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دستگاه های بایومتریک 
بدون آزمایش الزم به 
والیات انتقال می شود 
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قرار است در انتخابات ششم میزان ۳۹ هزار و ۵۴۴ دستگاه انگشت نگاری به کار برده شود.
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تنها نُه نامزد مصارف 
مالی شان را گزارش داده اند

قصه ی ظهور 
خالفت داعش
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روایت تلخ 
زنده گی در 

»افغانستان«
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امریکا پس از توافق با طالبان ۸۶۰۰ سربازش را 
در افغانستان حفظ می کند

۸صبح، کابل: دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا 
می گوید که کشورش پس از توافق صلح با طالبان 
ادامه  افغانستان  در  خود  نظامی  حضور  به  نیز 
می دهد و هشت هزار و ۶۰۰ سرباز را در افغانستان 

حفظ خواهد کرد.
او این سخنان را در مصاحبه با رادیوی فاکس نیوز 
بر  طالبان  گروه  که  حالی  در  است.  کرده  مطرح 
خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان اصرار 
دارد، اما ترمپ در این مصاحبه گفته است که حتا 
پس از رسیدن به یک توافق صلح، امریکا در یک 
خواهد  دایمی  نظامی  افغانستان حضور  از  منطقه 

داشت.
دونالد ترمپ هرچند گفته است که شمار سربازان 
امریکایی در افغانستان چیزی در حدود 3۰ درصد 
کاهش می یابد، اما هشت هزار و ۶۰۰ نیروی دیگر 

هم چنان در افغانستان باقی خواهند ماند.
استخباراتی  نیروهای  از حفظ  ترمپ  این  از  پیش 

امریکا در افغانستان خبر داده بود.
از جانب دیگر، در حالی که یکی از اجندای محوری 
مذاکرات صلح امریکا با طالبان تضمین عدم تهدید 

کتاب عبدالرحمان 
عطوان، روزنامه نویس 

مشهور عرب زبان ساکن 
لندن در مورد گروه 

داعش/خالفت اسالمی...

شدن امریکا از خاک افغانستان توسط طالبان است، 
افغانستان  از  که  صورتی  در  داده،  هشدار  ترمپ 
تهدید شود و یا مورد حمله قرار بگیرد، نیروهای 

امریکا به افغانستان برخواهند گشت.
سربازان  خروج  مسأله  که  می شود  دیده  ظاهراً 
امریکایی از افغانستان که یکی از اجندای محوری 
گفت وگوهای جاری صلح است، تاکنون به صورت 

اساسی حل نشده است.
خروج  که  بود  گفته  افغانستان  حکومت  پیش تر 
سربازان امریکایی نظر به شرایط صورت می گیرد و 
برای مدتی نیاز است تا امریکا در افغانستان حضور 

نظامی داشته باشد.
افزون بر عدم موافقت کابل با خروج کامل نیروهای 
امریکایی از افغانستان، برخی از مقامات بلندپایه در 
افغانستان  از  امریکا  کامل  خروج  با  نیز  واشنگتن 
مخالف هستند. به تازه گی جوزف دانفورد، رییس 
مشترک ستاد ارتش امریکا گفته است که نظامیان 
افغان توانایی دفاع مستقالنه از افغانستان را ندارند 
محتاطانه صورت  باید  امریکایی  سربازان  و خروج 

بگیرد.

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا؛ 
کدام تیم قهرمان 

۸صبح، کابل: روند انتقال مواد حساس انتخاباتی خواهد شد؟
در  بادغیس  و  هرات  فراه،  والیت های  به  کابل  از 

حوزه غرب کشور آغاز شد.
رای  دهی،  برگه های  شامل  انتخاباتی  مواد  این 
لیست  آرا،  نتایج  جدول  بایومتریک،  دستگاه های 

رای دهنده گان و اوراق شکایات است.
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  ظریفی،  رحمیه 
انتخابات به روزنامه ۸صبح گفت که مواد حساس 
انتخاباتی بر اساس ضرورت و شمار رأی دهنده گان 
والیت های غربی صبح روز جمعه، هشتم سنبله، 

