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ــنبه در  ــدازِ روز دوش ــاک و جان گ ــۀ دردن واقع
مســجد و مدرســۀ باقرالعلــوم، نگرانی هــای 
تازه یــی را بــه بــار آورده اســت. در ایــن حملــۀ 
انتحــاری کــه در میــان عــزاداراِن حســینی 
ــته و  ــن کش ــی ت ــه س ــک ب ــد، نزدی ــام ش انج
حــدود هفتــاد تــِن دیگــر مجــروح شــدند. امــا 
ــک  ــدون ش ــت ب ــن جنای ــِی ای ــرات روان تأثی
ــوان  ــاال می ت ــه ح ــت ک ــتر از آن چیزی س بیش
ــه  ــن حمل ــوولیِت ای ــت. مس ــخن گف از آن س
ــاال  ــل ح ــه و حداق ــش پذیرفت ــروه داع را گ
مشــخص اســت کــه کــدام گــروه جنایتــی بــه 

ــت.  ــورت داده اس ــی را ص ــن هولناک ای
در آغــاز ایــن نوشــته وقتــی گفتــم ایــن واقعــه 
نگرانی هــای تازه یــی را بــه وجــود آورده، 
منظــور ایــن بــود کــه ایــن جنایــت را می تــوان 
از زوایــای دیگــری نیــز بازخوانــی کــرد. یکــی 
از ایــن زوایــا، دیدگاه هایــی اســت کــه در 
فضــای مجــازی در ایــن خصــوص ابــراز 
می شــوند. یکــی از کاربــراِن فیســبوک کــه 
اتفاقــًا از سیاســت مداراِن معــروِف کشــور هــم 
ــوم  ــجد باقرالعل ــۀ مس ــورد واقع ــت، در م هس
گفتــه کــه ســرنخ های آن را بایــد در عربســتان 
ــه  ــاز ب ــرا ایــن کشــور نی ســعودی جســت؛ زی

ــران دارد.  ــا ای ــی ب ــِگ نیابت جن
ریاســت جمهــوری،  از ســخنگویان  یکــی 
ــماری  ــته های ش ــه نوش ــادی ب ــگاه انتق ــا ن ب
از کاربــران فضــای مجــازی گفتــه اســت 
کــه دشــمنان در حــال تــدارِک جنگ هــای 
و  انــد  کشــور  در  مذهبــی  و  فرقه یــی 
ــه و  ــتان، آگاهان ــارج از افغانس ــا در خ برخی ه
یــا ناآگاهانــه بــر ایــن آتــش هیــزم می ریزنــد.
ــواهدی  ــه ش ــت ک ــته اس ــری نوش ــرد دیگ  ف
ــن  ــد در ای ــان می دهن ــه نش ــار دارد ک در اختی

ــد. ــت دارن ــنی ها" دس ــی س ــت "برخ جنای
مســلمًا از فضــای مجــازی نمی تــوان انتظــاری 
بیــش از ایــن  داشــت. وقتــی جنایتــی بــه 
آن هولناکــی اتفــاق می افتــد، بــدون شــک 
کاربــران فضــای مجــازی بــا توجــه بــه 
ــه یی  ــری و اندیش ــت فک ــات و بضاع احساس
خــود، نســبت بــه آن واکنــش نشــان می دهنــد. 
ــر  ــدی دیگ ــه را از دی ــن واقع ــد ای ــاال بیایی ح
ــه  ــن حمل ــوولیِت ای ــر مس ــم؛ اگ ــال کنی دنب
را گروهــی می پذیرفــت کــه هیــچ هویــِت 
ــم  ــا بازه ــت، آی ــی نمی داش ــی و دینی ی مذهب
ــه آن واکنــش  ــا همیــن برداشــت ها نســبت ب ب

نشــان داده می شــد؟  
ــال،  ــن مج ــش در ای ــن پرس ــردِن ای ــرح ک مط
دفــاع از عقایــد دینــی و یــا غیردینــِی گروه هــا 
ــی  ــه و واقعه ی ــه ب ــل توج ــت، ب ــراد نیس و اف
اســت کــه رخ داده و مــا بــه عنــوان انســان های 
گوشــت و خــون دار در برابــِر آن بهــت زده 
باقــی مانــده ایــم. ایــن نکتــه را بــه ایــن دلیــل 
ــوان انســان هایی  ــه عن ــا ب مطــرح کــردم کــه م
ــاِت  ــتخوش نامالیم ــم و دس ــج می بری ــه رن ک
روزگاریــم، چــه واکنشــی می توانیــم در برابــر 
ــرد،  ــورت می گی ــا ص ــه م ــه علی ــی ک جنایات

داشــته باشــیم. 
آن   در  کــه  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس 
ــی  ــت، عده ی ــورت گرف ــاک ص ــاِت هولن جنای
دانشــمندان و پژوهش گــراِن عرصه هــای  از 
متفــاوِت علــوم اجتماعــی کارزارهــای بــزرِگ 
تحقیقــی و پژوهشــی را در خصــوص عوامــل 
ــازمان یافته  ــای س ــژه جنایت ه ــت و به وی جنای
بــه راه انداختنــد. هــدِف ایــن عــده، ایــن نبــود 
کــه عمــاًل بــه دنبــال ریشــه های جنــگ بگردند 
و یــا مشــخص کننــد کــه چــرا انســان ها 
ــل  ــد، ب ــر بجنگن ــا یکدیگ ــوند ب ــور می ش مجب
هدف شــان ایــن بــود کــه چــه عواملــی ســبب 
ــه  ــه هــم دســت ب می شــوند کــه انســان ها علی
ــر را  ــه یکدیگ ــدون این ک ــد و ب ــت بزنن جنای

ــد.  ــر کنن ــتن یکدیگ ــه کش ــدام ب ــند، اق بشناس
ــن نتیجــه  ــه ای ــن پژوهش گــران ب برخــی از ای
رســیده انــد کــه افــکار و اندیشــه هایی در 
ــت  ــه ســوی جنای ــه راه ب ــد ک ــوده ان ــخ ب تاری
ــن اندیشــمندان،  ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــرده ان ــاز ک ب
کســانی آمده انــد و بــا اســتفاده از قــدرت 

ــد. ــرده ان ــه ک ــت را توجی فکــر، جنای
 جنایــت وقتــی بــه صــورِت سیســتماتیک 
بیولوژیکــی  کنــش  تنهــا  می دهــد،  رخ 
ــال  ــه دنب ــل ب ــت، ب ــا نیس ــِت بق ــرای صیان ب
هدف هــای دیگــری ســازمان دهی می شــود. 
ــل  ــه دلی ــان ها ب ــی دوم، انس ــگ جهان در جن
ــب  ــد، جوان ــگ دیدن ــه از جن ــیب هایی ک آس
ــی،  ــه عبارت ــد و ب ــِی آن را واکاوی کردن اخالق
ــا  ــخ را ب ــه اخــالق و تاری ــد ک ــالش ورزیدن ت

ــد.  ــرور کنن ــم م ه
ــه  ــت اســت و ب ــه حــال جنای ــت در هم جنای
ــه در  ــی ک ــس گرات ــدر دنی ــروف پ ــۀ مع گفت
نامه یــی دربــارۀ جنــگ خلیــج فــارس بــه 
»اســتفاده  می نویســد:  روزنامه هــا  از  یکــی 
از ســالح کشــتار جمعــی، جنایــت علیــه 
ــرای  ــر ب ــا اگ ــد و انســان اســت، و حت خداون
ــه لحــاظ  ــی باشــد کــه ب ــا هدف ــی ی انتقام جوی
اخالقــی توجیه پذیــر اســت، بــاز جنایــت 
ــر  ــه خی ــاید ب ــه ش ــری ک ــکاب ش ــت. ارت اس
ــه  ــان ها ب ــت. انس ــوع اس ــز ممن ــد نی بینجام
ــچ  ــه هی ــه ب ــتند ک ــاز نیس ــورت مج ــچ ص هی

ــد.« ــت بزنن ــه جنای ــت ب ــی دس بهانه ی
آن چــه را هــم کــه گروه هــای تروریســتی زیــر 
هــر نــام و عنوانــی علیــه هــر فرقــه، تبــار و یــا 
ــه هیــچ صــورت  قومــی مرتکــب می شــوند، ب
کــه  همان گونــه  کــرد،  توجیــه  نمی تــوان 
ــت  ــرن بیس ــر در ق ــتالین و هیتل ــات اس جنای
قابــل توجیــه نیســتند. نبایــد جنایاتــی بــه ایــن 
هولناکــی را بــه اقــدامِ یــک گــروه علیــه گــروه 
ــۀ  ــت. در واقع ــر فروکاس ــرادی دیگ ــا اف و ی
مســجد باقرالعلــوم، جنایتــی بــه وســعِت 
بشــریت رخ داده اســت، چــه قربانیــاِن آن 
ــا  ــاًل ب ــه اص ــنی و چ ــه س ــند، چ ــیعه باش ش
ــی و  ــای دین ــا و گروه ه ــک از فرقه ه ــچ ی هی

ــند.  ــته باش ــی نداش ــی رابطه ی مذهب
محــدود کــردن جنایــت بــه جنایــت علیــه فالن 
ــزی  ــا برنامه ری ــب و ی ــوم و مذه ــان ق و بهم
فــرو  مذهبــی،  جنگ هــای  ایجــاد  بــرای 
کاســتِن جنایــت بــه عوامــل و انگیزه هــای 
دیگــری اســت کــه چهــرۀ سادیســمی و منفــور 

ــد.  ــان کنـ ــا حــدی پنه ــد ت آن را می توان
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کمیسـیون های  کمیشـنران  ملـی،  دولـت وحـدت  سـرانجام 
فرمانـی،  طـی  رییس جمهـوری  و  کـرد  تأییـد  را  انتخاباتـی 
آنـان را بـه معرفـی گرفـت و آروزی بهـروزی در پیشـبرد 
کارهای شـان کـرد و رییـس اجرایـی نیـز از آنـان خواسـت 
کـه بـه هر شـکل ممکـن، بایـد بـه سـوگندی کـه خورده اند 

وفـادار بماننـد. 
جدیـِد  اعضـای  این کـه  دربـارۀ  قضـاوت  هنـوز  مسـلمًا 
کمیسـیون های انتخاباتـی چـه کاری از پیـش خواهنـد بـرد، 
زود اسـت؛ امـا انتظـار مـردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه آنان 

بایـد بـا تعهـد بـه خـدا و وطـن، انجـام وظیفـه کننـد.
 اعضـای جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی بایـد بداننـد کـه 
در  افغانسـتان  مـردم  اجتماعـِی  ـ  سیاسـی  درد  بزرگ تریـن 
سـال های پسـین، تقلبی سـت که از طریق نهادهـای انتخاباتی 
نتیجـۀ  ابطـال  بـه  در حـِق مـردم صـورت گرفتـه و منجـر 
انتخابـات شـده و بعد از کشـمکش های زیاد، منجـر به ایجاد 
یـک دولـِت مغشـوش و آشـفته، بیـرون از چارچـوِب قانون 
زیـر عنواِن پسـندیدۀ "دولت وحدت ملی" شـده اسـت. یقینًا 
انتخاباِت گذشـتۀ ریاسـت جمهوری افغانسـتان زیـر ضرباِت 
جبران ناپذیـر خیانـت و تقلـب، سـبب شـد کـه کشـور بـه 
قهقـرای سیاسـی ـ اجتماعی سـوق یابد و مشـکالِت فراوانی 
بـرای مـردم، دولـت و نهادهای داخلـی و خارجـِی همکار با 
افغانسـتان بـه میــان آیـد. آن چه ما اکنـون داریم و در کشـور 
تجربـه می کنیــم، خـارج از محـدودۀ قانون اساسـی اسـت و 
همیـن، سـبب مشـکالتی کالن برای کشـور و مـردم و نهادها 

است. شـده 
 از نخسـتین بندهـای توافق نامـۀ سیاسـی، اصـالح نهادهـای 
انتخاباتـی بوده اسـت که با معرفی کمیشـنران کمیسـیون های 
انتخاباتـی، دولـت وحـدت ملـی ـ هرچند بسـیار دیـر ـ یک 
گام به جلو برداشـته اسـت. اکنــون مسـووالِن تازه تقرریافتۀ 
نهادهـای انتخاباتـی، باید اصالحات را در نهادهـای انتخاباتی 
وارد کننـد؛ زیرا همـۀ بحث اصالحات، به حضور کمیشـنراِن 
جدیـد خالصـه نمی شـود و بایـد اصالحـات در نهادهـای 

انتخاباتـی بـه هـر شـکل ممکِن آن تـا پایان وارد شـود. 
اصالحـات در نهادهـای انتخاباتـی باید از بخش هـای اجرایی 
انتخاباتـی در مرکـز و والیت هـا  و دبیرخانه هـای نهادهـای 
آغـاز گـردد و بـه ترتیب و قاطعیـت، همـۀ زنجیره های تقلب 
که طی پانزده سـال گذشـته در نهادهای انتخاباتی در سـطوح 
مختلف شـکل گرفته اسـت را بشـکناند. توجه بـه اصالحاِت 
بنیادیـن در نهادهـای انتخاباتـی، یکـی از اصل هایی سـت کـه 
می بایـد مـِد نظـر گرفتـه شـود و تـا زمانـی کـه اصالحـات 
تـا سـطوح پایینـِی کمیسـیون ها اعمـال نگـردد، نمی توانیم به 

اصالحـاِت واقعـی در نهادهـای انتخاباتی دسـت یابیم. 
مـا بـاور داریـم در صورتی کـه اعضـای جدیـد و کمیشـنراِن 
تـازه در نهادهـای انتخاباتـی طبـِق سـوگندی کـه یـاد کـرده 
انـد عمـل کننـد، همـۀ نابسـامانی های موجـود در نهادهـای 
این کـه  از  جـدا  هسـتند.  رجـوع  و  رفـع  قابـِل  انتخاباتـی 
رییس جمهـوری و یـا رییـس اجرایـی نبایـد قانونـًا و اخالقـًا 
در کارِ کمیسـیون های انتخاباتـی مداخلـه کننـد، کمیشـنراِن 
تـازه نیـز بایـد بـه مـردم تعهـد بســپارند که زیـر تأثیـِر هیچ 
سیاسـت مداری ـ حتـا رهبران دولـت ـ قرار نمی گیرنـد. البته 
در ایـن خصـوص نگرانـِی بیشـتر از ناحیۀ ریاسـت جمهوری 
اسـت کـه بیشـتر می توانـد در کارِ نهادهای انتخاباتـی مداخله 
کنـد. چنان کـه می بینیـم،  رییس جمهـور غنـی بـه مداخله در 
امـور انتخابات هرگز بی عالقه نیسـت و بدون شـک از همین 
اکنـون، ترکیـِب پارلمـان و حتـا نحـوۀ برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی و شـوراهای والیتـی و حتـا چندوچـوِن انتخابـات 
ریاسـت جمهورِی آینـده بـرای آقـای غنـی مـورد مطالعـه و 

حایـِز اهمیت اسـت. 
مســلمًا تـا زمانی که ریاسـت جمهوری خود عزمـش را برای 
برگـزاری یـک انتخابـاِت سـالم و شـفاف جـزم نکنـد، هـر 
نـوع مداخلـه در امـور انتخابـات، خالـی از بحـث و احتمـال 
نیسـت. بنابریـن، مسـوولیِت کمیشـنراِن تـازه این اسـت که با 
مردم شـان صـادق باشـند و بـا شجاعت شـان یـک انتخابـاِت 
خـوب و راه گشــا را برگـزار کننـد و در ایـن راه از هیـچ 

فداکاری یـی دریـغ نورزنـد. 
 

