
تهدید انتخابات، 
تهدید مردم است

است  داده  هشدار  طالبان  گروه 
افغانستان  انتخابات  برگزاری  از  از  که 
این  در  گفته  طالبان  می کند.  جلوگیری 
راه جدی است و همایش های انتخاباتی 
تعجب آور  آن هاست.  نظامی  اهداف 
در  خواسته  مردم  از  طالبان  این که 
انتخابات شرکت نکنند و به کمپین های 
تبلیغاتی سهم نگیرند. طالبان اما فراموش 
است.  مردم  مال  انتخابات  که  کرده اند 
تهدید  تعارفی  هیچ  بدون  بنابراین، 
انتخابات تیغ کشیدن به روی مردم است. 
بدیل  انتخابات  است  این  مردم  نظر 
ندارد. هرکسی که بخواهد در افغانستان 
کار سیاسی کند، باید مبنا و مشروعیت 
انتخابات  معنای  باشد.  مردم  اراده ی  آن 
ادامه ی  دیگر،  عبارت  به  است.  همین 
کار حکومت فعلی و سیاست مداران بر 
نه  انتخابات  برگزاری  بدون  اقتدار،  سر 
از منظر قانون اساسی مشروعیت قانونی 
مشروعیت  مردم  دید  از  هم  نه  و  دارد 
انتخابات  اگر  این  صورت  در  سیاسی. 
این  چیست؟  آن  بدیل  نشود،  برگزار 
طالبان  نه  بدون شک  که  است  پرسشی 
به  تهدید  را  انتخابات  برگزاری  که 
نه هم سیاست مداران که  حمله کرده و 

هرازگاهی ساز مخالفت با...

حکومت افغانستان به طالبان: 

کسی نمی تواند جلو برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری را بگیرد

توصیه های فن دایک 
به گران ترین مدافع دنیا

می گوید  فن دایک  ویرژیل 
به  مگوایر  هری  شدن  تبدیل 

گران ترین مدافع دنیا...

مدافع با تجربه چلسی 
به پاالس پیوست

گری کیهیل با امضای قراردادی 
کریستال  تیم  عضویت  به  ساله   ۲

پاالس درآمد...

روحانی خطاب به امریکا: 
صلح در برابر صلح، 
جنگ در برابر جنگ

رییس جمهور  روز:  اطالعات 
به  »من  گفت:  سه شنبه  روز  ایران 

امریکا می گویم شما نمی توانید...

امریکا  به  چین  روز:  اطالعات 
به  اقدام  اگر  است  داده  هشدار 

استقرار موشک های میان برد...

چین: 
با استقرار موشک های 

امریکا در آسیا 
مقابله می کنیم

انتخابات ریاست جمهوری  برگزاری  به  ماه  از دو  کم تر 
نهادهای  انتخابات،  کمیسیون  و  است  مانده  باقی  افغانستان 
نامزدان  انتخاباتی  ستادهای  و  انتخابات  روند  بر  ناظر 
ابراز  انتخابات  امنیت  تأمین  از  ریاست جمهوری  انتخابات 

نگرانی می کنند.
کنون  تا  افغانستان  حکومت  که  می افزایند  نهادها  این 
پالن امنیتی مشخصی را برای امنیت انتخابات تهیه نکرده و 
معلوم نیست که از مراکز رای دهی و مواد انتخاباتی چگونه 

محافظت خواهد شد.
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  معاون  سادات،  ذبیح اهلل 
اطالعات روز می گوید که اوضاع نامساعد امنیتی در شماری 
از ولسوالی ها »یک چالش جدی« است و کمیسیون انتخابات 
انتخابات  امنیت  بتوانند  امنیتی  نیروهای  تا  است  امیدوار 

ریاست جمهوری را تأمین کنند.
نعیم اصغری، رییس برنامه های فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد 
و عادالنه افغانستان می گوید که تا هنوز تعداد مراکز رای دهی 

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مشخص نشده...

تجاری  کاالهای  حامل  کشتی  پنج   1698 سال  در 
پشمی،  پتوی  و  جوراب  کاله گیس،  جمله  از  مرغوب، 
انجیل و ۲5 هزار  از صدف مروارید،  شانه های ساخته شده 
از  بار یکی  به دریا زدند.  اسکاتلند  از  جفت کفش چرمی، 
و  هزار  که  چاپ خانه ای  بود؛  چاپ خانه  یک  کشتی ها  این 
آن  با  داشتند  قصد  کشتی ها  این  بر  سوار  استعمارگر   ۲00
آینده ای سرشار از پول و قرارداد و معاهدات بسازند. برای 
این وسایل و محموله ی تجملی فضای بیش تری نیاز بود و 
غذا  نصف جیره ی  گرفت  تصمیم  کاروان  ناخدای  بنابراین 
آخر موضوع کشاورزی  بزند؛  بار  را  زراعتی  و محصوالت 
نبود. مقصد این کشتی ها منطقه ی »دارین« پاناما بود، جایی 
که  بود  امیدوار  اسکاتلند«  برون مرزی  تجاری  »شرکت  که 
و  تنگه  طرف  دو  که  کند  ایجاد  را  تجارِی  قطب  بتواند 
اقیانوس های بزرگ جهان را به هم وصل کند و در ضمن 
اقتصادی این کشور پادشاهی مستقل را که تازه  چشم انداز 
بخشد.  بهبود  بود،  را پشت سر گذشتانده  سال های قحطی 
این طرح در پاناما به شدت محبوب بود و طیف گسترده ای 

از سرمایه گذاران را، از اعضای پارلمان گرفته تا...

پیش  پنج روز  که  بودجه ی وسط سال  پیشنهادی  طرح 
و  »تغییرات  به دلیل  افغانستان  نمایندگان  مجلس  سوی  از 
تخصیص مبهم بودجه برای شماری از ادارات« رد شده بود، 
امروز )سه شنبه، 15 اسد( با حذف و تعدیل مورد اختالفی از 

سوی این مجلس تصویب شد. 
کم شدن بودجه ی 154 پروژه ی انکشافی )عمدتا وزارت  
افغانی  میلیارد   ۲.4 حدود  تأمین  در  ابهام  عامه(،  فواید 
تخصیص  و  میزان   6 ریاست جمهوری  انتخابات  بودجه ی 
دالیل  از  غیرقانونی  و  مبهم  به گونه ی  اداره    5 به  بودجه 

عمده ی رد این طرح بود.
نمایندگان،  مجلس  سوی  از  طرح  این  رد  از  پس 
نشست های  نمایندگان  که  داد  فرمان  رییس جمهور 
وسط  بودجه  طرح  مراحل  طی  برای  را  فوق العاده ی شان 
سال ادامه دهند و به رخصتی نروند. هرچند حاال این طرح 
هنوز  اما  شده،  تصویب  مجلس  نمایندگام  آرای  اکثریت  با 

برخی از نمایندگان بر آن انتقاد دارند.
بودجه وزارت فواید عامه

در مصوبه ی جدید حدود یک میلیارد افغانی در...

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی 
میان  گفت وگوها  ادامه ی  با  همزمان  افغانستان 
برای  دوحه،  در  طالبان  گروه  و  امریکا  نمایندگان 
ایجاد اجماع بین المللی در حمایت از روند صلح 

افغانستان به هند رفت.
آقای خلیل زاد ناوقت روز دوشنبه )14 اسد( در 
رشته تویتی گفته است که بحث ها میان تیم او و 

نمایندگان طالبان در مورد جزئیات فنی و...

نشستی  در  تخار  باشندگان والیت  از  شماری 
تأمین  در  را  والیت  این  محلی  مقام های  کابل  در 
امنیت و دست گیری یک زورمند محلی به نام ملک 
کناره گیری  خواهان  و  خوانده  ناکام  تاتار  احمد 

مقام های محلی تخار شدند.
در  تاتار  ملک  می گویند  معترضان  این 
زورگیری، اخالل امنیت و کشتار مردم در ولسوالی 

خواجه بهاوالدین والیت تخار نقش دارد.
این باشندگان والیت تخار دیروز...

تهدید و تردید: 
چه چالش های امنیتی در بـرابـر 
انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؟

ِوزِوزوهای نابودگر؛ 
پشه ها چگونه همه چیز را تغییر دادند؟

مجلس نمایندگان طرح بودجه ی وسط 
سال را پس از اعمال تغییرات تأیید کرد

خلیل زاد برای ایجاد اجماع 
بین المللی در حمایت از صلح 

افغانستان به هند رفت

اعتراض باشندگان تخار به بی کفایتی مقام های محلی: 
امنیت را گرفته نمی توانید، 

کنار بروید
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چهار شـنبه  ۱۶ اسد ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره۱۷۸۶



نخستین نمایشگاه تابستانی محصوالت زراعتی در کابل افتتاح شد
دیروز  حیوانی  و  زراعتی  محصوالت  تابستانی  نمایشگاه  نخستین  روز:  اطالعات 
کابل  بادام باغ  مالداری کشور در  آبیاری و  از سوی وزارت زراعت،  اسد(  )سه شنبه، 15 

افتتاح شد.
حبیب اهلل حبیبی، رییس بخش انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که هدف از برگزاری آن افزایش محصوالت 
و رونق یافتن کار دهقانان و تولیدکنندگان محصوالت زراعتی و حیوانی می باشد که برای 

سه روز ادامه خواهد داشت.
به گفته ی او، در این نمایشگاه، محصوالت زراعتی و حیوانی از تمامی والیات کشور 
در ۲۳0 غرفه به نمایش گذاشته شده که 169 غرفه ی آن مربوط به تازه ترین محصوالت 

زراعتی و حیوانی و 61 غرفه ی دیگر آن مربوط به صنایع دستی زنان می باشد. 
در همین حال حشمت اهلل غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری نیز گفت که توجه به بخش های مالداری و زراعتی، پروسس معیاری محصوالت 
از کشور  زراعتی و حیوانی و همچنان برگزاری نمایشگاه های متنوع در داخل و خارج 
برای ارزیابی این محصوالت از برنامه های این وزارت برای رسیدن به استقالل اقتصادی 

کشور می باشد.
او تأکید کرد که محصوالت زراعتی و حیوانی همه ساله در افغانستان در حال افزایش 
می باشد و امسال پیش بینی می شود که حاصالت باغ های میوه در مقایسه با سال گذشته 

حدود ۳0 درصد افزایش داشته باشد.

تـوان  می دهنـد،  سـر  را  انتخابـات 
به وجودآمـدن  دارنـد.  آن  را  پاسـخ گویی 
ممکـن  نیـز  سرپرسـت  اداره ی  یـک 
نیسـت. از ایـن رو هـم دوام کار حکومـت 
اداره ی  ایجـاد  همچنیـن  و  وحدت ملـی 
موقـت یـا سرپرسـت، بـا نظـم مبتنـی بـر 

اسـت.  تضـاد  در  اساسـی  قانـون 
گذشـته از ایـن، انتخابـات یـک نفـس 
تـازه به مـردم اسـت. طبیعـت انتخابـات با 
مـردم گـره خـورده اسـت. اصـل انتخابات 
حضـور مـردم در پای صندوق هـای رأی و 
رأی دادن آن هـا اسـت. همـه بایـد شـرکت 
اسـت.  مـردم  طبیعـی  حـق  ایـن  کننـد. 
طالبـان نبایـد به  خـود اجازه دهنـد که حق 

مشـروع مـردم را از آنـان سـلب کنـد. 
از  طالبـان  اعالمیـه  ی  از  بخشـی  در 
تـا به جـای  کشـورهای خارجـی خواسـته 
و  »جعلـی«  انتخابـات  رونـد  از  حمایـت 
بـه عهـده گرفتـن مصـارف آن، انـرژی و 
منابع شـان را در راستای صلح واقعی به کار 
بیندازنـد. امـا طالبـان این نکتـه را فراموش 
کرده انـد کـه اگـر انتخابـات در افغانسـتان 
بـا مشـکل روبـه رو اسـت، بخـش از ایـن 
مشـکل ریشـه در وضعیتـی دارد کـه طالبان 
مسـبب آن اسـت. گروه طالبان سال هاسـت 
کـه بـر روی مـردم تیغ کشـیده و بسـیاری 
از روندهـای مردمـی را بـه چالـش کشـیده 
اسـت. از یـاد نبریـم تهدیـد طالبـان تازگی 
نـدارد. همـواره طالبـان برگـزاری انتخابات 
در افغانسـتان را تهدید کـرده و مورد حمله 
قـرار داده اسـت. در انتخابـات سـال ۲014 
متاسـفانه انگشـت مـردم به جـرم رأی دادن 
از سـوی طالبـان بریـده شـد. نـه یک بار که 
بارهـا و در هـر انتخاباتـی، طالبـان مراکـز 
رأی دهـی و گردهمایی مـردم را هدف قرار 
داده انـد. این بـار هـم طالبـان با تهدیـد، این 
حـق را از مـردم گرفتـه نمی توانـد. در ایـن 
شـکی نیسـت که ناامنی هـا بـرای انتخابات 
نهادهـای  اسـت.  چالـش  یـک  افغانسـتان 
امنیتـی افغانسـتان وظیفه دارنـد، این چالش 

را بـه حداقل برسـاند. 
امریـکا  گفت وگوهـای  دور  هشـتیمن  
بـا طالبـان در قطر سـه روز اسـت کـه ادامه 
دارد. زلمـی خلیلـزاد، نمایندهـی آمریکا در 
امـور صلـح افغانسـتان از »پیشـرفت عالی« 
در ایـن مذاکـرات خبـر داده اسـت. گفتـه 
طالبـان  و  امریکایـی  اختالفـات  می شـود 
میکانیـزم  سـر  بـر  بحـث  و  شـده  حـل 
اجرایـی آن ادامـه دارد. در چنیـن حـال و 
نبایـد از آدرس تفنـگ بـا  هوایـی طالبـان 
مـردم افغانسـتان حـرف بزنـد. بدون شـک 
زورگویـی رونـد صلـح را صدمـه می زنـد. 
بسـیار منطقـی بود کـه طالبان در آسـتانه ی 
توافـق بـا امریـکا با زبـان نرم تـری خواهان 
در  می شـد.  انتخابـات  تعویق انداختـن  بـه 
ایـن صـورت یـک  راه گفت وگـو بـر سـر 
برگـزاری یا عـدم برگزاری انتخابـات باقی 
می مانـد. به نظـر می رسـد زبـان اعالمیـه ی 
طالبـان بـا سـال های پیـش تفـاوت نکـرده 
تهدیـد  زور،  زبـان  همیشـه  مثـل  اسـت؛ 
بـرای  امکانـی  این منطـق  بـا  مـرگ.  و 

نمی مانـد.  باقـی  گفت وگـو 
نظـر مـا ایـن اسـت کـه تهدیـد طالبان 
و  انتخابـات  برگـزاری  مانـع  نمی توانـد 
شـود.  انتخابـات  در  شـهروندان  مسـاعی 
چنـد  بـا  شـود  موفـق  گـروه  ایـن  شـاید 
حملـه ی انتحـاری و انفجـاری شـماری از 
شـهروندان را بـه خـاک و خـون بکشـاند، 
امـا هیـچ گاهـی نمی توانـد مانـع برگزاری 
انتخابـات شـود. در ایـن  صـورت بازنده ی 
اصلـی طالبـان اسـت. از دیـد مـا نگرانـی 
دیگـری وجـود دارد کـه باید جـدی گرفته 
شـود. قبـال هم اطالعـات روز ایـن  نگرانی 
را گوشـزد کـرده اسـت. حـدود 10 روز از 
تـا  و  گذشـته  تبلیغاتـی  کمپین هـای  آغـاز 
کنون شـماری کمـی از نامـزدان برنامه های 
انتخاباتـی خـود را آغاز کرده انـد. برخالف 
دورهـای گذشـته، فضـای انتخابـات سـرد 
و بـی روح اسـت. الزم اسـت کـه رقابـت 
سـالم نامـزدان ریاسـت جمهوری به صورت 
جـدی آغاز شـود. رقابت سـالم این اسـت 
کـه همـه خـوب بـازی کننـد و بـا برنامـه 
اختالف هـا  سـر  بـر  تأکیـد  کننـد.  عمـل 
بلکـه  نیسـت،  نتیجه بخـش  کـه  نه تنهـا 

فلج کننـده هـم اسـت.
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حکومت افغانستان به طالبان: 
کسی نمی تواند جلو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بگیرد

اجراییه ی  ریاست  و  ریاست جمهوری  روز:  اطالعات 
هدف قراردادن  بر  مبنی  طالبان  تهدید  به  واکنش  در  کشور 
در  انتخابات  که  گفته اند  انتخابات،  به  مرتبط  همایش های 
مانع برگزاری  کشور برگزار می شود و هیچ کسی نمی تواند 

آن شود.
در اعالمیه ای که دیروز )سه شنبه، 15 اسد( از سوی ارگ 
تعیین  و  انتخابات  در  »اشتراک  است:  آمده  رسیده،  نشر  به 
مردم  قانونی  و  مستقیم حق شرعی  رأی  از طریق  اولی االمر 
افغانستان است. دولت افغانستان تمامی آمادگی های الزم را 
برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری اتخاذ کرده 

است.«
مردم  بر  تهدید  طالبان،  تهدید  این  اعالمیه،  براساس 
نیز  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  و  است  افغانستان 
انتخابات  روند  نگذارند  که  است  شده  داده  قاطع  هدایت 

مختل شود.
جریان  به  اشاره  با  کشور  ریاست جمهوری  همچنان 
مذاکرات صلح میان هیأت امریکایی و گروه طالبان در قطر، 
از این گروه خواسته است که صلح خواهی را با خودداری از 

تهدید مردم، در عمل نشان بدهد.