فرستاده شد.
به  هوا  طریق  از  مواد  این  که  کرد  تصریح  او 

والیت های حوزه غرب انتقال شده است.
براساس برنامه قرار است که روز شنبه، نهم سنبله، 
مواد حساس انتخاباتی به والیت های ارزگان، زابل 

و هلمند انتقال داده  شود.
از  پس  انتخاباتی  حساس  مواد  تقویم،  به  مطابق 
مرکز  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  انتقال 
رای دهی  مراکز  به  روان  ماه  تا ۲۲  باید  والیت ها 
انتقال داده شوند. با این حال ۲۸ روز تا برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است.
میزان در چهار  انتخابات در ششم  قرار است که 
هزار و ۹4۲ مرکز رأی دهی در سراسر کشور برگزار 

شود.
 ۱۸ حکومت  رهبران  شمول  به  انتخابات  این  در 
نفر نامزد بودند که با انصراف زلمی رسول، شمار 

نامزدان به ۱۷ نفر کاهش یافته است.
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱4۹ میلیون دالر 
هزینه در نظر گرفته شده است. حدود ۹۰ میلیون 
دالر را حکومت افغانستان و ۵۹ میلیون دالر دیگر 

آن را جامعه جهانی پرداخت خواهد کرد.

انتقال مواد حساس انتخاباتی 
به بیش از یک ونیم هزار به حوزه غرب آغاز شد

قضیه خشونت بر خبرنگاران 
رسیده گی شده است

آیا امنیت آب در افغانستان 
رو به بهبودی است؟

۷ ۵

۶

لیگ قهرمانان، بزرگ ترین 
رقابت فوتبال باشگاهی در 

اروپا، قرعه کشی شد و تیم های 
مدعی قهرمانی، حریفان شان 
در دور گروهی را شناختند. 
کارشناسان در کنار لیورپول، 

مدافع عنوان قهرمانی،  از ریال 
مادرید، بارسلونا، بایرن مونیخ، 

یوونتوس، اتلتیکو مادرید،  
منچستر سیتی و پاریس سنت 
ژرمن به عنوان مدعیان اصلی 

قهرمانی نام می برند.

حکومت:

غالم فاروق نجرابی
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دولت افغانستان بر مبنای قوانین جهانی که اساس نظام بین المللی 
را  دولت  این  دارد. حق حاکمیت  مشروعیت  می دهد،  تشکیل  را 
همه ی کشورهای جهان به رسمیت شناخته اند. همه ی کشورهای 
این  مشروع  نهاد  افغانستان  حکومت  که  پذیرفته اند  جهان 
جمهوری است و هیچ تشکل و سازمان دیگر حیثیت دولت را در 
جغرافیایی که نام آن افغانستان است،  نمی تواند داشته باشد. هیچ 
کسی حتا حکومت افغانستان هم نمی تواند مانع مذاکره و توافق 
کشور  یک  عنوان  به  متحده  ایاالت  شود.  طالبان  و  امریکا  میان 
مستقل به خودش حق می دهد که برای تامین منافع امنیتی اش 
با گروه طالبان مذاکره کند،  این گروه را از صف  جهادیسم جهانی 
خارج سازد و آنان را مأمور مبارزه با القاعده بگرداند. هیچ کشور، 
هیچ  شود،  اما  متحده  ایاالت  مانع  نمی تواند  تشکلی  و   سازمان 
را بدهد.  به یک گروه حیثیت یک دولت  ندارد که  کشوری حق 
افغانستان یک دولت مشروع است و حکومت دارد. این حکومت 
رسمیت جهانی دارد و همه ی کشورهای جهان آن را به رسمیت 

می شناسند. 
بر مبنای قوانین جهانی در قلم رو یک کشور دو دولت نمی تواند 
گروه  قلمرو یک کشور یک  از  بخشی  بر  اگر  باشد.  داشته  وجود 
سلطه داشته باشد،  آن سلطه مشروعیت ندارد. هیچ کشوری حق 
را ببخشد.  به یک گروه ضد دولت،  حیثیت یک دولت  ندارد که 
سیاسی  نیروهای  تمام  است.  جدا  سیاسی  حل  و  مذاکره  بحث 
تا  کنند  مذاکره  طالبان  با  که  پذیرفته اند  حکومت،   و  افغانستان 
که  نیست  معنا  این  به  این  اما  شود.  محقق  جنگ  سیاسی  حل 
یک  حیثیت  گروه  یک  به  بزرگ  قدرت های  و  منطقه  کشورهای 
دولت را بدهند. همان طوری که حکومت در برابر موشک پرانی های 
پاکستان بر کنر در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض کرد، 
حق دارد که نسبت به نقض احتمالی حاکمیت ملی افغانستان در 
از  باید  کند. حکومت  اعتراض  طالبان هم  و  امریکا  میان  مذاکره 
در  اگر  و  کند  نظارت  طالبان  و  امریکا  احتمالی  توافق  و  مذاکره 
شود،  داده  دولت  یک  حیثیت  طالبان  به  طرف،  دو  توافق نامه ی 

