راهی وجود ندارد.
همراه والی صاحب صحبت کنید، رییس صاحب!

السالم  امرخیل صاحب  پکتیکا:  والی  صمیم  محب اهلل 
علیکم، جور بخیر.

هستی،  خوب  صاحب  والی  سالم.  وعلیکم  امرخیل: 
بخیر هستی؟

مشکلی  چنین  با  برادر  پکتیکا:  والی  صمیم  محب اهلل 
روبه رو شده ایم.

دیگر  هم  مرا  بزرگ؛  بسیار  مشکل  وال،  امرخیل: 
آزده)خفه( ساخته، جدی آزده شدیم.

باقی مانده  راه  تنها  پکتیکا: حاال،  محب اهلل صمیم والی 
این است که آن را باالی قوماندان اردوی ملی بیندازیم 

که بچه ها را مجبور ساخته و بچه ها چنین گفته اند.
امرخیل: بچه ها چنین اقرار کرده اند.

محب اهلل صمیم والی پکتیکا: نخیر، نخیر. تا هنوز آن ها 
چیزی نگفته اند، تنها همین را می گویند که آن ها آماده 
اند تا چنین بگویند. چون این گپ را آن ها افشا کرده 

اند.
امرخیل: اردوی ملی افشا کرده؟

محب اهلل صمیم والی پکتیکا: بله، آن ها آماده هستند که 
چنین بگویند.

چون  بیندازیم؛  آن ها  باالی  که  است  همین  یگانه راه 
را  مزاحمت ها  این  هم  دیگر  ولسوالی های  در  آن ها 
شروع کرده اند. دروغ می گویند و می خواهند انتخابات 

را در این جا بدنام کنند.
امرخیل: بس، باالی آن ها بیندازید و بگویید که به خاطر 

بدنام ساختن نامزد دیگری، این کار را کرده اند.
هم  ما  بگو!  را  رییس  پکتیکا:  والی  صمیم  محب اهلل 

باالیش می اندازیم.
است. خو شما هم همراه شان کمک  امرخیل: درست 

کنید.
کمک  یک جا  ما  همۀ  پکتیکا:  والی  صمیم  محب اهلل 

می کنیم.
امرخیل: درست است. تو گوشی را برای رییس بده. 

بله، برادر می شنوی! تو با کارمندان صحبت کن.
با  انتخابات در پکتیکا: همراه  رییس والیتی کمیسیون 
کارمندان صحبت کرده ام، خودم آن ها را تعیین کرده ام.

امرخیل: نخیر، من خودم تعیین کرده ام. این کاری ست 
که آن ها کرده اند...)صدا درست فهمیده نشد.(

بازهم برایت گفتم که چنین کاری را نکنی. همین لحظه 
با همه به تماس شو. ُگه می خورند! به تمام پروسه ضرر 
می رسد. ما برای شما هر روز همین گپ را می گوییم. 
برادر! تو با کارمندان گپ بزن، ما هم برای شان زنگ 
ملی  اردوی  را  این  که  می گوییم  برای شان  و  می زنیم 

باالی ما به زور انجام داد.
درست  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 

است. من به آن ها این گپ را می زنم.
باید بگویند که این کار را اردوی ملی  امرخیل: آن ها 
باالی ما به زور انجام داده است و ما انجام نداده ایم. 

خودِ اردوی ملی صندوق ها را پُر کرده است.
درست  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 

است.
را  آن  می زند،  زنگ  هم  تو  برای  کسی  اگر  امرخیل: 
اند.  آورده  فشار  ما  کارمنداِن  باالی  که  بگو  و  رد کن 
برایش بگو من خودم آن جا نیستم، اما به رویت اقرار 
کارمندان ...)صدا فهمیده نشد( هر روز برایت می گویم 

که احتیاط، احتیاط!
***

صحبت های جاوید کوتوال )رییس دفتر کریم خرم( 
و امرخیل:

جاوید کوتوال رییس دفتر کریم خرم: ساعت چهار و 
نیم بجه می شود، بیایید که پنج و نیم بجه جلسه است.

