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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دو میلیون و ۸۰۰ هزار رأی تقلبی است

نماینده گان مردم نورستان در مجلس نماینده گان ضمن 
ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی این والیت، هشدار داند 
اگر دولت به نورستان توجه نکند، این والیت به دست 

طالبان سقوط خواهد کرد.
احمداهلل موحد نماینده...                      ادامه صفحه 6

طوالنی شدن  که  کرد  اعالم  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت 
اقتصاد  به  دالر  میلیارد   ۵ از  بیش  افغانستان  در  انتخابات  روند 
کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم 

نیز از این کشور خارج شده است.
را  مدت خود  تاثیرات طوالنی  اقتصادی  این ضرر  که  افزود  او 
این  تاثیرات  کاهش  و  داشت  نیز خواهد  انتخابات  از  بعد  حتی 

زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
وزیر مالیه افغانستان در ادامه هشدار داد، در صورت طوالنی تر 
شدن روند انتخابات و عدم اعالم نتایج آن، افغانستان دچار بحران 

مالی می شود.
او تصریح کرد که در آن صورت...                  ادامه صفحه 6

ناجيه نوری 
اگر مالحظات ما در پروسه ابطال آرا در نظر گرفته نشود، 

نتایج بیرون آمده از ابطال آرا مورد قبول نخواهد بود.
تیم اصالحات و همگرایی با بیان این مطلب می گوید، ما 
در الیحه یی که از سوی سازمان ملل متحد در مورد ابطال 
آرا نهایی شده، مالحظات بسیار جدی داشتیم که متاسفانه 

برخی از آن ها مورد تایید قرار نگرفت.
به گفتۀ مسووالن این تیم، هرچند سازمان ملل متحد قول 
داده بودند که این مالحظات در نظر گرفته خواهد شد؛ 
بنابراین درحال حاضر ما منتظراستیم، اما اگر چنین نشد، 

نتایج بیرون آمده از ابطال مورد قبول ما نخواهد بود.
آرا  ابطال  آغاز  از  قبل  می گوید،  تداوم  و  تحول  تیم  اما 
همان  طبق  و  گرفته  صورت  توافقات  نامزد  هردو  میان 
بهانه جویی  نباید  بنابراین  می رود؛  پیش   برنامه  توافقات 

تیم اصالحات و همگرایی ادامه پیدا کند.
می گویند،  مدنی  نهادهای  از  شماری  حال،  همین  در 
هرچند نامزدان خود می دانند که کی برنده و کی بازنده 
است؛ اما مساله مهم پذیرفتن شکست است؛ ولی شکست 
زمانی پذیرفتنی خواهد بود که ابطال آرا قانونی و موجه 

باشد، در غیر آن جنجال ها همچنان ادامه خواهد یافت.
داکتر  انتخاباتی  ستاد  عضو  سانچارکی  فاضل  سیدآقا 
عبداهلل می گوید، ما در الیحه یی که از سوی سازمان ملل 
بسیار  مالحظات  شده،  نهایی  آرا  ابطال  مورد  در  متحد 
جدی داشتیم که متأسفانه بعضی از آنها مورد تایید قرار 

نگرفت.
او گفت، اگر تمام مالحظات ما در روند ابطال آرا عملی 
شود، طبیعتًا روند شفاف بوده و مورد تایید ما خواهد بود؛ 
اما اگر این مالحظات در نظر گرفته نشود، نتیج ابطال آرا 

مورد پذیرش ما نخواهد بود.
سانچارکی تأکید کرد، هرچند سازمان ملل متحد قول داده 
که این مالحظات در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین در 
حال حاضر ما منتظراستیم،...                ادامه صفحه 6
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روز  ملی،  آجندای  كنفرانس  آدرس  از  افغانستان،  در  ملی  وحدت  دولت  پيشنهادی  ُمدل  یادداشت: 
پنجشنبه)22اسد/مرداد( در نشستی در هوتل كابل استار ارایه شد.

در این نشست، شماری از نخبه گان سياسی، استادان دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری 
از سفارت خانه های خارجی مقيم كابل اشتراک كرده بودند.

در این سيمينار، نخبه گان دانشگاهی و سياسی، روی چارچوب پيشنهادی تشکيل دولت وحدت ملی در 
افغانستان كه از سوی كنفرانس آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت و گو كرده و 

پيشنهادهای شان را به منظور غنامندسازی هرچه بيشتر این طرح، ارایه كردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد.



کمیسیون  در  تقلبی  آرای  ابطال  روند 
در  که  می شود  آغاز  حالی  در  انتخابات 
با  آرا  تفتیِش  و  بررسی  گذشته  یک ماه 
افت وخیزهایی به پایان رسید و سرانجام با 
همۀ آشفته گی های خود توانست به صورِت 
و  انتخاباتی  تیم های  خاطِر  رضایت  نسبی 
ناظران را فراهم کند. تجربۀ روند بازرسی 
آرا نشان داد که موضوع تقلب در انتخابات 
جدی تر از آن بوده که در رسانه ها بازتاب 
یافته است. حاال تیم های ناظر با مشکالِت 
بدون  و  بود  خواهند  روبه رو  جدی تری 
شک روند ابطال آرا خالی از جنجال تصور 

نمی شود. 
اما بحث جدی تر در خصوص روند ابطال 
در  خالی  صندوق های  موجودیت  آرا، 
کمیسیون انتخابات است؛ صندوق هایی که 
در زمان بازرسی آرا مایۀ شگفتی و حیرت 
شدند و بُعد دیگری از تقلب های انتخاباتی 
را به نمایش گذاشتند. پیش از آن در مورد 
زیاد صحبت  رسانه ها  در  خیالی  محل های 
شده بود، ولی در مورد صندوق های خیالی 
می دانست.  چیزی  کسی  کمتر  خالی  و 
از  بُعد  این  کمیسیون  در  آرا  تفتیش  روند 
کرد  برمال  نیز  را  انتخاباتی  جنجال های 
که  گذاشت  تالش هایی  بر  تأیید  مهر  و 
به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  سوی  از 
هدِف شفاف سازی آرای انتخابات صورت 

می گرفت.
گوسفنداِن  همان  خالی،  صندوق های   
چاق شده  اند که دخالت برخی از مسووالِن 
انتخابات را در بزرگ ترین افتضاح انتخاباتِی 
که  افرادی  همان  می دهند؛  نشان  جهان 
هویت شان پس از افشای نوارهای شنیداری 
مشخص شد؛ کسانی که انتخاباِت کشور را 
به بدنامی یی کالن تبدیل کردند و حاال در 
نفس  به آسوده گی  سنگی  دیوارهای  پشت 
می کشند و به آن شهروندانی می خندند که 
رای،  صندوق های  پای  به  رفتن  بهای  در 
تا  یا  و  دادند  دست  از  را  خود  انگشتاِن 

سرحد مرگ رفتند و برگشتند. 
در روزهای پایانِی روند تفتیِش آرا مشخص 
شد که هزاران صندوِق خالی پُر از رای های 

خیالی اند؛ رای هایی که در صندوق ها هیچ 
نشانی از آن ها نمی توان سراغ گرفت، ولی 
مشخصات شان  آرا  ثبِت  جدول های  در 
خالی  صندوق های  وقتی  است.  شده  درج 
طریق  از  خانه پری شده  ثبِت  جدول های  با 
یاد  به  می شد،  گذاشته  نمایش  به  رسانه ها 
نویسندۀ  گوگول  نیکالی  معروِف  رمان 
افتادم.  مرده«  »نفوس  نام  به  روسی  بزرگ 
آشنا  مردی  با  را  ما  گوگول  رمان،  این  در 
رعیت هایی ست  خرید  پی  در  که  می کند 
زنده  هم چنان  ولی  نیستند  زنده  دیگر  که 

پنداشته می شوند.
فراموش نکنیم که در روسیۀ آن زمان زمین 
را با کشاورزان خرید و فروش می کردند و 
هرکس به تناسب داشتِن چنین کشاورزانی 
مال  و  شهرت  خود  برای  می توانست 
خرید  در  داستان  اصلِی  ریشۀ  بیندوزد. 
برای  چیچیکف  که  است  مرده  رعیت های 
دست یابی به سود حاصل از گرو گذاشتِن 
آن نزد بانک و گرفتن وام، دست به خرید 

این سرف ها می کند. 
به  او  با  و  با چیچیکف همراه می شویم  ما 
مختلف  مالکاِن  با  می پردازیم،  آن ها  خرید 
آشنا می شویم و روحیات و اخالقیاِت آن ها 
به  همه نظر  از  رمان  می گذرانیم.  سر  از  را 
تابلویی  دارد؛  شباهت  نقاشی  تابلوی  یک 
می گیرد.  بر  در  را  روسیه  جامعۀ  تمام  که 
این رمان حیرت آور  توصیفات گوگول در 

است و به شدت واقعی.
پخته تر  و  قوی تر  همیشه  از  او  طنِز  زبان   
سیاسی  موارد  بعضی  در  داستان  است. 
حمله  کشور  سیاسِی  نظام  به  و  می شود 
بوروکراسی  فصول  از  بسیاری  در  می کند. 
از  و  می رود  سوال  زیر  روسیه  اداری 
رابطه بازی ها  و  زدوبندها  رشوه گیری ها، 
باید  نهایت  در  و  می شود  انتقاد  به شدت 
بگویم که در تمامی فصول، به شدت رفتار 
یک  از  آن ها،  اخالقیات  و  روسیه  مردم 
توسط  کشور  وزیر  تا  گرفته  ساده  سرِف 
گوگول کوبیده می شود. حجم انتقادات در 
قابل قیاس نیست  با هیچ کتابی  این کتاب 
گوگول  چون  نویسنده یی  خامۀ  از  تنها  و 

برمی آید که یک چنین هجمه یی را در قالب 
طنز و بدون حس انزجار روی کاغذ بیاورد.
مهندسی های  به  عجیبی  شباهت  رمان  این 
انتخاباتی در افغانستان دارد. یاراِن چیچکف 
انتخابات  با  را  کاری  همان  افغانستان  در 
می کنند که او در روسیه با ارواح مرده گان 
افغانستان  یاران چیچکف در  انجام می داد. 
و  خیالی  محل های  خیالی،  رای های 
در  چیچکف  ساختند.  خیالی  صندوق های 
مالکیت  مالکان، سند  از  و  روسیه می رفت 
ناچیز  پوِل  بدل  در  را  رعیت های شان 
زنده  افراد  عنوان  به  دولت  به  و  می خرید 
افغانستان  چیچکف های  می کرد.  معرفی 
پُر  مرده  ارواح  با  را  رای  صندوق های  اما 
وجود  که  رای هایی  صندوق  می کردند؛ 
پُر ساخته  افراد خیالی  نام  به  ولی  نداشتند 
انتخاباِت  مشکل  که  این جاست  می شدند. 
افغانستان خود را نشان می دهد؛ مشکلی که 
نیروهای اصالح طلب و  تند  با واکنش  اگر 
عدالت خواه روبه رو نمی شد، باید در انتظار 
تقلب کاراِن  که  می بودیم  سرنوشتی  همان 

روسیه کشور خود را با آن مواجه کردند. 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  اما  حاال 
جزییاِت روند ابطاِل آرا هر روز با رسانه ها 
در میان گذاشته خواهد شد. در این روند، 
در مورد صندوق هایی که مشکوک تشخیص 
داده شده و یا محالت رای گیری یی که در 
تقلب  مستند  و گزارش های  اعتراضات  آن 
می شود.  گرفته  تصمیم  باشد،  موجود 
چرا  کمیسیون  که  این جاست  پرسش  ولی 
سخن  هیچ  خالی  صندوق های  مورد  در 
خالی  صندوِق  صدها  مگر  نمی گوید؟ 
منتقل  انتخابات  کمیسیون  به  محالت  از 

نشده اند؟ 
انتخاباِت افغانستان زمانی به نتیجه می رسد 
از آرای پاک بیرون کشیده  که آرای تقلبی 
اساِس  بر  آینده  رییس جمهوری  و  شود 
تقلب  اگر  اما  شود.  مشخص  آرایی  چنین 
زند،  رقم  را  افغانستان  سیاسی  سرنوشِت 
بدون شک بحران هم چنان دامن گیِر کشور 

باقی خواهد ماند.
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احمـــد عمران

»نفوس مرده گانِ« انتخابات افغانستان  

ماه شده  پنجمین  وارد  اکنون  انتخابات،  الینحِل  بن بسِت 
است؛ بن بستی که پایاِن آن هنوز که هنوز است، مبهم و 
به همین ساده گی  بحران،  ماه  پنج  این  می نماید.  نامعلوم 
نبوده که تنها زمان و فرصت را از میان برده باشد، بل تمامِ 
 فرصت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز 

از ما ربوده است.
است  داده  خبر  کشور  مالیۀ  وزارت  مورد،  تازه ترین  در 
اقتصاد  به  دالر  میلیارد  پنج  حدود  انتخابات  بحراِن  که 
میلیارد  نیز در حدود شش  و  است  زده  افغانستان ضربه 
دالِر دیگر از سرمایه های شخصِی مردم را از کشور متواری 
ساخته است. حتا گفته شده اکه اگر این بحران ادامه یابد، 
بودجۀ ادارات به کلی کاهش می یابد و بسیاری از کارمنداِن 
حکومتی از کارشان اخراج می گردند. اکنون تصور کنیــم 
که این انتخابات برای کشور فقیری چون افغانستان، وقتی 
جدا از مصارف و هزینه های الزمی اش، یازده میلیارد دالر 
بوده و  برگزارِی آن چه  فایده  به جا گذاشته،  هزینۀ سوء 