 کابل حق دارد آن را نامشروع بخواند. 
سال  در  افتاد.  اتفاق  چیزی  چنین  هم،  کرزی  حامد  زمان  در 
۲۰۱۳ در مراسم افتتاح دفتر طالبان در قطر به این گروه حیثیت 
کرد  اعتراض  وقت  شد. حکومت  داده  تبعید  حال  در  دولت  یک 
دفتر  نشان  و  لوحه  قطر مجبور شد که  بسته شد. دولت  دفتر  و 
مراقب  جداً  باید  حکومت  هم  حاضر  حال  در  بردارد.  را  طالبان 
گروه  به  که  دهد  اجازه  کشوری  هیچ  به  نباید  حکومت  باشد. 
طالبان حیثیت یک دولت را قایل شود. اگر چنین اتفاقی بیافتد 
حکومت باید در برابر آن به شدت اعتراض کند و آن را نامشروع 
بخواند. هر کشوری که با طالبان به توافق می رسد باید به عنوان 
با آنان به توافق برسد،  نه به عنوان یک دولت. ایاالت  یک گروه 
امنیتی  نیروهای  از دولت و  متحده اعالم کرده است که همیشه 
همه جا  در  باید  حمایت  این  اما  کرد،   خواهد  حمایت  افغانستان 
خودش را نشان دهد. اگر در سندی که امریکا و طالبان قرار است 
امضا کنند، به طالبان حیثیت یک دولت داده شود،  در آن صورت 

اصل حمایت واشنگتن از افغانستان خدشه دار می شود. 
که  می گویند  صراحت  به  آنان  نیست.  پیش َرو  نیرویی  طالبان 
عقل  گروه،  این  سابق  اعضای  حتا  دارند.  مشکل  دموکراسی  با 
زنان را ناقص می دانند و به پژوهش های علمی و دست آوردهای 
تمدن معاصر،  باور ندارند. این طور نیست که طالبان یک جنبش 
یک  افغانستان  دولت  و  باشد  مردمی  وسیع  حمایت  با  اجتماعی 
نهاد پوشالی. واقعیت این است که طالبان حمایت وسیع مردمی 

در افغانستان ندارند.
اگر آنان حمایت وسیع مردمی می داشتند،  تا حال دولت افغانستان 
باید چندین  بار سقوط می کرد. این واقعیت ها باید در نظر گرفته 
افغانستان دفاع  از دولت  اگر قدرت های بزرگ نمی خواهند  شود. 
به  قدرت ها  این  اگر  ولی  بگویند،   را  آن  صراحت  به  باید  کنند، 
منافع  فدای  را  همه  چیز  نباید  دارند،   پای بندی  جهانی  قواعد 
زودگذر سیاسی و امنیتی شان کنند و یک گروه را در حد دولت 

ارتقا دهند. حکومت نباید اجازه بدهد که چنین اتفاقی بیافتد.