بر  مبنی  طالبان  گفته های  اعالمیه  این  در  از سویی هم، 
خارجی و غیرافغانی خواندن روند انتخابات رد شده و گفته 
از سوی  انتخابات  بودجه ی  از  اعظمی  شده است که بخش 
دولت افغانستان پرداخت می شود و مدیریت آن نیز به دوش 

خود افغان ها می باشد.
نشر  با  نیز  کشور  اجرایی  ریاست  حال،  همین  در 
در  را  آن  و  کرده  محکوم  را  طالبان  تهدید  این  اعالمیه ای، 

مغایرت با ارزش های مردم ساالری خوانده است.
برای  نامزدی  حق  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 
بنیادی شهروندی  از حقوق  آن  اشتراک در  انتخابات و حق 
از  افغانستان بعد  نافذه ی کشور می باشد که مردم  در قوانین 

سال ها مبارزه و تالش به آن دست یافته است.
ریاست  اجرایی کشور از شهروندان کشور خواسته است 
که با اشتراک در انتخابات »برنامه های دشمنان کشور« را خنثا 

و ناکام سازند.
در همین حال در این اعالمیه از نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور نیز خواسته شده است که از هیچ نوع تالش در جهت 

تأمین امنیت انتخابات و شهروندان کشور دریغ نورزند.
کابل«  »اداره ی  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  طالبان  گروه 

می تواند این انتخابات را تنها در شماری از شهرهای افغانستان 
برگزار کند، اما این گروه با جدیت تمام برای جلوگیری از 

برگزاری آن تالش می کند.
در اعالمیه ی گروه طالبان که دیروز )سه شنبه، 15 اسد( 
منتشر شده، در آن از کشورهای خارجی نیز خواسته شده تا 
به جای حمایت از روند انتخابات »جعلی« و به عهده گرفتن 
مصارف آن، انرژی و منابع شان را در راستای صلح واقعی به 

کار بیندازند.
طالبان همچنان گفته اند با توجه به ادامه ی مذاکرات برای 
آمادگی »تفاهم بین االفغانی«، انتخابات جز ضیاع وقت، پول و 

امکانات، دیگر هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار  حال  این  با 
کارزارهای  شود.  برگزار  جاری  سال  میزان  ششم  تاریخ  به 
انتخاباتی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از تاریخ 
ششم اسد آغاز شده و قرار است تا تاریخ چهارم میزان ادامه 

یابد.
برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری 18 نفر به شمول 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  رییس جمهور 

کشور خود را نامزد کرده اند.

مسـتقل  کمیسـیون  روز:  اطالعـات 
کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  کشـور  انتخابـات 
آموزشـی  مـواد  حامـل  محمولـه ی  اولیـن 
بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری که شـامل 
ده هـزار بسـته می شـود، از خـارج بـه ایـن 

اسـت. رسـیده  کمیسـیون 
معـاون  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 
سـخن گوی کمیسـیون انتخابات بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفـت که ایـن محموله دیروز 
)سه شـنبه، 15 اسـد( به این کمیسـیون انتقال 

یافتـه اسـت.
بـه گفتـه ی او، این ده هزار بسـته ی مواد 
آموزشـی شـامل اوراق رأی نمایشی، ژورنال 
لیسـت  نتایـج،  فورمـه ی  رأی دهـی،  محـل 
رأی دهنـدگان، فورمه ی کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی و قرطاسـیه ی مورد نیاز می شـود.
آقـای ابراهیمـی تأکیـد کـرد کـه قـرار 
اسـت ایـن بسـته ها پـس از 18 اسـد )روز 
جمعـه( جهت آمـوزش کارمنـدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری و افزایـش سـطح آگاهـی 

عامـه از دفتـر مرکـزی ایـن کمیسـیون بـه 
دفاتـر والیتـی آن انتقـال داده شـود.

سـخن گوی  معـاون  هـم،  سـویی  از 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کشـور گفـت 
کـه براسـاس تقویـم انتخاباتـی، قـرار اسـت 
تـا تاریـخ ۲9 اسـد تمامـی مـواد حسـاس 
انتخاباتـی از خـارج کشـور به دفتـر مرکزی 

ایـن کمیسـیون انتقـال داده شـوند.
بـا ایـن حـال قـرار اسـت کـه انتخابات 
میـزان  در ششـم  کشـور  ریاسـت جمهوری 

بـرای  شـود.  برگـزار  کشـور  سـال جـاری 
رسـیدن به کرسـی ریاسـت جمهوری در این 
محمداشـرف  به شـمول  نفـر   18 انتخابـات 
عبـداهلل،  عبـداهلل  و  رییس جمهـوری  غنـی، 
نامـزد  را  خـود  کشـور  اجرایـی  رییـس 

کرده انـد.
نامـزدان  میـان  انتخاباتـی  کارزارهـای 
از  نیـز  انتخابـات ریاسـت جمهوری کشـور 
تاریـخ ششـم اسـد آغاز شـده و قرار اسـت 

تـا تاریـخ چهـارم میـزان ادامـه یابـد.

اولین محموله ی مواد آموزشی به کمیسیون انتخابات رسید

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان 
اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که افغانستان بیش تر از هر 

زمان دیگری به صلح نزدیک شده است.
آقای استولتبرگ این گفته ها را دو روز قبل )دوشنبه، 14 
اسد( در دیداری با جاکیندا آردن، نخست وزیر نیوزلند در آن 

کشور مطرح کرده است.
تمام  با  ناتو  که  است  افزوده  دیدار همچنان  این  در  او 
افغانستان حمایت  در  برقراری صلح  برای  از تالش ها  توان 

می کند.
نیوزیلند  نخست وزیر  از  ناتو  کل  دبیر  هم  سویی  از 
برای  ناتو  چوکات  در  کشور  این  نیروهای  حضور  به خاطر 
افغان قدردانی کرده و گفته است که  نیروهای  آموزش دهی 
ناتو به افغانستان کمک می کند تا این کشور دوباره به پناهگاه 

امن برای تروریستان تبدیل نشود.
کرده  مطرح  را  گفته ها  این  حالی  در  استولتنبرگ  آقای 
و  امریکا  نمایندگان  میان  مذاکرات  دور  هشتمین  که  است 

گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر در جریان است.
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
هیأت  رهبری  که  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
گفت وگوکننده ی امریکایی را بر عهده دارد، ناوقت دو روز 
قبل در رشته تویتی گفته بود که در این دور از گفت گوها دو 

طرف به پیشرفت های عالی دست یافته اند.
هم اکنون  که  بود  افزوده  همچنان  خلیل زاد  آقای 
و  گام ها  نیز  و  فنی  مورد جزئیات  در  دو طرف  میان  بحث 
توافقنامه  موفقیت آمیز  تطبیق  برای  نیاز  مورد  میکانیزم های 
تروریزم،  با  مبارزه  در  )تضمین  اساسی  روی چهار موضوع 

خروج نیروها، شرکت در دیالوگ و مذاکرات بین االفغانی و 
آتش بس جامع و دایمی( ادامه دارد.

خلیل زاد،  زلمی  میان  صلح  گفت وگوهای  هشتم  دور 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
اسد  دوازدهم  تاریخ  به  طالبان  نمایندگان گروه  و  افغانستان 

آغاز شده بود.
آقای خلیل زاد در آن زمان در رشته تویتی گفته بود که 
آنان در این دور مذاکرات به دنبال یک توافق خروج نه، بلکه 
به دنبال یک توافق نامه ی صلح است که براساس آن خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان نیز فراهم می شود.
نیروهای  خروج  و  حضور  که  بود  نوشته  همچنان  او 
امریکایی در افغانستان مبتنی بر شرایط است و در صورتی که 
شرایط برای خروج مساعد شود، این امر عملی خواهد شد.

دبیر کل ناتو: 
افغانستان بیش تر از هر زمان دیگری به صلح نزدیک است

زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 
برای  امریکا  خارجه ی  وزارت 
صلح افغانستان همزمان با ادامه ی 
گفت وگوها میان نمایندگان امریکا 
برای  دوحه،  در  طالبان  گروه  و 
ایجاد اجماع بین المللی در حمایت 
هند  به  افغانستان  صلح  روند  از 

رفت.
روز  ناوقت  خلیل زاد  آقای 
دوشنبه )14 اسد( در رشته تویتی 
تیم  میان  بحث ها  که  است  گفته 
مورد  در  طالبان  نمایندگان  و  او 

و  گام ها  نیز  و  فنی  جزئیات 
میکانیزم های مورد نیاز برای تطبیق 
چهار  روی  توافقنامه  موفقیت آمیز 
موضوع اساسی )تضمین در مبارزه 
با تروریزم، خروج نیروها، شرکت 
در دیالوگ و مذاکرات بین االفغانی 
ادامه  دایمی(  و  جامع  آتش بس  و 

خواهد داشت.
او تأکید کرده است که توافق 
موضوع  چهار  این  جزئیات  روی 

ضروری است.
خلیل زاد همچنان نوشته است 
که در هشتمین دور مذاکرات میان 

در  طالبان  گروه  نمایندگان  و  او 
به  پایتخت قطر، دو طرف  دوحه، 
پیشرفت های عالی دست یافته اند.

دور  این  در  او،  گفته ی  به 
موضوعات  روی  مذاکرات 
توافق  تکمیل  برای  باقی مانده 
بالقوه با طالبان که زمینه ی خروج 
را  امریکایی  سربازان  مشروط 
فراهم خواهد ساخت، بحث شده 

است.
ادامه ی  »به  است:  نوشته  او 
هفته ی گذشته  عالی  پیشرفت های 
در  را  اخیر  روز  چند  کابل،  در 

دوحه با تمرکز بر روی موضوعات 
باقی مانده در تکمیل توافق بالقوه با 
طالبان که زمینه ی خروج مشروط 
ساخت،  خواهد  فراهم  را  عساکر 
عالی  پیشرفت  ما  نموده ام،  صرف 

داشته ایم.«
گفت وگوهای  هشتم  دور 
خلیل زاد،  زلمی  میان  صلح 
نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی 
و  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
تاریخ  به  طالبان  گروه  نمایندگان 

دوازدهم اسد در دوحه آغاز شد.
آقای خلیل زاد در آن زمان در 

در  آنان  که  بود  گفته  تویتی  رشته 
یک  دنبال  به  مذاکرات  دور  این 
دنبال  به  بلکه  نه،  خروج  توافق 
که  است  صلح  توافق نامه ی  یک 
نیروهای  خروج  آن  براساس 
فراهم  نیز  افغانستان  از  امریکایی 

می شود.
بود  نوشته  همچنان  او 
نیروهای  خروج  و  حضور  که 
بر  مبتنی  افغانستان  در  امریکایی 
که  صورتی  در  و  است  شرایط 
مساعد شود،  برای خروج  شرایط 

این امر عملی خواهد شد.

خلیل زاد برای ایجاد اجماع بین المللی در حمایت از صلح افغانستان به هند رفت



صفحه ویـژه جـوانان
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نمی توانــد.
آقــای ناصــری می گویــد: »وزارت فوایــد 
ــک  ــاد ی ــر ازدی ــر س ــه ب ــه و وزارت مالی عام
توافــق و بســنده کــرده،  افغانــی  میلیــارد 
ــرده و  ــل نک ــکل را ح ــق مش ــن تواف ــی ای ول

ــت.«  ــان اس ــای خودش ــه پ ــئولیت آن ب مس
دلیــل وزارت مالیــه در کم کــردن بودجــه 
ــن وزارت  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای وزارت عام
ــوده اســت. ایــن  ــاکام ب در مصــرف بودجــه ن
وزارت تــا کنــون حــدود 57 درصــد بودجــه ی 
ــانده اســت.  ــه مصــرف رس انکشــافی اش را ب
امــا آقــای ناصــری ایــن دلیــل را بی پایــه 
او  نظــر  از  کــه  می گویــد  و  می خوانــد 
تنقیــص بودجــه ی انکشــافی ایــن وزارت 
ــوده  ــات ب ــه ی انتخاب ــن بودج ــر تأمی به خاط

ــت.  اس
ــات از راه  ــن بودجــه ی انتخاب ــرا تأمی اخی
تنقیــص بودجــه ی شــماری از پروژه هــای 
ــه  ــه وزارت مالی ــی را متوج ــافی انتقادات انکش
کــرده اســت، امــا شــمروزخان مســجدی، 
ــات روز  ــه اطالع ــن وزارت ب ــخن گوی ای س
ــات از راه  ــن بودجــه ی انتخاب ــه تأمی ــت ک گف
ــوده  ــاردی ب ــی 1۲ میلی ــص داخل ــد خال عوای

اســت. 
حــدود 6.9 میلیــارد افغانــی )64 درصــد( 
 6 ریاســت جمهوری  انتخابــات  بودجــه ی 

نــد. نکرده ا
ــن ادارات  ــری ای ــای ناص ــه ی آق ــه گفت ب
ــون  ــود قان ــاده ن ــارم م ــره ی چه برخــالف فق
اساســی درج ســند بودجــه وســط ســال شــده 
بــود و براســاس ایــن مــاده ی قانــون اساســی، 
ــا الغــای  ــل و ی ایجــاد واحد هــای اداری تعدی
ــت.  ــی اس ــورای مل ــای ش آن از صالحیت ه

بودجــه ی  تخصیــص  و  صالحیــت 
و  دفــاع  داخلــه،  وزارت هــای  عملیاتــی 
ــر  ــت دفت ــرای ریاس ــی ب ــت مل ــت امنی ریاس
ــز از  ــور نی ــت رییس جمه ــت محافظ و ریاس
ــده  ــذف ش ــال ح ــط س ــه ی وس ــند بودج س

ــت.  اس
ــرای  ــی ب ــون افغان ــاص 600 میلی اختص
همچنــان  معــارف،  وزارت  پروژه هــای 
ــروژه  ــرای پ ــی ب ــون افغان ــص ۲0 میلی تخصی
ــود، از  ــل هن ــی اه ــن مذهب ــت از اماک محافظ
ــه ی  ــه در مصوب ــت ک ــری اس ــی دیگ تغیرات

ــت.  ــده اس ــال آم ــط س ــه ی وس بودج
اعالمیــه ای  در  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــتقبال  ــال اس ــط س ــه ی وس ــب بودج از تصوی
کــرده اســت. در اعالمیــه ی ارگ آمــده اســت 
کــه اعضــای مجلــس نماینــدگان بــا تصویــب 
ــع  ــزاری به موق ــال از برگ ــط س ــه ی وس بودج
ــرده  ــت ک ــت جمهوری حمای ــات ریاس انتخاب

اســت.