چه خواهد بود؟
نیز  سیاسی  منظر  از  بل  نیست،  هم  مالی  زیان  فقط  البته 
کشور به پراکنده گی و تشتت دچار شده است؛ طوری که 
همین اکنون تمام روابط دیپلماتیِک افغانستان فلج است و 
نظام اداری کشور کاماًل در حالِت رخوت و ایستایی به سر 
می برد. باید تا چند روزِ آینده رییس جمهورِ افغانستان در 
نشسِت ولز شرکت کنــد، اما از آن جایی که موعد آقای 
کرزی به پایان رسیده و رییس جمهور جدید و قانونی نیز 
خالی  نشست  این  در  افغانستان  کرسی  نشـده،  مشخص 
مشروعیت  افغانستان  حکومِت  اکنون  همین  می نماید. 
به  و  نمی کند  توجه  نکته  این  به  هیچ کس  ولی  ندارد، 
انتخاباتی،  بحران  ادامۀ  در  که  نمی رسد  نظر  به  هیچ وجه 

مشکل مشروعیت حکومِت آینده حل گردد.
فرهنگِی  برنامه های  تمام  هذالقیاس،  فرهنگ  ساحت  در 
درسی  برنامه های  است.  متوقف  غیردولتی  و  دولتی 
خصوصی؛  تحصیالت  موسسات  مکاتب،  دانشگاه ها، 
فرهنگستان ها،  فعالیت  تحصیلی،  بورسیه های  اجرای 
نشر  و  فلم سازی، چاپ  موسیقی،  کنسرت های  برگزاری 
و  تعلیق اند  یا  پراکنده گی  دچار  همه  و  همه  و...  کتاب 
انتخابات نشسته اند.  نتایج  به راهِ  تمام مجریان آن، چشم 
هم چنین طبق قرار، بامیان باید به عنواِن پایتخت فرهنگِی 
که  آن جایی  از  اما  شود؛  معرفی  سارک  عضو  کشورهای 
فقط چند ماه محدود به این موعد مقرر مانده، و از سوی 
پیش بینی  است،  یافته  دراز  دامنی  انتخاباتی  بحران  دیگر 
پایتخت  این  غزنی،  سرنوشِت  به  نیز  بامیان  که  می شود 

تمدن اسالمی ، دچار خواهد شد.
در ساحت اجتماعی و امنیتی نیز وضعیت نامطلوب است. 
مردم همه  بارِ  اند. کار و  مردم به شدت نگران و پریشان 
مختل شده است. برنامه های عادِی زنده گی در شهرهای 
برنامه ریزی  آینده   برای  هیچ کس  است.  مغشوش  بزرگ 
»آیا  می افتد؛  اتفاق  چه  فردا  که  نمی داند  چون  نمی کند، 
جنگ  سوی  به  کشور  باز  یا  و  است  کار  در  حکومتی 
رهسپار می گردد؟« امنیت که وضعش هیچ تعریفی ندارد. 
هر روز، بیش از پیش آتش جنگ در شهرها باال می گیرد 
و مناطق زیادی هم به دست طالبان سقوط می کند. طالبان 
هرگاه اراده کنند، در هر گوشۀ افغانستان می توانند معرکه 

به راه اندازند و از مردم قربانی بگیرند.
صادقانه  ارادۀ  هیچ  هنوز  که  می رسد  نظر  به  این همه،  با 
تا  است  نگرفته  کشور شکل  رهبری  در سطح  قاطعی  و 
جلِو این توفاِن بنیـان برانداز سـد شود. آقای کرزی فقط 
به خاطِر منافع شخصی اش نابودی کشور را تماشا می کند 
کنار  میـدان  از  درمانده  و  همه خسته  که  است  منتظر  و 
پدیدار شود.  دوباره  این کفن کِش سابق  به  نیاز  تا  بروند 
چه  که  گرفته  قرار  وضعیتی  در  دیگر  کشور  حال  آن که 
امور را به  آقای کرزی بماند و چه شخِص دیگری زمامِ 
به  را  آن  توانست  خواهد  مشکل  بسیار  به  گیرد،  دست 
حالِت عادی برگرداند. در هر صورت، مقصِر این همه غیر 
از جناب رییس جمهور و همراهاِن فاسد و اقتـدارطلبش، 

کِس دیگری تلقی نخواهد شد.

توفاِن انتخابات
 و ویـرانـی هـای پـس از آن
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نیروهای  به  ارسال سالح  برای  برلین  آلمان اعالم کرد، تصمیم  صدراعظم 
کرد در عراق هرچند خطرناک اما گامی مهم برای افزایش تدریجی نقش 

آلمان در سطح جهانی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آلمان که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون 
از هر گونه دخالت در ماموریت های نظامی خارجی خودداری کرده بود، 
هفته گذشته با اعالم مسلح کردن نیروهای کرد برای مبارزه علیه داعش این 

تابو را شکست.
این اقدام بیانگر این است که شاید برلین برای آغاز گفت وگوهای خوب 
به جای سیاست های خارجی مبتنی بر زوری که وزیر دفاع و وزیر خارجه 

دولت مرکل اعالم کرده بودند، آماده است.
 ARD تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه یی  در  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
گفت: شخصا این تصمیم گام بسیار بزرگی است که ما بعد از تأمالت زیاد 

تصمیم به اتخاذ آن گرفته ایم.
مرکل این تصمیم را با سایر اقدامات کیفی از زمان یکپارچه سازی آلمان از 
سال 1990 شامل اقداماتی در یوگوسالوی سابق و ارسال نیرو به افغانستان 

به عنوان یک ماموریت بین المللی پس از حمله 11 سپتامبر مشابه دانست.
مناطق  به  تا  بود  به صورت رسمی تصمیم گرفته  در گذشته  آلمان  دولت 
درگیر جنگ نیرو نفرستد اما این دولت مرکل اکنون اعالم کرده است که 

امکان انجام چنین اقدامی در شرایط بحرانی وجود دارد.
با این حال براساس نظرسنجی موسسه فورسا، حدود ۶3 درصد از آلمانی ها 

مخالف این تصمیم دولت آلمان برای تامین سالح کردهای عراق هستند.
مرکل در پاسخ به این رویکرد، شرایط در شمال عراق را یک استثنا خواند 
و گفت: اگر کردها از ما کمک بخواهند ما نمی توانیم بگوییم نه ما به شما 

سالح و مهمات نمی دهیم.
با این حال احزاب مخالف معتقدند که این سالح های ارسالی ممکن است 
که به دست نیروهای دیگری بیفتد؛ اتفاقی که مرکل نیز آن را یک احتمال 

دانست.
صدراعظم آلمان همچنین خاطر نشان کرد که نیروهای پ.ک.ک به عنوان 
دریافت کننده سالح در نظر گرفته نمی شوند. نیروهای پ.ک.ک چند دهه 
است که برای خودمختاری کردهای ترکیه می جنگند و توسط اتحادیه اروپا 

در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته اند.
مرکل افزود، برای نقش آلمان در این اقدام محدودیت هایی در نظر گرفته 
هنوز  که  هرچند  نمی فرستد  عراق  به  نیرویی  آلمان  دولت  است.  نشده 
مشخص نیست که چند تن برای تحویل و آموزش استفاده از سالح ها به 
عراق اعزام می شوند. دولت آلمان این هفته تصمیم می گیرکه چه سالح هایی 

را به عراق می فرستد.
در همین حال بعد از اینکه وزیر توسعه دولت مرکل با اعالم اینکه ممکن 
است قطر از نظر اقتصادی داعش را حمایت کند، باعث تنش شد و مرکل در 
این باره گفت: شبه نظامیان داعش از نظر اقتصادی به اندازه ای توانمند هستند 

که نیازی به حمایت مستقیم هیچ کشوری نداشته باشند.

سابقۀ طوالنی جاسوسی از مسلمانان در امریکا
 11 حمالت  از  پس  ساله   13 دوره  در  امریکا  دولت 
داد و  توسعه  را  از شهروندانش  سپتامبر 2001 تجسس 
پلیس  واحدهای  فدرال،  تجسس های  افزایش  بر  عالوه 
محلی نیز در سراسر این کشور اقدام به اجرای برنامه های 

جاسوسی صرفا علیه جامعه مسلمانان امریکا کردند.
در حالی که راهبردهای دولت امریکا همراه با پرسنل و 
فناوری ها دستخوش تغییر شده اند اما همچنان جمع آوری 
تجسس ها  این  راستای  در  نژادی  و  مذهبی  اطالعات 

پابرجا هستند.
هدف  که  امریکا  شهر  پنج  که  نیست  شگفتی  جای 
قابل  جمعیت  میزبان  گرفتند  قرار  جاسوسی ها  بیشترین 

توجهی از مسلمانان امریکایی بودند.
نیویورک،  شامل  امریکا  دولت  گفته  به  شهرها  این 
هیوستن، دیربورن، سان دیگو و شیکاگو بوده و میزبان 

بیشترین تعداد از مظنونان به تروریسم هستند.
شد  منتشر  اینترسپت  اینترنتی  پایگاه  در  که  مقاله  یک 
محرمانه  اطالعاتی  رهگیری  سیستم  که  آنچه  افشای  به 
باعث  مقاله  این  پرداخت.  خواند،  اوباما  باراک  دولت 
پنج  این  ساکنان  بجز  امریکا  مردم  عمده  بخش  نگرانی 
ارائه  باارزشی  آماری  اطالعات  گزارش  این  شد.  شهر 
ساکنان  که  کرد  تایید  را  واقعیت  این  تنها  اما  بود  داده 
این  و  کشور  این  در  زندگی  به  امریکا  مسلمان  جوامع 

جاسوسی ها عادت کرده اند.
نظر  تحت  تروریست های  فهرست  افشای  حال،  این  با 
موجب  باید  نگرانی  برانگیختن  جای  به  اوباما  دولت 
امریکا  مسلمان  گروه های  جدید  راهبرد  و  سریع  اقدام 
شود. تجسس های اطالعاتی علیه مسلمانان امریکا مساله 
 2001 سپتمبر   11 تروریستی  حمالت  نیست.  جدیدی 
باعث تصویب »قانون میهن پرستی« در کنگره امریکا شد 
به وجود  امریکا  امنیت کشور  به موجب آن وزارت  که 
منظور  به  بی سابقه یی  اختیارات  فدرال  دولت  و  آمد 
جاسوسی از مسلمانان امریکا پیدا کرد اما این مسلمانان 

پیش از آن نیز هدف نظارت های دولتی قرار داشته اند.
برنامه های ضد  اواخر دهه 19۵0 و طی دهه 19۶0  در 
به  متعلق  نهادهای  و  سازمان ها  امریکا  دولت  اطالعاتی 
مسلمان های سیاهپوست را تحت نظر قرار داد. در سال 
را  فدرال، دولت  تحقیقاتی  فدرال تجسس  قانون   1978
مجاز ساخت تا علیه قدرت های خارجی و ماموران آن ها 
کند.  جاسوسی  هستند  امریکا  شهروند  از  که  اگر  حتی 
این قانون به ضرر جامعه مسلمانان امریکا که اعضایش 
اگرچه شهروند امریکا هستند اما عمدتًا خارجی و وفادار 

به کشورهایشان تلقی می شوند، تمام شد.
علیه  تجسس  تحریک  باعث  تحقیقاتی  تجسس  قانون 
طی  امریکا  در  افتاده  جا  و  مهاجر  مسلمانان  جوامع 
دهه های 1980 و 1990 شد و به طور خاص بر جوامع 
درگیری های  آن  که علت  داشت  تمرکز  ایرانی  و  عرب 

لبنان، فلسطین، عراق و ایران بود.
اما به دنبال بمب گذاری سال 199۵ در شهر اوکالهامای 
امریکا کنگره این کشور قانون موسوم به مجازات مرگ 
موثر و مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. اگرچه عامل 
این  اما  بود  امریکایی سفیدپوست  بمب گذاری یک  این 
به  که  مسلمانی  متهمان  علیه  ناعادالنه ای  طرز  به  قانون 
استفاده  مورد  بودند،  شده  بازداشت  تروریسم  اتهام 
متهمان  عمده  بخش  متهمان  این  که  چرا  گرفت  قرار 

پرونده های تروریستی را تشکیل می دادند.
قرارهای احضار زندانی به موجب قانون مجازات مرگ 
موثر و مبارزه با تروریسم همراه با قدرت جاسوسی ایجاد 
فدرال  دولت  تحقیقاتی،  تجسس  قانون  سوی  از  شده 
امریکا را قادر ساخت تا حتی زمانی که مدارک چندانی 

بتواند مسلمانان را  نسبت به ارتکاب جرم نداشته باشد 
تحت نظر و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

مقامات امریکایی در دوران پس از حمالت 11 سپتمبر 
2001 ابزارهای جاسوسی و احکام آن را تقویت کردند 
اما می توان گفت که بر قوانین و فعالیت هایی که از قبل 
بالقوه  تهدید  یک  را  مسلمانان  صرفًا  و  داشت  وجود 
 11 حمالت  بنابراین  کردند  سرمایه گذاری  می دانست، 
علیه  امریکا  دولت  جاسوسی  آغازگر   2001 سپتامبر 
این  آن  جای  به  نبود؛  کشور  این  مسلمانان  جوامع 
را  جاسوسی ها  این  گسترده  ابعاد  توانست  تنها  دوران 
به  امریکا  مسلمانان  اکثر  کند.  فاش  مسلمانان  این  علیه 
زندگی همراه با نظارت دولتی عادت کرده اند. یک مساله 
خطرناک این است که عادت آن ها موجب شده احساس 
کنند که هیچ چیز نمی تواند جلوی جاسوسی های دولت 
امریکا را بگیرد. همچنین متعاقب این احساس این تلقی 
بوجود آمده که مسلمان بودن در امریکا معادل شهروندی 

درجه دو و تضعیف شده است.
ناشی  تردید  بدون  امریکا  دولت  اطالعاتی  سیاست های 
از این تلقی است که دین اسالم و پیروان آن تهدید های 

بالقوه امنیت ملی برای امریکا هستند.
این تلقی موجب یک خفقان سیاسی – اجتماعی برای 
و  مذهبی  سازمان های  و  امریکا  مسلمان  شهروندان 
سازمان های فعال حامی مسلمانان شده است و موجب 
شده که تا این مسلمانان به سبب نگرانی از اینکه متهم به 

افراطگری شوند فعالیت های خود را محدود کنند.
دولت امریکا با در پیش گرفتن یک سیاست به آن دسته 
از سازمان ها و مسلمانانی که تبدیل به آنچه که این دولت 
»مسلمانان قابل پذیرش« خوانده، شوند، پاداش می دهد.