توافقی که به طالبان 
حیثیت یک دولت را بدهد،  

نامشروع است

سفرنامه
مجبور بودیم مسیر نیمروزـ کابل را زمینی طی کنیم؛ البته این مجبوریت 
چوکی های  با  قدیمی   ۳۰۳ موتر  داد.  خواهم  توضیح  برای تان  بعد ها  را 
سرخ رنگ  بود. مسافران اکثراً فامیل هایی بودند که از ایران برگشته بودند. 
هوا ناجوانمردانه گرم بود و صدای گریه اطفال خواب از چشم هایم ربوده بود. 
پرده های نارنجی رنگ را کشیده بودیم. فاطمه کنار شیشه نشسته بود. اتوبوس 
در پیچ و خم جاده از دل دشت رأس ساعت ۲ نیمه شب به راه افتاد. مسیری 
پر از استرس بود. راننده، مردی پشتو زبان با چشم های آبی بود و کنارش 
مردی قوی هیکل با لباس های نسواری رنگ وطنی و ریش و سبیل پرپشت 
نشسته بود. هر دو با هم به پشتو صحبت می کردند و با دقت در دل تاریکی 
به جاده نگاه می کردند. ترس و وحشت در دلم جای گرفته بود. چگونه این 
ریسک را کرده بودم که این مسیر را همراه پدر و چهار خواهر کوچک تر که 
از جنگ و طالب و آدم کشی تنها داستان هایی را شنیده  اما هیچ وقت جدی 
نگرفته اند، طی کنم. مسیر نیمروزـ هلمند را در دل تاریکی سپری کردیم. 
هیچ کسی چشم بر هم نگذاشت. حس می کردم همه منتظر اتفاق بدی در 
این منطقه هستند. از شدت ترس از محیط حس ضعف، سستی و بی رمقی 
داشتم. تاریکی تمام نشدنی بود و جاده به مانند تونل وحشت اتوبوس را 
می بلعید. نمی دانم چگونه صبح شد و ما از دل شب و وحشت راه و آن منطقه 

وحشتناک نجات یافتیم.
 بعد از هلمند، قندهار بود که باید برای رسیدن به کابل از آن می گذشتیم؛ 
شهری بزرگ ، شلوغ و پر ازدحام، اما بازسازی و ترقی کم تر در آن به چشم 
می خورد. تابلوهای راهنمایی نسب شده در سرک از فاصله ۳6۰ کیلومتر 
فاصله این شهر با غزنی خبر می داد. مسیر کندهار ـ غزنی نفس گیر بود، انگار 
هیچ رسیدنی در کار نبود. ساعت ها می گذشت که داخل اتوبوس بودیم و 
ترس و وحشت توان دست شویی رفتن و نان خوردن را هم از ما گرفته بود. 

سمت  در  و  بودم  نشسته  فاطمه  کنار  راننده  سر  پشت  دوم  چوکی  در 
راست محدثه و زهرا، پشت سرشان پدرم و فرشته به ترتیب نشسته بودند. 
هر از گاهی بوتل های آب معدنی گرم را که در قفسه باالی سرم جابه جا کرده 
بودم، می نوشیدم. تشنه گی، گرما و ترس از فضای بیرون و استرسی که به 
کابل نمی رسم، رهایم نمی کرد. در نیمروز پدرم برای همه ی مان چادر های 
سیاه ایرانی خرید و گفت راه خطرناک است. قرار بود به هرات برویم و از 
آن جا هوایی به کابل بیاییم، اما مرز مشهدـ هرات را به دالیلی که نمی دانم 

بسته بودند و ناچار از راه زابل ـ نیمروز وارد افغانستان شدیم.
 اما غزنی ـ شهری که از لحاظ ظاهری شبیه کابل بود ـ با دیدن این شهر 
حس خوبی به من که عاشق کابلم، دست داد. راننده برای نان چاشت در 
شهر قندهار توقف داشت و بعد از آن در میانه راه برای نماز ظهر و نماز دیگر 

در جاهای مختلف ایستاد شد. 
ما از غزنی به سمت کابل بسیار آرام حرکت کردیم. کم کم هوا تاریک می شد 
و درست در تاریکی راه به میدان وردک رسیدیم. باز هم حس و حال ترس 
در وجودم زنده شد. از مرد کندزی که کنار زنش در چوکی جلو نشسته بود، 
پرسیدم چقدر مانده تا کابل؟ گفت 4۰ دقیقه. چادرم را در سرم جابه جا 
کرده به شانه فاطمه تکیه کردم و گفتم می گویند نزدیک کابل هستیم. 
از کنار  باغ های سیب در کنار سرک  را می دیدیم. موترها  میدان وردک و 
هم رد می شدند و تیپ آهنگ پشتو می خواند. من فقط به روبه رو و جاده 
نگاه می کردم و نشانه ای از نزدیک شدن به کابل می جستم. فاطمه کنارم 
آرام نشسته بود. لبانش خشکیده بود و چشمان سبزش بی رمق بود. حس 
می کردم طی بیست و چند ساعت گذشته به اندازه یک عمر استرس و نگرانی 
را سپری کردیم. دستانش را در دست گرفتم و بدون هیچ حرفی به روبه رو 
خیره شدیم. جاده بر اثر ماین ها آسیب زیادی دیده بود و ناگزیر موتر هر دو 