آدم خان سیرت رییس دفتر امرخیل: صبر کن، آمد.
مصروف  ببخش  بخیر؟  و  جور  برادر،  سالم  امرخیل: 

تلیفون بودم.
خیر.  خوب  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 
تا  همان گونه  بودید.  فرستاده  را  چیزی  شما  پیشتر 

ساعت چهار و نیم یک چیز دیگر هم امکان دارد؟

امرخیل: نخیر. تا چهار و نیم ندارد. کمی وقت می گیرد.
جاوید کوتوال رییس دفتر کریم خرم: خیر چه وقت 

می شود، امروز امکان دارد؟
امرخیل: نخیر، امروز هم نمی شود. من یک چیز برابر 

می کنم، اما زیاد باالیش باور نکنید.
جاوید کوتوال رییس دفتر کریم خرم: اگر صد در صد 

نباشد، هشتاد درصد باالیش اعتماد کنیم یا نی؟
امرخیل: هشتاد درصد بکن، بله.

من  خوب  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 
منتظرش هستم. ساعت پنج جلسه است.

امرخیل: خیر یک بار کن. راننده ات را تا دروازه بفرست. 
چیزی را در پاکت برایش می دهم، برایت بیاورد.

جاوید کوتوال رییس دفتر کریم خرم: بر اساس والیات 
یا عمومی.

امرخیل: عمومی، عمومی.
که  کدام  هر  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 

برای تان آسان است، همان را انجام دهید.
امرخیل: عمومی برایت می نویسم که وضعیت چه گونه 
است. بسیار خوب است برادر! سرچپه است. من گفتم 
کنفرانس  در  تا  بگو  رییس جمهور  برای  را  مسأله  این 

بگوید. 
تلویزیون  با  نورستانی(  نورستانی)یوسف  امروز 
کابل نیوز گفت وگوی خوبی انجام داده است. در طلوع 
بتکاند.  خوب  و  بگوید  چنین  تا  می سازم  آماده  هم 
رییس کمیسیون که بتکاند، نسبت به من بسیار خوب 

است.
همین طور  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 

همین طور نگذارید. ما چیز)؟( هستیم؛ درست؟
امرخیل: نمی گذاریم.

کس)راننده(  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 
ساعت چند بیاید؟

امرخیل: ساعت چهار بیاید. چیزی را آماده کرده ام.
ببینید.  خیر  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 

همان گونه یک چیز خوب.
است.  درست  کریم خرم:  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 

وضعیت چه گونه است. همین را می خواهی یا نه؟
وضعیت  بله،  خرم:  کریم  دفتر  رییس  کوتوال  جاوید 
که  بود  شده  هم  پیشتر  بار  است.  چه گونه  عمومی 
این گونه شده است، این کار این گونه است و این  کار 

این گونه... 
امرخیل: درست است، درست است.

***

با  امرخیل  دفتر  رییس  سیرت  آدم خان  صحبت های 
رییس والیتی کمیسیون انتخابات در پکتیکا:

سالم  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 
برادر.

سیرت: سالم برادر. خوب هستی؟
رییس والیتی کمیسیون انتخابات در پکتیکا: همه چیز 
دست  از  کاسه  افتادن  حادثۀ  می رود.  پیش  به  درست 

دزد و خبر شدن صاحب خانه باز تکرار نشده است.
سیرت: نخیر. همه چیز درست پیش می رود. حال ما 

نمی گذاریم.
خوب.  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 

حمایت است؟
سیرت: بله، است.

خوب،  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 
بروت ها را تاب بده بچیش!

خوست  و  پکتیکا  پکتیا،  والیت  سه  این  در  سیرت: 
می دانی یک میلیون رأی است.

رییس والیتی کمیسیون انتخابات در پکتیکا: بس، خدا 
کند.

سیرت: آمین.
رییس والیتی کمیسیون انتخابات در پکتیکا: خوب، در 

این جاها متوجه باش.
سیرت: متوجه هستیم.

گراف  پکتیکا:  در  انتخابات  کمیسیون  والیتی  رییس 
عمومی برایت معلوم است؟

سیرت: باالتر از شصت است.
باالتر از  انتخابات در پکتیکا:  رییس والیتی کمیسیون 

شصت؟ در کابل چه طور است. چاق است یا الغر؟
سیرت: بله، 55 است.

رییس والیتی کمیسیون انتخابات در پکتیکا: برایت شیر 
مادر شود!