آن  با  که  را  آن هایی  خودکار  طور  به  سیاستی  چنین 
یک  به  تبدیل  و  کرده  مظنون  به  تبدیل  باشند  مخالف 

عنصر خطرناک برای برنامه های جاسوسی می کند.
این رویکرد باعث قرار گرفتن مسلمانان خوب در مقابل 
جاسوسی های  محرک  عامل  این  و  شده  بد  مسلمانان 

دولت های فدرال و محلی امریکا بوده است.
باید راهبرد تعامل  امریکا  گروه های حامی مسلمانان در 
خود با دولت این کشور را تغییر داده و به طور علنی علیه 
جاسوسی های گسترده دولتی کمپین ایجاد کرده و آن را 
محکوم کنند. مشکل اکثر این سازمان ها این است که این 

تلقی را که تجسس ها صرفا یک پدیده پس از حمالت 
بد  مسلمانان  از  را  مسلمانان خوب  تا  بوده  سپتامبر   11

جدا کنند، پذیرفته اند.
مسلمانان  بر  نظارت  مدت  طوالنی  سابقه  دیدگاه،  این 
در امریکا و کسانی که قربانی تجسس اطالعاتی فدرال 
می گیرد.  نادیده  را  شده اند  جاسوسی  قوانین  دیگر  و 
همچنین این دیدگاه باعث دور شدن سازمان های حامی 
میان  در  موجود  واقعیت های  از  واشنگتن  در  مسلمانان 
و  نیویورک  نظیر  شهرهایی  در  مسلمانان  جامعه های 

دیربورن شده است.
بر  عالوه  امریکا  محلی  و  فدرال  جاسوسی  برنامه های 
مسلمانان شناخته شده امریکایی بر آن دسته از مسلمانان 
فقیر و متعلق به طبقه کارگر که در مراکز شهرها زندگی 
می کنند نیز تمرکز کرده است و ماموران پلیس محلی و 
را  افراد  این  نزدیک  از  شده  استخدام  مخبران  و  فدرال 
امریکا  مسلمانان  از جامعه  بخش  این  دارند.  نظر  تحت 
نادیده  و گروه های حمایت گر  نگاران  روزنامه  از سوی 
گرفته می شوند و از کمترین امکانات مالی و قانونی برای 
مبارزه با جاسوسی های خودسرانه دولت برخوردار بوده 

و بیشترین آسیب و خطرات را می پذیرند.
اتحادیه آزادی های مدنی امریکا با اطالع از این واقعیت 
واحد  بردن  بین  از  باعث  که  کرد  مطرح  را  شکایتی 
جاسوسی از مسلمانان در پلیس نیویورک طی ماه آوریل 
امریکایی  مسلمانان  برای  پیروزی  بزرگترین  این  شد. 
اتحادیه آزادی های مدنی  بود. اگرچه  در سال های اخیر 
امریکا یک سازمان متعلق به مسلمانان نیست اما تعامل 
آن  توانایی  و  دادگاه ها  جمله  از  دولتی  مجراهای  با  آن 
از  جاسوسی  واحد  نظیر  واحدی  بردن  بین  از  برای 
مسلمانان پلیس نیویورک نشان می دهد که مساله تعامل با 
دولت و در عین حال محکوم کردن آن به طور همزمان 
جدید  رویکردهای  آن  بر  عالوه  است.  پذیر  امکان 
اطالعاتی  گفتمان  بر  باید  امریکا  در  مسلمانان  حامیان 
تاثیر بگذارد تا سابقه طوالنی مدت جمع آوری اطالعات 
علیه مسلمانان در امریکا را برجسته کند و در عین حال 
دوگانه مسلمان خوب و مسلمان بد را محکوم کرده و 
گستره سازمانی خود را از پایتخت به دیگر جوامع شهری 
می گیرند  قرار  دولتی  جاسوسی های  بیشترین  هدف  که 

بکشاند.«

مرکل: 
مسلح کردن کردهای عراق 
گامی خطرناک اما مهم است

نخست وزیر فرانسه استعفا داد

حضور 20 تن از رهبران و سران کشورهای جهان در مراسم تحلیف اردوغان
« بیش از 20 تن از روسای جمهور و روسای دولتی 
کشورها برای شرکت در مراسم تودیع عبداهلل گل و 
مراسم سوگند اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه 

در 28 اگست)۶ سنبله( اعالم آمادگی کردند.
به نوشته روزنامه حریت،  جمیل چیچک، سخنگوی 
متعارف  غیر  نشست  یک  خواستار  ترکیه  پارلمان 
مجمع عمومی برای زمان سوگند اردوغان شده است.
حزب  اجرایی  کمیته  نشست  در  حال،   همین  در 
داوود  احمد  شد  گرفته  تصمیم  توسعه  و  عدالت 
پس  ساعت   24 ترکیه  کنونی  خارجه  وزیر  اوغلو،  
پست  جمهور،  رئیس  عنوان  به  اردوغان  سوگند  از 

داوود  اساس  این  بر  بگیرد.  تحویل  را  وزیری  نخست 
به  را  او  اردوغان  که  زمانی  اگست   29 تا   28 از  اوغلو 
الزم  قدرت  و  داده  قرار  پست  این  در  رسمی  صورت 
را برای تشکیل کابینه به او بدهد،  نخست وزیر موقت 
نشست های  ریاست  اردوغان  زمان،  آن  تا  بود.  خواهد 

کابینه را بر عهده دارد.
با وجود اینکه تعداد زیادی از رهبران مجامع بین المللی 
کنند،   شرکت  اردوغان  تحلیف  مراسم  در  است  قرار 
در  ترکیه  مخالف  مهمترین حزب  رهبر  اوغلو،  قلیچدار 

این مراسم شرکت نخواهد کرد. او اعالم کرده به علت 
از  ندادنش  استعفا  اردوغان و  ترکیه توسط  قانون  نقض 
شرکت  مراسم  این  در  اگست   1۵ در  وزیری  نخست 

نمی کند.
با این حال رهبر حزب جنبش ناسیونالیست اعالم کرد 
تحلیف  درمراسم  کشور  سنت های  به  احترام  علت  به 

اردوغان شرکت می کند.
کشورهای  رهبران  آنادولو،  خبری  آژانس  گزارش  به 
ترکمنستان، اوکراین، قزاقستان و توگو در کنار سخنگوی 

مجلس و رئیس دوفکتوی لیبی در این مراسم شرکت 
می کنند.

دفتر  از  ناشناسی  منبع  از  نقل  به  آژانس خبری  این 
نخست وزیری اعالم کرد، عالوه بر این مهمانان، امیر 
قطر، رییسان جمهور بلغارستان، مولداوی، مقدونیه، 
اتیوپی، قبرس ترک نشین،  آلبانی، سومالی، کوزوو، 
معاون رئیس جمهور گامبیا، غنا و بوسنی و هرزگوین 

نیز در این مراسم شرکت می کنند.
به عالوه سخنگویان مجمع ملی جمهوری آذربایجان 
و ساحل عاج و همچنین نخست وزیران کشورهای 
اردن،  پاکستان،   رومانی، بالروس، گابن، گرجستان، 
حضور  مراسم  این  در  مراکش  و  نیجر  تاجیکستان،  

خواهند داشت.
همچنین سرگئی الوروف ، وزیر خارجه روسیه، توماس 
آلمان،  جواد ظریف، وزیر خارجه  دومزیر، وزیر کشور 

ایران در این مراسم حضور دارند.
با این حال در حالی که دولت چین نماینده ویژه خود را 
برای شرکت در این مراسم می فرستد دولت امریکا هنوز 

اطالعیه ای برای شرکت در این مراسم ارائه نداده است.

بیانیه ای اعالم کرد، نخست وزیر این  دفتر رییس  جمهور فرانسه در 
تقدیم  )دوشنبه(  امروز  را  دولت سوسیالیست خود  استعفای  کشور 

کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر فرانسوا اوالند، رییس جمهوری 
فرانسه  نخست وزیر  والس،  مانوئل  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  فرانسه 
استعفای خود را به اوالند تقدیم کرده و دولت جدید امروز )سه شنبه( 
با توجه به خط مشی ای که رییس جمهوری برای فرانسه ارائه کرده، 

تشکیل خواهد شد.
استعفای دولت مانوئل والس یک روز پس از آن صورت گرفت که 
آرنو مونتبورگ، وزیر اقتصاد چپ گرای فرانسه خواستار سیاست های 
جدید اقتصادی شد و درخواست کرد تا بودجه با وسواس بیشتری 

تنظیم شود.
داد،  گزارش  عربی  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  حال  همین  در 
رییس جمهوری فرانسه از مانوئل والس خواسته است تا دولت جدید 

را تشکیل دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اوالند پس از انتقاد آشکار 

وزیر اقتصاد از سیاست های مالی دولت کابینه را منحل کرده است.

                                                                                                                الجزیره



تکلیف تبلت ها چه می شود؟
هر بار که در حال استفاده از تبلت تان هستید و صفحۀ جدیدی را باز می کنید یا 
رفرش می کنید، امواج الکترومغناطیسی در حال ساطع شدن هستند. این امواج در 
مورد آی پدهایی که به وای فای متصل اند، حتا موقعی که دستگاه خاموش است 

هم ساطع می شود.
این کمپیوترهای کوچک موارد استفادۀ زیادی دارند، به خصوص برای گروه سنی 
کودکان که عاشق بازی کردن با تبلت ها هستند. شاید اگر طرف داران تبلت ها را 
الکترومغناطیسی  امواج  تابش  بقیه در معرض  از  بیشتر  کنیم، کودکان  گروه بندی 
قرار داشته باشند؛ به خصوص که اغلب اوقات این دستگاه ها را نزدیک به بدن شان 
می تواند  امواج  این  تابش  مقدار  نیست چه  که مشخص  آن جا  از  می دارند.  نگه 
نشده  اعالم  هم  دستگاه ها  این  برای  استندردی  استفادۀ  میزان  باشد،  دردسرساز 

است.

اولین نشانه احساس سرگیجه یا تهوع
می خواهند  اعضای شان  از  که  هستند  آنالینی  اجتماعی  گروه های  انترنت  در 
بقیه به اشتراک  با  تازه وارد  این تکنالوژی های  از  تجربیات شان را دربارۀ استفاده 
بگذارند. بارها دیده شده است کاربران اعالم کرده اند که بعد از استفاده از تبلت 
یا آی پد حالت تهوع پیدا کرده اند یا دچار سرگیجه شده اند. البته هنوز تحقیقات 
دربارۀ این مشکالت چیزی را ثابت نکرده و بعضی ها دلیل این مشکالت را در 
باال و پایین کردن صفحه ها و نوری که به صورت متقاطع به چشم تابیده می شود، 

می دانند.
در مقابل این افراد، بعضی از پزشکان گفته اند ممکن است تعدادی از افراد بیشتر 
حتا  افراد  این  باشند.  داشته  حساسیت  الکترومغناطیسی  امواج  به  نسبت  بقیه  از 
ممکن است بی خوابی، میگرن و خسته گی مفرط را هم تجربه کنند که البته دلیل 

بالینی ندارد.

رژیم تان را آنتی اکسیدانی کنید!
چه به این امواج حساسیت داشته باشیم و چه حساسیتی در کار نباشد، باید به 
خاطر داشته باشیم که وظیفه داریم از خودمان مراقبت کنیم. اولین راه حلی که 
برای مراقبت کردن از خودمان و اطرافیان مان در مقابل این اشعه ها می توانیم داشته 
باشیم، رژیم غذایی ماست. می گویید چه ربطی دارد؟ رژیم غذایی مناسب می تواند 

مقاومت بدن را باال ببرد و ایمنی اش را تقویت کند.
از  غذایی سرشار  رژیم های  باید  امواج هستند،  این  معرض  در  مرتبًا  که  افرادی 
آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنند. دلیل این انتخاب این است که آنتی اکسیدان ها 
رادیکال های آزاد موجود در بدن را خنثا می کنند و به این امواج اجازه نمی دهند 

به DNA آسیبی برسانند.
که  موادی  به خصوص  برندارید؛  میوه ها  از سر سبزیجات و  به هیچ وجه دست 
اکسیدان ها  آنتی  از  بیشتری  مقادیر  مواد شامل  این  دارند.  تری  رنگ های روشن 
آنتی  از  که  است  محصوالتی  از  یکی  رزماری  داده اند  نشان  تحقیقات  هستند. 
اکسیدان ها غنی شده است. داشتن رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها ایمنی 
بدن را باال می برد، مانع احتقان می شود و در عین حال از DNA شما به خوبی 

مراقبت می کند.