کمیشـنراِن تازه 
و مسوولیت هاِی بزرگ

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1908   چها  ر  شنبه         3 قوس / آ ذ ر        y    1395   22 صفر المظفر    y 1438   23 نو  مبر  2016

آن چه را كه گروه های تروریستی 
زیر هر نام و عنوانی علیه هر فرقه، 
تبار و یا قومی مرتکب می شوند، به 

هیچ صورت نمی توان توجیه كرد، 
همان گونه كه جنایاِت استالین و 

هیتلر در قرن بیست قابل توجیه 
نیستند. نباید جنایاتی به این 

هولناكی را به اقداِم یک گروه علیه 
گروه و یا افرادی دیگر فروكاست. 

در واقعۀ مسجد باقرالعلوم، جنایتی 
به وسعِت بشریت رخ داده است، 

چه قربانیاِن آن شیعه باشند، 
چه سنی و چه اصالً با هیچ یک از 

فرقه ها و گروه های دینی و مذهبی 
ACKUرابطه یی نداشته باشند



د بـري حقونـو د څـار ډلې او د بخښـنې نړیوال سـازمان په 

کابـل کـې د شـیعه ګانو پـر جومـات پرونـی بریـد وغانـده او 

ټینـګار یـې وکـړ چـې د مذهبـي مراسـمو د امنیت لپـاره باید 

هلـې ځلـې زیاتې يش.

پـه تېـرو پنځو میاشـتو کې په افغانسـتان کې شـیعه ګان ډېر په 

نښـه کېږي، پخوا پـر دوی دومره حملـې نه کېدې.

پـه دې پنځـه میاشـتو کـې پـه افغانسـتان کـې د ترورېسـتي 

بریدونـو پـر مهال تـر ۵۰۰ ډېر شـیعه ګان وژل شـوي یا ټپیان 

شـوي دي.

د بـري حقونـو د څـار نړیوالـې ادارې یا هیومـن رایټس واچ 

وایـي، د افغانسـتان حکومـت بایـد د اقلیت شـیعه و د سـرو 

مذهبـي مراسـمو د امنیـت لپـاره غوره پـان ولري.

بـل لورتـه د بخښـنې نړیوال سـازمان ویيل دي چـې د کابل د 

پرونۍ پېښـې جـدي تحقیقات پـه کار دي.

د دوشـنبې پـه ورځ د کابـل په لوېدیـځ کې په شـپږمې امنیتي 

حـوزه کـې د باقر العلـوم د جومـات دننـه ځان وژونکـي برید 

د ماشـومانو پـه ګـډون لـږ تـر لـږه ۳۲ تنـه ووژل او ۵۰ نـور 

یـې ټپیـان کړل.

داعش د کابل د پروين برید مسؤلیت منلی دی.

پـه تېـرو پنځـو میاشـتو کـې دا څوم ځـل دی چې افغانسـتان 

کـې پـر ملکـي شـیعه و حملـې کېـږي او داعش اعـان کوي 

چـې دا د دوی کار دی.

د اجرائیـه ریاسـت دوهـم مرسـتیال حاجـي محمـد محقـق 

ازادي راډیـو تـه وویل چـې دا برید د وحـي ترهګرو کار دی 

چـې د افغانسـتان پـه ګـوټ ګوټ کـې حملـې کوي.

ښاغيل محقق زیاته کړه:

"خـاص هـدف شـیعه نـه دي، د ُسـنیانو پـه جومـات کـې هم 

دوی دا ډول حملـې کـړي، مثـًا څـو وختـه دمخـه تاسـو په 

هـرات کـې ولیـدل چـې د هـرات پـه جامـع جومـات کـې 

تـر هغـه ممرب النـدې چـې مولـوي صاحـب خـداداد چې د 

افغانسـتان مشـهور عـامل دی، د هغه د ممرب النـدې هم دوی 

کېښـود." ماین 

د بـري حقونـو د څـار پـه نړیوالـې اداره کـې د افغانسـتان 

برخـې لوړپـورې څېړونکـې پاتریشـا ګاسـمن وایـي، داعش 

خپـل وحـي بریدونـه د شـیعه و پـر غونـډو زیـات کـړي او 

هېـڅ ځـای خوندی نـه دی.

مېرمـن ګاسـمن زیاتـه کـړه چـې حکومت، شـیعه مـران او 

د مـدين ټولنـې ډلـې باید یـو ځـای کار وکړي څو شـیعه ګان 

خپلـې عمومـي غونډې او مذهبي مراسـم چـې د تررسه کولو 

حـق لـري، پـه ارامه تـررسه کړي.

د بخښـني نړیـوال سـازمان د اسـیا برخـې ویانـد عمـر وړایچ 

ازادي راډیـو تـه وویل:

پـر  "دا پـه کابـل کـې د شـیعه و پـر جومـات بریـد دی، دا 

ملکیانـو قصـدي حملـه ده. افغـان چارواکي باید سمدسـتي 

د دې تحقیقـات وکـړي او هغـه کسـان چـې الس په کـې لري 

هغـوی د عدالـت مېـز تـه راوکاږي. دوی د چارواکـو په توګه 

دا وظیفـه لـري چـې اغېزمـن اقدامـات وکـړي څـو شـیعه 

مسـلامنان لـه بریدونـو وژغـوري او د شـیعه اقلیـت پـر ضد 

تېریـو کـې چې په تېـرو څو کلونو کـې کوم معافیـت رامنځته 

شـوی، هغـه پای تـه ورسـېږي."

د دوشـنبې ورځـې حملـه د جـوالی لـه میاشـتې راهیسـې 

څلورمـه حملـه ده چـې په افغانسـتان کـې پر شـیعه و کېږي.

په تېرو کلونو کې ډېر لږ دوی په نښه کېدل.

حزب التحریر یکی از احزابی اسـت که از چند سـال 
بدین سـو در افغانسـتان غیـر قانونـی بـه فعالیت های 
پنهانـی آغاز کرده و مصروف سـربازگیری می باشـد.

حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر 
از  یکـی  در  و  پیـش  یک سـال  ملـی،  وحـدت 
نشسـت های شـورای وزیـران با اشـاره بـه تحرکات 
حـزب التحریـر در کشـور گفتـه بـود، حزب التحریر 
در کشـور بـه عنـوان شـاخۀ غیرنظامـی گروه هـای 
تروریسـتی بـه صـورت گسـترده فعالیـت می کنـد.

دکتـر عبداهلل عبداهلل بیان داشـته بـود: "حزب التحریر 
شـاخۀ غیرنظامی احزاب تروریسـتی اسـت که نسـل 
جـوان و مـردم را بـه رفتـن بـه طـرف فعالیت هـای 
بـه  فعالیت هـا  ایـن  می کنـد.  تشـویق  تروریسـتی 

صـورت وسـیع صـورت گرفته اسـت".
رییـس اجرایـی از ایـن حـزب بـه عنوان حـزب غیر 
اظهـار  کـرده،  یـاد  تروریسـتی  سـازمان  و  سیاسـی 
داشـته بـود: حـزب التحریـر بـا "سـوء اسـتفاده" از 
راسـتای  در  افغانسـتان،  در  دموکراسـی  و  آزادی 

می کنـد. فعالیـت  ناامنـی  و  تروریسـتی  اهـداف 
جلسـه  پنهانـی  صـورت  بـه  حـزب  ایـن  اعضـای 
و  چاپـی  رسـانه های  طریـق  از  و  می کننـد  برگـزار 
انترنتی شـان در برابـر نظـام به نشـر و پخـش مطالب 
می پردازنـد. ماهنامه هـای "خالفـت" و "تغییـر" از 
نشـریاتی اسـت کـه اعضـای ایـن حزب بـه صورت 
مداوم و گسـترده از چند سـال بدینسـو، در افغانستان 

چـاپ و نشـر می کننـد.
امـا وزارت اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان از دادن 
معلومـات در پیونـد بـه رسـانه های حـزب التحریـر 

ابـراز بی خبـری کـرده اسـت.
بعـد از تماس هـای پیهـم، خانـم مصطفـوی معیـن 
"مـا  نشـراتی وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفـت: 

از چـاپ و نشـر رسـانه های حـزب التحریـر آگاهی 
نداریـم و شـما ضـم یـک مکتـوب، این نشـریات را 
بـه معاونت نشـراتی وزارت فرهنگ بفرسـتید تا بعد 

از بررسـی برای تـان پاسـخ بگوییـم!"

تهدید بزرگ
از سـویی هـم، نهادهـای حامـی رسـانه ها فعالیـت 
رسـانه های حـزب التحریـر را غیر قانونی بر شـمرده 
و می گوینـد کـه ایـن حـزب در آینـده تهدیـدی در 
برابـر حکومـت و منافع ملی مردم افغانسـتان خواهد 

. بود
دیدبـان  اجرایـی  رییـس  خلوت گـر،  مجیـب 
رسـانه های آزاد افغانسـتان )نـی( در گفت وگـو بـار 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: وقتـی حـزب سیاسـی 
موجودیتـش غیـر قانونی اعالم می شـود، هرچه از آن 
بیـرون می شـود، غیـر قانونـی اسـت، بنـًا هفته نامه ها 
و ماه نامه هـا یـا هـر رسـانه یی کـه از آدرس حـزب 

التحریـر نشـر می شـود، غیـر قانونـی اسـت.
آقـای خلوتگـر در واکنـش بـه نوشـته های حـزب 
التحریـر مبنـی بر ضـد اسـالمی خواندن رسـانه های 
از سـوی جریـان  کـه  ادعاهـای  افـزود:  افغانسـتان 
التحریـر مطـرح شـده اسـت،  غیـر قانونـی حـزب 
کاذب، افتـراح، تهمـت و بی بنیـاد اسـت. رسـانه های 
رسـانۀ  یـک  عنـوان  بـه  را  اصالت شـان  افغانسـتان 
ثابـت  افغانسـتان  منافـع مـردم  بـه مـردم و  متعهـد 

ند. سـاخته ا
آقـای خلوتگـر می گویـد کـه حکومـت مسـوولیت 
و  "پروپاگنـدا  مقابـل  در  را  پادزهـری  تـا  دارد 
هم آهنگـی  در  التحریـر  حـزب  دروغ پراکنی هـای" 
بـا وزارت اطالعـات و فرهنـگ و نهادهـای مرتبـط 
فرهنگـی و امنیتـی نشـر کننـد تـا اثرات مخـرب این 

حـزب در اذهـان مـردم جابه جـا نشـود.
او گفـت: بربنیـاد اطالعاتـی که مـن دارم، این جریان 
در شـمال کشـور سـربازگیری بیشـتر دارد و حـاال 
بـه  و  شـده  بیشـتر  فعالیت هـا  و  سـربازگیری  ایـن 
والیت های جنوبی و شـرقی نیز سـراید کرده اسـت.
و  اطالعـات  وزارت  و  حکومـت  خلوتگـر  آقـای 
فرهنـگ را بـه بی توجهـی در زمینـۀ جلوگیـری از 
فعالیت هـای حـزب التحریـر متهـم کـرده می گویـد: 
اگـر از فعالیـت جریـان حـزب التحریـر جلوگیـری 
نشـود، قطعـًا این گـروه در آینـده تهدیـدی در برابر 
حکومـت و منافـع ملی مـردم افغانسـتان خواهد بود.
وزارت  سـخنگوی  ریاضـت،  امـان  حـال،  ایـن  در 
عدلیـه در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید، 
در وزارت عدلیـه 58 حـزب سیاسـی بـه صـورت 
رسـمی ثبـت اسـت و جـواز فعالیـت دارنـد کـه در 
میـان ایـن تعـداد، حـزب التحریر شـامل نیسـت، بنًا 

فعالیت شـان غیـر قانونـی اسـت.
آقـای ریاضـت بیان داشـت: فهرسـت تعـداد احزاب 
رسـمِی ثبـت شـده در وزارت عدلیـه بـه نهادهـای 
امنیتـی و عدلـی و قضایـی از سـوی ما سـپرده شـده 
تـا جلـو  تقاضـا می کنیـم  نهادهـا  ایـن  از  و  اسـت 
فعالیت هـای غیـر قانونـی ایـن احـزاب را بگیرنـد.

سـخنگوی وزارت عدلیـه می گویـد کـه تـا بـه حال 
هیـچ نهـاد امنیتـی و عدلـی و قضایی به ایـن وزارت 
التحریـر  در زمینـۀ رسـمی بـودن و نبـودن حـزب 
وضاحـت نخواسـته اسـت، تنهـا رسـانه ها از فعالیت 
ایـن حـزب نگرانـی کـرده و از مـا در ایـن مـورد 

پرسـیده اند.
او گفـت: وزارت عدلیـه همواره از احزاب رسـمی و 
ثبت شـده با جمعـی ازهیأت های نهادهـای مختلف، 
تفتیـش  می کنـد و گزارش آن را بـه نهادهای امنیتی و 

عدلـی و قضایی می سـپارند تا در قسـمت جلوگیری 
از فعالیت شـان اقـدام عملـی کنند، اما .