***
دفتر  رییس  سیرت  آدم خان  تلیفونی  صحبت های 

امرخیل با عضو ستاد اشرف غنی احمدزی:
خوب  برادر،  داری  احوال  و  حال  چه  سالم.  سیرت: 

هستی؟
هستیم؛  بس، خوب  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 
که جای  حاال  است.  ما چه گونه  که وضعیِت  می بینی 
را تنگ کرده ایم، فریب می دهد. گاهی قوماندان کاری 

می کند، گاهی ناظرین را می طلبد. 
بسیار  دمِ  ما  است.  این  خطرناک  بسیار  احتمال  یک 
چیزها را گرفتیم. کاری را که قوماندان انجام می دهد، 
ما آن را به رییس جمهور می رسانیم. بسیار جدی. خو 
تا آن  یک گپ اگر صندوق ها حاال پُر شوند، احتماالً 
زمان وقتی که انتقال می دهید، شاید ضایع شوند. شمار 
برای ما شکایت رسیده  از همین حاال  کاری کنید که 

است.
سیرت: من شام ناوقت دو مکتوب را دیدم برای اردوی 
ملی در خوست که رییس جمهور باید آن را برکنار کند.

قوماندان  خوب.  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 
اردوی ملی یا؟

سیرت: بله، در خوست.
این  به  صبح  از  ما  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 

طرف باالی آن کار می کنیم.
سیرت: نخیر، مکتوب ها را من حاال فرستادم.

صاحب  داکتر  خود  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 
بغالن چیزی  امنیۀ  قوماندان  با  رابطه  در  کرد.  مداخله 

نگفته اید؟
ما گفته ایم. لیست را برای نظامی صاحب دادم.

سیرت: چرا برای او؟
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: او خالف ما است.

سیرت: چه می گویی؟
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: بله.

بعد  بود و  نوشته  سیرت: در صفحۀ خود هم چتیات 
امرخیل صاحب برایش زنگ زد که او بچه...

عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: نخیر. واضح ما سکرتر 
وزارت داخله را خواسته بودیم. بعد گفت که برای ما 
مشخص نمایید. بعد ما آن لیست را دادیم. نفرهای شان 

بازهم برای ما گفتند که اخطاریه فرستاده ایم.
را تکره)قوی( کرده اید...)صدا  ناظرین  سیرت: خوب. 

فهمیده نشد.(
برادر  موضوع  یک  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 
نیز  این  از  پیش  من  را  شکایت  این  باشد  فکرت  که 
آن طرف)داکتر  از  زمانی که صندوق ها  ام.  ثبت کرده 
عبداهلل عبداهلل( می آید و ناظرین ما همراه شان در طیاره 

نمی باشند، صندوق ها را دور بیندازید.
مقصد  نمی توانند.  داده  انجام  آن گونه  نخیر.  سیرت: 
کرده  چیزی  آن ها  بیاورید،  فشار  باال  از  که  شما 
نشسته  چه  برای  او  نشد(.  فهمیده  نمی توانند)صدا 

است؟
به  ارتباط  در  او خو  احمدزی:  اشرف غنی  عضو ستاد 

مسألۀ خوست چیز)؟( کرد که...
سیرت: برایش بگو که از تو کرده خواهرت تکره است.
خواهرش  هههه  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 

کیست؟
سیرت: سایره شریف خواهرش است. نمایندۀ خوست 

در مجلس.
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: او فعال است.

آن ها  است.  خوب  وضعیت  ان شاءاهلل  خیر،  سیرت: 
بسیار وارخطا هستند.

عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: یک گپ را می خواهم 
بگوییم که اگر آن ها یک بار چیز)؟( شدند، باالی هیچ 
می آورند،  برایت  هم  بی امنیتی  نیستند.  باز  و  بند  چیز 
نفرهایت را هم به زندان می اندازند، هر چیزی که به 

دست شان بیاید، همان می کنند. 
به هر صورت، یک مسألۀ دیگر هم بود، می گفتم برایت 

بگویم. در مرکز غور شهر چغچران سه مرکز است...
سیرت: آن سه مرکز از انتخابات اول تا حال بسته است.
و  اوود  شورابه،  مکتب  کردیم،  کار  بسیار  آن  باالی 
یکی دیگر است. آن را که ما دیدیم، از اول بسته بود. 