وســط  بودجــه ی  پیشــنهادی  طــرح 
ــس  ــش از ســوی مجل ــج روز پی ــه پن ســال ک
نماینــدگان افغانســتان به دلیــل »تغییــرات و 
ــماری از  ــرای ش ــه ب ــم بودج ــص مبه تخصی
ــنبه، 15  ــروز )سه ش ــود، ام ادارات« رد شــده ب
اســد( بــا حــذف و تعدیــل مــورد اختالفــی از 

ــد.  ــب ش ــس تصوی ــن مجل ــوی ای س
پــروژه ی   154 بودجــه ی  کم شــدن 
عامــه(،  فوایــد  )عمدتــا وزارت   انکشــافی 
ــی  ــارد افغان ــن حــدود ۲.4 میلی ــام در تأمی ابه
ریاســت جمهوری  انتخابــات  بودجــه ی 
6 میــزان و تخصیــص بودجــه بــه 5 اداره  
دالیــل  از  غیرقانونــی  و  مبهــم  به گونــه ی 

عمــده ی رد ایــن طــرح بــود.
پــس از رد ایــن طــرح از ســوی مجلــس 
نماینــدگان، رییس جمهــور فرمــان داد کــه 
ــان را  ــت های فوق العاده ی ش ــدگان نشس نماین
بــرای طــی مراحــل طــرح بودجه وســط ســال 
ــد  ــد. هرچن ــه رخصتــی نرون ــد و ب ادامــه دهن
حــاال ایــن طــرح بــا اکثریــت آرای نماینــدگام 
مجلــس تصویــب شــده، امــا هنــوز برخــی از 

ــد. ــر آن انتقــاد دارن نماینــدگان ب
بودجه وزارت فواید عامه

در مصوبــه ی جدیــد حــدود یــک میلیــارد 

مجلس نـماینـدگان طرح بودجه ی 
وسط سال را پس از اعمال تغییرات تأیید کرد

اعتراض باشندگان تخار به بی کفایتی مقام های محلی: 

امنیت را گرفته نمی توانید، کنار بروید

ــده  ــن ش ــه تأمی ــوی وزارت مالی ــزان از س می
ــه  ــن ب ــش از ای ــجدی پی ــای مس ــت. آق اس
ــه ی  ــه از بودج ــود ک ــه ب ــات روز گفت اطالع
ــرای تأمیــن بودجــه ی  پروژه هــای انکشــافی ب
انتخابــات کــم نــه، بلکــه برخــالف آن در 
طــرح بودجــه وســط ســال بــه شــماری آنــان 

ــت.  ــده اس ــه ش اضاف
ــس  ــر مجل ــو دیگ ــخ، عض ــدی راس مه
ــد  ــات روز می گوی ــه اطالع ــز ب ــدگان نی نماین
ایــن  اکنــون  مالیــه  اســتدالل وزارت  کــه 
ــر از  ــات را بیش ت ــه بودجــه ی انتخاب اســت ک
کدهــای احتیاطــی گرفتــه اســت، امــا بودجه ی 
ــم  ــه ی مبه ــز به گون ــافی نی ــای انکش پروژه ه
کــم شــده، ولــی واضــح نیســت کــه در کجــا 

ــه شــده اســت.  اضاف
حذف 5 واحد اداری

در مصوبــه ی جدیــد بودجــه ی وســط 
بــا  اداری  واحــد  پنــج  بودجــه ی  ســال، 
اکثریــت آرا حــذف شــده اســت. ایــن ادارات 
شــامل وزارت دولــت در امــور صلــح، وزارت 
ــی و  ــهدا، اداره ی تخنیک ــور ش ــت در ام دول
ــت  ــت و گاز و اداره ی ثب ــلکی، اداره ی نف مس
احــوال نفــوس می شــود. برخــی از ایــن 
امــور  در  دولــت  وزارت  از جملــه  ادارات 
صلــح جدیــدا ایجــاد شــده، ولــی نماینــدگان 
ــد  ــه ی آن را تایی ــن ادارات و بودج ــاد ای ایج

افغانــی در بودجــه ی انکشــافی وزارت فوایــد 
عامــه اضافــه شــده اســت. تعدیلــی کــه اکنــون 
ــاد شــماری از  ــا انتق ــب شــده اســت، ب تصوی
اعضــای مجلــس نماینــدگان روبــه رو اســت. 

غالم حســین ناصــری، عضــو مجلــس 
فوایــد  وزارت  کــه  می گویــد  نماینــدگان 
عامــه بــا کمبــود حــدود پنــج میلیــارد افغانــی 
ــارد  ــک میلی ــاد ی ــا ازدی ــت و ب ــه رو اس روب
افغانــی و تصویــب آن در ســند بودجــه ملــی، 
هنــوز کمبــودی ایــن وزارت رفــع نشــده 
ــود  ــری، کمب ــای ناص ــه ی آق ــه گفت ــت. ب اس
ــای  ــه، پروژه ه ــد عام ــه  وزارت فوای در بودج
ــوال،  ــرک گردن دی ــمول س ــی به ش ــزرگ مل ب
ســرک حلقــوی کابــل و... را شــامل می شــود. 
بــه گفتــه ی او هرچنــد وزارت مالیــه 
تعهــد کــرده کــه در صــورت کمبــود بودجــه 
ــد،  ــن می کن ــی آن را تامی ــال مال ــر س در آخ
ولــی ایــن تعهــد در ســند ملــی درج نشــده و 

تضمیــن نمی شــود.
وزارت مالیــه بــه نماینــدگان تعهد ســپرده 
اســت کــه اگــر وزارت فوایــد عامــه بــا کمبود 
ــی  ــال مال ــر س ــود، در آخ ــه ش ــه مواج بودج
ایــن وزارت را تأمیــن می کنــد،  کمبــودی 
ــه درج  ــی بودج ــند مل ــد در س ــن تعه ــا ای ام
ــس  ــدگان مجل ــی از نماین ــت. برخ ــده اس نش
ــده  ــن ش ــد، تضمی ــن تعه ــه ای ــد ک می گوین

لیاقت الیق

و  اشـکمش  ولسـوالی  در  هـم  دارد؛ 
هـم در ولسـوالی خواجه غـار والیت 

وزارت دفـاع ملـی بـه اطالعـات روز 
گفـت: »ایـن موضوع برای مـا اهمیت 

کرده انـد.  وارد  تلفـات  طالبـان 
سـخن گوی  احمـدزی؛  اهلل  روح 

والیـت  باشـندگان  از  شـماری 
تخـار در نشسـتی در کابـل مقام هـای 
تأمیـن  در  را  والیـت  ایـن  محلـی 
زورمنـد  یـک  و دسـت گیری  امنیـت 
تاتـار  احمـد  ملـک  به نـام  محلـی 
نـاکام خوانـده و خواهـان کناره گیری 

شـدند. تخـار  محلـی  مقام هـای 
ایـن معترضـان می گوینـد ملـک 
امنیـت  اخـالل  زورگیـری،  در  تاتـار 
و کشـتار مـردم در ولسـوالی خواجـه 
بهاوالدیـن والیـت تخـار نقـش دارد.
تخـار  والیـت  باشـندگان  ایـن 
امـروز )سه شـنبه، 15 اسـد( در کابـل 
را  والیـت  ایـن  محلـی  مقام هـای 
عامـل کشته شـدن نیروهـای امنیتـی و 
مـردم می داننـد و می گوینـد تنهـا در 
ولسـوالی اشـمکش والیـت تخـار در 
هفتـه ی گذشـته، 40 تـن از نیروهـای 
کشـته  طالبـان  حملـه  در  امینتـی 

ند.  شـده ا
تخـار  والیـت  باشـندگان 
می گوینـد کـه چنـد روز اسـت جنگ 
شـدید در اطراف ولسـوالی اشـکمش 
قومندانـی  تعمیـر  و  دارد  جریـان 
امنیـه ی ایـن ولسـوالی در محاصـره ی 
درگیـری،  ایـن  در  و  اسـت  طالبـان 
ده هـا دکان و امـوال مـردم بـه آتـش 

اسـت. شـده  کشـیده 
در  درگیـری  امنیتـی  نهادهـای 

و  می کننـد  تاییـد  را  ولسـوالی  ایـن 
بـه مردم ایـن والیـت وعـده می دهند 
کـه بـه زودی سـاحه از وجـود طالبان 

شـد.  خواهـد  پاک سـازی 
سـخن گوی  رحیمـی،  نصـرت 
بـا  گفت وگـو  در  داخلـه  وزارت 
 40 کشته شـدن  روز  اطالعـات 
و  کـرد  تکذیـب  را  ارتـش  سـرباز 
دوبـاره ی  پاک سـازی  »بـرای  گفـت: 
دارد،  حضـور  دشـمن  کـه  سـاحاتی 
بعضـی  داریـم.  عملیاتـی  پالن هـای 
سـاحات پاک سـازی شـده و ساحات 
دیگـر بـه زودی پاک سـازی و دشـمن 

شـد.« خواهـد  سـرکوب 
شـدت  نیـز  ملـی  دفـاع  وزارت 
ولسـوالی  در  درگیـری  و  جنـگ 
بـه  می کنـد.  تأییـد  را  اشـکمش 
روز  چنـد  در  وزارت  ایـن  گفتـه ی 
در  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات  اخیـر 
ولسـوالی اشـکمش جریـان دارد و به 

تخـار عملیـات جریـان دارد و تنها در 
عملیات شـب گذشـته 8 دهشت افگن 

در ایـن ولسـوالی کشـته شـده اند.«
افغانسـتان  داخلـه ی  وزارت 
باشـندگان  اعتـراض  بـه  پاسـخ  در 
والیـت تخـار می گویـد کـه قضیـه ی 
می کنـد.  پی گیـری  را  تاتـار  ملـک 
نصـرت رحیمـی گفـت: »فعـال وقـت 
و  قانون شـکنی گذشـته  و  زورگویـی 
پی گیـری  مرکـز  از  را  موضـوع  ایـن 
می کنیـم کـه مسـئولین محلی چـرا به 
نکردنـد.« رسـیدگی  مـردم  شـکایات 
در آخریـن مـورد مردم ولسـوالی 
خواجـه بهاوالدیـن ادعـا می کننـد کـه 
ملـک تاتـار در ۲4 سـرطان امسـال از 
اهالـی روسـتای »جنگت غـن« ده لک 
افغانـی خواسـته اسـت و وقتـی مردم 
به درخواسـت وی پاسـخ منفی دادند، 
ملـک تاتـار بـا پنجاه نفر مسـلح باالی 
ایـن روسـتا حمله کـرده و سـه تن از 
اهالـی ایـن منطقـه را تیربـاران و 15 

تـن دیگـر را زخمی کرده اسـت. 
والیت تخار در شـمال افغانستان 
در  کـه  اسـت  والیت هایـی  از  یکـی 
سـال های پسـین شاهد خشـونت های 
طالبـان و نیـز زورمندان محلی اسـت. 
در سـال جـاری نیـز چنـد ولسـوالی 
درگیری هـای  شـاهد  والیـت  ایـن 

مسـلحانه بـوده اسـت.

خادم آزاد

در مصوبه ی جدید حدود یک 
بودجه ی  در  افغانی  میلیارد 
عامه  فواید  وزارت  انکشافی 
که  تعدیلی  است.  اضافه شده 
است،  شده  تصویب  اکنون 
اعضای  از  شماری  انتقاد  با 
روبه رو  نمایندگان  مجلس 

است. 
عضو  ناصری،  غالم حسین 
مجلس نمایندگان می گوید که 
کمبود  با  عامه  فواید  وزارت 
افغانی  میلیارد  پنج  حدود 
یک  ازدیاد  با  و  است  روبه رو 
میلیارد افغانی و تصویب آن در 
سند بودجه ملی، هنوز کمبودی 
است.  نشده  رفع  وزارت  این 
به گفته ی آقای ناصری، کمبود 
عامه،  فواید  وزارت  بودجه   در 
پروژه های بزرگ ملی به شمول 
سرک  گردن دیوال،  سرک 
شامل  را  و...  کابل  حلقوی 

می شود. 
وزارت  هرچند  او  گفته ی  به 
مالیه تعهد کرده که در صورت 
سال  آخر  در  بودجه  کمبود 
مالی آن را تامین می کند، ولی 
درج  ملی  سند  در  تعهد  این 

نشده و تضمین نمی شود.
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»تب«،  »پشه ها«،  کلمه ی  که  می شود 
»مالریا« و مرگ تا حد تهوع در طول تاریخ 
وینگارد  )و  می شود.  و  شده  تکرار  بشرار 
از  پیش  حتا  بشر،  از  پیش  که  می گوید 
دایناسورها  به زمین،  برخورد شهاب سنگ 
داشتند به خاطر بیماری های ناشی از پشه 
آفریقای  در  مالریا  می شدند.(  منقرض 
آورد که  بار  به  تاریخ چنان ویرانی  ماقبل 
سلول های سرخ داسی شکل خون در بدن 
تکامل  و  گرفت  شکل  منطقه  این  مردم 
رومی  یونانی و  صدهاهزار  مالریا  یافت. 
سعی  که  مردمانی  همچنین  و  ـ  باستان 
هالک  را  ـ  داشتند  روم  و  یونان  فتح  در 
جنگ های  نتایج  در  اساسی  نقش  و  کرد 
اواخر  مالریای  هجوم  بقراط  داشت.  آنان 
تابستان را به »ستاره ی شباهنگ« نسبت داد 
و آن روزهای سراسر بیماری را »روزهای 
سگی تابستان« خواند. در سال 94 قبل از 
نوشت:  مورخ چینی  »سیما چیان«،  میالد، 
»در منطقه جنوب یانگ تسه زمین پست و 
در جوانی  بالغ  مردان  است.  مرطوب  هوا 
همه گیر  بیماری  سوم  قرن  در  می میرند.« 
و  کوچک  دین  سمت  به  را  مردم  مالریا 
بیماران  از  مراقبت  و  بهبود  بر  که  رنجور 

تاکید می کرد سوق داد؛ مسیحیت.
وینگارد در کتابش توصیفات شخص 
اول را از مرگ و رنج ناشی از بیماری مالریا 
در عصرها و دوره ها و مناطق مختلف نقل 
مرداب های  نایتینگل«  »فلورانس  می کند: 
»پنتین « در حوالی ُرم را »دره  سایه ی مرگ« 
به  آلمانی در سفرش  مبلغ  می خواند. یک 
این  که  می نویسد  متحده  ایاالت  جنوب 
تابستان  در  است،  بهشت  بهار  »در  منطقه 