در  تـا  می خواهـد  شـهروندان  از  ریاضـت  آقـای 
گزینـش احـزاب سیاسـی بـرای فعالیت، دقـت کنند 
یـا  جریـان  آن  فعالیت هـای  کـه  شـوند  مطمیـن  و 
حزب قانونـی و در راسـتای منافـع کشـور و مـردم 

اسـت یـا خیـر.
حزب التحریـر سـازمانی اسـت کـه تشـکیل خالفت 
در سراسـر جهـان اسـالم را هـدف خـود و هـر یک 
از کشـورهای اسـالمی را والیتـی از ایـن خالفـت با 

مرکزیـت سـرزمین های عربـی می دانـد.
کـه  اسـت  اسـالمگرایی  حـزب  التحریـر،  حـزب 
یـک  النبهانـی  تقی الدیـن  توسـط  سـال۱۹5۳  در 
قاضـی و روحانـی دانش آموختـۀ االزهـر مصـر در 
فلسـطین تأسـیس شـد. ایـن حـزب خـود را در پـی 
احیـای خالفـت اسـالمی می دانـد و دموکراسـی را 
فریـب و سـبب انحطـاط مسـلمان جهان.ایـن حزب 
هم چنـان ادعـا می کنـد کـه بـرای بازگشـت زنده گی 
اسـالمی در سـرزمین های اسـالمی، از طریق تأسیس 

دوبارۀ»خالفـت« تـالش دارنـد.
برخـی کشـورها این سـازمان را تروریسـتی دانسـته 
و در برخـی کشـورها فعالیـت آن بـه دلیـل اتهـام 
دسـت داشـتن در خشـونت ها ممنـوع اعـالم شـده 
اسـت.این حـزب عـالوه بر کشـورهای اسـالمی، در 
اکثـر کشـورهای اروپایـی و امریکایـی با اسـتفاده از 

موجودیـت آزادی بیـان، نیـز فعـال اسـت.
از  پـس  سـال  دو  افغانسـتان حزب التحریـر  شـاخۀ 
فروپاشـی رژیـم طالبـان، فعالیت هـای خـود را بـه 
و  کـرد  آغـاز   ۲۰۰۳ سـال  در  غیرقانونـی  صـورت 
عمدتـًا در میـان دانشـگاهیان و فرهنگیان بـه تبلیغ و 

می پـردازد. سـربازگیری 
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نشرات خطرناک حزب التحریر
در کابل

روح اهلل بهزاد

نړیوال سازمانونه:

حکومت دې د مذهبي مراسمو امنیت ته پالن ولري
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شوخ طبعـی و اخالِق خوش به ۱۰ دلیل زیر می تواند کلید موفقیت در کارها باشد:
بهدیگرانآرامشوراحتیمیدهد

شـوخی کـردن راهـی برای گذشـتن از موانع تنـش زا اسـت. پژوهش ها ثابـت می کنند که 
مـزاح و شـوخی در محـل کار یـک برطرف کننـدۀ عالی موانع اسـت. افرادی که در پاسـخ 
بـه تعارض هـا می خندنـد، از تفکـر همگـرا و فکـر کـردن بـه تنهـا یـک راه حل به سـوی 

تفکـر واگـرا و در نظـر گرفتـن چند راه حـل می روند.

شوخطبعییکاسترسُکشقویاست
در واقـع شـوخ طبعی، تغییـری ادراکـی در دیدگاه شـما به موارد اسـترس زا ایجـاد می کند 

و واکنـش عاطفـی و واکنش جسـمی اسـت کـه وقتی می خندیـد، شـما را آرام می کند.

تمدنزااست
مـزاح هـم بـه کارمنـدان و هـم بـه مدیـران، امـکان نزدیکـی بیشـتر به هـم را می دهـد و 
باعـث می شـود آن هـا بفهمند کـه همه گـی در واقع بـه دنبال چیزهای یک سـانی هسـتند.

افرادی که شوخ طبع هستند، خوش برخوردتر اند
هرچـه خوش برخوردتـر باشـید، به ویـژه در مقـام یک لیدر، افـراد دور و بِر شـما صداقت 
و آزادی بیشـتری خواهنـد داشـت. و هرچـه افـراد آزادتـر و صادق تـر باشـند، تیم هـا 

می شـوند. موفق تـر  و  خالق تـر 

مردمازکارکردنباشمالذتمیبرند
مـردم دوسـت دارنـد بـا افـرادی کار کننـد کـه از آن هـا خوش شـان می آیـد. همـۀ مـا 
سـاعات زیـادی از زنده گی مـان را در محـل کار سـپری می کنیـم و دوسـت نداریـم در 
ایـن سـاعات بـه مـا بـد بگـذرد. شـوخ طبعی مثبـت و خـوب، بهتریـن راه برای به دسـت 
آوردن دل دوسـتان و اثرگذاری بر افراد اسـت. شـوخی کنیــد ولی شـوخی های تان نباید 

باشـد. آزاردهنده 

خالقیتایجادمیکند
شـوخ طبعی یکـی از الزمه هـای کلیـدی در تفکـر خالقانه اسـت و به افراد کمـک می کند 
کـه بـا ایـده بـازی کننـد، نقد درونـی خـود را کاهش دهنـد و با دیـد جدیدی به مسـایل 
بنگرنـد. شـوخی و خالقیـت هـر دو دربـارۀ نگریسـتن بـه چالش هـا بـا دیـدی جدیـد و 
ایجـاد روابـط جدیـدی اسـت کـه تابه حـال به آن هـا فکر نکـرده بودید. شـوخی محیطی 
پرثمـر بـرای نـوآوری فراهـم می کند و افـراد وقتی راحت باشـند، الهام بیشـتری می یابند.

بهاعتمادسازیکمکمیکند
بـا اسـتفادۀ صحیـح و مؤثر از شـوخی و مـزاح می توانید اعتمادسـازی کنید؛ زیرا شـوخی 
اغلـب شـخصیت واقعـی افـراد زیـر نقـاب حرفه یی شـان را آشـکار می کنـد. افـرادی که 
حـس شـوخ طبعی مثبـت و سـالمی دارنـد، محبوب تـر هسـتند و قابـل اعتمـاد شـناخته 
می شـوند. شـوخ طبعی نشـانه یی از هـوش محسـوب می شـود و همـۀ ایـن ویژه گی هـا 
و این کـه شـوخی یخ هـا را می شـکند و دیوارهـا را خـراب می کنـد، می توانـد بـه ایجـاد 
روابـط بهتـر در محـل کار کمـک کنـد؛ به ویـژه این که ایـن روزها داشـتن روابـِط زیاد به 

موفقیـت کمـک زیـادی می کند.

شرکتشمارامتمایزمیکند
مـزاح و شـوخی باعـث می شـود کـه شـرکت شـما متمایـز باشـد و فراتـر از خدمـات به 
مشـتریانش رفتــار کنـد. اگـر دوسـت داریـد از دیگـران متمایـز باشـید، شـوخی و مزاح 

همـراه بـا خدمات تـان را فرامـوش نکنیـد تـا در کارتـان مؤثرتـر و موفق تـر باشـید.

روحیهرابهترمیکند
شـوخی کـردن روحیـه را باال می برد و گوشـه گیری، بـازده کاری را کم می کنـد. کارمندان 
دوسـت دارنـد بـا کسـانی کـه شـوخ طبع هسـتند، کار کننـد. همۀ ما شـوخی و خنـده در 

محـل کار را دوسـت داریـم و دوسـت نداریم احسـاس خدمت اجبـاری کنیم.

بهرهوریراافزایشمیدهد
شـوخ طبعی، فضایـی سـرزنده و شـاد ایجاد می کنـد و تعامل هـا و توفان مغـزی، ایده های 
نـو را تشـویق می کنـد و همـۀ این هـا بـه بهـره وری بیشـتر می انجامنـد. اگـر با شـوخی و 
خنـده در محیطـی شـاد و جوانانـه قرار داشـته باشـید، عالقۀ بیشـتری به کارتـان خواهید 
داشـت. اخـالق کاری شـما بهتر می شـود و اشـتیاق شـما به دیگـران نیز سـرایت می کند. 
پـس شـوخ طبعی یـک فاکتـور بـردـ  بـرد هـم بـرای خودتـان و هـم بـرای کارفرمای تان 

است. 
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بخش دوم و پایانی

سید پیام كمانه 
رنگ ها  صداها،  وسیلۀ  به  شما  حواس 
می شوند.  واقع  تهاجم  مورد  طعم ها  و 
با  هم زمان  را  شما  مغز  که  عصب شناسی 
این اتفاقات آزمایش می کند، حجم انبوهی 
شما  و  می بیند  را  عصبی  فعالیت های  از 
می توانید مطمین باشید که آن عصب شناس 
هیچ چیزی شبیه به کیفیات تجربه آگاه شما 

را مشاهده نخواهد کرد. 
در  کیفیاتی  چنین  که  ایده  این  بنابراین، 
می رسد.  نظر  به  نامعتبر  دارند،  جای  مغز 
اما اگر این کیفیات تجربۀ شما در مغزتان 
هستند؟  کجا  در  پس  نمی شوند،  یافت 
نظر می رسد  به  پاسخی که  پاسخ سنتی و 
این است که کیفیات تجربه،  بپذیریم  باید 
کاماًل  نحو  به  نکته  این  و  در ذهن هستند 
شفافی مستلزم این است که ذهن به نحوی 
از مغز متمایز است و اصال یک شیء مادی 

نیست. 
و  هستند  غیرمادی  وجودهای  ذهن ها، 
ارتباطی نزدیک و صمیمی با اشیای مادی 
مغز  با  نزدیک تری  ارتباط  شاید  و  دارند 
آگاه  تجربۀ  می رسد  نظر  به  باشند.  داشته 
شما از اشیای مادی )ازجمله بدن خودتان( 
شما را به مغزتان رسانده باشد و اثراتی که 
به  دارند،  جهان  بر  شما  آگاهانۀ  اراده های 
مغز به عنوان واسطه نیاز دارد )مثل زمانی 
که تصمیم می گیرید صفحه را عوض کنید 
و در نتیجه صفحه را عوض می کنید(. به هر 
حال، نتیجه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ 
ذهن نمی تواند خود یک شیء مادی باشد. 
البته ممکن است شما این نتیجه را غیرقابل 
پذیرش بدانید. بنابراین باید یک بار دیگر 
بررسی  رساند،  نتیجه  این  به  را  ما  آن چه 
انحراف  کجا  در  استدالل  بگویید  و  کنید 
وارد  شما  صورت  این  در  است؛  داشته 

فلسفۀ ذهن شده اید. 
میان  از  باشید  مجبور  است  ممکن  شما 
امکان های گوناگون، یکی را انتخاب کنید 
خاص  کاستی های  و  مزایا  گزینه  هر  و 
را  نتیجه  است  ممکن  شما  دارد.  را  خود 
به ساده گی بپذیرید، همان گونه که دکارت 
پذیرفت: »ذهن ها و اشیای مادی، وجودها 
یا ممکن  متمایزی هستند«  و »جوهر«های 
که  را  مقدمه  و  فرض  چند  یا  یک  است 
سوال  زیر  شده اند،  نتیجه یی  چنین  باعث 

ببرید. 

جایگاهمتافیزیکوعلمدرشناختذهن
برخی افراد ممکن است حوصلۀ مطالبی را 
که در بخش قبلی مطرح شد، نداشته باشند 
فیلسوفان فقط  بگویند همه می دانند که  و 

مسایل را مطرح می کنند و هیچ گاه آن ها را 
حل نمی کنند. 

است  علم  عهدۀ  بر  مهم  معماهای  پاسخ 
در  آن  جایگاه  و  ذهن  می خواهیم  اگر  و 
کنیم.  رو  علم  به  باید  بشناسیم،  را  جهان 
مسایل باقی مانده، یعنی مسایلی که شایستۀ 
پاسخ های علمی نیستند، در نهایت مسایل 
ساخته گی و کاذب هستند و فرقی نمی کند 
به آن ها چه پاسخی بدهیم؛ هر راه حلی که 
پیشنهاد شود، به خوبی راه حل دیگر است. 
موفقیت  نیست.  درست  واکنشی  این  اما 
و  مناسب  کار  تقسیم  به  بسته گی  علم 
دارد.  شوی«  پیروز  تا  کن  »تقسیم  راهبرد 
فقط  ما  ندارد،  وجود  »علم«  نام  به  چیزی 
»علوم« داریم؛ فیزیک، کیمیا، زمین شناسی، 
روان شناسی، جامعه شناسی  زیست شناسی، 

و... . 
هر کدام از این علوم دامنۀ محدودی دارند. 
نمی گویند.  واحدی سخن  با صدای  علوم 
اگرچه هر علم در دامنۀ کاربرد خود کاماًل 
موفق است، ولی باید به این پرسش توجه 
کنیم که این حیطه ها چه گونه به هم مربوط 
اند؟ چه گونه نتایج رسمی چندین علم در 
برابر هم باید سنجیده شود؟ این پرسش ها، 
پرسش هایی نیستند که در هیچ علم خاصی 

قابل پاسخ باشند. 
یکی  می شود.  وارد  متافیزیک  این جا  در 
به  یا  متافیزیک  سنتی  کارکردهای  از 
که  متافیزیک  از  بخشی  جزیی تر،  نحو 
هستی شناسی نامیده می شود، به دست دادن 
مفهومی کلی از »نحوۀ وجود چیزها« است. 
جزیی  اهداف  تعقیب  متافیزیک  بنابراین 
ایجاد  بلکه  نمی شود،  شامل  را  علمی 
پی  را  گوناگون  علوم  یافته های  در  تطابق 
تالشی  شامل  هم چنین  امر  این  می گیرد. 
برای سازگارکردن علوم با تجربۀ متعارف 

نیز هست. 
برای  که  است  تجربی  حدی  تا  علم  یک 
متوسل  مشاهده  به  آزمایشی  نتایج  تأیید 
)و  مشاهده  خود  ذاتِی  ویژه گی  اما  شود. 
مشاهده گران(  ویژه گی های  تعمیم،  با 
می ماند.  باقی  نخورده  دست  علم،  توسط 
به  معطوف  آگاه  تجربۀ  مشاهدۀ  ماهیت 
بیرون خارج از حدود علم می ایستد و در 
این جاست که معمایی که با آن این نوشته 

را شروع کردیم، دوباره سربلند می کند. 
مشاهده  و  مشاهده گر  متضمن  علمی،  کار 
است و در نهایت علوم دربارۀ ماهیت ذاتی 
هر دو ساکت هستند. بهترین امید ما برای 
یک تصویر واحد تصویری که شامل جهان، 
آن گونه که توسط علم توصیف می شود و 
مشاهده های شان  و  مشاهده گران  شامل 

کردن جدی هستی شناسی  دنبال  در  باشد، 
متافیزیکی  مسایل  به  می توان  البته  است. 
چنین  فردی  که  هرچه قدر  اما  کرد؛  پشت 
سایر  در  احتماالً  و  عقلی  لحاظ  به  کند، 