مرکزهایی که در اول بسته بود، حال هم بسته است.
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: آن ها گفتند که بسته 

نبود، حاال بسته شده است.
سیرت: نخیر، نخیر بسته بود. یکی گپ مردم است و 
دیگر این که ما دیتابیِس خود را دیدیم و دیگر این که 

غور به نفع ما نیست، بلکه به نفع آن ها است.
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: نماینده اش زنگ زده 

بود که ما سه هزار خانواده هستیم...
رأی  آن ها  برای  هم  خانواده  سه هزار  دو  سیرت: 

می دهند. این بار باالی هزاره جات کار کرده اید؟
نکنیم،  تمامش  اگر  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 

امکان ندارد؟
سیرت: نخیر، امکان ندارد. به خاطری که مواد از مرکز 

فرستاده  مرکز  از  مواد  که  وقتی  است،  نشده  فرستاده 
نشده باشد، از کجا می کنند.

عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: خوب، درست است.
سیرت: گفتم که باالی هزاره جات کار کرده اید؟

بله، بسیار زیاد کار  عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: 
کرده ایم.

سیرت: فیفتی)پنجاه( بزنیدش!
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: بسیار مشکالت داریم. 

ما نمی گوییم که از آن ها ببریم، بسیار پیش هستیم...
سیرت: یعنی پنجاه پنجاه شوید؟

با  هزاره جات  در  احمدزی:  اشرف غنی  ستاد  عضو 
آن ها پنجاه پنجاه می شویم. همراه با رییس دفتر خلیلی 
می کرد.  قصه  را  برنامه ها  این  برایم  او  بودم.  نشسته 
گرچند آن مردم بسیار نفوذ دارند و عماًل هم کار روان 
است. اما این تغییرات مشکالت زیادی را ایجاد خواهد 
کرد. آن انسجام )حزب انسجام به رهبری صادق مدبر( 
هم پارچه پارچه است. تنها یک نفرشان رفته است. همۀ 

بزرگان و ریش سفیدان آن ها با خلیلی است.
سیرت: توکل به خدا همراه شان می بینیم. حلیمی تلیفون 

را نمی بردارد، چه قدر آدمِ بد است؟
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: کدام حلیمی؟

سیرت: قاسم حلیمی شما، همان پکولی از لوگر.
عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: خوب، خوب.

سیرت: برایش بگو تا برایم زنگ بزند، یک چیز از او 
نزد من است تا برایش بسپارم.

عضو ستاد اشرف غنی احمدزی: من برایش می گویم و 
شماره را برایش می دهم.

بزند.  زنگ  برایم  عاجل  که  بگو  برایش  بله،  سیرت: 
سبز  بیخت  می کند)؟(  چیز  ندارد،  کارت  بگو  برایش 

شود!
تو هم  که  را  احمدزی: چیزی  اشرف غنی  ستاد  عضو 

می شنوی برایم بگو.
سیرت: درست است، روی دو دیده، تشکر.

***

با یک کارمند  تلیفونی آدم خان سیرت  صحبت های 
کمیسیون انتخابات:

نیست.  ما  بر  موضوع  آن  انتخابات:  کمیسیون  کارمند 
یک مرکز را نشان می دهیم و می گوییم که در این مرکز 
چنین کاری شده است، کارهای دیگر را تنظیم می کنیم.
این  چرا  که  گفت  برایم  است،  ترسیده  لوا  قوماندان 
طور می کنی و با من دشمنی می کنی. من گفتم وال که 
خبر باشم. او می گوید که یک مرکز را نشان بدهید که 
تنها در این مرکز تقلب صورت گرفته و مراکز دیگر 

پاک است.
سیرت: درست است، همان گونه تنظیم کنید.

مسوول والیتی کمیسیون انتخابات: سالم برادر، تلیفون 
را برای رییس صاحب بده که کمی همراهش صحبت 

کنم.
سیرت: مصروف تلیفون است.