حامل  کشتی  پنج   1698 سال  در 
جمله  از  مرغوب،  تجاری  کاالهای 
پشمی،  پتوی  و  جوراب  کاله گیس، 
مروارید،  صدف  از  ساخته شده  شانه های 
از  انجیل و ۲5 هزار جفت کفش چرمی، 
این  از  یکی  بار  زدند.  دریا  به  اسکاتلند 
کشتی ها یک چاپ خانه بود؛ چاپ خانه ای 
این  بر  سوار  استعمارگر   ۲00 و  هزار  که 
آینده ای  آن  با  داشتند  قصد  کشتی ها 
معاهدات  و  قرارداد  و  پول  از  سرشار 
محموله ی  و  وسایل  این  برای  بسازند. 
تجملی فضای بیش تری نیاز بود و بنابراین 
نصف  گرفت  تصمیم  کاروان  ناخدای 
بار  را  زراعتی  محصوالت  و  غذا  جیره ی 
بزند؛ آخر موضوع کشاورزی نبود. مقصد 
بود،  پاناما  »دارین«  منطقه ی  کشتی ها  این 
برون مرزی  تجاری  »شرکت  که  جایی 
قطب  بتواند  که  بود  امیدوار  اسکاتلند« 
تجارِی را ایجاد کند که دو طرف تنگه و 
اقیانوس های بزرگ جهان را به هم وصل 
این  اقتصادی  در ضمن چشم انداز  و  کند 
کشور پادشاهی مستقل را که تازه سال های 
بهبود  بود،  را پشت سر گذشتانده  قحطی 
بخشد. این طرح در پاناما به شدت محبوب 
سرمایه گذاران  از  گسترده ای  طیف  و  بود 
را، از اعضای پارلمان گرفته تا کشاورزان 
برآورد می شود  به خود جذب کرد.  فقیر، 
از  نیمی  تا  یک چهارم  بین  آن زمان  در  که 
اسکاتلند،  در  گردش  حال  در  پول  کل 
مسیر »بادهای تجارتی« را دنبال و به پاناما 

سرازیر شد.
ویرانی  با  مقصد  در  سفر  این  اما 
بالی  مالریا  و  زرد  تب  شد.  روبه رو 

که  هنگامی  شدند.  روبه رو  جدید  قاره ای 
کریستف کلمب وارد »دنیای جدید« شد، 
ناقل  نه  اما  یافت  را مزاحم  آنجا  پشه  های 
امر را به شیوه های  این  بیماری. )وینگارد 
ربط  جدید  قاره ی  در  کشاوزی  متفاوت 
و  کشت  جدید  دنیای  در  این که  می دهد؛ 
کار در زمین، اختالل در اکوسیستم طبیعی 
حیوانات  با  مستقیم  تماس  همین طور  و 
کم تر بود. سفلیس شاید یگانه بیماری بود 
که در جریان »مبادله ی کریستف کلمبی« به 
سمت شرق راه افتاد.( اما خون تازه واردها 
وارد  آنان  کشتی های  با  که  پشه هایی  و 
قاره ی جدید شده بودند، همه چیز را تغییر 
قدم گذاشتن  از  پس  سال   ۲۲ درست  داد. 
هیسپانیوال،  خاک  بر  کلمب  کریستف 
جمعیت  که  داد  نشان  سرشماری  یک 
نفر  ملیون  تا هشت  پنج  از  »تاینو«  محلی 
است.  یافته  کاهش  نفر  هزار   ۲6 فقط  به 
بیماری های ناشی از پشه همراه با بیماری 
آبله و آنفلونزا براساس ارزیابی وینگار به 
مرگ 95 میلیون نفر از ساکنان بومی قاره ی 
پیش  قاره  این  شد. جمعیت  منجر  امریکا 
به  کلمب  کریستف  پشه های  با  تماس  از 

حدود 100 میلیون نفر می رسید.
کندتر  بسیار  که  ـ  استعمارگران  برای 
از بیماری هایی که با خود انتقال می دادند، 
عمدتا  موارد  این  ـ  می یافتند  گسترش 
مرگ های نامرئی بودند که در قرن نوزدهم 
باور هولناک که »قاره   این  به شکل گرفتن 
خالی است و سرنوشت آشکار امریکایی ها 
قاره  پرکردن  و  غرب  سوی  به  گسترش 
است« کمک کرد. یک دریانورد اسپانیایی 
مکزیکو  به  فلوریدا  از   15۳6 سال  در  که 
سیتی می رود، مردم بومی را چنین توصیف 
که  گزیده  را  آن ها  آن قدر  »پشه ها  می کند: 
دیدن  از  اند...  جذامی  آن ها  می کنی  فکر 
از  پر  زیبا،  اینکه زمین چقدر حاصل خیز، 
روستاها  اما  است  رودخانه ها  و  چشمه ها 
و  الغر  آن  مردمان  و  سوخته  و  متروک 
قرن  در  شدیم.«  ناراحت  بسیار  اند  بیمار 
به حدی  میر و خسارات  هفدهم مرگ و 
آن  با  فرانسوی  سیاح  یک  که  رسید 
نژادپرستی را توجیه کرد: »به نظر می رسد 
که خداوند می خواهد آن ها سرزمین شان را 
به اقوام جدید واگذار کنند.« تازه واردها با 
صاحب شدن زمین مردم بومی زیستگاه های 
که  کردند  ایجاد  پشه ها  برای  را  تازه ای 
دیوانه وار رشد  پشه ها  باعث شد جمعیت 

کند.
توسعه  باعث  کشتارشان  و  پشه ها 
ورود  و  ـ  برده ها  فراتالنتیک  تجارت 
شد  مالریا  فالسیپاروم  پالسمودیوم  انگل 
که با برده های آفریقایی آمد و بالی جان 
این  شد.  ـ  گردید  نورسیده  اروپایی های 
تاریخ ناخوشایند در قیمت  برده ها در طول 
بیان  وضوح  به  هجدهم  و  هفدهم  قرن 
احتمال  که  بومی  برده ی  یک  است:  شده 
داشت »بیماری وارداتی« جانش را بگیرد، 
قیمتی کم تر از یک خدمت کار آسیب پذیر 
آسیب پذیر  خدمت کار  و  داشت  اروپایی 
از  کم تر  قیمتی  خود  نوبه ی  به  اروپایی 
وارد  آفریقا  از  مستقیما  که  داشت  برده ای 
بودند  آن هایی  برده ها  گرانترین  بود.  شده 
که مدت کافی را در قاره ی جدید سپری 
کرده و ثابت کرده بودند که در برابر مالریا 

و گونه های آن مقاوم هستند.
مورد  در  می توان  را  محاسبه  همین 
مبلغ  یک  داد.  انجام  نیز  برده ها  مالکان 
کارائیب  مورد  در  هجده  قرن  فرانسوی 
نقل کرده که میزان کشته های استعمارگران 
که  دارد  رابطه  زمانی  مدت  با  اروپایی 
»هوای  به  باید  استعمارگر  نیروی  آن  طی 

جهنم و در خزان یک شفاخانه.« یک مایایی 
سفر  پسا  همه گیر  بیماری های  از  بازمانده 
»بوی  که  می کند  نقل  کلمب«  »کریستف 
به  ما  ما...  همه ی  منکوب کننده...  مرگ... 
دنیا آمده بودیم تا بمیریم!« با این حال بشر 
پشه  از  ناشی  بیماری های  با  سال  هزاران 
کند  اینکه درک  بدون  ُمرد  و  کرد  زندگی 
این بیماری ها چگونه سرایت می کنند. علم 
نتوانسته بود تا پایان قرن نوزدهم تشخیص 
دهد که پشه ها مالریا را منتقل می کنند. قبل 
»میاسما« می گفت که تب ها  تیوری  آن  از 
مستقالنه از جایی به جای دیگری می روند 
و محیط متعفن به آن ها کمک می کند. این 
داده  بازتاب  »مالریا«  واژه ی  در  حتا  باور 
بشر  نوزدهم  قرن  آخر  سال های  تا  شد. 
است.  بد«  »هوای  قربانی  که  بود  معتقد 
پشه ها،  که  واقعیت  این  به  بشر  بردن  پی 
همین حشرات گزنده  ی کوچک زندگی ما 
را تحت تاثیر قرار می دهند، جهشی فراتر 

از تصور بود. 
و  جنگ ها  به  کتابش  در  وینگارد 
عالقه مند  بسیار  به خصوص،  فتوحات 
بیشتر  در  که  می کند  استدالل  و  است 
تاریخ نظامی، مرگ و میر ناشی از پشه ها 
مرگ  از  بیشتر  مراتب  به  و  تعیین کننده تر 
بسیار  گونه های  مالریا  بود.  جنگ  در 
احتمال  اما  دارد  متفاوت  کشندگی  با 
با گونه ی جدید آن  افرادی که  زنده ماندن 
اصطالح  به  آن ها  به  و  می شوند  روبه رو 
»خو« ندارند و بدن شان مقاوم نشده ، پایین 
مالریا  بوم گیر  بیماری  نتیجه،  در  است. 
محلی  نفرین  یک  عنوان  به  نه تنها  اغلب 
محافظ  از  عجیبی  نوع  عنوان  به  بلکه 
قرن  پانزده  است.  کرده  نیز عمل  محلی ها 
برای استعمار  از تالش اسکاتلندی ها  قبل 
را  اسکاتلند  کردند  سعی  رومی ها  پاناما، 
تحت استعمار خود در بیاورند. اما گونه ای 
عادت  آن  به  اسکاتلندی ها  که  مالریا  از 
داشتند حمله ی رومی ها را خنثا کرد. نیمی 
شدند.  تلف  رومی  سرباز  هزار  هشتاد  از 
گونه های بوم گیر مالریا لشکر »هانیبال« را 
در ایتالیا فلج کرد، لشکر چنگیزخان را از 
جنوب اروپا دور راند، مانع فتح »سرزمین 
شد  اروپایی  صلیبیون  دست  به  مقدس« 
)مالریا بیش از یک  سوم لشکر صلیبیون را 
کشت( و در کنار مستعمره نشینان امریکای 
در  التین  امریکای  انقالبیون  و  شمالی 
قاره های  از  که  ارتش هایی  علیه  قیام شان 
از مناطق حاکم، به آن جا سوق داده  دور، 

شده بودند، ایستاد.
از  نظامی،  استراتژیست های 
صالح الدین گرفته تا نازی ها، از پشه ها به 
عنوان سالح مستقیم جنگ استفاده کردند. 
ناپلئون در »والچرن« برای راه انداختن سیلی 
از آب شور سدها را شکست ـ که به دنبال 
آن بیماری همه گیر مالریا چهارهزار سرباز 
انگلیسی را کشتـ  و اعالم کرد که »ما باید 
با تب در برابر انگیس بیاستیم؛ تبی که به 
زودی همه ی آن ها را خواهد بلعید.« البته 
تلفات  نبرد  بر هر دو طرف  اغلب  مالریا 
وارد می کرد. مالریا پروتستان های انگلیسی 
و  داد  سوق  کاتولیک  ایرلند  سمت  به  را 
صحنه را برای »مشکالت« قرن ها بعد آماده 
که  انگلیسی  مرد  کرومول«،  »الیور  کرد. 
ایرلند را فتح کرد، در سال 1658 به دلیل 
خودداری از خوردن »جوهر گنه گنه« که در 
آن زمان تنها داروی شناخته شده ضدمالریا 
او  داد.  جان  بیماری  همین  خاطر  به  بود، 
که فکر می کرد تبش به خاطر کاتولیک ها 

است، قربانی انگل و فرقه گرایی شد.
پشه ها  توسط  فتح  قابل توجه ترین 
با  قدیمی  بیماری های  که  داد  رخ  وقتی 

به دلیل  را  آن ها  و  شد  اسکاتلندی ها  جان 
انداخت. روزانه  پا  از  بدن شان  آماده نبودن 
»تیموتی  می دادند.  جان  نفر  بیست  تا  ده 
»پشه؛  جدیدش  کتاب  در  وینگارد« 
تاریخچه ی مرگ بارترین درنده« می نویسد: 
و  نامه ها  خاطرات،  دفتر  در  که  »کلماتی 
مرز  تا  اسکاتلندی  مهاجران  گزارش های 
و  مالریا  تب،  پشه،  می شود  تکرار  تهوع 
مرگ است.« شش ماه گذشت، نزدیک به 
شدند  تلف  اسکاتلندی  مسافران  از  نیمی 
جز  به  ـ  بودند  مانده  زنده  که  کسانی  و 
آن هایی که برای سفر خیلی ضعیف بودند 
و در ساحل رها شدند ـ به کشتی های  شان 
با  گریختند.  شمال  سمت  به  و  بازگشتند 
بود.  نکرده  رها  را  آن ها  مرگ  این حال، 
هم سفران شان  و  می مردند  دسته  دسته 
به  کشتی ها  عرشه ی  از  را  جسدهای شان 
به  امداد  نیروهای  وقتی  می انداختند.  دریا 
دارین رسیدند، از همه ی آن  کاله گیس ها، 
که  جاه طلبی های  و  کفش ها  شانه ها، 
اسکاتلند را به مقصد پاناما ترک کرده بود، 
ساحلی  در  را  متروکی  چاپ خانه ی  فقط 

خالی یافتند.
سفر  این  که  می نویسد  وینگارد  اما 
از  بیش  بدهی  داشت؛  نیز  ماندگار  نتایج 
اسکاتلندی ها  شکست  این  خاطر  به  حد 
را آخر مجبور کرد تا پیشنهاد اتحاد را از 
هجوم  این گونه،  و  بپذیرد  انگلیس  جانب 
پشه های دارین از یک مسیر غیرمنتظره بر 
بریتانیای  تولد  به  اسکاتلندی  کشتی های 

کبیر منجر شد.
چنین  از  مجموعه ای  وینگارد  کتاب 
معلوم  چنین  کتاب  از  داستان هاست. 

و  حشره کش ها  عصر  در 
از  آن عده  خشک،  مرداب های 
ما که در دنیای غنی و معتدل 
زندگی می کنیم به لوکس بودن 
مورد  در  زیاد  فکرنکردن 
پشه ها و خطرات ناشی از آن ها 
و  پشه ها  اما  کرده ایم.  عادت 
خواهران و برادران شان ساالنه 
نفر،  هزار   800 از  بیش  جان 
می گیرند.  را  آفریقایی،  عمدتا 
اشاره ی وینگارد به توان تخریب 
یادآوری  پشه ها،  باورنکردنی 
به  موقع و به جا برای همه ی ما 
و  جهانی سازی  پدیده ی  است. 
به گسترش نسل  جهانی شدن 
ناشی  بیماری های  از  جدیدی 
از پشه ها، مانند تپ ِدنگی ـ که 
شاید هزار سال قدمت دارد ـ 
هر  که  ـ  زیکا  و  و چیکونگونیا 
سال  در  اولین بار  دوی شان 
19۵۲ در انسان تشخیص داده 
شدندـ  کمک می کند که زمانی 
استوایی  مناطق  به  محدود 
بودند. در همین حال، تغییرات 
اقلیمی به سرعت دارد زمینه ی 
بیماری های  و  پشه ها  رشد 
ناشی از آن ها را فراهم می کند. 
یک پژوهش جدید پیش بینی 
می کند که طی ۵0 سال آینده 
احتماال یک میلیارد نفر بیشتر 
در  امروز،  بیماران  تعداد  از 
از  ناشی  عفونت های  معرض 

نیش پشه ها خواهند بود.

پشه ها و کشتارشان باعث توسعه تجارت فراتالنتیک برده هاـ  و ورود 
انگل پالسمودیوم فالسیپاروم مالریا شد که با برده های آفریقایی آمد 
و بالی جان اروپایی های نورسیده گردیدـ  شد. این تاریخ ناخوشایند 
در قیمت  برده ها در طول قرن هفدهم و هجدهم به وضوح بیان شده 
است: یک برده ی بومی که احتمال داشت »بیماری وارداتی« جانش 
را بگیرد، قیمتی کم تر از یک خدمت کار آسیب پذیر اروپایی داشت و 
خدمت کار آسیب پذیر اروپایی به نوبه ی خود قیمتی کم تر از برده ای 
داشت که مستقیما از آفریقا وارد شده بود. گرانترین برده ها آن هایی 
بودند که مدت کافی را در قاره ی جدید سپری کرده و ثابت کرده 

بودند که در برابر مالریا و گونه های آن مقاوم هستند.