زمینه ها ناقص می ماند. 
که  دارد  وجود  ذهن  دربارۀ  پرسش هایی 
تأمل دربارۀ آن ها تا حدی یا به نحو کامل 
است.  علوم  شناخت  محدودۀ  از  خارج 
متافیزیک  به  فیلسوفان  از  بسیاری  البته 
بدبین هستند و تعداد بیشتری به این عقیده 
فهم  برای  ما  گزینۀ  بهترین  که  رسیده اند 
کردن  در جهان، پشت  آن  و جایگاه  ذهن 
ایده  این  فیلسوفان  این  است.  فلسفه  به 
از  یکی  ذهن  فلسفۀ  که  می کنند  ترویج  را 
نامیده اند،  شناختی  علوم  آن چه  مؤلفه های 
شامل  شناختی  باشد.علوم  باید  یا  است 
عصبی،  علوم  روان شناسی،  از  عناصری 
علوم کمپیوتر، زبان شناسی و انسان شناسی 
ارایه  است. یک فیلسوف چه چیزی برای 
کردن به دانشمندانی که در این حیطه ها کار 

می کنند دارد؟ این سوالی خوب است. 
تأثیر  نوعی  بتوانند  فیلسوفان  شاید 
از  برآمده  یافته های  تطبیق  در  متحدکننده 
مشارکت کننده گان علمی در علوم شناختی 
به  را  فیلسوفان  اگر  البته  باشند.  داشته 
متحدکننده  تأثیری  که  کنیم  محدود  این 
دانش های  اظهارات  تطبیق  راستای  در 
مشارکت  شناختی  علوم  در  که  گوناگونی 
دارند، داشته باشند، درگیر نوعی »متافیزیک 
هرچه قدر  بود.  خواهیم  شده«  ضعیف 
نگرانی های هستی شناسانۀ سنتی  متافیزیک 
با  فیزیک  مانند  علومی  ارتباط  هم چنین  و 
و  بی اثر  کند،  طرد  را  ذهن  هستی شناسی 

ضعیف تر شده است. 
ذهن  فلسفۀ  در  که  سختی  پرسش های 
سواالت  نهایت  در  می شوند،  مطرح 
فیلسوفان  که  نکته  این  هستند.  متافیزیکی 
فقط دربارۀ پرسش ها اتفاق نظر دارند و نه 
نمی رسد.  نظر  به  درست  چندان  پاسخ ها، 
پیشرفت در فلسفه، همانند پیشرفت در هر 
است؛  قابل سنجش  دو طریق  به  حیطه یی 
تمرکز  مشخص  هدف  یک  بر  می توانیم 
نزدیک  آن  به  که  بپرسیم  خود  از  و  کنیم 
می توانیم  همچنین  اما  خیر.  یا  شده ایم 
با  شده ایم.  دور  آن  از  چه قدر  که  بپرسیم 
این حساب است که می توان گفت فلسفه 
به جلو حرکت کرده است. سواالت فلسفی 
دربارۀ ذهن از بین نمی روند. آن ها حتا در 
دانشمندان  برای  آزمایشگاهی  زمینه های 

مطرح می شوند.
 

ذهن،متافیزيکوعلم

شوخ طبعـی؛
کلیــد موفقیـت در کـارهـا

ACKU



دكتور شمس الحق آريانفر
بخش ششم و پایانی

خالويرکا
خالـو سـرقطارِ کاکه هـای رکاخانـه نزدیک گـذر باالحصار 

بود. 
غنینصواری

بـاري بـه عریضه نویـس، به عـوِض یـک شـاهی    غنـی، 
کـه پنـج پیسـه بـود، 5۲ روپیـۀ کابلـی داد. عریضه نویـس 
از تـرِس این کـه نگوینـد صاحب عریضـه را فریـب داده، به 
رییـِس میرزاهـا گفـت. رییـس در جواب گفت: »بـرو بچیم 

نـوش جانـت، او از ایـن کاکه گی هـا بسـیار دارد!« 
 می گوینـد بـا چنـد روپیـۀ دیگـر عریضه نویـس یـک خانه 
خریـد. غنـی سـخی مرد بـود و ۶5 یا ۷۰ سـال تمـام بدون 
مهمـان نـان نخـورد. او ُگلبـاز بـود و ۱5۰۰ گلدان داشـت. 
در حـدود یک هـزار قفـس پرنـده گان خوش خوان داشـت. 
قیماق چـای و  بـه موسـیقی عالقـه داشـت و در محافـل 
زمردپـالِو او یک دسـته سـاز هم اشـتراک می کـرد. خودش 
ربـاب می نواخـت، ظریـف و حاضرجـواب بـود. شـعر هم 
می گفـت. شـخصی بلندقامـت و قوی الجثـه بـود و بعـد از 
۹۰ سـال زنده گـي در ۱۳۱۹ شمسـی دیـده فـرو بسـت و 
در مقابـل دروازۀ خونـی باالحصـار در مقبـرۀ ابایـی خـود 

گردید.  دفـن 
در  کـه  بـود  کتاب خـوان  و  فاضـل  مـردی  غنـي،  پـور    
عهـد نظـام کمونیسـتي مـن بارهـا او را دیـده ام. پـور غنـي 
مي گفـت: بعـد از مرگ پـدرش، جنگ حبیبـی و قفس های 
پرنـده گان و گلدان هـا و یک هـزار هریکیـن باقـی مانـد. بـا 
هریکین هـا در شـب مهمانـی حویلـی را چراغـان می کـرد. 
بیـت مشـهور زیـر مربـوط به همـان روزگار غني اسـت که 

خطـاب بـه امیـر حبیـب اهلل گفت:
 به ظاهر طال و به باطن مسم 

غنی نام دارم ولی مفلسم 
برکشید اهی و گفتا حیف حیف

نی غنی ماند به دنیا نی گدا
توره

  زنده گـی تـوره بـه افسـانه ها پیچیـده و غبارانـدود اسـت. 
برخـی او را همـان توره منگ باشـی دانسـته اند که در ۱۲۶۷ 
شمسـی بـه طـرف داری اسـحاق خان پسـر اعظم خـان، در 
برابـر امیـر عبدالرحمـن شـورش کـرد و باالخـره همـراه 
بـا شـربت خـان قومنـدان اسـحاق خـان و چنـد تـِن دیگر 
در هـرات اعـدام شـد. کلـۀ آن را  کاه پُـر نمـوده بـه کابـل 
فرسـتادند. امـا برخـی دیگـر هـم تـوره را مردی شـجاع و 
دالور می داننـد کـه در سـال های ۱۳۰۷ در شـمال کشـور 
هیاهـو انداختـه بـود تـا این کـه به وسـیلۀ محمـد یعقـوب 
رییـس تنظیمیـۀ والیات شـمال در زمان نادر خان دسـتگیر 
و بـه تـوپ پرانده شد.)شـعور، ۱۳5۲، ص۶5( و در نوشـتۀ 
دیگـری آمده اسـت: شـاید هـم تـوره هرگز وجود نداشـته 
اسـت. ایـن تـوره مولـد ذهـِن شـاعری بـوده کـه در زندان 
تاریکـی آفریـده شـد و ایـن اشـعار بعدها بـه قیافۀ انسـانی 
واقعـي درآمـده. او در برابـر اربـاب و ملـک و خوجئیـن و 

بـای مقاومـت کـرده اسـت. )یحیایـي،  ۱۳5۱، ص۲8(
آن چـه از سـرود او پیداسـت، تـوره اصـاًل از مزارشـریف 
بـود. تـوره در والیـات شـمالی کشـور همیشـه در گـردش 
بـود، چـه کارنامه های بیشـتر او در قندوز و خان آباد شـکل 
گرفتـه اسـت. برخی هـا هـم می گویند تـوره از نهریـن بود 
و نـادر او را در خان آبـاد بـه توپ پراند. سـرود تـوره، او را 

این گونـه نشـان می دهـد: 
سر دشت  ارزنه )۱(                           

توره قدم مـی زنه 
دو تا پیر بغالني)۲(
کتیش سخن می زنه 
سر پل مویب اهلل )4(

توره می گفت او خدا 
دعا کنین جوانان

توره  رفته دم بال 

رگه هـاي کاکه گـري در دهه هـاي پسـیِن سـدۀ بیسـت نیـز 
در بخش هـاي مختلـِف کشـور بـه گونـۀ کمرنـگ مشـهود 
بـوده اسـت. جوان مـردان هرات، قندهـار، تخار، بدخشـان، 
فاریـاب، بلـخ، سـمنگان و شـمالي بـا کارنامه هاي شـنیدني 
مطـرح بوده انـد. ایـن بخـش تحقیـق ویژه یـي را نیـاز دارد. 

بـه گونـۀ نمونـه چنـد تـن را نـام مي بریم: 
رحیمایبکی

رحیـم ایبکـي از کاکه هـاي سـمنگان اسـت کـه در جهـاد 
بخـارا شـرکت کـرد و بـه مناطـق تحـت نفـوذ روس هـا 
دسـتبرد مـي زد. وقتـي در عهـد حبیـب اهلل خـان کلکانـي،  
توپ هـاي  روس هـا  شـد،  کشـته  حسـین  سـید  توسـط 

زدنـد. شـادیانه 
کاکه بدل 

کاکـه بـدل از کاکه هـای خلـم سـمنگان اسـت. بـاري در 
مقابلـه بـا کاکـۀ کابلـي، خـود را نعـل نمـود و سـه روز در 

شـهر همچنـان راه گشـت.
امام الدین  

  امام الدیـن از کاکه هـای شـمالي در دوران امیـر حبیـب اهلل 
شـهید بـود. او در آغـاز بـه حیـث بالکـه یـا اردلـی و یـا 
حاضربـاش حبیـب اهلل خدمـت می کـرد، پسـان ها بـا کشـته 
شـدن دو نفـر در شـمالی، امام الدیـن قاتـل معرفـی شـد و 
بعـد از ایـن اتهـام، بـه روایتـی پنـج سـال حبس را سـپری 

نمـود. بـه روایـت دیگـر، پیـش از حبـس یاغـی شـد و در 
کـوه سـمت غربـی قریـه دکـو بـا یـاران خـود برآمـد و در 
آن جـا خیمـه زد و بـه کاروان هـای دولتـی دسـتبرد مـی زد. 
پسـرش  سـوری  ختنـه  شـب  در  امام الدیـن  می گوینـد 
»حبیـب اهلل« در قلعـه محاصره و کشـته شـد. کارروایی ها و 
شـهامِت او زبانـزد همـه گان بـود. از آن رو برای او سـرودها 

سـاخته اند کـه بـه گونـۀ نمونـه ایـن را می آوریـم:  
خان امام الدین خان خرابت هستم 

به مثل    ماهی     کبابت     هستم   خان امام الدین خان 
سر     قالیت    ماتو      بر آمد                             

 میانی    قالیت    ماتم    درآمد  خان امام الدین خان 
الال شاه محمد  

الال شـاه محمد از جوانـان دالور قریـۀ دکـوی میربچه کوت 
بـود کـه به وسـیلۀ حکـم داراِن وقـت چاندمـاری گردیـد. 
مـردم عالیـق و پیوند خود را با الال شـاه محمد در سـرودي 

جاودانـي سـاختند که تـا امـروز زمزمـه مي گردد:
الال     شاه    مامد   از    کابل     آمد 

کارتوس ده پنجی الال جان سیل گل آمد   الال شاه مامد 
الال    شاه     مامد   از   کابل     آمد  

نمازه  خوانده  الال جان ده گور درآمد     الال شاه مامد 
   حبیب الهـا کلکانـي، سـید حسـین، پُـردل چیلـه باغـی، 

مومن شـاه  رحیم شـاه،  الهـد،  حمیـد  باغـی،  چیلـه  غیـاث 
)از  خیرالدیـن  و  بـازو  پهلـوان  چاریـکار(،  از  )برادرهـا 
چاریـکار(، شـریف و غیاث از قره بـاغ و باالخره هم روزگارِ 
مـا مجیـد کلکانـي از شـمار جوان مرداني انـد کـه نامي نیک 
از خویـش به یادگار گذاشـتند. مجید در عصر ظاهرشـاه که 
همـه خلع سـالح بودنـد و مخالفت بـا دولت حکـم انتحار 
را داشـت، تبـارز کـرد. در شـمالي بـه گونۀ یاغـي زنده گي 
کـرد، مـردم او را حمایـت کردنـد و دولـت نتوانسـت او را 

نماید.  دسـتگیر 
   حبیب الـه  کلکانـي بـه گونـۀ یعقـوب لیـث صفـار، از 
حبیـب اهلل  رسـید.  پادشـاهي  بـه  جوان مـردي  و  عیـاري 
مي گوینـد:  داشـت.  فـراوان  جوان مردی هـای  و  شـهامت 
 مالیـی از قریـۀ امبوخـاک وردک به صفحات شـمال جهت 
پیـدا نمـودن پـول عروسـی خـود مـی رود و در بازگشـت 
درحالی کـه دو صـد روپیـه و یـک خـر پیـدا نموده اسـت، 
نـزد  را  او  و  می افتـد  الهـگ  حبیـب  نفرهـای  به دسـت 
حبیب الهـر می برنـد.  مـال مي گویـد کـه بـه پـول عروسـی 
ضـرورت داشـتم و به خاطـر تهیـۀ آن بـه مسـافرت رفتم و 
ایـن انـدازه پـول را به دسـت آوردم. حبیب الهـی می خنـدد 
و می گویـد بـا ایـن پول هـا عروسـي نمی شـود، پـس از آن 
دوهـزار روپیـه بـه او می دهـد و به وسـیلۀ افـرادش او را به 

می رسـاند.   قریـه اش 
سیدحسین

 سـید حسـین در جوان مـردی و خراجـی شـهرت داشـت. 