غرق  در  امواج موذی
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بخش دوم

سيد احسان راست گو

مقدمه:
که  شد  آغاز  زمانی  از  خیانت  اولین 
ابلیس در برابر فرمان خداوند، ناسپاسی 
در  و  سجده  برای  او  فرماِن  از  و  کرد 
اصل احترام گذاشتن به آدم، تمرد کرد. 
این خیانت نه تنها در حق خود ابلیس، 
ملکوت  حق  در  و  آدم  حق  در  بلکه 
اعلی روا داشته شد. ادامۀ این خیانت، 
در  و  ممنوعه  میوۀ  خوردن  به  منجر 
ادامه، فرود آدم و هوا از بهشت به زمین 
و سرانجام منجر به حادثۀ قابیل و هابیل 

و... گردید.
را  خیانت  تا  داریم  قصد  مقاله  این  در 
انواعش را  آن و  ایجادِ  معنی و عوامل 
بیان کنیم و برای اتمام مطلب نیز نکاتی 
را برای جلوگیری از خیانت بیان داریم.

چیستی خیانت:
و  دادن  فریب  به  را  خیانت  عده یی 
هم  شماری  می کنند،  معنی  زدن  گول 
 .  ... و  می دانند  امانت داری  را ضد  آن 
با خواندِن این مقاله متوجه خواهید شد 
که خیانت در هر عرصه یی وجود دارد؛ 
در عرصۀ شخصی، در عرصۀ گروهی، 
در عرصۀ ملی و ... . پس معنی خیانت 
خیانت  دزدی  باشد.  این  از  فراتر  باید 
است، هوو ]=امباق[ آوردن بر سر زِن 
اول خیانت است، احتکار خیانت است، 
ترور خیانت است، فریب دادن و گول 
زدن خیانت است، تهمت زدن خیانت 
حوزۀ  خیانت  که  می بینید   . و...  است 
بسیار گسترده یی دارد که نمی توان فقط 
فقط  یا  است  امانت داری  ضد  گفت 
که خود  چرا  است.  دادن  فریب  گفت 

فریب دادن، نوعی خیانت است.
خیانت در همۀ عرصه ها وجود دارد.

وجود  احساس  نوع  همه  در  خیانت 
دارد.

خیانت در همه نوع عمل وجود دارد.
چیزی  علیه  است  عمل  نوعی  خیانت 

یا کسی.
خیانت نوعی عمِل احساسی یا جسمی 

است.

»خیانت  گفت  می توان  اساس  این  بر 
علیه  جسمانی  احساسی،  است  عملی 

چیزی یا کسی«.
حال می خواهد این احساس عشق باشد 
یا نفرت و ...، شخص یک نفر باشد یا 

ملتی.

انواع خیانت:
ابتدا می خواستم عوامل ایجاد خیانت را 
بیان کنم، اما گفتم بهتر است ابتدا انواع 
به راحتی  بتوان  تا  کنم  بیان  را  خیانت 

عوامل ایجاد خیانت را بیان کنم:

از جملۀ انواع خیانت:
۱ـ تروریست و ترور:

تروریست به کسی می گویند که به جاِن 
کسی یا چیزی مهم، سوءقصد می کند. 
یعنی قصد دارد کسی یا چیز مهمی را 
از بین ببرد. این عمل انجام شده را ترور 
می گویند. ترور نوعی خیانت است که 
ممکن است شخص در حق چیزی یا 
کسی انجام دهد. به عنوان مثال: کشتن 
علما، کشتن روحانیون، کشتن مقامات 

عالی رتبۀ مملکتی و ... .
مخصوص  ترور،  که  کنید  فکر  شاید 
اما شامل اشیا هم  اشخاِص تنها است. 
اشیایی  از  دسته  آن  منظور  و  می شود 
است که مهم هستند. اشیایی که در حد 
یک مقام عالی رتبه یا یک دانشمنِد مهم 

هستند.
کسی که شخصی مهم را ترور می کند، 
در اصل مردمی را از خیر و برکِت علم 
او محروم  دانایِی  و هوش و درایت و 
حق  در  خیانت  یعنی  این  و  می کند 
خانوادۀ  حق  در  خیانت  حتا  و  مردم 
آن شخص. همین برای اشیای مهم هم 

صادق است. 

۲ـ احتکار:
موضوعی  همان  با  رابطه  در  احتکار 
بیان کردم، یعنی محروم  قباًل  است که 
کردِن مردم از شیء مهمی که به آن نیاز 

ضروری دارند.
مخفی  و  کردن  انبار  اصل  در  احتکار 
کردِن یک شیء یا جنس بسیار ضروری 

و مورد نیاز مردم می باشد، تا به هنگام 
کمبود و گرانی، آن را وارد بازار کنند.

مردم  حق  در  خیانت  نوعی  خود  این 
است.

۳ـ عدم آگاهی و اطالع رسانی:
عدم آگاهی و اطالع رسانی، چه شخصی 
باشد و چه گروهی، خیانت به شخص 

و گروه می باشد.
پی  گروهی  یا  شخصی  کنید  فرض 
که  است  موادی  دارای  آب  که  می برد 
ذهنی،  و  عاطفی  نظر  از  را  اشخاص 
یا  اختالل می کند. چنین شخص  دچار 
اطالع رسانی  و  آگاهی  وقتی  گروهی 
نکند، در حق مردم خیانت کرده است. 
چرا که با عدم اطالع رسانی خود، سبب 
مردم  بیشتر  ذهنِی  و  عاطفی  بیماری 

می شوند.

۴ـ دوجانبه گرایی:
و  دارد  بارز  نمونۀ  یک  دوجانبه گرایی 
بهترین  است.  جاسوسی  کلمۀ  همان 
بدبخت  »سخن چین  آن،  دیگر  نمونۀ 
نمونۀ  یک  می باشد.  است«  هیزم کش 

دیگر آن، آوردِن هوو بر سر زن است.
اشخاصی هستند که در دو گروه، خود 
را نفوذ می دهند. حال این نفوذ ممکن 
نفع  به  یا  طرفین  از  یکی  نفع  به  است 
اصل،  در  این  اما  باشد.  سوم  طرِف 

خیانت به هر دو گروه  می باشد.
بین  به هم زدن  برای  که  هستند کسانی 
حقایِق  و  می کنند  سخن چینی  دیگران 
نادرستی را بین آن ها پراکنده می کنند و 
با این سخن چینی، در حق این اشخاص 
که  هرچند  می کنند.  خیانت  گروه ها  و 
ممکن است شخص هیچ سود و بهره یی 
برای هیچ طرفی به حاصل نیاورد و حتا 

برای خودش.
اشخاصی هم هستند که بر سر زن اول 
بدون  آن هم  می گیرند،  دوم  زن  خود، 
رضایت و مشورِت زن اول، و این خود 

خیانت در حق زن اول است.
مثال های زیادی از این قبیل وجود دارد 

که بیان آن ها دیگر ضروری نیست.

بخش نخست

نکاتی پیرامون 
چیستِی 

خیانت و محرِک 

ایجاد آن



بخش چهــارم و پایانی

نویسنده: ریوان سندلر - استاد مطالعاِت ایرانی 
در دانشگاه تورانتوی كانادا

برگردان: دکتر علی رضا شمالی 
قلمرو  به  غزل  دامنۀ  گسترش  باِب  در  خود  بهبهاني 
تکاپویي  چنین  همراه  که  چالشي  و  اجتماعي  زنده گي 

است، چنین می گوید:
از همان نخستین روزها، شعر من بازتاِب تأمالتم در باب 
که  تأمالتی  است؛  بوده  دورانم  اجتماعِي  زمینۀ  و  زمانه 
ریشه در واکنش هاي فردي و احساسِي من به اوضاع و 
احساس هاي  هیچ گاه  من  دارد.  جامعه  بر  حاکم  احواِل 
دروني و فردي و خصوصِي خویش را فراموش نکرده ام 
تا به بهاي این فراموشي به شعرهاي سراپا اجتماعي رو 
کنم. از همین رو، شعرهایم بیشتر و بي آن که خودآگاهانه 
چنین بخواهم، رو به سوي واکنش هاي دروني ام دارد. به 
دیگر سخن، من در واکنش به جهان اجتماعي و سیاسي 
بیروني، به درون خویش رو مي کنم و در آن جا یافته هایم 

را به زبان شعر مي ریزم.13
 به همین قرار، »پرواز تواني آیا؟« واکنش هاي گوناگونی 
را تصویر می کند که حال و روزِ زندانی سیاسی در درون 
شاعر برانگیخته و شعلۀ شعرش را برافروخته است. در 
زندانی  آزادی  که  ملموس،  واقعه یی  از  او  حال،  عین 
باشد، بهره می جوید تا تعبیرهای متعارف دربارۀ شعر را 
به راستي  شاعر  یک  آیا  که  مي پرسد  او  کشد.  چالش  به 
و  نیازموده  هیچ گاه  که  زنده گي یي  شیوۀ  دربارۀ  مي تواند 
بهبهاني  که  است  چنین  بسراید؟  شعر  آزمود،  نمي تواند 
زنده گي  »تلخي«  ترسیم  در  »شیرین«  معنای شعرهاي  به 
و زمانۀ مدرن به دیدۀ شک و انکار مي نگرد و در همین 
شعر شجاعانه از خویش مي پرسد که آیا به راستي نشستن 
و شعر سرودن هیچ دردي از کسي دوا خواهد کرد؟ و آیا 
به راستي شعر مي تواند از آستانۀ اندیشه ها و احساس هاي 
فردي فراتر رود و چیزي را در جهان واقعیت دگرگون 

سازد؟
 وقِت آن است که به سویۀ دیگري از شعر بهبهاني نیز 
بپردازیم و از آن »تو«یي نشان بجوییم که در بسیاري از 
 Dick) سروده هاي وي روی نموده است. دیک دیویس
Davis( در پژوهش خویش در بارۀ سبک شعر پارسي 
در سده هاي میانه به این داوری رسیده است که »تو« نه 
یا کوتاهی به چشم می خورند که در  »بلند  در شعرهاي 
آن ها شاعر به سان یک درباری و »تو« به سان سلطان روي 
بلندجایگاهِ  و  آرماني  طرف  را  »تو«  دیویس  مي نمایند. 
خویش  فروتری  و  ُخردی  به  که  می داند  سراینده یي 
هرگاه  که  است  بوالهوسی  انسان  »تو«  است.  معترف 
بخواهد، مي تواند مهر و عنایتش را از دیگران دریغ کند.

»اگر سراینده به جاي »تو« به فرد سومي اشاره کند، بازهم 
این سخن دربارۀ آن یار غایب صادق است و شاعر، در 
برابر او، خویش را صاحب توانایی، مهر و مقام اجتماعي 
بسیار فروتری مي بیند.« 14 این راه و رسم نابرابري رتبه 
و شأن شاعر و »تو« )و یا »او«( نه تنها در مورد درباری و 
سلطان، بلکه نسبت به رابطۀ بین شاعر و معشوق، شاعر 
و دوست، رابطه هاي میان اعضای خانواده و بنده و خدا 
در  که  »تو«یي  دید،  خواهیم  چنان که  است.  صادق  نیز 

شعر بهبهاني طرف گفت وگوهاي شاعر است از این لون 
نیست. »تو«ي بهبهاني کارکردی یک سره دیگر دارد که با 
نقش و دل مشغولی های اجتماعی و سیاسی شاعِر مدرن 

همخوان شده است.
»چه سکوت سرد سیاهي« شعري است به تاریخ هفدهم 
این  اسالمی. در  انقالب  آوان دوران  شهریور 13۵7، در 
شعر نیز روي سخن با »تو«یي ناشناس دارد گرچه شاعر 
آن را به ارژن قارون تقدیم کرده است: شعر با تکرار این 
مطلع: »چه سکوت سرد و سیاهي!« آغاز می شود و آن گاه 
ادامه مي دهد که در این سیاهي و سکوت نه نشاني از »تو« 

و نه پایاني براي این گریۀ یک ریز است.
 نه به چهرۀ تو خراشی
ز درون خسته، نشانی

نه به سینۀ تو، خروشی
ز دل شکسته، گواهی

چه به جز دمیدن سرخی
که شکفته از گل زخمی؟

از  از وحشت  با چشمان فروبسته  به نسیم که  شاعر رو 
»کوچۀ شهیدان« مي گذرد، چنین مي گوید:

چو فروغ نیزه ببینی
ز گلوله برحذرم کن

مخاطب،  از  پاسخي  بي هیچ  گاه  گرچه  شنیدن،  و  گفتن 
روز  و  حال  در  شاعر  اندیشه ورزي  از  بزرگي  بخش 
»تو«،  مي دهد.  سامان  را  سیاسي  و  اجتماعي  شخصي، 
گرچه ندانیم که چه کسي یا چه چیزي است، در کانون 
خالقیت شاعر مي نشیند، سیل واژه گان شاعرانه را به سوي 
خویش روان مي کند و گه گاه نیز پاسخي به پرسش هاي 
شاعر مي دهد. »تو« به سان یکي از دو پایۀ گفت وگوهاي 
از  دوري  با  که  مي بخشد  آن  توان  بهبهاني  به  شاعرانه، 
شیوه هاي فیلسوف مآبانه دریچه یي تازه براي اندیشه کردن 
در احوال زمانه بگشاید. به راستي، بهبهاني به یاری »تو« با 
جامعۀ خویش سخن مي گوید و چنین است که »تو« تنها 

ابزاری در خدمت سروده پردازي نیست.
افزون بر این، گفت وگوي شاعرانه با یک »تو«ي ناشناخته، 
مفاهیِم  از  گوناگون  معنایابي هاي  و  تفسیرها  بر  را  راه 
متعارف مي گشاید. بدین روي گاه هست که گویي شاعر 
در گفت وگوي با »تو« به احوال دروني خویشتِن خویش 
شده اش  برباد  آرزوهاي  و  نومیدي ها  از  و  مي جوید  راه 
احوال  همان  بهبهاني  چیره دستي  باز،  اما  مي گیرد.  نشان 

دروني را به دغدغه هاي اجتماعي پیوند مي زند:

 بودی آن نازنین عروسک عشق
که تو را ساختم ز موم خیال...