ِوزِوزوهای نابودگر؛ 
نیویورکرـ  بروک جارویسپشه ها چگونه همه چیز را تغییر دادند؟

مترجم: جلیل پژواک
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حمید فرهادی

تهدید و تردید: 

چه چالش های امنیتی در بـرابـر 
انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؟

کم تر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان باقی مانده است و کمیسیون انتخابات، نهادهای 
نامزدان  انتخاباتی  ستادهای  و  انتخابات  روند  بر  ناظر 
ابراز  انتخابات  امنیت  تأمین  از  ریاست جمهوری  انتخابات 

نگرانی می کنند.
کنون  تا  افغانستان  که حکومت  می افزایند  نهادها  این 
پالن امنیتی مشخصی را برای امنیت انتخابات تهیه نکرده و 
معلوم نیست که از مراکز رای دهی و مواد انتخاباتی چگونه 

محافظت خواهد شد.
به  انتخابات  معاون کمیسیون مستقل  ذبیح اهلل سادات، 
اطالعات روز می گوید که اوضاع نامساعد امنیتی در شماری 
از ولسوالی ها »یک چالش جدی« است و کمیسیون انتخابات 
انتخابات  امنیت  بتوانند  امنیتی  نیروهای  تا  است  امیدوار 

ریاست جمهوری را تأمین کنند.
انتخابات  بنیاد  یا  فیفا  برنامه های  نعیم اصغری، رییس 
تا هنوز تعداد مراکز  افغانستان می گوید که  آزاد و عادالنه 
مشخص  پیش رو  ریاست جمهوری  انتخابات  در  رای دهی 
نشده است و در صورتی  که تعداد دقیق این مراکز یک ونیم 
ماه پیش از برگزاری انتخابات به کمیسیون انتخابات اطالع 
روبه رو  مشکالت جدی  با  انتخابات  برگزاری  نشود،  داده 

خواهد شد.
آقای اصغری به اطالعات روز گفت که قبال نهادهای 
وعده  ی  رأی دهی  مرکز   ۳50 و  هفت هزار  میان  از  امنیتی 
تأمین امنیت پنج هزار و 700 مرکز رأی دهی را داده اند و اگر 
این رقم هم عملی شود، سراسری بودن انتخابات به چالش 

کشیده می شود.
مناطق  از  شماری  در  ناامنی  گراف  حاضر  حال  در 
در  ولسوالی ها  و  مناطق  از  برخی  و  است  بلند  افغانستان 
کنترل نیروهای مخالف مسلح دولت قرار دارد. هم زمان با 
نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، این نگرانی همچنان 
پابرجاست که باشندگان این مناطق از حق رأی شان محروم 

شوند. 
گراف  که  ولسوالی هایی  از  شماری  در  می گوید  فیفا 
آن  امنیت  تأمین  برای  امنیتی  نهادهای  باید  باالست  ناامنی 
قبل و بعد از زمان برگزاری انتخابات کار کنند. آقای اصغری 
گفت: »نیروهای امنیتی باید در نظر بگیرند کسانی که رأی 
تدابیر  متأسفانه  تأمین می شود.  امنیت شان چگونه  می دهند 

خاصی در این زمینه وجود ندارد.«
در همین حال محمد واعظی، سخن گوی ستاد انتخاباتی 
با  که  می گوید  اتمر  حنیف  رهبری  به  اعتدال«  و  »صلح 
امنیت والیات  انتخابات نه تنها  نزدیک شدن زمان برگزاری 
بهبود نیافته است، بلکه امنیت این مناطق سیر نزولی داشته 

است.
او به اطالعات روز گفت: »در دایکندی سه ولسوالی 
در همین روزها دچار مشکالت شدید امنیتی شده و هزاران 
این مسأله در  بیجا شده اند.  اصلی خود  مناطق  از  خانواده 

والیت های شمالی و جنوبی نیز صدق می کند.«
به گفته ی آقای واعظی، حکومت به جای پرداختن به 
مسایل اصلی، به بحث های »حاشیه ای« توجه کرده است. او 
گفت که »مهم تر از سالگرد استقالل افغانستان بحث امنیت 

است که هر روز بحران تازه ای خلق می کند.«

که  هنگامی  شدند.  روبه رو  جدید  قاره ای 
کریستف کلمب وارد »دنیای جدید« شد، 
ناقل  نه  اما  یافت  را مزاحم  آنجا  پشه  های 
امر را به شیوه های  این  بیماری. )وینگارد 
ربط  جدید  قاره ی  در  کشاوزی  متفاوت 
و  کشت  جدید  دنیای  در  این که  می دهد؛ 
کار در زمین، اختالل در اکوسیستم طبیعی 
حیوانات  با  مستقیم  تماس  همین طور  و 
کم تر بود. سفلیس شاید یگانه بیماری بود 
که در جریان »مبادله ی کریستف کلمبی« به 
سمت شرق راه افتاد.( اما خون تازه واردها 
وارد  آنان  کشتی های  با  که  پشه هایی  و 
قاره ی جدید شده بودند، همه چیز را تغییر 
قدم گذاشتن  از  پس  سال   ۲۲ درست  داد. 
هیسپانیوال،  خاک  بر  کلمب  کریستف 
جمعیت  که  داد  نشان  سرشماری  یک 
نفر  ملیون  تا هشت  پنج  از  »تاینو«  محلی 
است.  یافته  کاهش  نفر  هزار   ۲6 فقط  به 
بیماری های ناشی از پشه همراه با بیماری 
آبله و آنفلونزا براساس ارزیابی وینگار به 
مرگ 95 میلیون نفر از ساکنان بومی قاره ی 
پیش  قاره  این  شد. جمعیت  منجر  امریکا 
به  کلمب  کریستف  پشه های  با  تماس  از 

حدود 100 میلیون نفر می رسید.
کندتر  بسیار  که  ـ  استعمارگران  برای 
از بیماری هایی که با خود انتقال می دادند، 
عمدتا  موارد  این  ـ  می یافتند  گسترش 
مرگ های نامرئی بودند که در قرن نوزدهم 
باور هولناک که »قاره   این  به شکل گرفتن 
خالی است و سرنوشت آشکار امریکایی ها 
قاره  پرکردن  و  غرب  سوی  به  گسترش 
است« کمک کرد. یک دریانورد اسپانیایی 
مکزیکو  به  فلوریدا  از   15۳6 سال  در  که 
سیتی می رود، مردم بومی را چنین توصیف 
که  گزیده  را  آن ها  آن قدر  »پشه ها  می کند: 
دیدن  از  اند...  جذامی  آن ها  می کنی  فکر 
از  پر  زیبا،  اینکه زمین چقدر حاصل خیز، 
روستاها  اما  است  رودخانه ها  و  چشمه ها 
و  الغر  آن  مردمان  و  سوخته  و  متروک 
قرن  در  شدیم.«  ناراحت  بسیار  اند  بیمار 
به حدی  میر و خسارات  هفدهم مرگ و 
آن  با  فرانسوی  سیاح  یک  که  رسید 
نژادپرستی را توجیه کرد: »به نظر می رسد 
که خداوند می خواهد آن ها سرزمین شان را 
به اقوام جدید واگذار کنند.« تازه واردها با 
صاحب شدن زمین مردم بومی زیستگاه های 
که  کردند  ایجاد  پشه ها  برای  را  تازه ای 
دیوانه وار رشد  پشه ها  باعث شد جمعیت 

کند.
توسعه  باعث  کشتارشان  و  پشه ها 
ورود  و  ـ  برده ها  فراتالنتیک  تجارت 
شد  مالریا  فالسیپاروم  پالسمودیوم  انگل 
که با برده های آفریقایی آمد و بالی جان 
این  شد.  ـ  گردید  نورسیده  اروپایی های 
تاریخ ناخوشایند در قیمت  برده ها در طول 
بیان  وضوح  به  هجدهم  و  هفدهم  قرن 
احتمال  که  بومی  برده ی  یک  است:  شده 
داشت »بیماری وارداتی« جانش را بگیرد، 
قیمتی کم تر از یک خدمت کار آسیب پذیر 
آسیب پذیر  خدمت کار  و  داشت  اروپایی 
از  کم تر  قیمتی  خود  نوبه ی  به  اروپایی 
وارد  آفریقا  از  مستقیما  که  داشت  برده ای 
بودند  آن هایی  برده ها  گرانترین  بود.  شده 
که مدت کافی را در قاره ی جدید سپری 
کرده و ثابت کرده بودند که در برابر مالریا 

و گونه های آن مقاوم هستند.
مورد  در  می توان  را  محاسبه  همین 
مبلغ  یک  داد.  انجام  نیز  برده ها  مالکان 
کارائیب  مورد  در  هجده  قرن  فرانسوی 
نقل کرده که میزان کشته های استعمارگران 
که  دارد  رابطه  زمانی  مدت  با  اروپایی 
»هوای  به  باید  استعمارگر  نیروی  آن  طی 

که  می گوید  افغانستان  داخله  وزارت  حال  همین  در 
انتخابات  نامزدان  امنیت  تأمین  برای  پولیس  سرباز   900
ریاست جمهوری مؤظف شده اند. نصرت رحیمی، سخن گوی 
این وزارت به اطالعات روز گفت: »عالوه بر 900 نیروی 
تعلیم دیده، برای تأمین امنیت هر نامزد انتخابات، یک موتر 

زرهی و یک موتر تعقیبی نیز داده شده است.«
نگرانی از دستبرد مواد انتخاباتی

با  هماهنگی  در  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سایر ادارات حکومتی مؤظف به انتقال مواد حساس انتخاباتی 
به مراکز رای دهی در سراسر کشور است. اکنون نهادهای ناظر 
بر انتخابات و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

نگران حفاظت از مواد حساس انتخاباتی اند.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه ی  برنامه های  رییس 
افغانستان با ابراز نگرانی در این خصوص می گوید که تا کنون 
برای این که مواد حساس انتخاباتی چگونه به والیات انتقال 
پیدا کند و چقدر زمینه ی حفاظت از آن مساعد است، جواب 

روشنی از سوی کمیسیون های انتخاباتی داده نشده است. 
افراد  از  در گذشته شماری  که  اصغری می گوید  نعیم 
آرای  و  شده  وارد  انتخاباتی  مواد  هنگرهای  به  شب هنگام 
فیفا در نشستی  قرار می دادند و  نامزدان را مورد دست برد 
با رهبری وزارت امور داخله برای اطمینان از این موضوع، 

پیشنهاد نصب کمره های امنیتی را داده است.
سخن گوی ستاد انتخاباتی »امنیت و عدالت« نیز می گوید 
این که چقدر مواد انتخاباتی و با توجه به کدام مالحظات و 
انتقال  به والیات  از مرکز  ارزیابی چه کسانی  نظارت و  با 
پیدا می کند، برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جای 

سوال دارد.
عارف کیانی می افزاید: »والی ها، ولسوال ها و شهردارها 
به محل کمپین  اداره ها  این  تیم حاکم هستند و  به  وابسته 
تیم حاکم مبدل شده است. از کجا معلوم که این مواد مورد 

دستبرد اداره های محلی قرار نگیرد.«
این  مسئوالن  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  اما 
کمیسیون هفته وار با نهادهای امنیتی کشور گفت وگو می کنند 
امنیتی شریک می سازد و  نهادهای  با  را  نگرانی های شان  و 

برای رسیدگی به آن اقدام می شود. 
برای  تدابیر مشخص  نیز می گوید که  نصرت رحیمی 
در  رای دهی  مراکز  به  انتخاباتی  مواد  از  حفاظت  و  انتقال 
نظر گرفته شده و نگرانی ای در مورد دستبرد به آن وجود 
افزود: »ما تمام شرایط را سنجیده ایم،  ندارد. آقای رحیمی 
مواد انتخاباتی در جاهایی که امن است از طریق راه زمینی و 
جاهای که خطر است مواد از طریق هوا انتقال پیدا می کند.«

سخن گوی وزارت امور داخله از توانایی نیروهای امنیتی 
برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات سخن می زند و می گوید 
تأمین  برای  اختصاصی  به صورت  هفت هزار و ۲00 سرباز 

امنیت انتخابات در نظر گرفته شده  است.
بربنیاد آمار وزارت امور داخله، گروه های مخالف مسلح 
دولت هم اکنون کنترل ۲۲ ولسوالی را در دست دارند و 9 
ولسوالی دیگر میان حکومت افغانستان و این گروه ها دست 
به دست می شود. در ۲۲ ولسوالی انتخابات برگزار نمی شود، 
اما نیروهای امنیتی در تالش اند تا امنیت برگزاری انتخابات را 

در 9 ولسوالی ناامن دیگر مساعد کنند.

جدید« یعنی تب زرد و گونه های ناآشنای 
مالریا، عادت می کردند. او می گوید: »اگر 
بروند،  جزایر  این  به  مرد  ده  انگلیس  از 
فرانسه  از  اگر  می میرد،  چهارتای شان 
باشند، سه تای شان می میرد، اگر از هالند یا 
دانمارک باشند، بازهم سه تای شان می میرد 
و اگر از اسپانیا باشد، یکی از آن ها می میرد.« 
نفوس کشورهای کارائیب امروز نیز آینه ی 
آن هایی  است:  آن زمان  میر  و  مرگ  میزان 
و  هالندی ها  انگلیسی ها،  مستعمره ی  که 
فرانسوی ها بوده اند دارای جمعیتی هستند 
که اکثرا آفریقایی تبار اند. تنها مستعمرات 
سابق اسپانیا جمعیت قابل توجهی با اصل و 

نسب اروپایی دارند.
که  می زند  تخمین  وینگارد  کل  در 
پشه ها با هالک کردن 5۲ میلیارد نوع بشر، 
یعنی تقریبا نیمی از مجموع انسان هایی که 
تا به حال روی کره ی زمین به دنیا آمده اند، 
بیش از هر علت دیگری باعث مرگ  و میر 
بشر شده اند. وینگارد پشه ها را »سردرنده  
نهایی  »عامل  و  جهان«  »نابودگر  بشر«، 

تحوالت تاریخی« می خواند.
کتاب های تاریخ مدعی اند که جهان را 
از طریق عواملی چون نمک یا »ماهی کد« 
یا رنگ آبی توضیح می دهند. در این میان 
»پشه« از کوته بینی این ژانر فکری و )عالوه 
برآن از برخی از نوشته های شیوا، حکایت ها 
و انحراف ها در طول فیلم های پرفروش و 
نوارهای تمدن غرب( رنج می برد. وینگارد 
خاطرنشان می کند که رومی های ثروت مند 
برای فرار از پشه ها خانه های شان را روی 
تپه های بلند بنا کردند. او می گوید که این 
چنانکه  است  داشته  ادامه  امروز  تا  رواج 
روی  که  خانه هایی  متحده  ایاالت  در 
به  بلندتری  قیمت  به  شده اند  بنا  تپه ها 
فروش می رسند. او با چشم پوشی از دالیل 
احتمالی دیگر می گوید: »بازار امالک را نیز 
در سبد نفوذ پشه ها اضافه کنید.« وینگارد 
تدوین  باعث  پشه ها  که  می کند  استدالل 
»منشور کبیر« شدند و بنابراین دموکراسی 
در  هفتم«  »لوئی  شکست  نتیجه ی  مدرن 
محاصره ی دمشق در فصل مالریا در سال 
1148 است که منجر به جدایی او از »الینور 
آکیتن« و ازدواج الینور با »هنری دوم« و به 
دنیا آمدن پسر شان »جان« و مخالفت جان 
با »لُرد«های دربارش و ایجاد منشور کبیر 
شد. وینگارد نیاز ندارد با این استدالل ما 
را متقاعد کند که نفوذ پنهان پشه ها را در 
شکل دادن تاریخ و ایجاد جهانی که امروزه 

می شناسیم و می بینیمش، باور کنیم.
مرداب های  و  حشره کش ها  عصر  در 
غنی  دنیای  در  که  ما  از  آن عده  خشک، 
لوکس بودن  به  می کنیم  زندگی  معتدل  و 
فکرنکردن زیاد در مورد پشه ها و خطرات 
پشه ها  اما  کرده ایم.  عادت  آن ها  از  ناشی 
جان  ساالنه  برادران شان  و  خواهران  و 
آفریقایی،  عمدتا  نفر،  هزار   800 از  بیش 
توان  به  وینگارد  اشاره ی  می گیرند.  را 
به   یادآوری  پشه ها،  باورنکردنی  تخریب 
موقع و به جا برای همه ی ما است. پدیده ی 
گسترش  به  جهانی شدن  و  جهانی سازی 
از  ناشی  بیماری های  از  جدیدی  نسل 
هزار  شاید  که  ـ  دِنگی  تپ  مانند  پشه ها، 
سال قدمت دارد ـ و چیکونگونیا و زیکا ـ 
که هر دوی شان اولین بار در سال 195۲ در 
انسان تشخیص داده شدند ـ کمک می کند 
که زمانی محدود به مناطق استوایی بودند. 
اقلیمی به سرعت  تغییرات  در همین حال، 
بیماری های  و  پشه ها  رشد  زمینه ی  دارد 
یک  می کند.  فراهم  را  آن ها  از  ناشی 
طی  که  می کند  پیش بینی  جدید  پژوهش 
نفر  میلیارد  یک  احتماال  آینده  سال   50
در معرض  امروز،  بیماران  تعداد  از  بیشتر 
از نیش پشه ها خواهند  عفونت های ناشی 

بود.
و  گذشته  دریایی  سفر  آن  از  قرن ها 
خواندن داستان شکست اسکاتلندی ها در 
پاناما به عنوان یک لودگی ـ با آن همه پشم 
در منطقه ی استوایی، چاپ خانه در ساحل 
خالی و خوش بینی بر ِگل نشسته علیه یک 
واقعیت مرگ بار ـ آسان است ولی ما، بشر 
امروزی، نیز اشتباه می کنیم که فکر می کنیم 
امیدواری ها و فناورهای ما به نوعی ما را از 
چنگ طبیعت در امان نگه می دارد. هستی 

بشر را پشه ها بارها زیر سوال برده اند.