دقیقه سرعتش را کم می کرد تا مبادا وارد گودال ها شود. 
در خیال کابل و خانه  و دوستانم غرق بودم که موترمان در حاشیه جاده 
سرعتش را کم کرد. مردی از بین درختان با کالهی که فقط چشمانش پیدا 
بود و تفنگی بر دوش جلو اتوبوس را گرفت. با تفنگ به سمت راننده نشانه 
گرفت. موتر متوقف شد. سه مرد دیگر نیز از بین درختان سیب وارد جاده 
شدند. جیغ و فریاد اطفال و زنان بلند شد. یکی خدا را یاد می کرد و دیگری 
مادرش را صدا می زد. تنها چهره ای که یادم هست، همان آقایی بود که کاله 
سیاه به سر داشت و فقط چشمانش معلوم بود. چادر سیاهم را پیش کشیدم 
و سرم را روی چوکی پیشروی گذاشتم. صدای ضربان قلبم را می شنیدم. 
کف اتوبوس و پاهای پدرم را می دیدم. در دلم به این که کشته خواهیم شد 
فکر کردم. به پدر و خواهرانم فکر کردم؛ این که چه خواهد شد، ما را به کجا 

خواهند برد و چه بر سرمان خواهد آمد. 
صدایش را شنیدم که به فارسی صحبت می کرد. صدای پایش در بین گریه 
زنان به گوشم می آمد. از روی کوله پشتی ام رد شد. قسمت کمرش به شانه ام 
خورد و از من گذشت. توان باال کردن سرم را نداشتم. لباس های وطنی تیره 
به تن داشت. از کنار پدرم گذشت. در دل گفتم اگر پدرم را پایین کرد، 
حتماً باید کاری بکنم و نگذارم او را ببرند. صدای کسی از اعضای خانواده ام 
را نشنیدم. از کنار پدرم گذشت و به آخر اتوبوس رفت. از میان آنانی که در 
آخر بودند، سه تن را انتخاب کرد و با سرعت پایین شد. سرم را بلند کردم، 
خواهرم گفت حضرت گل و برادرش را که برای اولین بار همراه مادر، زن و 
اوالدشان به کابل می آمدند، بردند. پسری جوان که از والیت کندز بود را 
نیز پایین کرده اند. همه گریه می کردند و راننده همه را به آرامش دعوت 
می کرد. مادر پسر های هزاره که زنی چاق و آرام بود و به سختی راه می رفت، 
به سرعت از راهرو گذشت و به دنبال مردان سیاه پوش و پسرانش دوید. دم 
دروازه اتوبوس به زمین افتاد. نمی دانم دقیقاً چه گفت و چه شد، اما مردان 
سیاه پوش با دیدن مادر پسران آنان را رها کردند، اما پسر کندزی را با خود 
به داخل باغ بردند. راننده از مسافران خواست تا چند خانم و چند ریش سفید 
به داخل باغ بروند و از آنان بخواهند که پسر جوان را آزاد کنند، اما در آن 
هنگام همه دچار ترس و وحشتی عجیب شده بودند و هیچ کسی توان ایستاد 
شدن نداشت. نزدیک پنج دقیقه کنار جاده ایستاد شدیم. موترها از کنار ما 
بی تفاوت می گذشتند و فقط نگاهی از روی ترس و تأسف به ما می انداختند 
و سرعت شان را زیاد می کردند. همه به باغ سیب خیره شده بودند که ناگهان 
پسر کندزی دوان دوان به سمت اتوبوس آمد. مردهای پیش رو ایستاد شدند 
و او را در آغوش گرفتند. بدنش را دست می زدند که زخمی نشده باشد. 
پسرک آرام و بی تفاوت گفت با من که یک کارگرم، کاری ندارند، فکر کردند 
من پولیسم. برای شان راپور آمده بود که در این موتر پولیس است. مرا تالشی 
کردند، جز کارت مهاجرت ایران چیزی نداشتم. به همین دلیل، رهایم کردند. 
حس سالم بودن و رهایی آن جوان، خون را در وجود همه ی مان به جریان 
انداخت. موتر در مسیر جاده دوباره به حرکت آمد و چراغ های کابل به من 

چشمک می زد.