تن نرمِ ترا نهان کردم
در پرند سپید جامۀ شعر
بر رخ پاک تر ز مرمر تو

خط و خالی زدم به خامۀ شعر
این نخستین بیت ها از »عروسک مومی« سرودۀ سال هاي 
دور و دیر، به ظاهر با عروسک سخن مي گویند. بهبهاني، 
اما، عروسک را با ویژه گی هایی چون هوشمند و فاخر و 

نو توصیف می کند که در شعر می پسندد:
وه! چه شب ها که با نوک مژگان

ز آسمان ها ستاره دزدیدم
تا که آویز گردنت سازم

یک به یک را کنار هم چیدم...
تا دهم بوی خوش به سینۀ تو

عطر صبح بهار آوردم
هیچ  است،  مومي  عروسک  ستایش  سراپا  که  شاعر  اما 

پاسخي از عروسک نمي شنود:
لیک افسوس هرچه کوشیدم

پیکر مومِی تو گرم نشد
روزی از روزهای گرم خزان

بنشاندم در آفتاب ترا
رفتم و آمدم چه دیدم... آه

کرده بود آفتاب، آب، تو را
آیا این شعر پرده از شکست شاعر برمي گیرد و حکایتي از 
پایان دورۀ آفریننده گي اش به میان می آورد؟ آیا از کوتاهي 
او در سرودن و گفتن از زبان آن عروسک خبر مي دهد؟ 
و  مي افکند  برآفتاب  را  جامعه  ناکارآیي  و  یا شکست  و 
ناهموار  روزگار  و  ناساز  زمانۀ  درین  آدمي  نومیدي  از 

مي گوید؟
»جاي  دفتر شعرش  بر چاپ سومِ  یادداشتي  در  بهبهاني 
به  سرودن  کار  پیش  ها  سال  از  که  مي آورد  یاد  به  پا« 
شیوۀ » تازه و از جایگاه یک زن« را با کاربست واژه گاني 
که بیشتر با زنده گي زنان قرین شده است، مانند »دامان« 
جا  همین  این همه،  با  است.  کرده  آغاز  »گوشه نشین«،  و 
نیز بهبهاني بر ارزش تجربۀ شخصي به سان سرچشمه یي 
یک  هنري  »کار  مي نهد،  انگشت  شاعرانه  الهام  براي 
هنرمند در واکنشي مستقیم یا غیرمستقیم به شرایط زمانه 

پدیدار می شود.
سان  بدین  نیست.«  بیش  آیینه یی  هنرمند  که  به راستی   

در  که  بنیادینی  نقش  با  شاعرانه،  گفت وگوي  که  است 
ساختار شعر بهبهاني دارد، به کار کنار زدِن مرز خیالین 
میان آن چه دروني و شخصي است و آن چه همگاني و 
اجتماعي است مي آید. بسا که بهبهاني از زبان یک زن، یا 
به نماینده گي از شاعران و یا حتا مردمان کوچه و بازار 
شعر مي سراید و همۀ آنان را هنرمندانه در زیر چتر گفت .

گوي شاعرانه گرد هم مي آورد.
سال  به  سربی«  قانون  چنین  »با  عنوان  با  که  شعري  در 
این  به  پاسخ  در  بهبهاني  است،  رسیده  چاپ  به   13۶0
معما، که چه گونه باید با دستگاه سرکوب و قانون هایش 
شد،  روبه رو  مي کشند  بند  به  را  باورها  و  سخن ها  که 

می گوید: » با چنین قانون سربی خاموشی را ناگزیرم«.
در این جاست که شاعر نگاهي سرد و ناقدانه به خویش 
دارد: آیا نگران از دست رفتِن نام و آوازۀ خویش است که 
چون برده یي در برابر خداونداِن قدرت سر خم مي کند؟ 
او  دیگرانی چون  و  که شاعر  اند  قانون هاي سرکوب گر 
زشتی  »هرچه  انداخته اند:  حقارت بار  حال  چنین  به  را 

می پسندم، هرچه خواری می پذیرم«.
و  استبدادیان  به  آدمیان  متعارِف  پاسخ  تقیه  و  سکوت   
قانون هاي سرکوب گر آنان است. سکوت، اما روح شاعر 
را خموده می کند و شاعِر ناتوان از کاربسِت واژه گان را 
به گرداب خطرخیِز خاموشي مي سپارد تا سرانجام درکام 
نابودي فرو رود. با سرکوب شاعر هر فصل عمِر او خزانی 
بیش نیست که در آن امید جوانه زدن و آرزوي شکوفایي 

هر دو بر باد رفته اند.
 ای درختان تناور »پنجه زن در چشم اختر
من تُنُک شاخی هراسان از تبرداران پیرم...

وحشت بی اعتباری، لرزه دارد پیکرم را
خسته از ناپایداری، سایه یی در آبگیرم

نه  اگر  بهبهاني،  یا خاموشی گزید؟  باید گفت  آیا  سخن 
بوده  گزینشی  و  پرسش  چنین  دل مشغول  گاه  پیوسته، 
است؛ پرسش و گزینشي که هم زمان، شاعرانه، شخصي و 

دروني و جهان شمول و بیروني است:
می نویسم و خط می زنم
کانچه گم شده پیدا کنم

وان تخیّل آشفته ها را
واژه بخشم وگویا کنم...
در خیال پُر از گرد من

نقش روی تو بی رنگ شد
پلک خسته به هم می نهم
کانچه مانده تماشا کنم...
من چه گونه مجّسم تو را

زین بخار پریشا کنم...
گفته ای که چه خواهم ز تو؟
این بگو که چه می خواستم

شد تهی ز تمنّا دلم
پیش از آن که تمنّا کنم

از  تا  مي دهد  فرصتي  بهبهاني  به  شاعرانه  گفت وگوي 
آستانۀ فرد و حاِل دل گفتن با خود به فراسو گام نهد و با 
جامعه و سرنوشِت خویش درگیر شود و آنگاه سرگذشِت 
این درگیري و دست اندرکاري را در آینۀ شعرش بازتابد. 
بهبهاني  سروده هاي  به  شاعرانه  گفت وشنید  روي  بدین 

طنیني روزآمد و فراگیر مي دهد.
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داکتر امین حبیبی/آگاه روابط بین الملل
تشکر از جناب احمد ولی مسعود و دوستان دیگری 

که امروز این نشست را برگزار کرده اند.
و  است  ملی  طرح  یک  است  شده  ارایه  که  طرحی 
دوستان ما در کنفرانس آجندای ملی از چندین سال 

بدینسو دنبال این طرح بوده اند.
است  نکته یی  اینجا چند  در  اساسی  و  مهم  موضوع 
که می خواهم سوال کنم و آرزو دارم دوستان به آن 

پاسخ دهند.
ارتباط  در  که  ما  خارجی  دوستان  وقت ها  بعضی 
ما  که  می گفتیم  می پرسیدند  افغانستان  معضالت  به 
دموکراسی سویس را نمی پذیریم؛ همۀ این نگرانی ها 
با  افغانستان  در  دموکراسی  که  دیدیم  و  بود  جا  به 
چالش مواجه گردید، این یک حرف طبیعی است و 
آهسته  این گونه چالش ها رونما می گردد و  همواره 

آهسته از میان برداشته خواهد شد.
زمانی که از دولت وحدت ملی صحبت می شود به 
عنوان یک کارشناس در ذهن من این موضوع تداعی 
است  آمده  پیش  که  است  مشکلی  این  که  می گردد 
طرحی  بحرانی  حالت  این  به  که  می خواهیم  ما  و 

در  هم  فوایدی  می تواند  این طرح  کنیم؛  پیشنهاد  را 
بحران سیاسی  از  که  این  از جمله  باشد  داشته  قبال 
جلوگیری می کند؛ در واقع فرصت خریداری می کنیم 
داشته  را  کارکرد خود  هم  طرح  این  که  آینده  برای 
باشد و هم از تشویش بخش هایی از جامعه که خود 

را در حکومت نمی بینند، می کاهد.
اما سواالتی که مطرح می شود اینکه ما به دنبال این 
ما در  پنداشت است که  این  به  آیا  ساختار می رویم 
ساختار سیاسی مشکل داریم؟ یا اینکه مشکلی پیش 
شده  پیشنهاد  طرح  این  آن  حل  برای  و  است  آمده 
است و برای روندهای بعدی  پروسه های دموکراتیک 
مشکِل  سیاسی،  زعامت  مشکل  و  کند  کار  می تواند 

بزرگی نمی تواند باشد.
مورد دیگری که مطرح می گردد این که بر بنیاد این 
افغانستان دو  انتخابات های بعدی در  آیا در  ساختار 
دنیا  به جایی روندی که در  پیروز خواهد شد؟  نفر 

معمول است.
آیا ما به عنوان یک ملت می توانیم فردِ اول کشور خود 
انتخابات به پیروزی برسانیم یا این که،  را از طریق 
انتخابات بخواهی، نخواهی به چالشی مواجه می گردد 

و بر بنیاد آن دو نفر پیروز می گردد و انتخابات معنی 
خود را از دست می دهد.

نسرین ابوبکر گروس/نویسنده
چند  ندارم  تبصره یی  دوستان؛  همه  با سالم خدمت 

خواهش دارم که خدمت تان عرض می کنم.
دو تا خواهشم برای سیمینارهای بعدی کمک میکند 
که این است: ما اگر هر قسمت ساختار ارایه شده را با 
مواد قانون اساسی ربط بدهیم؛ چون شما می دانید که 
دولت یا حکومت وحدت ملی باید تحقق کننده یی 
قانون اساسی باشد و این مورد برای ما بسیار کمک 
میکند تا بدانیم که چقدر مواد قانون اساسی در این 

ساختار آمده است.
ولی  احمد  جناب  اگر  که  است  این  دیگرم  پیشنهاد 
مسعود شما لطف کنید و یک نسخه یی میثاق حقوق 
اقوام سازمان ملل متحد را در سیمینارها داشته باشید، 
چنین این مورد تنها آرزو ما نیست بلکه ملل متحد 
هم در این زمینه میثاقی دارد و بسیار خوب می شود 

که همه از  آن آگاه باشند.
لطفًا  که  این  است  نخبه گان  برای  که  سومی  گپ 
حل  برای  را  ساختار  این  مختلف  قسمت های 
خوب  بسیار  دهند  ارتباط  داریم  ما  که  بحران هایی 
می شود؛ حداقل برای من بسیار آموزنده خواهد بود.
                                                  ادامه دارد
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زاخیل وال مورد بازپرس...
حقوق  تا  داشت  نخواهد  را  نیاز  مورد  درآمد  دولت 
به  قادر  بپردازد و درصورتی که دولت  را  کارمندانش 
در  بحران جدی  نباشد،  کارمندانش  پرداخت حقوق 

کشور شکل خواهد گرفت.
صورت  در  می دهد،  هشدار  همچنین  مالیه  وزیر 
خواهد  مجبور  دولت  انتخابات،  روند  طوالنی شدن 
شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از 

کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
طوالنی شدن  که  گفت  بی بی سی  به  زاخیلوال  آقای 
انتخابات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور 

شده است.
شکوۀ متهم

آقای  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
زاخیل وال خود متهم به ضربه زدن به اقتصاد کشور 

است. 
در هنگام کاروزارهای انتخاباتی، رسانه های بین المللی 
گزارش هایی را به نشر سپردند که در آن از استفادۀ 
غنی  اشرف  سود  به  دولتی  امکانات  از  زاخیل وال 

احمدزی پرده بر می داشت. 
آقای  که  می  گوید  همگرایی  و  اصالحات  تیم  حاال 
زاخیل وال تمام وقت مصروف کمپاین  های انتخاباتی 

بوده است. 
و  اصالحات  تیم  سخنگوی  سانچاره  گی  فاضل 
ندارد  حق  زاخیل وال  آقاي  اوالً  می  گوید:  همگرایی 
از معاش ماموران دولت سخن بگوید چرا که او تمام 
نشست هاي  در  شرکت  و  کمپاین  به  را  خود  وقت 

امور  به  رسیده گي  فرصت  و  مي گذراند  سیاسي 
اقتصادي و مدیریت وزارت را ندارد. 