مسوول والیتی کمیسیون انتخابات: خوب بشنو، برایت 
والی  لحظه  همین  که  بگو  را  صاحب  رییس  بگویم. 
کتوازی  و  امنیه  قوماندان  است،  نشسته  هم  صاحب 
صاحب)عضو مجلس( هم نشسته است و برایت سالم 
می هند. آن ها می گویند که دیگر هیچ راهی باقی نمانده 
است، چون قوماندان اردوی ملی در رسانه ها صحبت 
از  که  اند  گفته  برایش  که  قدر  هر  آن ها  است.  کرده 
این گپ ها بگذرد و هر چقدر پول می خواهد برایش 
می رسانند؛ اما قوماندان گفته که از این گپ نمی گذرد.

سیرت: این قوماندان کیست؟
در  که  قوماندانی  انتخابات:  کمیسیون  والیتی  مسوول 

برمل کار می کند؟
سیرت: بله.

از  دارد  نام  ایوب  انتخابات:  مسوول والیتی کمیسیون 
نورستان است و نفر حضرت علی است.

ببین، حال تنها راهی که است این است که کنفرانس 
و  را لت وکوب کرده  ما  ناظرین  بگوییم که  بگیریم و 
صندوق ها را به زور پُر کرده اند تا این پروسه را بدنام 
بسازند. ناظرین از خود هستند و مشکلی وجود ندارد، 
را  خود  که  می دهم  را  تلیفون  قوی  کسانی  برای  من 

ناظر معرفی کند.
برایش  حاال  همین  من  است.  درست  خوب،  سیرت: 

می گویم.
که  بگو  برایش  انتخابات:  کمیسیون  والیتی  مسوول 
همین  به  یا  بزند  زنگ  خودم  برای  بزند.  زنگ  برایم 

شماره زنگ بزند.
سیرت: برو، من برایت زنگ می زنم.
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سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت  های انتخاباتی 
از سازمان ملل خواست تا برای پایان دادن به جنجال های 
انتخاباتی و بررسی فایل های صوتی منتشره از سوی تیم 

عبداهلل عبداهلل همکاری کند.
به  رسیده گی  کمیسیون  سخنگوی  محسنی  نادر 
شکایت  های انتخاباتی در یک نشست خبری از سازمان 
جنجال های  دادن  پایان  برای  تا  خواست  متحد  ملل 
انتخاباتی و بررسی فایل های صوتی منتشره از سوی تیم 

عبداهلل عبداهلل همکاری کند.
ریاست  کاندیدای  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد 
جمهوری افغانستان طی روزهای گذشته در چند مرحله 
فایل های صوتی را در اختیار رسانه ها قرار داد که در آن 
دبیرخانه  سابق  رییس  امرخیل  بود ضیاءالحق  ادعاشده 

کمیسیون مستقل انتخابات در سازماندهی تقلب به نفع 
رقیب وی )اشرف غنی احمدزی ( دست دارد.

این در حالی است که امرخیل دست داشتن در تقلب 
برای یک کاندیدای خاص را رد کرد، فایل های صوتی 
استعفا  از سمتش  منسوب به خود را جعلی دانست و 

داد.
محسنی در مورد قطع ارتباط تیم عبداهلل با کمیسیون های 
به  رسیده گی  کمیسیون  گفت:  افغانستان  انتخاباتی 
به  ملزم  مالحظه یی  هیچ  بدون  انتخاباتی  شکایت های 

انجام کارها بر اساس احکام قانون است.
از  نیز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  حال،  این  با 
به  دادن  پایان  برای  خارجی  کشورهای  میانجیگری 

جنجال های انتخاباتی این کشور استقبال کرده است.

کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی:

سازمان ملل برای پایان دادن به تنش های انتخاباتی همکاری کند

قزاقستان به بازسازی 
افغانستان  اقتصاد 

می کند کمک 

تداوم همکاری های پکن و کابل 
پس از سال 2014

بر  قزاقستان  خارجه  امور  وزیر 
همکاری و کمک جامعه جهانی برای 
بازسازی اقتصاد افغانستان تأکید کرد.