زمانی کـه او را محبـوس سـاخته بـه میمنـه فرسـتادند، از 
کابـل تـا میمنـه دعوت هـا داد و مصرف هـای زیـاد نمـود 
و همیـن کار باعـث شـد کـه تـور بندیـوان کسـی کـه او 
را تـا میمنـه رسـاند، فریفتـۀ او شـود و در رهایـی اش با او 

کند.  همـکاری 
  حبیب الهـی و سیدحسـین در پایـان به وسـیلۀ نادرخـان 
و  سـاختند  سـرود  ها  آن هـا  دربـارۀ  مـردم  شـدند.  شـهید 

قهرمـاِن خـود را بـه ایـن طریـق زنـده نگـه داشـتند: 
قلعه سید حسین حبیب الهش خان

به الفت بردتان محمد نادر خان 
به الفت   بردتان چاره   نداشتی            

چطور  کشته شدید ای نوجوانان 
به پاي سید حسین پیزار نعل دار         

به کوه ها مي پره ماننـد بالـدار

برآیند
اسـت.  آریایـي  مکتـِب  یـا  و  آمـوزه  یـک  جوان مـردي 
همان گونـه کـه مکاتیِب لیبرالیسـم و سوسیالیسـم با ماهیت 
سیاسـيـ  اقتصـادي بـراي سـازنده گي جوامع انسـاني ارایه 
از  قبـل  هزاره هـا  و  سـده ها  جوان مـردي  مکتـب  شـد؛ 
ایـن مکتب هـا بـا محتـوي اخالقـي، اجتماعـي و سیاسـي، 

درگسـترۀ اندیشـۀ بشـري و در جامعۀ انسـاني عرضه شـد. 
جوان مـردي، نخسـت ارزشـي بـود کـه بـه گونـۀ قانـوِن 
نانوشـته از سـوي آریایي ها عمل مي شـد. آنـگاه که طبقات 
ایجـاد شـد و آیین هـاي رسـمي تبارز کـرد، جوان مـردي به 
عنـوان تشـکلي تبـارز نمود که بـا اصول و مـرامِ خاصي در 
جامعـه جـاري بود. در عهد اسـالمي، جوان مـردي به عنوان 
یک عامل در ایجاد تصوف و عرفان اسـالمي شـناخته شـد 
و بعدهـا از ترکیـب جوان مـردي و تصوف نـزد عامۀ مردم، 
فتـوت هسـتي یافت. جوان مـردي با عناویـن رادي، عیاري، 
فتـوت، اخیت، احـداث و... قرن ها در آرین زمین، خراسـان 
و کشـورهاي اسـالمي تـداوم داشـت. بارها جوان مـردان بر 
اریکـۀ قـدرت رسـیدند و در اوضـاع بحرانـي داوطلبانـه 

سـکاِن جامعـه و امنیـت را بـه دوش گرفتند. 
اندیشـه  از  باشـد  نمـودي  مي توانـد  جوان مـردي  آمـوزۀ 
از  پیـش  کـه دسـت کم سـه هزار سـال  آریاییـان  تفکـِر  و 
کـرد  انـدام  عـرِض  تشـکل  یـک  چارچـوِب  در  امـروز 
هنـوز  سـاخت.  متأثـر  اروپـا  تـا  را  منطقـه  کشـورهاي  و 
ارزش هـاي جوان مـردي در بهزیسـتي جامعـه، نوع دوسـتي 
شـیوۀ  و  نمـود  عالي تریـن  مي توانـد  عدالت گسـتري،  و 
زیسـِت اجتماعـي و اخالقـي باشـد. بایـد ایـن ارزش ها را 
پـاس بداریـم و بـرای بالنده گـي آن در جهِت ایجـاد جامعۀ 

بهتـر و برتـر تـالش کنیــم.

سرچشمهها:

- آریانا، »جوان مردان و عیاران«، ۱۳۲۶، ص ۷
پیرامـون کاکه هـاي کابـل، مجلـه  آیینـه، یوسـف۱۳5۰،   -

لمر     
ترجمـه  اوسـتا.  )۱۳4۳(، عصـر  و دیګران  اشـپیگل    -

مجید رضی. تهران: انتشارات آسیا. ص ۲ 
 

- بهـار، مهـرداد، »سـابقۀ جوان مـردي در ایـران باسـتان«، 
آییـن جوان مـردي)۱۳۶۳(، هانـري کربـن، ترجمـۀ احسـان 

نراقـي، تهـران: چـاپ اول
-   بهـار، محمـد تقـي: »جوان مـردي«؛ آییـن جوان مـردي، 

هانـري کربـن، همان
جلیـل  سـنت  یـا  »عیـاري   ،) فاریابـي)۱۳۶۰  پویـا   -
شـماره  مـردم،  فرهنـگ  خراسـان زمین«،  در  جوان مـردي 

سـوم  سـال  سـوم، 
بهـار،  تقـی  محمـد  تصحیـح  سیسـتان)۱۳۱4(:  تاریـخ   -

زوار کتابخانـه  تهـران: 
کشـورهاي  فتـوت  »گـروه   ،)۱۳۳5( فرانتـس  تشـنر،   -

ادبیـات دانشـکده  اسـالمي«،  تهـران: 
- جامـي ، نورالدیـن عبدالرحمـن )۱۳۳۷(، هفـت اورنـگ، 

تصحیـح مـدرس رضـوي، تهران 
عیـاران«،  و  »جوان مـردان   ،)۱۳۶۲( عبدالحـي  حبیبـي،    -

آریانا 5:۷، کابل 
ـ خانلـری، پرویـز ناتـل. »عیاري، سـخن، دوره ۱8، شـماره 

۱۱ و ۱۲ 
ـ خواجـه نظام الملـک)۱۳۳5(. سیاسـت نامه،  قطـع جیبـي، 

ن  ا تهر
- دهخـدا علـی اکبـر)۱۳۲۷ (، لغت نامـه، تهران: انتشـارات 

و چاپ دانشـگاه  
- رهنـورد زریـاب )۱۳۹4(، محمـد اعظـم، مارهـاي زیـر 

درخت سنجد و سه داستان دیگر،  کابل: نشر زریاب 
  

-  رسـاله قشـیریه، )۱۳45(، ترجمـه و اهتمـام بدیع الزمـان 
فروزان فـر،  تهـران

صوفیـان  و  مالمتیـان    ،)۱۳4۳( ابوعبدالرحمـن  سـلمي،   -
ابوالعـال  و جوان مـردان، ترجمـه علـي رضـوي، تصحیـح 

عفبفـي، کابـل
- سـمک عیـار،  فرامـرز بـن خـداداد )۱۳۳8(، بـه تصحیـح 
پرویـز ناتـل خانلـري، جلد اول، تهـران: بنیـاد فرهنگ ایران

ـ  شعور، اسداهلل)۱۳5۲(. تاریخ مفاهمه: کابل
 ـ طباطبایـی، سـید محمد محیـط، »جوان مردي یـا فتوت« ، 

مرزهـای دانش، ص ۱5۶
- عطـار، فریدالدیـن )۱۳4۷(، منطق الطیـر، کوشـش جـواد 

مشـکور،  تهـران: چاپ سـوم
ـ عنصرالمعالـی، کیـکاوس)۱۳5۶(، قابوسـنامه، تصحیـح و 
مقدمـه و حواشـي داکتـر امیـن عبدالمجیـد بـدوی، تهـران: 
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ابوبکر صدیق
در افغانستان از هر چهار کودک یک تن آن مصاب به 

بیماری سوی تغذی مزمن است.
مسووالن دولتی در اولین نشست منطقه یی حفظ الصحه 
که از طرف وزارت توسعۀ روستاها دیروز سه شنبه )۲ 
قوس( در کابل برگزار شده بود، با بیان این مطلب ابراز 
داشتند که 4۱ درصد کودکان افغانستان از بیماری سوی 

تغذی مزمن رنج می برند.
حفظ الصحه  از  بیماری  این  که  کردند  تأکید  آنان 
نامناسب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات 

صحی شیوع می کند.
به  تن  میلیون   5 از  بیش  افغانستان  در  آنان،  گفتٔه  به 
شمول کودکان به خدمات صحی و حفظ الصحه مناسب 

دسترسی ندارند.
گفت:  نشست  این  در  کشور  اول  بانوی  غنی  روال 
کابل در گذشته یکی از شهرهای پاک و تابستان نشین 
شاه هان بوده در حالی که امروز به آلوده ترین شهر تبدیل 

شده است.
اساسی ترین  از  حفظ الصحه  که  کرد  اضافه  غنی  بانو 
سالمت  باید  و  است  مردم  زنده گی  برای  بحث ها 

شخصی افراد را قربان منافع خود نسازیم.
بانوی اول کشور گفت: در حال حاضر هوای کابل به 
عنوان پایتخت افغانستان آلوده است و از نگاه صحی 
مشکالت زیاد را برای پایتخت نشینان ایجاد کرده است.
مسوولیت  این  شهروندان،  بر  عالوه  که  گفت  او 
پاک  محیط زیست  حفظ  برای  که  است  شهرداری 
برای  را  مفید  را رهنمایی و طرزالعمل های  شهروندان 

آنان روی دست گیرد.
او گفت که ما در برابر نسل های آینده خود مسوولیت 
برای شان  را  سالم  زیست  محیط  زمینه های  که  داریم 

فراهم آوریم.
هم چنان، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در این 
نشست گفت: 4۱ درصد کودکان در افغانستان از سوی 
تغذی مزمن رنج می برند که از هر چهار کودک یکی آن 

به این بیماری مصاب است.

آقای فیروز گفت: کودکان مصاب این بیماری از لحاظ 
فزیکی ضعیف و توأم با مشکالت روانی می باشند که 
برای آینده دختر خانم ها نیز این بیماری قابل نگرانی 

می باشد.
هنوز  که  است  کشوری  دو  از  افغانستان  که  گفت  او 
که  دارد  وجود  آن  در  کودکان(  فلج   ( پولیو  بیماری 
نقش  مناسب  نا  حفظ الصحه  بیماری  این  انتشار  در 
باید موضوع حفظ الصحه در  بابت  این  از  به سزا دارد. 

برنامه های انکشافی وزارت خانه ها قرار داده شود.
وزیر صحت عامه بیان کرد که با همکاری بین وزارتی 
می توان از شیوع سریع این بیماری و سایر بیماری های 
شدید در اجتماع جلوگیری کرد. او گفت: ما نباید انتظار 
داشته باشیم که روزانه شمار زیاد از کودکان بسترهای 

بیمارستان ها را پر کنند و شماری از آنان تلف شوند.
او گفت که حکومت افغانستان برنامه میثاق شهروندی 
را تأیید کرده و متعهد به برقراری ارتباط میان شهروندان 

و حکومت بوده، برای فقر زدایی و تأمین آب آشامیدنی 
به خرچ  را  خود  جدی  تالش های  شهروندان  برای 

می دهد.
انجنیر نصیر احمد درانی وزیر توسعه روستاهای کشور 
افغانستان 8۱ درصد  این نشست گفت: در دهات  در 

مردم افغانستان به تشناب های صحی دسترسی ندارند.
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  که  درانی  افزود  آقای 
المللی خود تالش  بین  به همکاری شرکای داخلی و 
کشور  در  را  محیطی  حفظ الصحه  برنامه  که  می کند 

همگانی بسازد.
انکشاف  و  احیا  از سوی وزارت  که  آماری  اساس  بر 
دهات کشور ارایه شد، در حال حاضر در افغانستان 8۱ 
درصد شهروندان کشور دسترسی به تشناب های صحی 
حاجت  رفع  باز  فضای  در  دیگر  درصد   ۱۹ و  دارند 

می کنند.
بلخی سرپرست وزارت  اسداهلل حنیف  از سویی هم، 

هنوز  تا   ۲۰۰۱ سال  از  گفت:  پرورش  و  آموزش 
افغانستان با همکاری بین المللی در روند آموزشی کشور 

دست آوردهای  قابل مالحظه یی داشته است.
سال  در  دانش آموز  میلیون   8،8 که  افزود  بلخی  آقای 
۱۳۹4 که ۳۹ درصد آن را بانوان تشکیل می دهد، شامل 
مکتب بوده اند و تعداد مکاتب از ۳4۰۰ باب در سال 
۱۳8۱ به ۱۶ هزار و 4۰۰ باب در سال ۱۳۹4 افزایش 

یافته است.
به گفتٔه او، هدف از نهاد آموزش و پرورش  تربیه دانش 
آموزان ماهر، مسلمان، متدین و شایسته است و یکی 
از ضروریات در مکاتب وجود آب آشامیدنی و فراهم 

کردن سهولت های حفظ الصحه است.
و  آموزش  وزارت  آمار  اساس  به  گفت:  بلخی  آقای 
پرورش 4۷ درصد از مکاتب در کشور به سهولت های 
 5۳ و  دارند  دسترسی  حفظ الصحه  و  آشامیدنی  آب 

درصد مکاتب از این تسهیالت محروم اند.
از طرف  تازه  که  میثاق شهروندی  برنامه  که  او گفت 
دولت راه اندازی شده، تالش می کند تا زمینه انکشاف و 
فراهم آوری تسهیالت را در والیات کم انکشاف یافته 
تطبیق کند. اهداف برنامه انکشافی پایدار که توسط ملل 
متحد نیز تأیید شده  و وزارت آموزش و پرورش به 
اجرا آن تأکید می کند، فراهم کردن امکانات صحی و 

تعمیر معیاری برای مکاتب است. 
در  کودکان  بین المللی  نماینده صندوق  درهمین حال، 
این نشست گفت: بررسی های انجام شده در افغانستان 
نشان می دهد که تقربیاً 5 میلیون تن در حالت رقت بار 

زنده گی دارند که کودکان را نیز شامل می شوند.
او گفت: آمارهای صندوق بین المللی کودکان )یونیسف( 
نشان می دهد که در افغانستان از ۹۰ – ۱۰۰ هزار کودک 
بین  از  دراز مدت  در  بیماری های صعب العالج  اثر  به 

می روند. 
 این نماینده صندوق بین المللی کودکان بیان کرد که 
آشامیدنی صحی،  آب  و  خدمات صحی  به  دسترسی 
مراعات حفظ الصحه مناسب می تواند از افزایش مرگ و 

میر در میان کودکان جلوگیری کند.