این  که  نیست  معلوم  ثانیا  سانچاره کی،  نوشتۀ  به 
همه تکس و عواید و مالیه که شیرۀ جان تجار ملي 
را  کننده گان  وصادر  واردکننده گان  و  وسوداگران 

کشیده به کجا مي رود؟ 
او نوشته است: ثالثا ادعاي رییس صاحب جمهور که 
از  بیش  بود  گفته  نماینده گان  مجلس  در  زماني  یک 
هفت میلیارد دالر ذخیره داریم تا پنج سال دیگر بروید 
پیسه در ذخیره  این  آیا  پلو وچلو بخورید، چه شد، 

هست یا خیر؟ 
سال  چهاده  در  اگر  رابعا  است:  گفته  سانچاره گی 
کشور  عواید  چشمه هاي  نشده  قادر  دولت  گذشته 
مامورین  معاش  حداقل  که  کند  فعال  گونه یي  به  را 
وبرخي نیازهاي ابتدایي در داخل کشور را تأمین کند، 
پس باید مقامات سکتور اقتصادي و پالیسي سازان این 

عرصه مورد بازخواست جدي قرار گیرند. 
زاخیل وال  آقاي  که  گفته  همچنان  سانچاره گی 
و  اموال  با  که  گیرد  قرار  جدي  بازپرس  تحت  باید 

سرمایه هاي پولي افغانستان چه کرده است.
به  نسبت  امسال  درآمد  مالیه،  اعالم وزارت  براساس 

سال گذشته 2۵ درصد کاهش یافته است.
وزیر مالیه درباره جزئیات این خسارت های اقتصادی 
و کاهش درآمد دولت افغانستان اطالعات زیادی ارائه 
نکرد، ولی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که وابستگی 
بودجه افغانستان به کمک های بین المللی باعث شده 

که این بودجه همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.
در سند بودجه سال 1393 افغانستان نیز وزارت مالیه 

افغانستان یادآور شده بود که بودجه عادی امسال که 
از درآمد داخلی تامین می شود، نسبت به سال گذشته 
دالر(  میلیون   1۶0 )حدود  افغانی  میلیارد   9 کاهش 

خواهد داشت.
نیز  خارجی،  کمک های  میزان  کاهش  آن  بر  عالوه 
درسال  افغانستان  دولت  بودجه  به  را  فزاینده  فشار 
کاهش  دلیل  است.  کرده   وارد  خورشیدی  جاری 
کمک ها عدم امضا موافقت نامه امنیتی میان آمریکا و 
افغانستان و عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، 
همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است.

در ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان 44۶ میلیون 
دالر اعالم شده بود که به نظر می رسد اکنون این میزان 

به مراتب بیشتر از این باشد.
عالوه برآن در بودجه امسال 479 میلیون دالر نیز از 
منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی 
با  که  کرده  اعالم  بارها  تاکنون  دولت  که  بود  شده 
به  قادر  تنها  نه  معادن  قانون  هنگام  به  تصویب  عدم 
تامین این مقدار بودجه نشده بلکه باعث فرار سرمایه 
شماری  است،  شده  کشور  این  از  خارجی  گذاران 
به  را  نیز کمک های خود  کنندگان خارجی  از کمک 

دولت افغانستان به این دلیل منجمد کرده اند.
نیاز وزارت  بودجه عادی و توسعه یی مورد  مجموع 
مالی 7.9  افغانستان درسال جاری  نهادهای دولت  و 
مالیه  به گفته وزارت  بود که  دالر اعالم شده  میلیارد 

7.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.
از این مقدار 2.3 میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.1 
تامین  باید  خارجی  منابع  کمک های  از  دالر  میلیارد 

می شد.

نورستان به دست طالبان...بحـث اشـتراک کنـنده گـان
نشست  یک  طی  نماینده گان،  مجلس  در  نورستان  مردم   
خبری در کابل گفت: » نورستان یک والیت سرحدی و نا 
امن است. در آنجا اردو، پولیس نظم عامه و لوای سرحدی 
و  نورستان  مرکز  پارون  از  به جز  اکنون  ندارد؛ هم  وجود 
این  مناطق  درصد   80 دیگر  ولسوالی ها  از  برخی  مراکز 

والیت به دست مخالفین اداره می شود«.
این نماینده مردم هشدار داد: در صورتی که دولت، در عرصه 
تجهیز و فرستان نیروهای بیشتر به نورستان توجه نکند؛ این 

والیت به زودی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
به گفته وی، هجوم طالبان پاکستانی، حمالت راکتی نظامیان 
از  نادرست  معلومات  ارایه  و  دولت  توجهی  بی  پاکستان، 
نا  سوی برخی مقام های محلی این والیت از علت اصلی 

امنی ها در نورستان است.
آقای موحد تصریح کرد: »همه روزه مردم نورستان به ویژه 
علمای دین، توسط طالبان کشته می شوند و مردم با جرات 
به مساجد، مدرسه و اماکن عامه رفته نمی توانند و کسانی 
که از حکومت دفاع کنند، شب هنگام توسط طالبان از خانه 

اش بیرون برده شده و کشته می شوند«.
قومی  بزرگان  از  یکی  حیدری  عبدالباری  حال،  همین  در 
ولسوالی برگمتال نورستان گفت: » ولسوالی های برگمتال و 
کامدیش از ۵ سال به این سو در محاصره طالبان قرار دارد 

و راه های مواصالتی آن مسدود می باشد«.
طالبان  دست  به  نورستان  ولسوالی  چند  افزود:  حیدری 
سقوط کرده و تعدادی از ولسوالی های این والیت در حال 

سقوط قرار دارد.
به گفته وی، حمالت راکتی نظامیان پاکستانی از مشکالت 
دیگریست که دامن گیر مردم این والیت شده و دولت از 
المللی  بین  مراجع  طریق  از  دیپلماتیک  و  نظامی  مجرای 

کاری انجام نداده است.
به گفته آنان، مهاجرین پاکستانی در خانه های ساکنان برخی 
نظامیان  راکتی  حمالت  ترس  از  که  نورستان  قریه های 
پاکستان مجبور به کوچ شده اند، جابجا شده اند و معلوم 
نیست که آنان واقعًا مهاجر هستند یا عمال نظامیان پاکستانی 

در مناطق سرحدی افغانستان اند.
نماینده گان مردم نورستان از دولت افغانستان خواستند که 
از  نورستان  والیت  پاکسازی  منظور  به  را  نظامی  عملیاتی 
وجود طالبان اجرا کرده و نیروهای نظامی بیشتری در این 
مهاجرین  هم  و  سازد  مستقر  پیشرفته  تجهیزات  با  والیت 

پاکستانی را شناسایی و تفکیک کند.
با این وجود، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله 
والیت  نورستان  گفت:  نورستان  مورد  در  یکشنبه  روز 
صعب العبور است و امکانات نظامی در این والیت از طریق 

هوا فرستاده می شود.
آقای صدیقی تاکید کرد که حرکات مخالفین در نورستان 
تحت کنترل است و مخالفین به هیچ صورتی توان سقوط 

دادن این والیت را ندارد.

72 مـحل رای گیـری...
انتخابات طی یک نشست خبری اظهار داشت  شکایات 
که کمیسیون انتخابات باید جلسات رسیدگی خود را به 

شکل علنی و با شفافیت کامل به پیش برد.
آقای محسنی تصریح نمود: » انتظار ما این است، آن چه 
که در نتیجۀ تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات به دست 
می آید کم ترین اعتراض و کم ترین شکایات را برانگیزد«.

وی تاکید نمود: در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری، 
تصامیم  و  انتخابات  کمیسیون  کارکردهای  به  نسبت 
این  به  که  اند  آنان موظف  باشند؛  داشته  ها شکایتی  آن 

شکایات ها در اسرع وقت رسیدگی کنند.
تاکید  همچنین  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی 
نمود که کمیسیون شکایات انتخابات آماده گی کامل دارد 
شبانه  به صورت  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  بعد  تا 
کارهای  و  نموده  رسیدگی  انتخاباتی  شکایات  به  روزی 

خود را نهایی سازد.
ریاست  نامزدان  و  انتخابات  کمیسیون  از  محسنی  آقای 
انتخابات  پروسۀ  تر،  تا هرچه سریع  جمهوری خواست 

را به پایان برساند.

مالحظات ما در نظر گرفته...
 اما اگر چنین نشد، نتایج بیرون آمده از ابطال مورد قبول 

ما نخواهد بود.
به گفتۀ این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل، اگر قصد 
از ابطال آرا جداسازی آرای پاک از ناپاک نباشد، دراین 
ما  تایید  مورد  آرا  ابطال  از  آمده  بیرون  نتایج  صورت 
قبلی خود  ما روی حرف های  و همچنان  بود  نخواهد 

تأکید می کنیم.
اشرف غنی  انتخابات  پاچا مجیدی عضو ستاد  اما گل 
هردو  میان  آرا  ابطال  آغاز  از  قبل  می گوید،  احمدزی 
همان  طبق  آرا  ابطال  و  گرفت  توافقاتی صورت  نامزد 
وجود  بهانه جویی  نباید  بنابراین  می رود؛  پیش   برنامه 

داشته باشد.
به گفتۀ این عضو ستاد انتخاباتی احمدزی، پس از ختم 
دنبال  همگرایی  و  اصالحات  تیم  انتخابات  برگزاری 
بنابراین قبل از ابطال آرا باید  بهانه های مختلف است؛ 
حرکت  آرا  ابطال  طرف  به  بعد  و  می گرفتند  تصمیم 

می کردند.

وی تاکید کرد، هر روز یک فرمایش جدید از سوی تیم 
اصالحات و همگرایی مطرح می شود که سبب کندشدن 
مشکل  این  که  بدانیم  باید  اما  گردیده؛  انتخابات  روند 
امتیاز  برای  بل  افغانستان،  مردم  خاطر  به  نه  تراشی ها 

طلبی های بیشتر صورت می گیرد.
او افزود، برای شفافیت روند انتخابات بهتر خواهد بود 
که اجازه داده شود تا کمیسیون انتخابات و ناظران جامعه 
امتیازگیری  به خاطر  ببرند و  را پیش  جهانی کار خود 

مشکل ایجاد نکنند.
ولی عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی افغانستان می گوید، 
برای شفافیت پروسه باید کمیسیون انتخابات در حضور 
ناظران ملی و بین المللی، ناظران هردو ستاد انتخاباتی و 

رسانه ها ابطال آرا را انجام دهد.
ابطال آرا  انتخابات در روند  اگر کمیسیون  او،  به گفتۀ 
بی طرفی خود را حفظ کرده نتواند، رییس جمهور بیرون 
داشت؛  نخواهد  مشروعیت  آرا  ابطال  نتایج  از  آمده 
بنابراین کمیسیون باید توانایی جدا کردن رای سره را از 

ناسره را پیدا کند.
رفیعی، وضعیت افغانستان پس از ابطال آرا را نامشخص 

که کی  می دانند  نامزدان خود  دانسته می گوید، هرچند 
برنده و کی بازنده است؛ اما مساله مهم پذیرفتن شکست 

است و هرکی بازنده شده باید شکست را قبول کند.
زمانی  شکست  ولی  کرد،  تاکید  مدنی  جامعه  رییس 
پذیرفتنی خواهد بود که ابطال آرا قانونی و موجه باشد، 

درغیرآن جنجال ها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی افزود، گفته می شود که حدود ۶۵ در صد آرا تفتیش 
شده؛ بنابراین مطابق به همین ارقام رای باطل شده باید 
بسیار زیاد باشد و ممکن است که رای اصلی ۵ میلیون 

باشد.
روند ابطال آرا از روز گذشته آغاز و ممکن است که تا 
دو هفته دیگر ادامه پیدا کند؛ اما هرچند گفته می شود 
روان  سال  ماه  دوم  هفته  در  باید  انتخابات  نتایج  که 
اعالم شود و مراسم تحلیف نیز در هفته دوم ماه سال 
که  دید  و  شده  منتظر  باید  ولی  شود؛  اجرا  باید  روان 
انتخابات توانایی جداسازیی رای پاک از  آیا کمیسیون 
ناپاک را دارد و آیا تا دو هفته دیگر خواهد توانست که 

نتایج انتخابات را اعالم کند.

د ملت خزانه د ارشف غني احمدزي...
په  افغانستان  په مرکه کې وویل، چې د  ته  ماندګار ورځپاڼې 

مايل زیان کې هېڅوک ګرم نه دي؛ بلکې پړه یې پر حکومت 

ده.

هغه وايي، ناکاره اداره، د مرستو جلبولو لپاره د الزمې کړنالرې 

نشتون او له نړیوالې ټولنې رسه د افغانستان د مناسب تعامل 

او اړیکو نشتون، د عوایدو په راټولو کې د حکومت کمزوري، 

د بېړنیو او خطرناکو وختونو نه وړاندوېینه او د الزمې برنامې 

کې  وختونو  دغسې  په  افغانستان  چې  شوی،  المل  نشتون 

میلیاردونه ډالره زیان وکړي.

اعرتاف  چارواکي  حکومتي  چې  ده  کار  په  وینا،  په  ده  د 

وکړي، چې د دوی د مناسب پروګرام او پالن د نشتون له امله 

افغانستان له دغه ډول مايل زیانونو رسه مخ شوی دی او له 

مايل اړخه یې درست مدیریت نه دی کړی.

د استاد سیحون په اند،  یوازې ټاکنې په دې برخه کې المل 

نه دی، بلکې نور الملونه هم لري او په دې برخه کې د ټاکنو 

ګرمول درسته خربه نه ده.

هلته  خو  کېږي؛  هېوادونو  ټولو  په  ټاکنې  چې  زیاتوي،  دی 

بدلېږي؛  لوړه کچه چارواکي  په  لري،  دوام  فعالیتونه  روزمره 

خو اقتصادي زیانونه نه رامنځته کېږي.

را  ګمرکونو  له  عواید  کې  افغانستان  په  خربه،  په  نوموړي  د 

ټولېږي او یا هم نړیواله ټولنه له افغانستان رسه مرسته کوي، 

کوالی  نيش  او  لري  نه  اړه  پورې  ټاکنو  په  مسایل  دا  چې 

اقتصادي زیانونه رامنځته کړي.