سمیرا سادات

که  کرد  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمله گروهی طالبان 

به ولسوالی چاه آب والیت تخار را عقب زده اند.
روز  طالبان صبح  گروه  که  است  گفته  وزارت  این 
جمعه، هشتم سنبله بر مقر ولسوالی چاه آب حمله 
کرد که با »مدافعه به موقع و سریع نیروهای دفاعی 

و امنیتی« روبه رو شد.
وزارت امور داخله در اعالمیه ای توضیح داده است که 
در این حمله »حکمت، قوماندان بدنام قطعه سرخ 
طالبان« به شمول ۲۸ تن از جنگ جویان این گروه 
کشته شده اند و شمار دیگر از این جنگ جویان از 

ساحه به قریه های اطراف فرار کرده اند.
بر اساس معلومات وزارت امور داخله در حال حاضر 

عملیات تصفیه ای جریان دارد.
تلفات نیروهای دولتی در این حمله سه زخمی اعالم 
مردمی  نیروهای خیزش  اعضای  از  که  است  شده 

هستند.
این در حالی است که پیش تر مقامات محلی در تخار 
تأیید کرده بودند که مرکز ولسوالی چاه آب و ادارات 
دولتی مستقر در آن در محاصره گروه طالبان قرار 

گرفته است.
با  در صحبت  تخار،  والی  هجری، سخنگوی  جواد 
روزنامه ۸صبح گفت که جنگ جویان طالبان بامداد 
جمعه، هشتم سنبله، به مرکز ولسوالی چاه آب حمله 

کرده اند.
از  این حمله  پی  در  پولیس  نیروهای  که  گفت  او 
پوسته های خود عقب نشینی »تکتیکی« کرده اند و 
اکنون جنگ شدید در اطراف ساختمان ولسوالی و 

بازار چاه آب در جریان است.
جنگ جویان  حمله  در  که  داشت  بیان  هجری 
طالبان به مرکز ولسوالی چاه آب به نیروهای دولتی 
و هم چنان افراد ملکی تلفات وارد شده است، اما رقم 
دقیق این تلفات تا کنون در دست نیست. طالبان نیز 

در این حمله متقبل تلفات شده اند.
به گفته او، جنگ جویان طالبان در این حمله ساحات 
مسکونی را نیز هدف قرار داده اند که در پی آن ده ها 
خانواده آواره شده اند. هم چنان چندین خانه  مسکونی 

و دکان در این حمله آتش گرفته است.
شهر  از  که  گفت  هم چنان  تخار  والی  سخنگوی 
تالقان، مرکز تخار، نیروهای کمکی در راه رسیدن به 
ولسوالی چاه آب هستند و به زودی معادله جنگ در 

این ولسوالی به نفع دولت تغییر خواهد کرد.
مرکز  به  که  اعالم کرد  بامداد جمعه  طالبان  گروه 

8صبح، کابل: نیروهای مشترک امنیتی هم زمان چند 
ولسوالی ها و ساحات  برای تصرف دوباره  را  عملیات 
آغاز  بدخشان  والیت  در  طالبان  گروه  کنترل  تحت 
کرده اند. در پی اجرای این عملیات، نیروهای امنیتی 
موفق شده اند تا بخش هایی از ولسوالی کران  و منجان 

بدخشان را دوباره تصرف کنند.
روز  بدخشان،  والی  سخنگوی  نظری،  نیک محمد 
جمعه، هشتم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت که در پی 
عملیات نیروهای امنیتی منطقه »انجمن« از مربوطات 
ولسوالی کران و منجان از نزد طالبان پس گرفته شده 
است. منطقه انجمن در مرز میان این ولسوالی و والیت 
پنجشیر موقعیت دارد. پیش تر گفته شده بود که گروه 
طالبان در این منطقه تجمع کرده اند. این مسأله سبب 
نگرانی باشنده گان والیت پنجشیر شد و به همین دلیل 
شماری از فرماند هان سابق جهادی در پنجشیر برای 
رفع تهدید احتمالی طالبان دست به سالح برده بودند. 
سخنگوی والی بدخشان تأکید کرد که در نیروهای 
امنیتی در هم آهنگی کامل عملیات را به پیش می برند 
و تا پس گیری کامل ولسوالی های از دست رفته به این 