هارون مجیدی
کمیشـنران جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی دیـروز رسـمًا 

معرفـی و سـوگند وفـاداری یـاد کردنـد.
بـه  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  کمیشـنران  گزینـش  کمیتـۀ 
تاریـخ ۱۹ عقـرب سـال جاری، فهرسـت ۲۱ نفـری را برای 
عضویـت کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و ۱5 نفـری را برای 
کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتی به ریاسـت جمهوری 

فرستاد.
رییس جمهـور و رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی، 
پـس از مصاحبـه با نامـزدان کمیسـیون های انتخاباتی، هفت 
تـن را برای کمیسـیون مسـتقل انتخابات و پنج تـن دیگر را 

برای کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی برگزیدند.
اعضـای جدیـد کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی، دیروز در مراسـم ویژه رسـماً معرفی و 
در حضـور رهبـران حکومـت وحدت ملی، حلـف وفاداری 

یـاد کردند.
محمـد اشـرف غنی، رییس جمهـور کشـور کـه در مراسـم 
معرفـی کمیشـنران جدیـد کمیسـیون های انتخاباتی صحبت 
می کـرد، گفـت: "مـا بعـد از تالش هـای دوام دار توانسـتیم 
پروسـۀ  طریـق  از  را  انتخابـات  کمیسـیون های  کمیشـنران 

انتخـاب کنیم." شـفاف 
رییس جمهـور گفـت: بـا برگـزاری انتخابـات، جلـو ظلم و 
اسـتبداد گرفتـه می شـود. انتخابـات سـبب بـه میـان آمـدن 

نظـام عـادل و حسـابده بـه کشـور می شـود.
به گونه یـی  بایـد  انتخابـات  محمداشـرف غنی،  گفتـۀ  بـه 
برگـزار شـود که شـهروندان از شـفافیت و عادالنـه بودن آن 
مطمیـن شـوند. نظـام جدید بـا هر بـار انتخابات، احسـاس 

جـان دوبـاره می کنـد.
آقـای غنـی خاطـر نشـان کـرد: "در خـالل سـال گذشـته 
و از طریـق کمیسـیون ویـژۀ اصالحـات انتخاباتـی مـا بـه 
آسیبشناسـی انتخابـات توجـه کردیـم، بـا نهادهـای مدنـی، 
قشـر سیاسـی و صاحب نظـران انتخاباتـی بـه تبـادل نظـر 
پرداختیـم، دیدگاه هـا و پیشـنهادات مفیـد در ایـن زمینـه را 
گـردآوری کردیـم و پس از آن گام های عملی را برداشـتیم."
آقـای غنـی تعدیـل قانـون انتخابـات را یکـی از گام هـای 
عملـی حکومـت بـرای رسـیدن بـه اصالحـات انتخاباتـی 
عنـوان کـرده گفـت: کمیتـۀ گزینـش گام دوم بـرای عملـی 
کـردن تعهـدات بـرای آوردن اصالحـات انتخاباتـی بـود که 

ایـن کمیتـه در بیشـتر از یـک مـاه کار دوام دار، توانسـت 
درخواسـت بیشـتر از هفـت صد تـن را به بررسـی بگیرد و 
بـا در نظرداشـت معیارهـای قانونـی و مسـلکی، چهره هایی 
را بـرای رسـیدن بـه کمیشـنری کمیسـیون های انتخاباتـی 

کردند.  گزینـش 
تـا  رهبـران حکومـت کوشـیده اند  غنـی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
کمیشـنران را به گونـۀ انتخـاب کننـد کـه همـه شـهروندان 
کشـور خـود را در آیینـۀ کمیسـیون های انتخاباتـی ببیننـد. 
آقـای غنـی با اشـاره به نبـود نهادهـای قوی بـرای برگزاری 
انتخابـات گفـت کـه در پانزده سـال گذشـته، نزدیک به یک 
میلیـارد دالـر صـرف انتخابـات و نهادهای مرتبـط انتخابات 
شـده، امـا بـه اسـتثنای دانـش و مهارت های تخنیکـی که در 
ایـن مـدت به دسـت آمـده، کار نهادینۀ دیگـری که مصارف 
را کاهـش دهـد و شـفافیت و موثریـت انتخابـات را بلنـد 

ببـرد، انـدک صورت گرفته اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای غنـی: داشـتن نهادهـای معتبـر انتخاباتـی 

یکـی از پیـش شـرط های اساسـی قـوام یافتـن دموکراسـی 
تـا  اسـت و می کوشـیم  آن در جامعـه  ریشـه دار شـدن  و 
نهادسـازی را بـه یـک هدف اساسـی تبدیل کنیم تـا با رفتن 

و آمـدن افـراد آسـیبی بـه ایـن نهادهـا نرسـد.
رییس جمهـور خطـاب بـه کمیشـنران جدید کمیسـیون های 
انتخاباتـی گفت: "شـما مسـوولیت دارید تا زمینـۀ برگزاری 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه را آمـاده بـر بنیـاد منافـع ملـی 

سـازید." عملی 
حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  داکتـر  حـال،  ایـن  در 
وحـدت ملـی این مراسـم گفـت: با آغـاز به کار کمیشـنران 
جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی، یکـی از تعهـداد حکومت 

وحـدت ملـی عملی شـد.
آقـای عبـداهلل در ادامـۀ سـخنانش گفـت: مـدت زمانـی کـه 
از حکومـت وحـدت ملـی باقـی مانده اسـت، باید کوشـش 

شـود تـا بـه مـردم خدمت گذاری شـود.
داکتـر عبـداهلل از کمیشـنران خواسـت تـا کارهای شـان را 

صادقانـه، مبتنـی بـر قانـون و بـدون در نظرداشـت تعلـق به 
کسـی یـا جناحی به سـر برسـانند و توقع مـردم را که همانا 
برگـزاری انتخابـات شـفاف و عادالنه اسـت، در نظر داشـته 

شند. با
رییس جرایی در قسـمتی از سـخنانش خاطرنشـان سـاخت 
کـه زمـان کودتاها گذشـته اسـت و مـردم مطمین باشـند که 

دیگـر در کشـور کودتـا صورت نخواهـد گرفت.
از سـویی هـم، سـرور دانـش، معـاون دوم رییس جمهور در 
سـخنانی گفـت: انتخابـات در دنیـای امروز یـک عامل مهم 
و اساسـی و رکـن اصلـی در تقویـت مردم سـاالری، ایجـاد 

مشـروعیت، ثبـات و هم دیگرپذیـری اسـت.
آقـای دانـش بیـان داشـت: هرگونـه بی توجهـی و تعلـل در 
پروسـۀ انتخابـات همـۀ دسـت آوردهای مـردم افغانسـتان را 

در معـرض خطـر قـرار می دهـد.
بـه گفتـۀ معـاون دوم رییس جمهـور: حکومـت وحدت ملی 
بسـیار تـالش کرد تـا انتخابـات پارلمانی را به موقـع برگزار 
کنـد، امـا بـه علـل و عوامل مختلـف برگزاری آن بـه تعویق 

افتیـد که خوشـحالیم این بن بسـت بالخره شکسـت.
آقـای دانـش ابـراز امیـدواری می کنـد کـه بـا معرفی شـدن 
آوردن  راسـتای  در  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  کمیشـنران 
اصالحـات انتخاباتـی نیـز گام هـای عملـی برداشـته شـود.

ملیحـه حسـن،  قریشـی،  عبدالقـادر  احمـدزی،  نجیـب اهلل 
وسـیمه بادغیسـی، معـاذاهلل دولتی، رفیـع اهلل بیـدار، گالجان 
عبدالبدیـع صیاد هفت کمیشـنر کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
هسـتند کـه هـر کـدام بـرای پنج و سـه سـال انتخاب شـده 

ند. ا
هم چنـان، غـالم دسـتگیر هدایـت، عبدالبصیـر فایـز، علـی 
رضـا روحانـی، حمیرا حقمـل و عبدالعزیز آریایـی به عنوان 

کمیشـنران کمیسـیون شـکایات انتخاباتی معرفی شـدند.
پیـش از ایـن رهبـران حکومـت وحـدت ملـی، با شـماری 
از مقامـات حکومتـی شـخصاً از نامـزدان ایـن کمیسـیون ها 

امتحـان گرفتـه بودند.
از  یکـی  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در  اصالحـات  آوردن 
وعده هـای درشـت رهبـران حکومـت وحـدت ملـی بـود، 
آنـان تعهد سـپرده بودنـد که در فرصـت زمـان کوتاهی این 
امـر را عملـی می کننـد؛ امـا با گذشـت بیـش از دو سـال از 
عمـر ایـن حکومـت، چنانی که انتظـار برده می شـد کارهای 

صـورت نگرفته اسـت.
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مسووالندولتیدراولیننشستحفظالصحه:

5 میلیون تن به خدمات صحی و حفظ الصحه دسترسی ندارند

کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی شدند
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دولت انگلیس اعالم کرد، نخست وزیر این کشور قصد دارد به دبیرکل ناتو 
گوشزد کند که سایر اعضای این ایتالف نظامی به اندازۀ کافی بودجۀ صرف 

منابع دفاعی نمی کنند.
براساس اعالم یک سخنگوی دولت انگلیس، ترزا می، نخست وزیر این کشور 
ُکل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس  با  )چهارشنبه(  امروز  که  نشستی  در  دارد  قصد 
لندن خواهد داشت، مشخص  دفترش در شهر  ناتو در محل  نظامی  ائتالف 
با  ایتالف در مقایسه  انگلیس تا چه میزان هزینه صرف تقویت این  کند که 

هزینه های دیگر کشورهای عضو کرده است.
که  بودند  ناتو  در  کشورهایی  تنها  امریکا  و  انگلیس  میالدی،  گذشته  سال 
توانستند تعهد برقرار شده برای اعضای این ایتالف در خصوص هزینه دفاعی 
را  ایتالف  این  دفاعی  بودجه  هم سه چهارم  همراه  به  و  ساخته  برآورده  را 

تأمین کرده اند.
یک سخنگوی دولت انگلیس اظهار کرد: ما  هم چنان در صدد عملی کردن 
تعهد همه اعضای ناتو برای هزینه کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی 

خود در حوزه دفاع هستیم.
او ادامه داد: ما پیشرو  در این راه بوده و هم چنان شرکای اروپایی خود را برای 

سرمایه گذاری در حوزۀ دفاع تشویق خواهیم کرد.
تبلیغات  امریکا در زمان  این درحالی است که دونالد ترامپ، رییس جمهور 
منظور  به  وظیفه شان  به  عمل  در  کوتاهی  دلیل  به  ناتو  اعضای  از  انتخاباتی 
صرف دو درصد از تولید ناخالص داخلی برای بودجۀ دفاعی انتقاد کرده و 
گفته بود، در زمان ریاست جمهوری او امریکا ممکن است از کمک به اعضای 

ناتو خودداری کند، مگر آن که آن ها هزینه ها را بپردازند.
ینس استولتنبرگ از ترامپ به خاطر گفتن این که امریکا ممکن است در زمان 

حمله به دیگر کشورهای ناتو کمک نکند انتقاد کرد.
معتقد  انگلیس گفت،  ارتش  رییس سابق ستاد مشترک  ریچاردز،  لرد  ژنرال 

است که ترامپ می خواهد ناتو را قدرت مندتر کند.
او گفت: این به نفع همه اعضای ناتو است، چرا که ترامپ می خواهد شاهد 

قدرت مندتر شدن ناتو باشد.

به گفته رییس جمهور ترکیه، او و رییس جمهور منتخب امریکا بر بهبود روابط 
انقره و واشنگتن توافق کرده اند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه هم چنین موج اعتراضات در امریکا 
این کشور را رد  به عنوان رییس جمهور جدید  انتخاب دونالد ترامپ،  علیه 

کرد.
اردوغان در مصاحبۀ خود با یک شبکۀ مستقر در اسراییل در این باره گفت: 
تمام اتفاقاتی که علیه ترامپ در اروپا و امریکا رخ می دهد برخالف دموکراسی 
است. در نهایت آن هایی که به صندوق های رأی باور دارند باید به نتیجۀ آن 

نیز احترام بگذارند.
متوجه  آن ها  که  است  معنی  این  به  نکنند  را  این کار  آن ها  اگر  داد:  ادامه  او 
قایل  آن  برای  احترامی  و  کنند  تحمل  را  آن  نمی توانند  نیستند،  دموکراسی 

نیستند.
چند ساعت پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، معترضان 
در چندین شهر علیه ترامپ به خیابان ها آمدند و این اعتراضات هنوز ادامه 

دارد.
رییس جمهور ترکیه در ادامۀ مصاحبه به تماس تلفنی خود با ترامپ در اولین 
که  کردیم  توافق  ما  کرد:  عنوان  و  اشاره  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس  شب 

مسایل زیادی است که می توان میان ترکیه و امریکا انجام داد.
اردوغان سپس با اشاره به مواضع ترامپ علیه مسلمانان و مهاجران خاطرنشان 
کرد: من قاطعانه باور ندارم که رییس جمهور منتخب امریکا لحن خشن خود 

را که در طول کمپین در این موارد استفاده کرد، ادامه دهد.
این درحالی است که روابط ترکیه و امریکا طی ماه های اخیر بر سر دو مسأله 
گولن،  فتح اهلل  بازگردانی  از  واشنگتن  اول خودداری  است؛  تار شده  و  تیره 
روحانی منتقد انقره که از سوی ترکیه به طراحی و اجرای کودتای اخیر این 
کشور متهم شده است و دوم همکاری امریکا با شاخه یی از پ ک ک در مرز 

ترکیه و سوریه علیه داعش.
نامزد  کلینتون،  هیالری  کارزار  به  که  گفت  اظهاراتش  ادامۀ  در  اردوغان 
دموکرات ها در این انتخابات نسبت به دریافت کمک های مالی از گروه های 

مرتبط با گولن ُهشدار داده بود: من به آن ها گفتم که شما اشتباه می کنید.
او هم چنین دربارۀ یگان های مدافع خلق و مبارزه علیه داعش، اقدامات داعش 
علیه غرب را زیر سوال برد و برخی عناصر نامشخص غرب را به کمک به 

مسلح کردن شبه نظامیان داعش متهم کرد.
رییس جمهور ترکیه در این باره گفت: ما هواپیماهایی را می بینیم که اسلحه 
خلق  دموکراتیک  حزب  اعضای  به  سالح ها  این  از  برخی  می کنند؛  پرتاب 
کردهای سوریه و شاخۀ نظامی اش یگان های مدافع خلق می رسد و نیمی دیگر 

از آن به دست داعش می افتد.
گروه های  به  که  خارجی  مهاجمان  مشکل  که  کرد  خاطرنشان  هم چنین  او 
افراطی می پیوندند بیشتر به داوطلبان غربی مرتبط است که برای پیوستن به 

گروه هایی چون داعش به کشورهای سوریه و عراق می آیند.
اردوغان در ادامه دربارۀ درگیری میان فلسطین و اسراییل اظهارنظر و عنوان 
کرد، دولت او راه حل دو کشوری را ترجیح می دهد ضمن این که معتقد است 
حماس باید یک کرسی در میز نماینده گان فلسطینی داشته باشد و هم چنین 

بی حرمتی به مسجداالقصی باید متوقف شود.
اسراییل  و  فلسطین  میان  انقره  آیا  این که  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  او 
تمام  نه.  که  چرا  بخواهند  ما  از  آن ها  اگر  گفت:  کرد،  خواهد  میانجی گری 

چیزی که ما می خواهیم صلح برای منطقه است.