نوموړي د ولسمرش هغو څرګندونو ته چې په پارملان کې د 

پنځو کلونو لپاره د بودیجې د شتون په اړه کړې وې، وویل: 

هغه ميل ذخیره شوې شتمني ده، چې نيش کېدای په شخيص 

او یا عادي فعالیتونو کې ولګول يش او که ولګول يش د پیسو 

ارزښت وررسه را ښکته کېږي.

لپاره،  بېړنیو حاالتو  د  پیسو  له دې  وینا، کېدای يش  په  ده  د 

لپاره ګټه  اړینو مسایلو  نورو  یا  او  د مخنيوي  ناروغیو  د  لکه 

واخیستل يش؛ خو هغه هم خورا کمه ده.
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رابطه  در  خود  گزارش  تازه ترین  در  تایمز  نیویورک 
در  نوشت:  آگاه  منابع  از  نقل  به  افغانستان  انتخابات  با 
رأی  هزار   800 و  میلیون   2 حدود  افغانستان  انتخابات 
نمی توانند  کاندیداها  از  یک  هیچ  و  داشته  وجود  تقلبی 

ادعای پاکی طرفداران شان را بکنند.
به  انتخاباتی که رهبری  آن را منورشاه  تیم  اعضای یک 
عهده داشت، در روز دور دوم انتخابات مورد تهدید قرار 
نبود،  طالبان  جانب  از  تهدید  این  که  گفت  وی  گرفتند. 
نظم و  باید مسوول حفظ  که  بود  از جانب کسانی  بلکه 
دولتی،   مقام های  از  متشکل  افراد  این  می بودند.  قانون 

نیروهای امنیتی و طرفداران اشرف غنی احمدزی بودند.
عبداهلل در والیت  عبداهلل  برای  که  منورشاه  تیم   اعضای 
خوست کار می کردند، با تحمل ضرب و شتم از استفاده 
منع  همراه شان  تلفن های  و  تصویربرداری  تجهیزات  از 
گردیدند. در روز انتخابات آن ها تقلب را با چشمان خود 
کنند.  مستندسازی  را  آن   تا  نبودند  قادر  اما  می دیدند،  
منورشاه گفت که در یک مرکز رأی گیری،  تنها ۵00 نفر 
رأی دهنده و کارمندان کمیسیون انتخابات حضور داشتند،  
مرکز  این  در  رأی  در حدود 10۵31   زیادی،   آرای  اما 

ریخته شد.
عبداهلل  که  شد  باعث  دیگر،  مشابه  موارد  و  مورد  این 
عبداهلل، نامزد رقیب خود یعنی اشرف غنی، رییس جمهور 
کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را متهم به 
کشور  کشاندن  آرا،  در  دست کاری  برای  توطیه یی  طرح 
به  کشور  شدن  کشیده  برای  تهدید  ایجاد  و  بحران  به 
خشونت های جناحی کند. پس از سال ها کمک کشورهای 
ناگهانی در خطر سقوط  به طور  افغانستان  غربی، دولت 
قرار گرفته است، درست زمانی که نیروهای امریکایی در 

حال ترک آن کشور هستند.
که  شد  شدید  حدی  در  افغانستان  در  سیاسی  بن بست 
ایجاد  طرح  افغانستان  دولت  بلندرتبه   مقام های  از  برخی 
یک  هم پای  حرکتی  گرفتند:  نظر  در  را  موقت  حکومت 
برای  کار  این  که  داشتند  اصرار  مقامات  این  اما  کودتا،  

جلوگیری از بروز خشونت ها، ضروری است.
اما  کردند  رد  را  عبداهلل  اتهامات  کرزی  و  اشرف غنی 
از  بسیاری  بین المللی  و  افغانستان  مقام های  با  مصاحبه 
مصاحبه ها  این  می کنند.  تأیید  را  عبداهلل  جدی  ادعاهای 
برای  وسیع  تالش های  از  جدیدی  جزئیات  ما  برای 
توسط  گروه  این  که  می کند  ارایه  اشرف غنی  از  حمایت 
برای  هماهنگی  و  ارگ  و  انتخابات  کمیسیون  مقام های 
مشاوران  از  یکی  واسطه  به  رأی  صندوق های  پرکردن 
کرزی را در برمی گیرد. بسیاری از این مقام ها این جزئیات 
ذکر  گزارش  در  نام شان  که  دادند  ما  به  شرط  این  به  را 
نگردد زیرا این موضوع باعث ناراحتی مقام های بلندپایه  

دولت افغانستان می گردد.
بین المللی،  مستقل  گزارش های  و  تخمین ها  اساس  بر 
تقلب های گسترده که شاید شامل بیش  از 2 میلیون رأی 
یک  به  دست یابی  برای  تالش ها  پیشرفت  مانع  شود، 
انتقال دموکراتیک شده است. کمیسیون مستقل انتخابات 
صندوق  به  رأی  میلیون  هشت  که  است  گفته  افغانستان 
ریخته شده است. جان کری وزیر امور خارجه امریکا،  دو 

بار پادرمیانی کرد تا دو طرف برای تشکیل دولت وحدت 
ملی و بازرسی دوباره ی آرا به توافق برسند.  اما این روند 

مکرراً به دلیل اختالف ها متوقف شده است.
علی رغم امیدواری های که میلیون ها شهروند افغانستان را 
برای ریختن آرای شان به پای صندوق های رأی کشاند تا 
انتخاب کنند، تقلب وسیع همه را  رییس جمهور خود را 
هم  صلح آمیز  نتیجه  به  فرایند  این  اگر  که  کرده  متقاعد 
منتهی شود، کم تر به آن به دیدۀ یک انتخابات نگاه خواهد 
شد. در روزهای اخیر، مقام ها آشکارا ابراز نگرانی کرده اند 

که حفظ صلح شاید دشوار باشد.
نشانه های هشدار دهنده از انتخابات سال 2009 میان کرزی 
و عبداهلل تا کنون وجود دارد. در آن انتخابات 1,3 میلیون 
رأی تقلبی بیرون کشیده شد. کرزی با ابراز خشم عمیق از 
دخالت  غربی ها در آن انتخابات، تغییراتی را در کمیسیون 
نمایندگان  حذف  کرد:  وارد  انتخابات  قانون  و  انتخابات 
بین المللی از کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین بازرس 
جدید و بی اعتبار اعالم کردن روش های آماری که پیش از 

آن،  برای شناسایی تقلب به کار می رفتند.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات، کرزی از ابراز بیانیه های 
عمومی علیه کاندیدای مشخصی خودداری کرد و به جای 
کرزی  دارد.  قرار  روند  این  از  خارج  که  کرد  تأکید  آن 

بی طرفی  خود را به این شکل حفظ کرد.
در اوایل، کرزی مسوول عملیاتی  را در کمیسیون مستقل 
انتخابات گماشت، کسی  را که برادرزاده  خود می خواند. 
این برادرزاده خواندن کرزی یک نوع اظهار عالقه  شخصی 
نسبت به او بود تا یک رابطه واقعی خانواده گی. این مقام 
»ضیاء الحق امرخیل« بود، جوان پر انرژی  که مدت 2 سال 
در بخش عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده و 

با کارشیوه های موجود در سیستم آشنا بود.
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه   رییس  عنوان  به  زودی  به  او 
انتخابات منصوب شد و مسوول عملیاتی امور انتخاباتی 
گردید. یک نفر که در کمیسیون انتخابات کار می کند گفت: 
رییس جمهور  ارشد  دستیاران  با  مرتب  طور  به  امرخیل 
کرزی در ارگ دیدار می کرد ولی در عین حال مقام های 
کمیسیون تصور می کردند باید استقالل خود را حفظ کنند.
عبداهلل  تیم  مسوولین  انتخاباتی،  اختالفات  آغاز  در 
صداهای ضبط شده یی را منتشر کردند که در آن امرخیل، 
بعضی مقام های کمیسیون انتخابات و کارمندان تیم غنی 
را به پر کردن صندوق های رأی هدایت می کند. شماری 
به  آن صدا  بودن  متعلق  داخلی،  مقام های خارجی  و  از 
صوتی  نوار  که  می گویند   و  می کنند  تأیید  را  امرخیل 

مذکور از شنود مستقیم تلفن های امرخیل است.
از  صوتی،  نوار  بودن  جعلی  بر  تأکید  وجود  با  امرخیل 
وظیفه خود استعفا داد. عبداهلل و دستیاران وی از توضیح 
این که چگونه این نوار صوتی را به دست آوردند سر باز 

زدند.
در  را  انرژی  پر  کارگردان  عبداهلل همچنین  انتخاباتی  تیم 
پیشین  رییس  معنوی  احمد  فضل  داشت،  خود  جناح 
کمیسیون انتخابات و قاضی دادگاه عالی. او اکنون مشاور 
ارشد عبداهلل است. همانند امرخیل، معنوی نیز متهم است 
انجام تقلب هماهنگی  برای  انتخابات  که در هر دو دور 

کرده است.
معنوی به عنوان بازرس کمیسیون انتخابات جایگاه ویژه یی 
در تصمیم گیری  درباره  انتخابات ریاست جمهوری 2009  
داشت  و پس از آن برای مدت 2 سال در رأس کمیسیون 
همراه  فساد  اتهام  با  که  را  پارلمانی  انتخابات  انتخابات، 
بود، نظارت کرد. پس از این که اختالفات موجود آشکار 
شد، او در خط اول جبهه عبداهلل در مواجهه با کمیسیون 

انتخابات قرار گرفت.
معنوی گفت: این بار متفاوت از سال 2009 بود، در  آن 
بار  این  شدند،  تقلب  مرتکب  اصلی  جنگ جویان  زمان 
داد.  انجام  را  این کار  بود که  انتخابات  کمیسیون مستقل 
این بار صندوق های رأی در درون دفاتر والیتی کمیسیون 

انتخابات پر شدند.
اتهامات معنوی  از طرف مقام های پیشین و فعلی حکومت 
در کابل و والیات با جزئیات، طنین انداز شد. برخی از این 
مقام ها از منتقدان کرزی و غنی می باشند، اما برخی دیگر 

شاهد تقلب بوده اند و یا حتی در تقلب دست داشته اند.
دستیاران  از  شماری  توسط  تقلب  که  گفتند  مقام ها  آن 
توسط  والیت  هر  در  و  شده  هدایت  ریاست جمهوری 
مدیریت  امنیتی  نیروهای  و  انتخابات  مسئوالن  حکومت، 

شده است.
ارگون  ولسوالی  در  قومی  متنفذ  یک  هاشم  محمد  ملک 
کمیسیون  و  پولیس  فرمانده  والی،  بود.  تقلب  گفت: 
انتخابات همه یک جا با هم این کار را انجام دادند. ارگون 
نتایج  که  است  »پکتیکا«  والیت  ولسوالی های  از  یکی 
انتخابات در آن، به شکل شگفت آوری به نفع اشرف غنی 

است.
در  وی  مداخله  اتهامات  مصرانه  کرزی،  آقای  دستیاران 
می کنند.  رد  را  اشرف غنی  نفع  به  درمیانی  پا  یا  و  تقلب 
بسیاری از منتقدان رییس جمهور قادر به تهیه شواهد برای 
نشان دادن دست داشتن او در تقلب نیستند. اما  بر نقش 

او در تغییر سیستم انتخاباتی تمرکز کرده اند.
اپوزیسیون و از منتقدان  احمد ولی مسعود از چهره های 
انتخاباتی شد؟ چه  صریح کرزی گفت: چه باعث تقلب 
کسی تقلب کرد؟ کمیسیون. چه کسی مقامات کمیسیون 

را به کار گماشت؟ کرزی.
با این وجود، برخی از مقام ها و بزرگان قومی در والیات 
رییس جمهور  انتخابات،  اول  دور  از  پس  که  می گویند 
کرزی دستور داده بود که از اشرف غنی احمدزی حمایت 
شود. ادعای آنان هنموای با گزارش دیپلمات ها و مقام های 
درون کمیسیون انتخابات است که  حکایت از وارد کردن 
در  دولت  بلندرتبه   مقام های  جانب  از  سنگین  فشا رهای 

جریان بحران انتخابات دارد.
اغلب  تقلب،  گسترده   میزان  از  مستقل  شواهد  همچنین 
سازمان های  از  بسیاری  دارد.  وجود  غنی،  اشرف  نفع  به 
و  آزاد  انتخابات  »بنیاد  مانند  انتخابات  ناظر  معتبِر  محلی 
بی نظمی های  از  مورد    2۶84 افغانستان«،اسناد  عادالنه 
کردن  صندوق های   پر  همچنین  گسترده  تقلب  و  وسیع 
رأی را به کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تحویل 
فیلم  ما  این گروه گفت:  نادری« رئیس  »نادر  داده است. 
مسئوالن کمیسیون انتخابات را در دست داریم که به نفع 

هر 2 طرف کار می کنند.
آرای  دسته بندی  برای  پیچیده  تالش های  دیگر،  عامل 
تقلبی از آرای واقعی است: تحلیلگران انتخابات می گویند 
که در دور دوم، بزرگ ترین گروه قومی در افغانستان یعنی 
عبداهلل،  و  پشتون تبار  غنی   میان  از  انتخاب  با  پشتون ها 
کسی که  با تاجیک هاست و ارتباط نزدیک با ائتالف شمال 
دارد، مواجه شدند و به این دلیل، تعداد بیشتری به غنی 

رأی دادند.
غنی در مصاحبه یی گفت که کمپین وسیع در میان پشتون ها 
و بسیج آن ها، تغییر مهمی به میان آورد. بر اساس نتایج 
مقدماتی که در ماه جوالی اعالم شد، وی با بیشتر از یک 