خارجه  امور  وزیر  ادریس اُف،  یرالن 
تأکید  با  مصاحبه یی  طی  قزاقستان، 
بر این که بازسازی اقتصاد افغانستان 
نیاز به همکاری های جامعه بین الملل 
امنیت و  دارد، گفت، برقراری صلح، 
عادی سازی اوضاع در افغانستان یک 
کشورش  و  است  مطلق  ضرورت 
حمایت  در  مالی  کمک های  تاکنون 
افغانستان  در  زیربنایی  پروژه های  از 

داشته است.
ادریس اُف با اشاره به این که کشورش 
و  جاده ها  مدارس،  احداث  حال  در 
بیمارستان ها در افغانستان است، اضافه 
کرد: قزاقستان بزرگ ترین تأمین کننده 

غالت و گندم در افغانستان است.
وی گفت: دولت قزاقستان در حدود 
آینده  با  رابطه  در  دالر  میلیون   50
کشور  این  در  افغانستان  جوانان 

سرمایه گذاری کرده است.
افزود:  قزاقستان  خارجه  امور  وزیر 
دانش آموز   1000 برای  تاکنون 
در  تحصیلی  بورسیه  افغانستانی 
کشاورزی،  مهندسی،  رشته های 

پزشکی و نظامی ارائه شده است.

کاردار سفارت چین در کابل با اشاره به خروج نظامیان خارجی و 
تغییر نگرش جامعه جهانی نسبت به افغانستان گفت: دوستی چین با 

افغانستان پس از سال 201۴ نیز ادامه خواهد داشت.
دیدار  کابل روز سه شنبه در  کاردار سفارت چین در  چن شی هی 
با سیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ و رنگین دادفر اسپنتا 
مشاور امنیت ملی افغانستان از ادامه دوستی قابل اعتماد آن کشور با 

دولت کابل اطمینان داد.
وی در این دیدار تأکید کرد: چین دوستی خود با افغانستان را پس 
از سال 201۴ میالدی و تغییر نگرش جامعه جهانی و غرب نسبت 
به افغانستان ادامه خواهد داد و هیچ تغییری در این دوستی به میان 

نخواهد آمد.
کاردار سفارت چین در این دیدار همچنین به تداوم همکاری های آن 
کشور با افغانستان تأکید کرد و گفت: چین به حمایت ها و کمک های 
خود در گسترش همکاری های 2 جانبه و استراتژیک ادامه خواهد 

داد.
چین یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است و با این کشور 

پیمان استراتژیک امضا نموده است.
پیمان استراتژیک کابل-پکن در ماه سپتمبر 2012 میالدی در جریان 
سفر زو یان کانگ عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین به کابل 

امضا شد.
مفاد عمده این پیمان را مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، تجزیه طلبی 

و مقابله با مواد مخدر تشکیل می دهد.

به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  انتخاباتی  ستاد  اعضای 
ریاست  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری 
جمهوری، در آینده نزدیک، سند جدیدی از تقلبات در 

انتخابات ریاست جمهوری را افشا خواهد کرد.
سیدفاضل سنچارکی عضو ستادانتخاباتی داکتر عبداهلل 
این  عبداهلل در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که 
تیم سند جدیدی از تقلبات حلقات داخلی و خارجی 

در انتخابات ریاست جمهوری، رونمایی خواهد کرد.
آقای سنچارکی در صفحه فیسبوک خود چنین نگاشته 
است: » قرار است به زودی اسناد دیگری رسانه یی شود 
که پای برخی دانه درشت ها و چهره های مرموز پشت 
صحنه انتخابات را افشا می کند و پرده از سیمای یک 

توطئه کالن تر در انتخابات بر می دارد«.
انتخاباتی اصالحات و همگرایی گفته  این عضو ستاد 
است که انگلیسی ها با قرار دادن امرخیل، تالش کردند 

تا از افشای عوامل دیگر تقلبات جلوگیری کند.

وی در صفحه فیسبوک خود به صراحت 
نگاشته است اگر امرخیل محاکمه می شد؛ 
شاید در اعترافات خود خیلی از سندهایی 
را افشا می کرد که برای انتخابات افغانستان 

دسیسه ساخته بودند.
حالی  در  سنچارکی  آقای  نبشته  این 
در  تقلب  به  متهم  امرخیل  ضیاالحق  که  می شود  نشر 

انتخابات، از کشور فرار کرده است.
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سانچارکی:

اسناد جدیدی فاش می شود