امنیت نامزدان
نامزدان  انتخاباتی  از آغاز کارزارهای  در نخستین روز 
انتخابات ریاست جمهوری، چندین مهاجمان مسلح به دفتر 
امراهلل صالح، معاون اول تیم انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری 
اشرف غنی حمله کردند. در این رویداد ۳0 تن جان باخته و 

بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند.
انتخابات  نامزدان  برای  خطری  زنگ  رویداد  این 
ریاست جمهوری افغانستان بود و اکنون این نامزدان نگران 
خود  کمپینی  برنامه های  و  مردمی  همایش های  برگزاری 
هستند. برخی از ستاد های انتخاباتی این نامزدان می گویند 
نهادهای امنیتی زمینه ی تأمین امنیت برگزاری همایش های 
مردمی را برای نامزدان مساعد نکرده و از همین رو نامزدان 
نمی  توانند کارزارهای انتخاباتی شان را به صورت گسترده اجرا 

کنند.
و  »امنیت  انتخاباتی  ستاد  سخن گوی  کیانی،  عارف 
مخالفین  که  می گوید  نبیل  رحمت اهلل  رهبری  به  عدالت« 
مسلح دولت »حتا تا دروازه های کابل« رسیده و شهروندان را 
در پایتخت کشور تهدید می کنند. به گفته ی او، »حتا در کابل 
جغرافیای امن وجود ندارد و این موضوع تاثیر بسیار جدی 

به سالمت انتخابات می گذارد.«
او حکومت را متهم می کند که به انتخابات نگاه ابزاری 
گفت:  او  ندارد.  آن  امنیت  تأمین  برای  اراده ای  و  داشته 
»حکومت وقتی در پنج سال نتوانست امنیت را تأمین کند 

حاال در یک ماه چطور امنیت کشور را تامین می کند.«
به  بود  قرار  که  امکاناتی  می گوید  نیز  واعظی  محمد 
نشده  توزیع  شود،  سپرده  انتخاباتی  دسته های  و  نامزدان 
است و »فقط چند نفر از نیروهای امنیتی برای امنیت نامزدان 

موظف شده اند.«
فیفا نیز می گوید که تکت های انتخاباتی با تهدیدهای 
جدی امنیتی مواجه اند و در روزهای گذشته شماری از تیم ها 
و گروه های کمپینی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هدف 

حمله ی مخالفان مسلح قرار گرفته اند.
معاون سخن گوی کمیسیون انتخابات نیز می گوید که 
نگرانی نامزدان انتخابات با نهادهای امنیتی شریک شده است 
و این نهادها در خصوص تأمین امنیت نامزدان دست به کار 

خواهند شد.

پشه ها و کشتارشان باعث توسعه تجارت فراتالنتیک برده هاـ  و ورود 
انگل پالسمودیوم فالسیپاروم مالریا شد که با برده های آفریقایی آمد 
و بالی جان اروپایی های نورسیده گردیدـ  شد. این تاریخ ناخوشایند 
در قیمت  برده ها در طول قرن هفدهم و هجدهم به وضوح بیان شده 
است: یک برده ی بومی که احتمال داشت »بیماری وارداتی« جانش 
را بگیرد، قیمتی کم تر از یک خدمت کار آسیب پذیر اروپایی داشت و 
خدمت کار آسیب پذیر اروپایی به نوبه ی خود قیمتی کم تر از برده ای 
داشت که مستقیما از آفریقا وارد شده بود. گرانترین برده ها آن هایی 
بودند که مدت کافی را در قاره ی جدید سپری کرده و ثابت کرده 

بودند که در برابر مالریا و گونه های آن مقاوم هستند.

در حال حاضر گراف ناامنی در شماری 
از مناطق افغانستان بلند است و برخی از 
مناطق و ولسوالی ها در کنترل نیروهای 
مخالف مسلح دولت قرار دارد. هم زمان 
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، 
که  پابرجاست  همچنان  نگرانی  این 
رأی شان  حق  از  مناطق  این  باشندگان 

محروم شوند. 
فیفا می گوید در شماری از ولسوالی هایی 
نهادهای  باید  باالست  ناامنی  گراف  که 
امنیتی برای تأمین امنیت آن قبل و بعد 
از زمان برگزاری انتخابات کار کنند. آقای 
باید  امنیتی  »نیروهای  گفت:  اصغری 
در نظر بگیرند کسانی که رأی می دهند 
می شود.  تأمین  چگونه  امنیت شان 
زمینه  این  در  خاصی  تدابیر  متأسفانه 

وجود ندارد.«
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روحانی خطاب به امریکا: 
صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ

اطالعات روز: رییس جمهور ایران روز سه شنبه گفت: 
»من به امریکا می گویم شما نمی توانید امنیت ما را خدشه دار 
کنید، ولی دنبال امنیت سربازان خود در منطقه باشید. صلح 
در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت.«

به نقل از رادیو فردا، حسن روحانی روز سه شنبه )15 
اسد( در یک سخنرانی در وزارت خارجه ی ایران بار دیگر 
گفت که »صلح با ایران مادر همه صلح ها و جنگ با ایران 

مادر همه جنگ هاست«.
وی اضافه کرد: »ما اهل مذاکره هستیم. اگر امریکا واقعا 
از  دست  و  برداشته  را  تحریم ها  کل  باید  می کند،  مذاکره 
جنایت و تروریزم اقتصادی بردارد. راه امریکا توبه واقعی 

است.«
حداکثری  فشار  سیاست  است  چندی  امریکا  دولت 
اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسالمی را در پیش گرفته و 
خواستار بازگشت مقامات ایرانی به میز مذاکره برای توافقی 

جدید است.
رهبر جمهوری اسالمی هرگونه مذاکره تازه با امریکا 
نیز می گوید  ایران  را ممنوع اعالم کرده و وزیر خارجه ی 

دعوت برای حضور در کاخ سفید را رد کرده است.
آیت اهلل  هم  خود  فشارهای  ادامه ی  در  نیز  امریکا 
خامنه ای، رهبر و هم محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 

را شامل تحریم های خود کرده است.

ادامه ی سخنان روز سه شنبه خود،  حسن روحانی در 
وزیر  و  اسالمی  جمهوری  رهبر  تحریم  از  انتقاد  ضمن 
امریکا  با  نمی خواهیم  اکنون  »ما  گفت:  ایران  خارجه ی 
مذاکره کنیم، اما به فرض این که بخواهیم مذاکره کنیم، چه 
کسی باید تصمیم گیر نهایی باشد؟ شما می دانید بدون نظر 
و توافق رهبری نمی توان امور مهم کشور را پیش برد. در 
مرحله ی بعد وزیر خارجه را تحریم می کنید، اما چه کسی 

باید مذاکره کند؟«
و  ایران  خارجه ی  وزارت  در  روحانی  آقای  حضور 
سخنرانی او در جمع مدیران این وزارت خانه پس از تحریم 

محمدجواد ظریف انجام شده است.
»تصمیمات  این که  بر  تأکید  با  سخنرانی  این  در  وی 
جمهوری  ارشد  مقامات  را  خارجی  سیاست  در  مهم« 
دلیل  حال  عین  در  تنهایی،  به  دولت  نه  می گیرند  اسالمی 
پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را شعار »تعامل 

سازنده با دنیا« دانست.
رییس جمهوری ایران با اشاره به این که »تعامل سازنده 
با جهان کار دشواری است«، همچنین گفت: »تقابل با جهان 
هنر  دنیا  علیه  سخنرانی  و  فحاشی  است،  کار  آسان ترین 

نیست و تقابل با دنیا هنرمندی نمی خواهد.«
موضوع نفت کش ها

امریکایی ها  به  خطاب  ادامه  در  ایران  رییس جمهور 
ساقط  داخل  ساخت  موشک  با  را  شما  »پهپاد  کرد:  تاکید 
کردیم...رفیق شما ]بریتانیا[ کشتی ما را گرفت، ولی ما دیگر 

از خطای آن ها نگذشتیم و کشتی آن ها را گرفتیم.«
او تأکید کرد: »نمی شود تنگه جبل الطارق را ببندید اما 

تنگه هرمز برای شما آزاد باشد.«
دولت جبل الطارق روز پنج شنبه، 1۳ اسد، در بیانیه ای 
رسمی از توقیف یک ابرنفت کش ایرانی در آب های خود 

خبر داد. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود.
حدود دو هفته پس از این رویداد، سپاه پاسداران ۲8 
سرطان اعالم کرد که نفت کش بریتانیایی استنا ایمپرو را در 

تنگه هرمز توقیف کرده است.
وزیر  که  شده  بیان  حالی  در  روحانی  آقای  سخنان 
»یک  بریتانیایی  نفت کش  توقیف  بود،  گفته  ایران  خارجه 
عمل متقابل نبود« و باید » تخلفات این کشتی در دادگاه های 

ایران مورد بررسی قرار بگیرد«.
توقیف  رفع  درباره ی  گمانه زنی هایی  این  از  پیش 
بریتانیایی  کشتی  و   »1 »گریس-  ایرانی  نفت کش  پایاپای 

»استنا ایمپرو« مطرح شده بود.
از جمله کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط 
خارجی ایران، گفته بود که اگر نفت کش ایرانی »گریس- 1« 
»مراحل  نیز  اسالمی  جمهوری  شود،  آزاد  جبل الطارق  در 
تسریع  را  بریتانیایی  کشتی  تخلفات«  به  رسیدگی  قضایی 

می کند. اما بریتانیا این مسأله را رد کرده است.
»آن ها  گفت:  خود  سخنان  ادامه ی  در  روحانی  آقای 
می گویند می خواهیم ناوچه به خلیج فارس بیاوریم اما مگر 
ناو شما در کنار کشتی شما نبود ولی چرا جلو نیامد؟ امنیت 

در مقابل امنیت و تنگه در برابر تنگه.«
با  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  بریتانیا  دفاع  وزارت 
با  هرمز  تنگه  در  کشتی ها  اسکورت  برای  ناو  دو  حضور 

امریکا همکاری می کند.
دولت بریتانیا روز دوشنبه )14 اسد( رسما اعالم کرد 
خلیج  در  آزاد  ناوبری  تأمین  برای  امریکا  مأموریت  به  که 

فارس می پیوندد.
پیش از این نیز پیشنهاد تشکیل ناوگان اروپایی مطرح 
»موجب  و  »تحریک کننده«  را  آن  ایران  دولت  و  بود  شده 

افزایش تنش ها« در منطقه خوانده بود.

چین: 
با استقرار موشک های امریکا در آسیا مقابله می کنیم

است  داده  هشدار  امریکا  به  چین  روز:  اطالعات 
اگر اقدام به استقرار موشک های میان برد در منطقه آسیا 
و اقیانوسیه کند، با اقدامات متقابل پکن مواجه خواهد 

شد.
والدیمیر  زمینه،  همین  در  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
امریکا  اخیر  اقدام  نیز  روسیه،  رییس جمهوری  پوتین، 
برای خروج از پیمان »منع موشک های هسته ای میان برد« 
و استقرار آنها در منطقه را »خطرناک« دانسته و تهدید به 

تالفی کرده است.
مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، 1۲ اسد، یک روز بعد 
از اعالم رسمی امریکا برای خروج از پیمان موشکی، از 
قصد این کشور برای استقرار سریع موشک های جدید 
نفوذ چین در منطقه  با  مقابله  به منظور  میان برد در آسیا 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه فو ُکنگ، مدیر ارشد 
اداره کنترل تسلیحات و خلع سالح در وزارت خارجه 
اقدام  برابر  در  »پکن  اعالم کرد  اسد   15 چین، سه شنبه 

انجام  متقابل  اقدامات  و  نشست  نخواهد  بیکار  امریکا 
خواهد داد«.

برخی  از  بردن  نام  با  مشخصًا  همچنین  وی 
و  استرالیا  جنوبی،  کوریای  مانند  چین،  همسایگان 
موشک های  میزبانی  از  تا  خواست  آنها  از  جاپان، 
کوتاه برد امریکا در خاک خود پرهیز کنند و هشدار داد 
امنیت  منافع  خدمت  در  امریکایی  موشک های  استقرار 

ملی این کشورها نخواهد بود.
موشکی  بحران  تجربه  به  توجه  با  گفت  فو  آقای 
استقرار  درباره ی  پکن  احساس  باید  امریکا  کوبا، 

موشک هایش در منطقه را درک کند.
سامانه های  استقرار  به  واکنش  در   196۲ سال  در 
موشکی امریکا در ترکیه، مسکو به استقرار موشک های 
بالیستیک خود در کوبا اقدام کرد. بحران موشکی کوبا، 

شوروی و امریکا را در آستانه جنگ اتمی قرار داد.
میزبان  کشور  این  که  کرد  اعالم  دوشنبه  استرالیا 
موشک های امریکایی نخواهد بود و کوریای جنوبی نیز 

نشده  مذاکراتی  امریکا  با  زمینه  این  در  که  است  گفته 
است و سئول چنین برنامه ای نیز ندارد.

بر اساس پیمان »منع موشک های هسته ای میان برد« 
ریگان  رونالد  امضای  به   1988 در سال  که  )آی ان اف( 
و میخائیل گورباچف، رهبران وقت امریکا و شوروی، 
رسید دو طرف متعهد شدند از توسعه، تولید و استقرار 
بین  برد  با  زمین پرتاب  بالیستیک  یا  کروز  موشک های 

500 تا 5500 کیلومتر خودداری کنند.
مسکو و واشینگتن برای سال ها یکدیگر را به نقض 

این پیمان متهم کرده بودند.
وزیر دفاع امریکا می گوید چین نباید از برنامه های 
جدید امریکا غافلگیر شود، چرا که 80 درصد تسلیحات 
و  است  آی ان اف  پیمان  محدودیت های  مشمول  چین 
زمینه  این  در  مشابهی  توانایی  به  می خواهد  واشینگتن 

برسد.
وی دقیقًا نگفت این موشک ها کجا مستقر خواهد 
جنگ افزار  از  توجهی  قابل  حجم  هم اکنون  اما  شد، 

امریکا در جزیره گوآم مستقر است.
جزیره گوآم در اقیانوس آرام با بیش از 160 هزار 
قلمرو  اما  می شود،  اداره  متحده  ایاالت  توسط  جمعیت 

این کشور نیست.
امریکایی  موشک های  استقرار  می گوید  فو  آقای 
کیلومتری شانگهای، مرزهای شرقی  از ۳000  در کمتر 

چین، »بسیار تحریک کننده و خطرناک« است.
در این میان، پوتین نیز روز دوشنبه در یک نشست 
میان برد  موشک های  تولید  صورت  در  گفت  خبری 
هسته ای در امریکا، روسیه نیز ساخت این نوع موشک ها 
را در دستور کار قرار خواهد داد و مسئولیت و پیامدهای 
آن کاماًل بر عهده امریکا که به خاطر »بهانه های واهی« از 

پیمان »آی ان اف« خارج شده، خواهد بود.
گفته  خبری  نشست  این  از  پیش  پوتین  والدیمیر 
مرزهای روسیه  به  را  امریکا موشک های خود  اگر  بود 
نزدیک کند، مسکو نیز اقدامی مشابه انجام خواهد داد و 

سرعت موشک هایش را نیز افزایش می دهد.