میلیون رأی در جایگاه جلوتر از عبداهلل قرار گرفت.
رأی  هزار   900 آوردن   به دست  با  اول  دور  در  عبداهلل 
نتایج  اما  بود.  بالمنازع  پیشتاز  غنی،  اشرف  از  باالتر 
به  را  عظیمی  پیشرفت  دوم،  دور  در  رقابت ها   مقدماتی 
یک  گفته های  اساس  بر  می دهد.  نشان  غنی  اشرف  نفع 
مقام غربی پیشی گرفتن با 1,9 میلیون رأی »ناممکن« است.
غنی،  رأی قابل مالحظه یی از ناامن ترین والیت ها به دست 
آورده  است. در اکثر این والیت ها طالبان سفر برای ناظران 
انتخابات را شدیدا خطرناک کرده بودند. با وجود این که 
گزارش ها از محل حکایت از آن داشت که اشتراک مردم 
در واقع خیلی پایین بوده است، رأی محل های رأی دهی 

این مناطق در دور دوم حساب شدند.
به  بست،  بن  از  انتخابات  این  نجات  برای  امیدها  اکنون 
بررسی آرا تقلیل یافته است. بررسی آرا در چندین انبار 

زیر نظر ناظران انتخابات در کابل جریان دارد.
کردن  باطل  تقلبی  رأی های  شناسایی  راه های  از  یکی 
نامزد  یک  نفع  به  آن  باالی  صد  در  که  است  رای هایی  

استفاده شده باشد، برای مثال، 9۵ درصد آرا.
بر اساس گفته های یک دیپلمات در کابل، اگر در دور دوم 
رأی مراکزی که بیشتر از 93 درصد آن به نفع یک نامزد 
استفاده شده است، عملی گردیده و باطل شود، یک سوم 
از  است  رأی  ملیون   2 از  بیش تر  که  رأی دهی  برگه های 

شمارش حذف می گردد.
2 تحلیلگر غربی که این ارقام را مستقالنه بررسی می کنند، 
ارقام خیلی باالتر را ارائه می کنند: 2,2 ملیون رأی به نفع 
غنی و 800 هزار رأی به نفع عبداهلل تقلب شده است. اگر 

این آرا جدا شود، عبداهلل برنده خواهد شد.
یک  اما  است.  نداده  بیرون  آماری  کنون  تا  غنی  تیم 
سیاست مدار ارشد که از غنی حمایت می کند، می گوید که 
اگر رأی های تقلبی نیز جداشود، نتیجه را تغییر نمی دهد و 

باز هم غنی برنده خواهد بود.
تعداد دیگر از مقام های غربی دیدگاهی نزدیک تر به این 
مقام دارند. آن ها تخمین می زنند که رأی های تقلبی خیلی 
ارائه  همکاران شان  از  تعدادی  که  ارقامی ست  از   کمتر 
بدون  تقلبی  رأی های  که  می گویند  اطمینان  با  و  می کنند 
پاک  رأی های  از  کالن،  تصفیه ای  درصدهای  از  استفاده 

می تواند جدا شود.
اما همین شیوه های جداسازی دقیق رأی های تقلبی بوده 
است که میان تیم های هر 2 کاندیدا سخت ترین جنجال ها 

را به وجود آورده است.
کاندیداها  از  یک  هیچ  گفت:  کابل  مقیم  دیپلمات  این 
نمی توانند تضمین کنند که طرفداران شان پاک  هستند. هر 
از این روند،   نتیجه ای ناخوشایند  دوی آن ها می دانند که 

بیرون خواهد آمد.

دو میلیون و ۸۰۰ هزار رأی تقلبی است



معاون کمیسیون مستقل انتخابات با اعالم بازشماری ۶ هزار 
صندوق رای گفت: از بررسی 3 هزار و 748 محل رای گیری 
تاکنون 2هزار 87۶ محل پذیرفته شده و 72 محل دیگر باطل 

شده است.
اعالم  با  انتخابات  کمیسیون  معاون  هوتکی  عبدالرحمن 
بازشماری ۶ هزار صندوق رای گفت: از بررسی 3 هزار و 
748 محل رای گیری تاکنون 2هزار 87۶ محل پذیرفته شده و 

72 محل دیگر باطل شده است.

وی افزود: از 872 محلی که مورد پذیرش قرار نگرفته است، 
دیگر  محل   ۶97 همچنین  شد  باطل  رای گیری  محل   72
دوباره بازرسی شد و 103 محل دیگر نیز باید مورد بررسی 

قرار گیرند.
روند  پایان  برای  انتخابات  کمیسیون  آماده گی  از  هوتکی 
بازشماری آرای انتخابات این کشور خبر داد و گفت: تاکنون  
برای  لیست(   بررسی ) چک  معیار  9هزار و ۵00 فهرست 
ابطال آرا وارد سیستم جمع بندی نتایج انتخابات شده است.
نتایج روند ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
تیم  همواره  اخیر  هفته های  در  که  می شود  اعالم  حالی  در 
روند  در  تقلب  از  همگرایی«  و  »اصالحات  انتخاباتی 
بازشماری آرا انتقاد کرده و  تیم انتخاباتی »تحول و تداوم«  

نیز بر شفافیت و پذیرفتن نتیجه تاکید کرده است.
عدالت و شفافیت را در نظر گیرید!

کمیسیون  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  حال،  این  در 
انتخابات می خواهد تا در تصمیم گیری های خود زمینه تامین 

عدالت و شفافیت را فراهم سازد.
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امله  له  بحران  ټاکنیز  د  چې  وايي،  ذاخېلوال  عمر  وزیر  مالیې  د 

افغانستان پینځه میلیارده ډالره زیان لیدلی؛ خو د وليس جرګې غړي 

او اقتصاد پوهان د نوموړي دا څرګندونې ردوي.

د وليس جرګې یوشمېر غړي وايي، چې دولتي خزانه د ارشف غني 

احمدزي په کمپاین کې تشه شوې او له دې خزانې څخه د نوموړي 

کمپاین ته په میلیونو ډالر ورکړل شوي دي.

د حکومت  اصيل المل  زیان  دې  د  وايي، چې  پوهان  اقتصاد  خو 

کمزوری مايل مدیریت او د الزمو پالنونو او پروګرامونو نشتون دی، 

چې افغانستان وررسه په تېرو دیارلسو کلونو کې مخ و.

د وليس جرګې غړي حمیدالله توخي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

کې وویل، ټول ملت ته روښانه ده، چې د ملت خزانه د ارشف غني 

احمدزي په کمپاین لګېدلې او د مالیې وزیر وررسه د ملت له پیسو 

مرسته کړې ده.

په  ذاخېلوال  عمر  جوړېده  ټیم  دا  چې  ځل  لومړي  په  وویل،  هغه 

دوبۍ کې ورته د کمپاین لپاره پنځه میلیونه ډالره ورکړل او ښايي په 

دولت کې ډېر داسې نور کسان هم وي، چې دولتي خزانه یې ورته 

لګولې وي: )) دوی د دولت خزانه ورته په کمپاین کې تشه کړه ((

د ده په وینا، ولسمرش د پارملان پرانستې پر مهال په خپله وینا کې 

وویل، چې د پنځو کلونو لپاره افغانستان د خپلو لګښتونو لپاره پیسې 

پرې  هم  او  یويس  ته  مخ  بودیجه  عادي  خپله  پرې  هم  چې  لري، 

او خزانې  بودیجه شوه  دا  بودیجه؛ خو وايي، چې اوس  پراختیايي 

ولې تشې شوې؟

د ښاغيل توخي په خربه، چې د مالیې وزیر دولتي بودیجه په خپل 

عیش و عرشت لګولې؛ ځکه افغانستان کومه سوداګري او یا کوم 

عاید درلود چې په شپږو میاشتو کې یې پينځه ملیارده ډالره دولت ته 

ورکول؛ خو اوس د ټاکنو له امله پای ته رسېديل وي.

دې  په  باید  چارواکي  نور  او  وزیر  مالیې  د  چې  غواړي،  نوموړی 

او  کرزی  که  وايي،  دی  ورکړي.  حساب  او  وضاحت  ته  ملت  اړه 

له  ناودې  او  کړنې  خپلې  الرې  دې  له  چې  غواړي  یې  چارواکي 

پر وړاندې له  او ملت یې  ناممکنه دی  نو دا کار  پټې کړي؛  خلکو 

وخته ښه قضاوت کړی دی.

د وليس جرګې دغه غړی زیاتوي، که وضعیت همداسې دوام وکړي 

او د کرزي وزیران د شخيص ګټو لپاره او شخيص عیش و عرشت 

دولتي بودیجه لګولو ته دوام ورکړي؛ نو افغانستان به لس میلیارده 

زیان وکړي.

نوموړی له راتلونکي ولسمرشه غواړي چې واک ته په رسېدو رسه 

لومړی له ولسمرش، د هغه له وزیرانو، والیانو او بیا نورو چارواکیو 

رسه حساب و کتاب وکړي؛ خو وايي، دا هغه ولسمرش کوالی يش 

چې د خلکو په رایو را منځته شوی وي.

چارو  اقتصادي  د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د  کې  حال  همدې  په 

ادامه صفحه 6
څېړونکی سیف الدین سیحون...                            

دختر افغانستانی
 سیـزده سـتاره یـی شـد

نگین غنی دانش آموز افغانستانی در لندن، با 
کسب سیزده ستاره برتر راهش را برای ورود 

به دانشگاه آکسفود انگلستان هموار کرد.
به گزارش منچستر اوینینگ نیوز، نگین غنی 
بدین  مدتی  از  دارد،  عمر  سال  شانزده  که 
نهادهای  از  را در یکی  سو تحصیالت خود 
معتبر تعلیمی کشور انگلستان به نام )منچستر 
با کسب سیزده  ادامه می دهد. وی  انترپرایز( 
ستاره برتر در مضامین درسی خویش راهش 
برتر  دانشگاه های  از  یکی  به  ورود  برای  را 

جهان )آکسفورد یونیورستی( هموار کرد.
قابل تذکر است که این دختر پر افتخار افغان 
بهترین  حیث  به  تعلیمی  نهاد  این  سوی  از 
این  که  است  شده  شناخته  نیز  سال  محصل 
استعداد و شگوفایی نسل جوان  در حقیقت 
بین المللی  درعرصه  را  ما  زده  جنگ  کشور 
بازتاب می دهد. این در حالیست که زنان و 
تعلیم  حق  از  تاریخ  طول  در  افغان  دختران 
و تحصیل محروم بوده و ظهور استعدادهای 
جوان همانند نگین غنی می تواند قشر آینده 

امیدوار  بهتر  های  فردا  به  را  افغانستان  ساز 
کابلی   - کاپیسایی  دختر  غنی  نگین  بسازد. 
عنوان  به  سو  این  به  سال  چند  از  که  است 

مهاجر در لندن زنده گی می کند.

جلیل احمد مسحور جمال از پیشکسوتان موسیقی 
افغانستان روز یکشنبه دوم ماه سنبله در ۶9 سالگی 

در شهر آنهام هلند در گذشت.
بیماری  از  گذشته،  سال  چند  در  جمال  مسحور 

سرطان رنج می برد.
از  را  جمال  مسحور  به  معروف  احمد  جلیل 
افغانستان  در  حماسی  موسیقی  پیشکسوتان 
می شناسند که با آهنگ های میهنی و حماسی خود 

بیشتر شهرت داشت.
مسحور جمال در 1324 ) 194۵ میالدی ( در شهر 
عالقمند  کودکی  دوران  از  وی  شد.  متولد  کابل 
استاد غالم  های  ترانه  از  استفاده  با  و  موسیقی شد 
هندی  سبک  یا  خرابات  اهل  خوان  آواز  حسین 
آوازخوانی  مدرسه  در  رسمی  مراسم  در  موسیقی 

می کرد.

سالها پیش خودش در مصاحبه یی با بی بی سی گفته 
بود که بارنخست در اوایل دهه چهل خورشیدی در 
آواز  افغانستان  استقالل  جشن  مناسبت  به  کنسرتی 
خواند و از همانجا راهش به رادیو کابل باز شد و 
مانند  موسیقی  اهل  جوانان  از  جمعی  با  آن  از  بعد 
دیگران  و  جهانی  رحیم  هویدا،  ظاهر  ظاهر،  احمد 
گروهی را ایجاد کردند و حلقه دیگری از آماتوران 
یا آوازخوانان را تشکیل دادند که بیشتر به موسیقی 

غربی و نواختن آالت موسیقی غربی توجه داشتند.
مسحور جمال تحصیالت عالی خود را در رشته زبان 
و ادبیات فارسی در دانشگاه کابل به پایان رساند و 

معلم زبان فارسی در لیسه حبیبیه شد.
مسحور جمال در دهه شصت خورشیدی بیشتر به 
ساخت و اجرای آهنگ های میهنی و انقالبی روی 
آورد و آهنگ های میهنی زیادی را خواند و یا هم 
برای دیگران ساخت. البته قبل از آن نیز او ترانه های 

میهنی ساخته بود.
یکی از ترانه های میهنی اش که هنوز در رسانه ها 

پخش می شود: »برادران و خواهران یکی شوید«.
خوب  نوازنده  هم  و  آوازخوان  هم  جمال  مسحور 
فلوت بود و در آهنگسازی دست باالیی داشت. برای 
احمدظاهر،  جمله  از  افغان  آوازخوانان  از  بسیاری 
ساخته  آهنگ  هنگامه  و  ژیال  یونس،  ظاهرهویدا، 

است.

مسحور جمال آوازخوان معروف کشور درگذشت
روند ابطال آرا آغاز شد

72 مـحل رای گیـری باطـل شـد

د ملت خزانه د ارشف غني احمدزي په کمپاین کې خايل شوه