ــه  ــالی ک ــد، س ــد می گوی ــال رئال مادری ــم فوتب ــی تی ــتارۀ پرتغال س
گذارنــدۀ بهتریــن ســال دوران بازیگــری اش بــوده اســت و بــه همیــن 

دلیــل او بایــد برنــدۀ تــوپ طــال باشــد.
کریســتیانو رونالــدو کــه فصــل گذشــته افتخاراتــی هم چــون 
قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا و یــورو ۲۰۱۶ کســب کــرد، ۱۲ 
ــه  ــد و ب ــع از دوران بازیگــری اش می دان ــن مقط ــر را بهتری ــاه اخی م

ــال. ــوپ ط ــب ت ــتۀ کس ــودش را شایس ــبب خ ــن س همی
ــب  ــر رقی ــوپ طــال عــالوه ب ــرای کســب ت ــه امســال ب ــدو ک رونال
همیشــه گی اش لیونــل مســی، رقبــای دیگــری ماننــد ریــاض محــرز 
ــر  ــه ه ــن اســت ک ــن ای ــدف م ــت: ه ــان دارد، گف ــوان گریزم و آنت
ــتم.  ــته نتوانس ــال گذش ــه س ــد ک ــرم، هرچن ــال را بب ــوپ ط ــال ت س
ــی اول  ــن مدع ــه م ــرم. این ک ــاره بب ــار آن را دوب ــن ب ــدوارم ای امی
ــر  ــن فک ــا م ــت، ام ــی اس ــاًل منطق ــم، کام ــال باش ــوپ ط ــب ت کس
ــته ام  ــه خواس ــرا ب ــه م ــد ک ــزی باش ــا چی ــق تنه ــه منط ــم ک نمی کن
ــا  ــت. م ــوده اس ــین برانگیز ب ــد تحس ــال رئال مادری ــاند. امس می رس
ــدار  ــا بی ــم، ام ــرده بودی ــی م ــا اواســط فصــل تیم ــته ت فصــل گذش
ــام  ــورو ۲۰۱۶ را انج ــال در ی ــی پرتغ ــابه قهرمان ــدیم و کاری مش ش
ــه  ــن اســت، ن ــک مارات ــال ی ــه فوتب ــد ک ــن نشــان می ده ــم. ای دادی
یــک دوی ســرعت. مهــم ایــن اســت کــه چــه کســی بــه خــط پایــان 

می رســد.
ــل از  ــه قب ــی ک ــورو ۲۰۱۶ و حــس و حال ــال ی ــه فین ــه ب او در ادام
آن بــازی داشــت اشــاره کــرد. رونالــدو اظهــار داشــت: مــن همیشــه 
خــوب می خوابــم. روز فینــال هــم در حالــی از خــواب بیــدار 
شــدم کــه می دانســتم روز خاصــی در پیــش دارم و هنــگام صبحانــه 
ــواده ام  ــای خان ــا اعض ــن ب ــودم. م ــن ب ــیار خوش بی ــوردن بس خ
ــودم.  ــاکت ب ــم س ــات ه ــی اوق ــه برخ ــردم و البت ــت ک ــاد صحب زی
ــش  ــم آرام ــان تی ــوان کاپیت ــه عن ــه ب ــود ک ــن ب ــز ای ــن چی مهم تری
داشــته باشــم و ایــن حــس را بــه دیگــر اعضــای تیــم انتقــال دهــم 
ــن  ــد مضطــرب شــویم. م ــان شــویم و نبای ــم قهرم ــا می توانی ــه م ک

ــود. ــا خواهــد ب ــت م ــز موفقی ــه آرامــش رم ــان داشــتم ک اطمین
مهاجــم پیشــین منچســتریونایتد تأکیــد کــرد: مــن قبــل از فینــال بــا 
ــم  ــل واران و کری ــد )رافائ ــوی ام در رئال مادری ــای فرانس هم تیمی ه
ــارۀ حــذف  ــا درب ــۀ آن ه ــه هم ــی ک ــت نکــردم درحال ــا( صحب بنزم
زودهنــگام پرتغــال و این کــه مــن یــک تعطیــالت تابســتانی طوالنــی 

ــم داشــت، جــوک می ســاختند. ــدت خواه م
ــۀ  ــر ضرب ــر اث ــه ب ــورو ک ــال ی ــارۀ مصدومیتــش در فین ــدو درب رونال
دیمیتــری پایــت رخ داد، گفــت: فکــر می کنــم کــه پایــت فقــط یــک 
ــدن  ــه دوی ــروع ب ــه ش ــی ک ــا زمان ــام داد، ام ــی انج ــت معمول حرک
ــم  ــر نمی توان ــه دیگ ــردم ک ــاس ک ــرد و احس ــوم ورم ک ــردم زان ک
ادامــه دهــم. آن موقــع فکــر می کــردم کــه ربــاط زانویــم کامــاًل پــاره 
شــده اســت، امــا پزشــک تیــم مــرا آرام کــرد و شــروع بــه تماشــای 
ــون داخــل رختکــن کــردم. در رختکــن )از شــدت  ــازی از تلویزی ب
ــت  ــم طاق ــدم نمی توان ــدم و دی ــوا می پری ــن و ه ــه زمی ــان( ب هیج
بیــاورم و بــه همیــن دلیــل بــه نیمکــت تیــم برگشــتم. این کــه مــن از 
حــدم پــا را فراتــر گذاشــتم درســت اســت، امــا بهتــر اســت این طــور 
ــه هم تیمی هایــم انگیــزه بدهــم،  ــود کــه ب بگویــم کــه هدفــم ایــن ب
ــگار ســرمربی آن هــا هســتم. می دانســتم کــه ایــن کار  طــوری کــه ان

ــه مــن احتــرام می گذاشــتند. ــود، چــون آن هــا ب مفیــد خواهــد ب
ــما  ــه ش ــی ک ــت: زمان ــان گف ــانی ها در پای ــالۀ کهکش مهاجــم ۳۱ س
کارتــان را در لیــگ قهرمانــان شــروع می کنیــد، می دانیــد کــه 
بــرای بــردن آن شــانس داریــد، امــا در مــورد پرتغــال اوضــاع فــرق 
ــر  ــم بهت ــج شــش تی ــم  شــما پن ــد کــه از تی ــد و شــما می دانی می کنی
ــی  ــه زنده گ ــم، این ک ــراف کن ــز اعت ــه یک چی ــد ب ــن بای ــتند. م هس
ــم  ــز برای ــود و هیچ چی ــذاب ب ــج و ع ــط رن ــال فق ــدون فوتب ــن ب م

ــوم. ــل می ش ــن کس ــوپ م ــدون ت ــت. ب ــا نداش معن

ترزا می موضع ترامپ را 
در قبال ناتو در پیش گرفت

رییسجمهوریترکیه:

روابط انقره و واشنگتن خوب می شود

رونالدو:
منطق می گوید من باید 

برندۀ توپ طال باشم

یعقوب یسنا

اگــر کشــتار باقرالعلــوم را در نیابیــم، منتظــر کشــتارهای 
ســازمان یافتۀ بیشــتر باشــیم؛ ایــن کشــتار، ســومین 
کشــتار )جنبــش روشــنایی، کارتــۀ ســخی و باقرالعلــوم( 
در فاصلــۀ زمانی یــی بســیار نزدیــک، بــر گــروه قومی-مذهبــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــده می ش ــن، دی ــر ای ــرد. بناب ــورت می گی ــاص ص خ
کشــتارها ســازمان یافته و برنامه ریــزی شــده اســت؛ حــاال هــر گــروه 
و... کــه پشــت ایــن کشــتارها اســت، باشــد؛ امــا مســوول و مقصــر در 
برابــر سرنوشــت ملــت، مــردم و گــروه قومی-مذهبــی خــاص، دولــت 

وحدمــت ملــی اســت.
مــا در انتخابــات شــرکت می کنیــم، مالیــه می دهیــم، کمک هــای 
خارجــی کــه بــرای مــردم و ملــت )بــرای مــا( واریــز می شــود، ایــن 
ــود  ــیم می ش ــات تقس ــن مقام ــاد اداری بی ــبات فس ــا در مناس کمک ه
و بــه ملــت نمی رســد، بــرای حمایــت از حکومــت ســهم می گیریــم 
ــایش  ــان و آس ــه آب و ن ــا ب ــا را نه تنه ــت م ــن حکوم ــا ای و...، ام
نرســاند، حتــا آب و نــان مــا را از مــا گرفت/می گیــرد. حــاال کــه آب 
و نــان مــا را می گیــرد، حداقــل نســبت بــه سرنوشــت مــا مســوول و 

ــد. ــو باش جواب گ
ــی  ــرم و جنایت ــد، هرج ــته ش ــس کش ــت، هرک ــا اس ــی این ج بدبخت
ــت؛  ــتان اس ــه کار تروریس ــد ک ــت می گوی ــت، حکوم ــورت گرف ص
ــت  ــودی حکوم ــفۀ وج ــت و فلس ــه حکوم ــت ک ــا اس ــوال این ج س
پــس بــرای چیســت، اگــر حکومــت مســوول و جواب گــوی 
ــته  ــی کش ــه بهانه های ــر روز ب ــردم ه ــت و م ــردم نیس ــت م سرنوش
ــر اســت  ــدارد، بهت ــا و ارزش ن ــت معن ــر وجــود حکوم ــوند، دیگ ش
ــوند و  ــودی ش ــاع خ ــان وارد دف ــردم خودش ــا م ــد ت ــت نباش حکوم
مســوول سرنوشــت خویــش باشــند. شــورای امنیــت، ریاســت امنیــت 
ملــی و... بــرای چیســت؟ کــه همچــو حــوادث ســازمان یافته را پیــش 
ــت  ــم نیس ــه ه ــتین حادث ــن نخس ــد. ای ــری نمی کنن ــی و جلوگی بین
ــۀ  ــومین حادث ــن س ــده اند، ای ــر ش ــا غافل گی ــن نهاده ــم ای ــه بگویی ک
ــری  ــی و جلوگی ــچ پیش بین ــه بی هی ــت ک ــابه اس ــازمان یافته و مش س

امنیتی-اســتخباراتی صــورت می گیــرد.

دستگیر روشنیالی

در افغانســتان بــر عــالوۀ مشــکالت عمیِق ســاختارهای 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، گرایش های 
ــی  ــی مذهب ــتند، بنیادگرای ــش اس ــه افزای ــکال رو ب رادی
گســترش می یابــد و بــه صــورت آشــکار و علنــی خشــونت و 
وارد عمــل شــده اند  نیروی هایــی  می گــردد،  ترویــج  آدم کشــی 
ــد.  ــه می کنن ــا جهــل و وحشــت توجی ــار خــود را ب کــه خــود و رفت
ــر کــرده  ــا انســان را متأث ــرور و کشــتار، زنده گــی میلیون ه ــگ، ت جن
ــه  ــود را ن ــردم خ ــز مصــؤن نیســت و م ــس و هیچ چی اســت. هیچ ک
ــه  ــا، ن ــه در مکتب ه ــا، ن ــه در مارکیت ه ــر، ن ــه در دفات ــه، ن در خان
ــگ،  ــد. جن ــاس می کنن ــوظ احس ــفر و... محف ــه در س ــاجد، ن در مس
ــۀ  ــد. پروس ــهرها آمده ان ــه ش ــا ب ــا و غاره ــرور از کوه ه ــتار و ت کش
ــه بخشــی از فرهنــگ مبــدل می شــود.  بیگانه گــی انســان از انســان ب
ــرت در  ــرت و دشمن ســازی در حــال پیشــروی اســت. نف تفکــر نف
جســتجو انتقــام و دشمن ســازی در جســتجوی کشــتار و نابودکــردن 

می باشــد و هــر روز قتل هــای وحشــت ناکی واقــع می شــوند.
ایــن جنــگ و ایــن کشــتارها فاجعــۀ طبیعــی نیســت؛ فاجعه یــی اســت 
ــر حالــت  ــرای این کــه ب کــه توســط انســان ها ایجــاد شــده اســت. ب
موجــود غلبــه شــود و در آینــده از وقــوع چنیــن جنگ هــا جلوگیــری 
شــود، تبلیــغ نفــرت و دشمن ســازی بایــد خاتمــه یابــد، ســاختارها، 
ــرت  ــگ و نف ــه جن ــاتی ک ــه ها و موسس ــا، مدرس ــا، گروپ ه تنظیم ه
ــوند و  ــالم ش ــی اع ــته و غیرقانون ــد، بس ــس می کنن ــغ و تدری را تبلی
در جامعــه ارزش هایــی حاکــم شــوند کــه بــر خطــوط جــدای قومــی 
ــر  ــر یک دیگ ــا در براب ــا و ذهنیت ه ــا رفتاره ــد  ت ــه کن ــی غلب و مذهب
تغیــر کننــد، تــا اعتمــاد اجتماعــی بــه وجــود آیــد، تــا جــای دشــمنی 
ــرام و  ــرت و تعصــب احت ــای نف ــه ج ــا ب ــود، ت ــتی داده ش ــه دوس ب

تفاهــم متقابــل ایجــاد گــردد.

عبدالشهید ثاقب

رییس جمهوری فهرست نام های کمیشنران کمیسون های 
مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را اعالم کرد.

جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  در  شفافیت  عدم 
در  تقلب  و  کمیشنران  توسط  مردم  آرای  در  دستکاری  پارلمانی،  و 
انتخابات یکی از مواردی است که در گذشته همواره کشور را به سوی 
بحران برده و دموکراسی نیم بند افغانستان را ضربه زده است. امیدوارم 
کمیشنرانی که تازه برگزیده شده اند با عبرت آموزی از گذشته، مصالح 
ملی را در نظر گرفته و صادقانه و بی طرفانه عمل کنند. اگرچه نحوۀ 
گزینش شان به اندازۀ مشکوک است که نمی توان به بی طرفی این ها نیز 

باور داشت.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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ریاسـت  انتخابـات  از  هفتـه  دو  تقریبـًا  گذشـت  بـا 
جمهـوری امریـکا رسـانه های ایـن کشـور هنوز شـروع 
بـه بحـث و تحلیـل درباره نقش شکسـت خـورده خود 
در ایـن انتخابـات که به نوعـی بدتریـن انتخابات تاریخ 

امریـکا از سـال ۱۹48 تاکنـون بـوده، نکرده انـد.
در گزارشـی  ایسـنا، خبرگـزاری شـینهوا  بـه گـزارش 
نوشـته اسـت: حـدود ۷۰ سـال پیـش روزنامه شـیکاگو 
تریبـون تیتـر مشـهور خـود را بـرای اعـالم پیـروزی 
در  کاندیـدای جمهـوری خواهـان  دوی،  ای.  تومـاس 
کـرد:  اسـتفاده  امریـکا  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
"دوی، ترومـن را شکسـت می دهـد". امـا در نهایـت 
کاندیـدای  ترومـن  هـری  ایـن  ادعـا  ایـن  برخـالف 
دموکرات هـا بـود کـه پیـروز انتخابـات بـود. ایـن مورد 
بـه عنـوان یکـی از مـوارد تاریخـی نادرسـتی رسـانه ها 

ذکـر شـده اسـت.
ریاسـت  انتخابـات  بـه  نزدیـک  زمانـی  در  رویتـرز 
کلینتـون  هیـالری  شـد  مدعـی  امسـال  جمهـوری 
دموکـرات ۹۰ درصـد شـانس پیـروزی دارد و بعد از آن 
هافینگتن پسـت شـانس پیـروزی هیـالری کلینتون را ۲ 

دانسـت. / ۹8 درصـد 
در ادامـه شـبکه های سـی ان ان و ای بـی سـی نیـوز 
و سـی بـی اس نیـز بـه همـراه روزنامه هـای واشـنگتن 
انجـام  را  نظرسـنجی هایی  تایمـز  نیویـورک  و  پسـت 
دادنـد که همگـی حکایت از پیـروزی کلینتون داشـتند. 
امـا در نهایـت در 8 نوامبـر بـه رغـم اکثـر تحلیل هـا و 
نظرسـنجی هایی کـه شکسـت دونالـد ترامـپ را پیـش 
بینـی کـرده بودنـد، ایـن او بود کـه توانسـت کلینتون را 
شکسـت داده و چهـل و پنجمین رئیـس جمهور امریکا 

. شود
امریـکا  کار  کهنـه  بین المللـی  سیاسـی  یـک خبرنـگار 
کـه ۶5 سـال سـن داشـته بـه شـینهوا گفـت: بایـد در 
صفحـه اول هـر روزنامـه در امریـکا می نوشـتند: "مـا 
گنـد زدیـم!" یک چهـره دیگر رسـانه ای که تهیـه کننده 
برنامه سیاسـی تلویزیونی در واشـنگتن اسـت نیز اذعان 
انتخابـات  بازنـده  امریـکا  رسـانه های  اینکـه  بـه  کـرد 

ریاسـت جمهـوری امسـال بودنـد.
نتایـج  عمدتـا  حاکـم  طبقـه  رسـانه های  گفـت:  او 
پوشـش  را  طبقـه  همیـن  بـه  مربـوط  نظرسـنجی های 
می دادنـد. مطبوعـات تامـدت زیـادی هرگـز ترامـپ را 

نگرفتنـد. جـدی 
همچنیـن در سـمت منطقـه موسـوم بـه سـواحل غربی 
امریـکا نیـز انتقادهـا علیـه رسـانه ها بـاال گرفتـه و ایـن 
بـار آنچـه که رسـانه های سـرمایه داری در امریـکا اعالم 
شـده مقصـر ترجیـح دادن کلینتـون بـه برنی سـندرز در 

حـزب دموکـرات اعالم شـده اند.
بسـیاری برنـی سـندرز را کاندیـدای بهتـری نسـبت بـه 

هیـالری کلینتـون در رقابـت بـا ترامـپ می دانسـتند.
مریلیـن ان. در پایـگاه شـبکه رادیویـی KALW گفت: 
رسـانه های سـرمایه داری هرگز نتوانسـتند سیاهپوسـتان 
و سفیدپوسـتان طبقـه کارگـر و محـروم را در امریـکا 
درک کننـد زیـرا حتـی بـا وجود آنکـه برنی سـندرز در 

کمپیـن انتخاباتـی مدعـی حمایـت از آنهـا بـود امـا آنها 
شـرایط آنهـا را نمی فهمنـد.

یـک خبرنـگار حـوزه سیاسـت بین الملـل نیـز کـه ۶8 
سـال داشـته و نـام خـود را فـاش نسـاخته بـه شـینهوا 
گفـت: رسـانه های امریکا باید دسـت از تحلیـل چرایی 
اتفاقـات رخ داده برداشـته و شـروع بـه بحـث دربـاره 

"پوشـش خبـری شکسـت خـورده" خـود کننـد.
نیـز  آنجلـس  لـس  در  مسـتقر  شـبکه  خبرنـگار  یـک 
بـه شـینهوا گفـت: ایـن یـک شرمسـاری جـدی بـرای 
رسـانه های امریـکا بـوده و بـا ایـن حـال هیـچ یـک از 
همـکاران مـا واقعـا دربـاره آن صحبـت نمی کننـد، مـا 
بایـد بپذیریـم کـه جـدا از رای دهنـدگان امریکایی دور 

یم. بود
کارشناسـان حـوزه رسـانه بـه شـینهوا گفتنـد: بـه علت 

نحـوه تعامـل و پوشـش رسـانه های امریـکا از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری اگرچـه  عـده ای از رای دهنـدگان 
در برخـی از بخش هـای جامعـه تهییـج شـدند امـا عده 

دیگـری از آنهـا نیـز کامـال منزجر شـدند.

ایـن در حالـی اسـت که مـدرک و شـاهد بـر نارضایتی 
رای دهنـدگان، بـه آسـانی قابـل جمع آوری اسـت.

میـزان شـرکت رای دهنـدگان در انتخابات امسـال یکی 
ریاسـت  انتخابـات  تاریـخ  در  میزان هـا  پایین تریـن  از 
جمهـوری امریـکا و پایین تریـن سـطح از سـال ۱۹۹۶ 

بود. تاکنـون 
همچنیـن بـه طـرزی متناقـض در فاصلـه یـک مـاه قبل 
از انتخابـات تعـداد هرچه بیشـتری از مردم به تماشـای 
رسـانه های امریکایـی نشسـتند تا بیـش از پیـش درباره 

انتخابـات اطالعـات بـه دسـت آورنـد امـا ایـن تعـداد 
هرگـز در قالـب مشـارکت در انتخابـات عملـی نشـد.

همـه پنـج شـبکه تلویزیونـی اصلـی امریـکا یعنـی ان 
بـی سـی، ای بـی سـی، سـی بـی اس، فاکس و سـی ان 
ان گـزارش دادنـد کـه تعـداد انبوهـی از تماشـاچیان به 
تماشـای برنامه هـای پوشـش خبـری آنهـا از انتخابـات 
رسـانه ها  ایـن  امـا  پرداخته انـد   ۲۰۱۶ اکتبـر  مـاه  در 
هرگـز نتوانسـتند پیـش بینـی کننـد کـه سفیدپوسـتان 
تحصیلکـرده بـه ترامـپ رای دهنـد، سفیدپوسـتان غیـر 
تحصیـل کـرده کلینتـون را رد کنند، مسـیحیان و زنان از 
ترامـپ حمایـت کنند و یـک پایگاه حمایتی بسـیار مهم 
در میـان مناطـق غیـر شـهری از ترامـپ شـکل بگیرد و 
در عیـن حـال پوشـش خبـری رسـانه ها باعـث انزجار 
بخـش زیـادی از رای دهنـدگان و جلوگیری از شـرکت 

آنهـا در انتخابات شـود.
دکتر لری سـاباتو، مدیر مرکز علوم سیاسـی در دانشـگاه 
اطالعـات  همـه  تقریبـا  گفـت:  شـینهوا  بـه  ویرجینیـا 
نظرسـنجی ها از سـوی ده هـا منبـع چـه خصوصـی و 
چـه دولتـی اشـتباه بودنـد و اکثـر در بدتریـن حالـت 
خـود قـرار داشـتند. همیـن اطالعات اشـتباه مـن و عده 

دیگـری از دسـتاندرکاران حـوزه مـن را گمـراه کـرد.
سـاباتو ۶4 سـاله کـه بیـش از ۲۰ کتاب درباره سیاسـت 
امریـکا نوشـته و بـا هیـالری کلینتـون مصاحبه داشـته، 
تصریـح کـرد: مـن نمی توانـم بگویـم کـه رسـانه های 
خبـری در امریـکا چـه کار کنند اما مطمئنـا دهها مطالعه 
دربـاره ایـن انتخابـات انجـام می شـود کـه در نهایـت 
باعـث تاثیـر در عملکـرد پوششـی آنهـا در سـال های 

۲۰۱8 و ۲۰۲۰ خواهـد شـد.

بزرگترین 
بازنـدۀ انتخابات امریـکا
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ســـرور دانـــش، معـــاون دوم ریاســـت جمهـــوری در مراســـم 
ـــی  ـــیون های انتخابات ـــد کمیس ـــنران جدی ـــای کمیش ـــی اعض معرف
ـــه انتحـــاری روز گذشـــته در  ـــه حمل ـــرد، گفـــت ک ـــت می ک صحب
ـــکار  ـــف آش ـــانه  ضع ـــل، نش ـــهر کاب ـــوم در ش ـــر العل ـــجد باق مس

ـــت. ـــی اس ـــای امنیت ارگان ه
آقـــای دانـــش در ایـــن مراســـم افـــزود: »حملـــه روز گذشـــته 
در مراســـم دینـــی و مذهبـــی تجلیـــل از اربعیـــن حســـینی در 
مســـجد باقـــر العلـــوم، نشـــانه ضعـــف آشـــکار ارگان هـــای 
ـــری از  ـــی در جلوگی ـــای امنیت ـــی ارگان ه ـــت، ناتوان ـــی اس امنیت
ـــت  ـــه اس ـــردم مواج ـــدی م ـــش های ج ـــا پرس ـــه، ب ـــن حادث ای

ـــد.« ـــخ بدهن ـــدان پاس ـــد ب ـــه بای ک
ـــه،  ـــی امنی ـــه قوماندان ـــت ک ـــوری گف ـــت جمه ـــاون دوم ریاس مع
ـــت  ـــه امنی ـــتند ک ـــف هس ـــی مکل ـــت مل ـــل و امنی ـــون کاب گارنیزی

ـــد. ـــن کنن ـــی را تامی ـــم دین ـــردم و مراس م
ـــی  ـــر کوتاه ـــا دیگ ـــردم م ـــه م ـــت ک ـــار داش ـــش اظه ـــرور دان س

در مـــورد امنیـــت را نمی خواهـــد.
ـــهر  ـــم ش ـــه شش ـــوم در ناحی ـــر العل ـــجد باق ـــته در مس روز گذش
ـــه  ـــه در نتیج ـــت ک ـــورت گرف ـــاری ص ـــه انتخ ـــک حمل ـــل ی کاب

ـــدند. ـــی ش ـــر زخم ـــن دیگ ـــته و 4۰ ت ـــر کش ۳۰ نف
ایـــن حملـــه بـــا واکنش هـــای مختلـــف خارجـــی و داخلـــی 

ـــت. ـــده اس ـــه ش مواج
ـــن  ـــال ای ـــه دنب ـــور ب ـــه کش ـــور داخل ـــال وزارت ام ـــن ح در همی
ـــم  ـــوزه شش ـــد ح ـــوول ارش ـــف 4 مس ـــاری، وظای ـــه انتح حمل

ـــت. ـــق در آورده اس ـــت تعلی ـــه حال ـــل را ب ـــهر کاب ـــی ش امنیت
ـــف  ـــق وظای ـــه تعلی ـــت ک ـــده اس ـــن وزارت آم ـــه ای در خبرنام
ـــتخبارات،  ـــر اس ـــل، آم ـــهر کاب ـــی ش ـــم امنیت ـــوزه شش ـــر ح آم
ـــزم  ـــا تروری ـــارزه ب ـــر مب ـــی و آم ـــم جنای ـــا جرای ـــارزه ب ـــر مب آم

ایـــن حـــوزه امـــروز سه شـــنبه در نشســـتی فیصلـــه شـــد.

ــه در  ــد ک ــتان می گوین ــفافیت افغانس ــان ش ــده ب ــووالن دی مس
ــت  ــاد اداری دخال ــا فس ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل کار مرک
ــر  ــی ب ــای سیاس ــی دخالت ه ــرات منف ــود و تاثی ــی می ش سیاس

ــه آن توجــه شــود. ــد ب ــن مرکــز جــدی اســت و بای ای
ــتان روز  ــفافیت افغانس ــان ش ــس دیده ب ــی، ریی ــیداکرم افضل س
سه شــنبه در نشســتی زیــر نــام »از وعده هــا تــا عمــل« در کابــل 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل ــرد مرک ــد کارک ــد، بای می گوی
ــک کمیســیون بی طــرف،  ــۀ مســتقیم از ســوی ی ــه گون فســاد ب
ــا در انتخــاب  ــز حت ــن مرک ــه ای ــد ک ــود. او می گوی ــارت ش نظ
پرونده هــا نیــز دســت باز نــدارد و بــا پرونده هــا برخــورد 

ــود. ــی می ش سیاس
امــا جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل در گفت وگویــی 
ــز  ــد، مرک ــرده می گوی ــا را رد ک ــن گفته ه ــالم وطندار ای ــا س ب
ــه دارد  ــا و مســؤولیت هایی ک ــا صالحیت  ه ــی ب ــی و قضای عدل
کارهایــش را بــه گونــۀ مســتقالنه انجــام می دهــد و زیــر تأثیــر 

هیــچ نهــاد و ارگانــی قــرار نــدارد.
ــردی فرصــت  ــچ ف ــه هی ــۀ ســخنگوی دادســتانی کل، ب ــه گفت ب

ــود. ــز داده نمی ش ــن مرک ــد کاری ای ــه در رون مداخل
مرکــز عدلــی و قضایــی بــر اســاس حکــم رییــس جمهــور غنــی 
ــاه  ــار م ــدی، دادســتان کل حــدود چه ــد حمی ــه ریاســت فری ب
پیــش بــه هــدف رســیده گی بــه پرونده هــای فســاد اداری 
ــاه  ــک م ــه حــدود ی ــی ایجــاد شــد ک ــای ارشــد حکومت مقام ه
ــون  ــا کن ــرده و ت ــاز ک ــت آغ ــه فعالی ــز ب ــن مرک ــود، ای می ش
یــک کارمنــد ارشــد عزیــزی بانــک در کندهــار و یــک دادســتان 

ــه اتهــام فســاد دادگاهــی کــرده اســت. نظامــی را ب
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