دهها هزار نیروی اضافی به منطقه ای 
ترین  نظامی  از  یکی  که  اعزام شدند 
گردشگران  از  است.  دنیا  مناطق 
خواسته شده بود منطقه را ترک کنند، 
مسیری  سال  هر  که  هندو  زائران  به 
مقدس را طی می کنند گفته شده بود 
مدرسه ها  برگردند،  هایشان  خانه  به 
بودند.  شده  تعطیل  آموزشگاه ها  و 
ذخیره  به  شروع  نگران  شهروندان 
غذا برای چند ماه کردند و رسانه های 

مجلس  در  اکنون  اصل  این  لغو 
و  شده  گذاشته  بحث  به  هند  سفلی 
و  جامو  ایالت  تقسیم  برای  الیحه ای 
گذاشته  رای  به  منطقه  دو  به  کشمیر 
در  دیروز  الیحه  این  شد.  خواهد 

مجلس اعیان تصویب شد.
دیروز  از  پیش  روز  چند  از 
در  هند  کشور  وزیر  شاه  آمیت  که 
اعالم کرد  را  لغو اصل ۳70  پارلمان 
دره کشمیر وضعیتی پرتنش داشت و 

اما امور خارجی، دفاعی و مخابراتی 
در دست دولت مرکزی هند بود.

این  از  پیش  تا  کشمیر  و  جامو 
را  خود  قوانین  می توانست  اقدام 
درباره اقامت دائم، مالکیت خصوصی 
همچنین  و  کند  وضع  پایه  حقوق  و 
مانع شود که هندی های بیرون ایالت 
در آن خانه بخرند یا ساکن شوند. با 
اقدام روز گذشته دولت بی جی پی 
این محدودیتها در عمل تمام می شود.

نوع  هر  قطع  روز:  اطالعات 
به روز  هند  ایالت کشمیر  در  ارتباط 
دوم رسیده است. تلفن، انترنت قطع 
شده و ده ها هزار نظامی در خیابان ها 
محلی  سران  و  می زنند  گشت 

دست گیر شده اند.
 ۳70 اصل  دیروز  هند  دولت 
قانون اساسی را لغو کرد، ماده ای که 
برای کشمیر هند امتیازاتی ویژه قایل 
می شد و از آن زمان ارتباط ایالت با 

بیرون قطع است.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
امتیازات  این  لغو  می رفت  انتظار 
مردمی  اعتراض های  باعث  ویژه 
مردم  این که  از  هیچ خبری  اما  شود، 
دست  در  داده اند  نشان  واکنشی  چه 

نیست.
مدعی  پاکستان  هم  هند  هم 
هر  اما  هستند،  کشمیر  کل  مالکیت 
کدام بخشی از آن را در کنترل دارند. 
که  است  مدت ها  هند  کشمیر  در 
طلب  جدایی  نظامی  شبه  گروه های 
باعث  آنها  حمالت  و  هستند  فعال 

کشته شدن هزاران نفر شده است.
خبرنگار  پیرزاده  امیر  گفته ی  به 
شده  موفق  که  سرینگر  در  بی بی سی 

با همکارانش در دهلی صحبت کند، 
ایالت  آن قسمت  در  نمی داند  »کسی 
چه اتفاقی دارد می افتد. ما نمی توانیم 
با کسی صحبت کنیم. مردم نگرانند. 
می افتد.  دارد  اتفاقی  چه  نمی دانند 

نمی دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.«
جاهای  در  که  کشمیری هایی 
می گویند  کنند  می  زندگی  دیگر 
تماس  هایشان  خانواده  با  نمی توانند 
ترسیده اند.  و  نگران  و  بگیرند 
روزنامه  به  دهلی  در  دانشجویی 
اکسپرس هند گفت سعی کرده برای 
تماس  پلیس  با  از خانواده اش  اطالع 

بگیرد اما نتوانسته است.
خبرنگار  پاندی  گیتا  گفته  به 
از  بسیاری  اصلی  توجیه  بی بی سی، 
ایالت  این  اینکه  برای  کشمیری ها 
بخشی از خاک هند است اصل ۳70 
بود که به این ایالت امتیازات ویژه ای 
می داد و حزب حاکم بی جی پی با لغو 
آنها، رابطه دهلی با منطقه را بشکلی 

برگشت ناپذیر تغییر داده است.
و  جامو  ایالت  به   ۳70 اصل 
خودمختاری  از  حدی  هند  کشمیر 
می داد، قانون اساسی و پرچم خودش 
را داشت و آزاد بود قانون وضع کند 

محلی از خطر »ترور« رهبران مذهبی 
که  نبود  نشانه ای  هیچ  اما  دادند  خبر 
 ۳70 اصل  لغو  قصد  مرکزی  دولت 
کامل  قطع  برای  چند  هر  دارد  را 
ارتباطات که قرار بود اعمال شود به 
داده  ماهواره ای  تلفن  پلیس  نیروهای 

بودند.
بلندپایه  وزیر  دو  شب  یکشنبه 
و  شدند  خانگی  بازداشت  سابق 
ارتباطات ایالت کامال قطع شد. از آن 
قطع  کشمیر  و  جامو  ارتباط  بعد  به 
بوده و تقریبا خبری از آنجا به بیرون 

نمی رسد.
ارتباط  قطع  این  نیست  روشن 
اما  ادامه خواهد داشت  تا چه زمانی 
مردم  به  می گویند  محلی  رسانه های 

اجازه وارد به منطقه داده می شود.
وکشمیر  جامو  امتیازات  لغو 
مجلس  در  شدید  انتقادهای  باعث 
شده  سوال  دولت  از  و  شده  هند 
کجا  شده  دست گیر  سیاست مداران 
هستند و چرا پارلمان از دست گیری 
آنها پیشاپیش مطلع نشده است. با این 
اتفاق  دولت  مخالف  نمایندگان  حال 
نظر ندارند و برخی از آن ها آشکارا از 

لغو اصل ۳70 حمایت می کنند.

جامو و کشمیر؛ ارتباط ایالت با دنیای بیرون قطع است



خبرهای کوتاه

ارزش  به  قراردادی  با  آرسنال  فرانسوی  مدافع 
4.6 ملیون پوند به بوردو پیوست.

مدافع  کوشیلنی  لورن  گاردین،  از  نقل  به 
را  تیم  این  کاپیتانی  بازوبند  که  آرسنال  فرانسوی 
نیز بر بازو می بست، بعد از انجام معاینات پزشکی 
مدافع  این  پیوست.  تیم  این  به  بوردو  باشگاه  در 
فرانسوی 9 سال در تیم آرسنال بازی کرد و به دلیل 
مصدومیت حضور در جام جهانی ۲018 روسیه را از 
دست داد و نتوانست تیم قهرمان جهان را همراهی 

کند. 
دفاعی  خط  قلب  در  سال ها  باتجربه  کوشیلنی 
پائولو  شاگرد  حاال  و  شد  گرفته  بازی  به  آرسنال 
سوسا در تیم فرانسوی بوردو است. او ۳5۳ بار برای 
تیم  این  از  او  رفتن  و  رفت  میدان  به  آرسنال  تیم 
می تواند تیم اونای امری را در خط دفاع به چالش 
با  پست  این  در  لندنی  توپچی های  که  چرا  بکشد 

کمبود بازیکن روبرو هستند. 
کوشیلنی 51 بار پیراهن تیم   ملی کشورش را بر 
تن کرده و بعد از این رقابت ها از تیم ملی کشورش 

خداحافظی کرد.

کوشیلنی به بوردو پیوست

به  ساله   ۲ قراردادی  امضای  با  کیهیل  گری 
عضویت تیم کریستال پاالس درآمد.

به نقل از دیلی میل، گری کیهیل، مدافع باتجربه 
و سابق چلسی در فصل قبل در تیم مائوریسیو ساری 
به میدان نرفت. او با وجود ۳۳ سال سن نتوانست در 
فصل قبل بازی کند ولی همچنان قصد دارد فوتبال 

خود را در باالترین سطح ادامه دهد.
تیم  از  جدایی  از  بعد  ساله   ۳۳ مدافع  این 
ساله   ۲ قراردادی  امضای  با  گرفت  تصمیم  چلسی 
به عضویت تیم کریستال پاالس درآید. مدافع سابق 
چلسی که سابقه بازی در تیم ملی انگلیس را نیز در 
کارنامه خود دارد، قبل از حضور در چلسی سابقه 

بازی در بولتون را در کارنامه داشت.
پوند  هزار   75 هفته ای  خود  جدید  تیم  در  او 

دریافتی خواهد داشت. 
کیهیل از سال ۲01۲ برای چلسی بازی می کند 
و در فصل قبل تنها 8 بار در تمامی رقابت ها برای 

آبی های لندن به میدان رفت.
آیو  جوردن  و  هندرسون  استفان  از  بعد  او 
سومین خرید تیم روی هاجسون در کریستال پاالس 

برای فصل جدید رقابت هاست.

مدافع با تجربه چلسی 
به پاالس پیوست

دادن  دسـت  از  دلیـل  بـه  المبرخـت  بیـورگ 
کنترلـش در جریـان مسـابقات دوچرخـه سـواری 

درگذشـت. لهسـتان 
بـه نقـل از آس، بیـورگ المبرخـت، دوچرخـه 
سـوار ۲۲ سـاله بلجیکی پـس از سـرنگونی در دور 
سـوم مسـابقات لهسـتان جان خود را از دسـت داد. 
در 50 کیلومتـری پیسـت در یـک هـوای بارانـی، 
المبرخـت بـر زمیـن افتـاد و سـرش بـه بتن هـای 
کنـار جـاده برخـورد کـرد. او ابتـدا قـرار بـود بـا 
هلـی کوپتـر بـه شـفاخانه انتقـال داده شـود امـا بـه 
دلیـل شـرایط وخیمـش بـا آمبوالنـس راهـی آنجـا 
شـد. او در شـفاخانه ریبنیـک هنگام عمـل جراحی 

درگذشـت.
المبرخـت یکـی از دوچرخه سـواران آینده دار 
بلجیـک بـود. او در رقابت های کالسـیک درخشـید 
و بـه پیشـرفت خود ادامـه داد تا جایی که توانسـت 
مـدال نقـره قهرمانی جهان اینسـبروک زیر ۲۳ سـال 

را به دسـت آورد.

مرگ دوچرخه سوار 
۲۲ ساله در جریان مسابقه

را تکرار کرد، زیباتر بازی کردن است. ما باید فوتبالی بهتر 
ارائه دهیم و باثبات تر باشیم. این مساله مهمی است و در 
صورت رسیدن به این مهم، موفقیت ها هم از راه خواهند 
رسید. ما با زیدان سه بار متوالی قهرمان شدیم ولی مقایسه 
مقطع دوم زیدان با آن روزها کار درستی نیست. وقتی زیدان 
از هر لحاظ شرایط خوبی نداشتیم و  به رئال برگشت، ما 
کرد،  ترک  را  تیم  زیدان  که  مقطعی  با  مقایسه  قابل  اصال 

نبودیم.«
کروس در مورد لوکا یوویچ ستاره صرب جدید رئال 
گفت:» او به خوبی توانسته خودش را به تیم اضافه کند و 
مطمئنم که می تواند در رئال خوش بدرخشد. یوویچ ما را 
یک  و  دارد  باالیی  گلزنی  شم  او  کرد.  خواهد  قدرتمندتر 

مهاجم باکیفیت است.«

روزهای  به  رئال  رسیدن  است  معتقد  کروس  تونی 
خوش چند فصل پیش با زیدان کار دشواری خواهد بود و 

آنها باید زیباتر از گذشته بازی کنند.
رئال  در  فصل حضورش  ششمین  وارد  کروس  تونی 
مادرید شده است. ستاره آلمانی در 5 سال گذشته سه بار 
با رئال فاتح لیگ قهرمانان شده ولی فصل گذشته روزهای 

ناامیدکننده ای را تجربه کرد.
ماه  ولی  کرد  ترک  را  رئال  گذشته  سال  بهار  زیدان 
مارس ۲019 بار دیگر برگشت ولی شرایط پس از بازگشت 

او مثل سابق نشده است.
تونی کروس معتقد است مشکل می توان رئال را به آن 
روزها برگرداند. او در همین رابطه به کیکر گفت:» یکی از 
راه هایی که می توان به کمک آن روزهای خوش گذشته 

کروس: 
تکرار قهرمانی ها با زیدان دشوار است

برای این تیم را انجام داد و نمایش قابل قبولی داشت.
دی بروین با ستایش از رودری درباره او گفت:" رودری 
برای اضافه شدن به  ترکیب ما بهترین گزینه بوده. ما سال 
گذشته هم در نقل و انتقاالت خوب عمل کردیم و امسال 
هم با جذب رودری نشان دادیم که کارمان در جذب بازیکن 

جدید عالی است".
ستاره بلجیکی منچسترسیتی در ادامه گفت:" بازیکنان 
جوان و بااستعداد زیادی دوست دارند به منچسترسیتی بیایند 
تا با سبک بازی ما کار کنند. به همین خاطر است که سیتی 
رودری  است.  هیجان انگیز  اینقدر  جوان  استعدادهای  برای 

برای بازی در منچسترسیتی بهترین گزینه است".

از  منچسترسیتی  بلجیکی  ستاره  دی بروین،  کوین 
می گوید  و  کرده  تمجید  تیم  این  جدید  بازیکن  رودری، 
رودری بهترین گزینه برای اضافه شدن به سیتی بوده است.

کوین دی بروین، ستاره بلجیکی منچسترسیتی که یکی 
از مهره های کلیدی تیم پپ گواردیوال به حساب می آید از 
بازیکن جدید این تیم، رودری تمجید کرده و می گوید او 

بهترین گزینه برای اضافه شدن به سیتی بوده است.
جوالی  ماه  در  است  اسپانیایی  ملی پوش  که  رودری 
امسال با قراردادی که رکورد باشگاه منچسترسیتی را شکست 
از اتلتیکو مادرید به این تیم ملحق شد. رودری در جریان 
پیروزی سیتی بر لیورپول در کامیونیتی شیلد اولین بازی اش 

کوین دی بروین:
رودری، بهترین گزینه برای پیوستن به منچسترسیتی

توصیه های فن دایک به گران ترین مدافع دنیا
می گوید  فن دایک  ویرژیل 
به  مگوایر  هری  شدن  تبدیل 
گران ترین مدافع دنیا فشار زیادی 
که  چرا  کرد  خواهد  وارد  او  به 
دست  در  تجربه  فن دایک  خود 
داشتن این رکورد را داشته است.