عملیات ادامه خواهد داد.  
خاص  قطعه  کماندو،  نیروهای  که  عملیات  این  در 
پولیس، امنیت ملی، نیروهای خیزش مردم و پولیس 
محلی شرکت دارند، هم زمان در چند ولسوالی ناآرام 
والیت بدخشان از دو روز به این سو جریان دارد. افزون 

این  ساختمان  و  است  برده  یورش  چاه آب  ولسوالی 
را  دولتی  نیروهای  به  مربوط  پوسته های  و  ولسوالی 

تصرف کرده اند.
این گروه ادعا کرده است که 4۰ نفر از نیروهای دولتی 

در این حمله کشته و زخمی شده اند.
با  مرز  در  تخار  استراتژیک  ولسوالی های  از  چاه آب 

تاجیکستان است.
این ولسوالی از چند سال به این سو به دلیل ذخایر 
میانه  آسیای  به  مخدر  مواد  ترانزیت  مسیر  و  طال 

دست خوش ناامنی بوده است.
ناامنی  این  اصلی  عامالن  که  می گوید  هجری  جواد 

تفنگ داران غیرمسوول در ولسوالی چاه آب هستند.
به گفته او، فعالیت این تفنگ داران غیرمسوول به نفوذ 
جنگ جویان طالبان در این ولسوالی زمینه داده است 
و اکنون این ولسوالی را تا مرز سقوط پیش برده است.

گفته می شود که این تفنگ داران در مرکز کشور از 
حامیان قدرت مند برخوردار هستند.

افضل شامل نماینده تخار در مجلس سنا و بشیر قانت 
از زورمندان محلی، دو چهره ای است که پیش از این به 
ناامن سازی ولسوالی چاه آب متهم شده اند و بارها بین 

تفنگ داران دو طرف درگیری رخ داده است.
این درگیری ها تلفاتی نیز به همراه داشته است.

پیشتر مقامات محلی تخار گفته بودند که این دو نفر 
بر سر تصرف معدن طالی »نورآبه« و کنترل مسیر 
با هم درگیری  این ولسوالی  ترانزیت مواد مخدر در 

دارند.
اتهامات را رد  افضل شامل و بشیر قانت هر دو این 

کرده اند.
به  چاه آب  به  حمله  کنار  در  طالبان  جنگ جویان 
ولسوالی های درقد، ینگی قلعه و بهارک والیت تخار 

نیز حمله کرده اند.
یک منبع محلی در صحبت با روزنامه ۸صبح، تأیید 
کرد که در حمله این جنگ جویان به ولسوالی درقد 

۱۲ نیروی امنیتی کشته شده اند.
به گفته این منبع، درگیری ها ناوقت پنج شنبه شب در 
تا کنون به صورت کامل  این ولسوالی ها آغاز شد و 

فروکش نکرده است.
وضعیت امنیتی در تخار در سال های پسین ناآرام بوده 

است.
طالبان  جنگ جویان  که  می گویند  محلی  مقامات 
برای حمله به تخار عمدتاً از والیات بغالن و کندز در 
هم جواری این والیت اقدام می کنند. بغالن و کندز از 

والیات به شدت ناآرام کشور است.

بر عملیات زمینی، حمله های هوایی نیز نیروهای دولتی 
را حمایت می کند.