هری مگوایر، بازیکن جدید 
دوشنبه  روز  که  منچستریونایتد 
این  با  پیوست  تیم  این  به  رسمًا 
مدافع  گران ترین  رکورد  انتقال 
اختیار  در  این  از  پیش  که  دنیا 
ویرژیل فن دایک بود را شکست. 
حاال فن دایک با استفاده از تجربه 
بداند  باید  مگوایر  می گوید  خود 
که در دست داشتن این رکورد او 

را تحت فشار خواهد گذاشت.
ویرژیل  انتقال  این  از  پیش 
فن دایک، مدافع هالندی لیورپول 

را  دنیا  مدافع  گران ترین  عنوان 
ولی  می دید  خود  نام  کنار  در 
پوندی  میلیون   80 انتقال  از  بعد 
به  لسترسیتی  از  مگوایر  هری 
۲0ماهه  دوران  منچستریونایتد، 
پایان  به  فن دایک  رکوردداری 
رسید تا مدافع ملی پوش انگلیسی 
دنیا  او گران ترین مدافع  به جای 

لقب بگیرد.
اولین  جریان  در  شنبه  روز 
در  برتر،  لیگ  در  یونایتد  بازی 
همه  مسلمًا  چلسی،  با  مصاف 
مگوایر  هری  متوجه  نگاه ها 
تجربه  که  فن دایک  بود.  خواهد 
مگوایر  به  خطاب  دارد  مشابهی 
فشار  مراقب  باید  او  می گوید 
بقیه  به  نسبت  که  بیشتری 
می کند  تحمل  تیمش  بازیکنان 

باشد.
فن دایک در این باره گفت:" 
موفقیت  آرزوی  مگوایر  برای 
درباره  نمی توانم  من  می کنم. 
انتقال او چیزی بگویم چون برای 
هر کس زمانی می رسد که نیاز به 
او  بازار همین است.  دارد.  تغییر 
روی بازار تاثیری ندارد ولی من 
برایش آرزوی موفقیت می کنم".

در  لیورپول  هالندی  مدافع 
ادامه گفت:" قیمت باالی مگوایر 
تحمیل  او  به  بیشتری  فشار 
برای  اوضاع  البته  ولی  می کند. 
نخواهد  فرق  زیاد  هم  بعدا  او 
باشگاه های بزرگی  کرد چون در 
بازیکنان  منچستریونایتد  مثل 
همیشه و به صورت دائمی تحت 
ادامه  فشار هستند". فن دایک در 

مگوایر  به  خطاب  صحبتهایش 
گفت:" از بین بردن همه فشارها 
غیرممکن  انتظارها  و  انتقادها  و 

است  ولی باعث می شود بازیکن 
اهمیت کاری که انجام می دهد را 

بیشتر درک کند".
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آندر هررا، هافبک اسپانیایی 
ژرمن  سن  پاری  به  اخیراً  که 
که  دارد  قبول  می گوید  پیوسته 
متنفر  تیم  این  از  زیادی  عده 
او  برای  اتفاقًا  این  ولی  هستند 

انگیزه ای مضاعف خواهد بود.
آندر هررا،  هافبک اسپانیایی 
از  اخیراً  که  ژرمن  سن  پاری 
منچستریونایتد به این تیم پیوسته 
درحالیکه برای پشت سر گذاشتن 
 PSG اولین فصل خود با پیراهن
اینکه  از  می گوید  می شود  آماده 
ژرمن  سن  پاری  از  زیادی  عده 
این  متنفر هستند آگاه است ولی 

چون  نیست  مشکلی  او  نظر  به 
واقع  تنفر  مورد  می گوید  هررا 
و  ناراحت  را  او  تنها  نه  شدن 
دلسرد نمی کند بلکه انگیزه اش را 

افزایش خواهد داد.
تابستان  امسال  هررا  آندر 
 PSG به  آزاد  بازیکن  عنوان  به 
اسپانیایی  هافبک  این  پیوست. 
پنج  مدت  به  آن  از  پیش 
پیراهن  با  و  انگلیس  در  سال 
بود.  کرده  بازی  منچستریونایتد 
 189 سرخ  شیاطین  برای  هررا 
در  تیم  آن  با  و  داده  انجام  بازی 
جام  حذفی،  جام  اروپا،  لیگ 

به  شیلد  کامیونیتی  و  اتحادیه 
قهرمانی رسیده بود.

نشریه  با  گفتگو  در  هررا 
پاری  گفت:"  فوتبال  فرانس 
خارق العاده  شهرتی  ژرمن  سن 
یک  عنوان  به  که  تیمی  دارد. 
است.  احترام  مورد  باکالس  تیم 
تیمی که سه چهار نفر از بهترین 
بازیکنان دنیا در آن حضور دارند. 
و البته من این را هم می دانم که 
PSG در فرانسه منفورترین تیم 
است و عده خیلی زیادی از این 
از این  تیم متنفر هستند ولی من 

قضیه خوشم می آید".

 PSG اسپانیایی  هافبک 
هر  از  قبل  من  گفت:"  ادامه  در 
به   PSG پروژه  خاطره  به  چیز 
باشگاه  این  ملحق شدم.  تیم  این 
باشکوه  و  باکالس  وجهه  یک 
دارد که من آن را خیلی دوست 
می خواست  دلم  چون  دارم. 
باشگاه  یک  در  یونایتد  از  بعد 
را  راستش  کنم.  بازی  بزرگ 
یک  در  نمی توانستم  بخواهید 
باشگاه انگلیسی دیگر بازی کنم. 
کرده  بازی  یونایتد  در  که  کسی 
دیگر  باشگاه های  به  رفتن  باشد 
انگلیسی برایش سخت می شود".

هررا: 
می دانم PSG در فرانسه تیم منفوری است
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انتخـاب شـده.  قوم شـان  نفـوس مجموعـی 
بحـث تخصـص و درایـت مطـرح نیسـت. 
مطمیینـم تیـم شـما هم از ایـن قاعده مسـتثنا 
نیسـت. یادمـان باشـد کـه بـه تمامـی تیم هـا 
احتـرام بگذاریـم. چـرا کـه همـه باهـم علیـه 
قانـون اساسـی بلنـد شـده اند. همیـن اشـاره 
و  ریاسـت جمهوری  نامـزدان  خصـوص  در 
کافـی  اگـر  آری.  کافی سـت؟  معاونین شـان 
هـم نباشـد مـا می توانیم کافـی فکر کنیـم. ما 

هسـتیم دیگـر.
بعـد از نامـزدان و معاونین بزرگوارشـان، 
نوبـت بـه دفاتـر کمپیـن و اعضـای کمپیـن 
ملی بـودن  جزئیـات  این جـا  می رسـد. 
نمایـش  بـه  بیش تـر  انتخابـات  پروسـه ی 
تیـم جاللت مـآب  گذاشـته می شـود. مـا در 
اشـرف غنـی وقتـی می خواهیـم بـا هزاره هـا 
صحبـت کنیـم، بـه آن هـا می گوییم که »شـما 
در  مشـخصا  و  گذشـته  انتخابـات  چنـد  در 
انتخابـات قبلـی رای میلیونـی خویـش را بـه 

رای خویـش را بـه نفـع او بیندازنـد و فـردا 
میـزان  بـه  شـد،  رییس جمهـور  او  کـه  روز 
آرای ریخته شـده بـرای آسـایش و پیشـرفت 
همـان قـوم کار کنـد؟ مـردم این حرف هـا را 
نمی داننـد. امـا اگـر راسـتش را بخواهیـد و 
قـول بدهیـد که به اشـرف غنـی رای خواهید 
داد، مـن قسـمتی از واقعیـت را خواهم گفت. 
از ایـن بـه بعـد هرکسـی ادعـا کـرد کـه 
انتخابـات یـک پروسـه ی ملـی اسـت، بـاور 
مـا  کنیـد دروغ می گویـد. در کشـور عزیـز 
چوکـی  دارد؛  وجـود  کثیـف  داعیـه ی  یـک 
به دسـت  حتمـا  بایـد  ریاسـت جمهوری 
نماینـده ی قـوم پشـتون باشـد. بـاور عمومی 
پشـتون ها ایـن اسـت کـه اگـر غیرپشـتون به 
ریاسـت جمهوری برسـد، قـوم پشـتون نابود 
خواهـد شـد. شـما می توانیـد مـرا متعصـب، 
نوکر یا جاسـوس کشـورهای دیگـر بخوانید، 
امـا واقعیـت تغییـر نمی کنـد. ایـن را همـه ی 
نامـزدان و معاونین شـان می فهمنـد. مجمـوع 
آرایـی  کـه به صندوق هـا ریخته خواهد شـد، 
اقـوام در  نماینـده ی  بـه محبوبیـت  بسـتگی 
سـتادهای انتخاباتی اسـت. یعنی آرا براسـاس 
تعلقـات قومی اسـتعمال می شـود. تنها چیزی 
کـه می توانـد مانـع اسـتعمال قومی آرا شـود، 
توزیـع پـول و خریـدن رای اسـت. کاری که 

در انتخابـات پارلمانـی شـاهد بودیـم. 
ایـن جزئیـات نـه چنـدان مهـم را کـه با 
شـما شـریک کـردم، از یـک طـرف بـه مـا 
می گویـد کـه »بی خیـال تخصـص و درایـت، 
از  بچسـب!«  را  قومی-اقتصـادی  تعلقـات 
طـرف دیگـر خودبخـود ثابـت می کنـد کـه 
انتخابـات ما یک پروسـه ی ملی اسـت. ظاهرا 
مـن هـم دوسـت نـدارم مجبـور شـوم بـرای 
سـخت کردن از نخود و سـنجید اسـتفاده کنم. 
مـا قانون اساسـی خویش را ظـرف یک هفته 
و یـک مـاه به دسـت نیاورده ایـم کـه بخواهیم 
بـه همیـن راحتـی زیرپـا بیندازیمـش. بـرای 
مصـرف  دل  خـون  و  انـرژی  سـاعت ها  آن 
شـده. البتـه یـک تصور غلـط دیگـر در مورد 
ملی بـودن پروسـه ی انتخابـات وجـود دارد و 
آن ایـن اسـت کـه »همـه ی اقـوام افغانسـتان 
می توانـد در انتخابـات حضور داشـته باشـد، 
کاندیـدا کنـد و رای بدهـد.« این دیگر رسـما 
زورگویـی اسـت. تفسـیر ایـن زورگویـی بـا 
شـما باشـد. من باید آن خصوصیت مهمی را 
که مردم افغانسـتان نسـبت به سـایر کشـورها 
دارد، اعـالم کنـم. آن خصوصیـت این اسـت: 
»ما از دروغ گفتن و دروغ شـنیدن و توهم 

لـذت می بریم.«

مـردم افغانسـتان چـه سیاسـت مدار چـه 
اصطـالح  علمـا  )گمانـم  سیاسـت نه مدار 
خصوصیـت  یـک  می برنـد(  کار  بـه  دیگـر 
برتر نسـبت به مردمان سـایر کشـورها دارند. 
ایـن خصوصیـت  این کـه  از  قبـل  بگذاریـد 
برترمـان نسـبت بـه مردمـان سـایر کشـورها 
را بگویـم، اول یـک مقدمـه ی غـرای قلندری 

بیـاورم. برای تـان 
در قانـون اساسـی کشـور ما آمده اسـت 
کـه »انتخابـات یـک پروسـه ی ملـی اسـت«، 
هـم  جامعـه  فضـل  اهـل  و  سیاسـت مداران 
هـم  هرکسـی  می زننـد.  را  حـرف  همیـن 
خـالف ایـن ادعـا را مطـرح کند، مقامـات ما 
چنیـن نفرینـش می کننـد »خدایا این شـخص 
را چنان اسـهال کـن که هرچه نخـود بخورد، 
علـم  )سـال هایی که  سـابق  نشـود.«  سـخت 
رواج داشـت و علمـا بـرای هـم بـه میـزان 
پیشرفت شـان در علـم احتـرام قایـل بودنـد( 
مطـرح  را  ادعایـی  زمانی کـه  دانشـمندان 

می کردنـد، بـرای ثبـوت آن همـه رقـم تالش 
می کردنـد. ادعایـی کـه ثبـوت نمی شـد، یـا 
حـاال  امـا  دروغ!  یـا  می گرفـت  نـام  توهـم 
سـابق  زمـان  حـاال  این کـه  اول  دارد.  فـرق 
نیسـت. بـرای همیـن وقتـی مـا ادعـا داریـم 
کـه انتخابـات یک پروسـه ی ملی اسـت، نیاز 
نداریـم آن را ثابـت کنیـم. می خواهیـد ایـن 

مسـأله را بیش تـر شـرح بدهـم یـا نـه؟
پـس می خواهیـد. خیلـی خـوب.  آهـا! 
شـما از کـدام تیـم حمایـت می کنیـد؟ مـن 
از تیـم اشـرف غنـی حمایـت می کنـم. بـرای 
همیـن توجـه مـن روی ایـن تیـم اسـت. در 
ایـن تیـم اولیـن چیزی کـه باید توجه شـما را 
جلـب کنـد، ترکیـب آن اسـت. تیـم محبوب 
مـن بـا چهـار نفـر وارد رقابـت شـده. ایـن 
چهـار نفـر، از چهار قـوم مختلف افغانسـتان 
کـه  قومی سـت  نماینـده ی  اول  نفـر  اسـت. 
دوم،  نفرهـای  اکثریت انـد.  می کننـد  فکـر 
براسـاس  هرکـدام  هـم  چهـارم  و  سـوم 

صنـدوق کسـان دیگـر واریـز کردیـد، چـه 
بـرادران و خواهـران  از  به دسـت آوردیـد؟« 
تاجیک مـان می پرسـیم که »شـما در انتخابات 
صاحـب  داکتـر  روی  ویـژه  حسـاب  قبلـی 
عبـداهلل بـاز کردیـد، امـا دیدیـد کـه از آرای 
نمی گوییـم.  را  بقیـه اش  صیانـت...«  شـما 
چـون یک دفعـه یادمـان می آیـد کـه ایـن بـه 
ضـرر ماسـت. چرا کـه تقلـب و ُقلـدوری ما 
را در انتخابـات گذشـته نشـان می دهـد. امـا 
سـوال مـا بیـخ و بنیـاد بعضـی از بـرادران و 
خواهـران هـزاره ی مـا را می َکنـد. بـه خوبـی 
و خوشـی شـرم می شـوند و جوابـی ندارنـد. 
درحالی کـه مـا )کمپینـران اشـرف غنـی( بـه 
روز  در  کسـی  هیـچ  کـه  می دانیـم  خوبـی 
رای دهـی نمی دانـد چـه کسـی برنـده اسـت 
و چـه کسـی بازنـده. چـرا نمی دانـد؟ بـرای 
این کـه مـردم وقتـی پـای صنـدوق می رونـد 
و رای اعمـال می کننـد، یـک انتظـار دارنـد: 
رییس جمهـور براسـاس آرای مـردم انتخـاب 
شـوند. مـردم از کجـا بداننـد کـه فالنـی بـه 
هـر قیمتـی رییس جمهـور خواهـد شـد تـا 
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در قانون اساسی کشور ما آمده 
است که »انتخابات یک پروسه ی 
و  سیاست مداران  است«،  ملی 
اهل فضل جامعه هم همین حرف 
خالف  هم  هرکسی  می زنند.  را 
مقامات  کند،  را مطرح  ادعا  این 
ما چنین نفرینش می کنند »خدایا 
کن  اسهال  چنان  را  این شخص 
سخت  بخورد،  نخود  هرچه  که 
نشود.« سابق )سال هایی که علم 
هم  برای  علما  و  داشت  رواج 
علم  در  پیشرفت شان  میزان  به 
دانشمندان  بودند(  قایل  احترام 
مطرح  را  ادعایی  زمانی که 
همه  آن  ثبوت  برای  می کردند، 
ادعایی  می کردند.  تالش  رقم 
نام  توهم  یا  نمی شد،  ثبوت  که 
می گرفت یا دروغ! اما حاال فرق 
دارد. اول این که حاال زمان سابق 
نیست. برای همین وقتی ما ادعا 
داریم که انتخابات یک پروسه ی 
ملی است، نیاز نداریم آن را ثابت 
را  مسأله  این  می خواهید  کنیم. 

بیش تر شرح بدهم یا نه؟