مقام های محلی از این عملیات به نام »پامیر ۲۰۷« یاد 
می کنند که از سمت پنجشیر طرف کران و منجان، از 
ولسوالی  از  و  یمگان  ولسوالی  به سوی  ولسوالی جرم 

بهارک به استقامت ولسوالی وردوج آغاز شده است.
در همین حال، قول اردوی ۲۱۷ پامیر در اعالمیه ای 
گفته است که در پی اجرای عملیات پامیر ۲۰۷ حدود 
۳۰ نفر از جنگ جویان و فرماندهان گروه طالبان کشته 
برداشته اند.  زخم  نیز  دیگر  نفر   ۱۷ حدود  و  شده اند 
کشته گان  میان  در  اردو،  قول  این  معلومات  براساس 
نیز  طالبان  گروه  عضو  خارجی  شهروندان  از  شماری 

شامل هستند.
ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان در پی یک حمله 
گروهی طالبان در بیست وپنجم ماه سرطان سال جاری 
به دست این گروه سقوط کرد. ولسوالی کران و منجان 
دارای منابع سرشار طبیعی از جمله الجورد است. این 
و  است  طالبان  کنترل  در  حاضر  حال  در  نیز  معدن 
براساس گزارش ها این گروه سرگرم استخراج الجورد از 

این معدن می باشد.
قابل یادآوری است که درگیری بر سر تصرف معدن کران 
و منجان بدخشان از چند سال به این سو جریان دارد. در 
گذشته به دلیل درگیری دو فرمانده محلی برای تصرف 

این معدن، شماری کشته و شماری زخمی شده بودند.

حمله طالبان به ولسوالی چاه آب والیت تخار 
عقب زده شد

نیروهای دولتی بخش هایی از ولسوالی کران و 
منجان را از نزد طالبان پس گرفتند

نبشت زن 
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دستگاه های  انتقال  روند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انگشت نگاری را »برخالف راه کار تعریف شده در قانون 
از سوی نهادهای معتبر  انتخابات و بدون آزمایش آن 
نهادهای  و  سیاسی  احزاب  است.  کرده  آغاز  داخلی«، 
ناظر بر روند انتخابات به عنوان »مراجع معتبر« داخلی 
می گویند، دستگاه های انگشت نگاری در آزمون نخست 
کارکرد قناعت بخش نداشت و از همین رو الزم بود پیش 

از انتقال آن ها به والیات مجددا بررسی می شد. 
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان )فیفا( روز جمعه، هشتم سنبله در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت، پس از تثبیت مشکل تخنیکی در 
دستگاه های انگشت نگاری، شرکت »درمالوگ« آلمانی 
تعهد سپرد که این مشکل تخنیکی را پیش از انتقال 
از کابل به والیات، برطرف خواهند ساخت.  دستگاه ها 
آقای رشید افزود، کمیسیون مستقل انتخابات اما فرصت 
بررسی مجدد این دستگاه ها را برای نهادهای ناظر بر 
روند انتخابات فراهم نکرده است. هم چنان محمد ناطقی، 
عضو کمیته سیاسی احزاب می گوید، تا کنون تغییرات 
به میان آمده در نرم افزار دستگاه های انگشت نگاری با 

احزاب سیاسی در میان گذاشته نشده است.
این در حالی است که قانون انتخابات استفاده از فناوری 
انگشت نگاری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را 
تأکید  و  دانسته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مکلفیت 
جمله  از  داخلی«  معتبر  »نهادهای  که  است  کرده 
باید  انتخابات و احزاب سیاسی  بر روند  ناظر  نهادهای 
آزمایش  استفاده،  از  پیش  را  دستگاه ها  این  درستی 

ریاست  انتخابات  نامزد  هفده  میان  از  نامزد  نه  تنها 
کمپین های  مالی  مصارف  ابتدایی  گزارش  جمهوری 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  انتخاباتی شان 
مالی  امور  تنظیم  داخلی  کارشیوه  اساس  بر  سپرده اند. 
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، دسته های 
انتخاباتی مکلف هستند که از مصارف مالی کمپین های 
انتخاباتی شان در جریان دو ماه کارزارهای انتخاباتی در 
دو نوبت به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند. 
طبق ماده هفتم کارشیوه داخلی بخش تنظیم امور مالی 
مبارزات انتخاباتی نامزدان، گزارش نخست در روزهای 
تا هشتم  انتخاباتی )چهارم  تا ۳5 دوره ی مبارزات   ۳۰
ماه سنبله سال جاری( و گزارش دومی باید در دوره ی 
اختیار  در  انتخابات(  روز  از  قبل  ساعت   4۸( سکوت 

کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  حال،  این  با 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  اکثر  که  می گویند 
مستقل  کمیسیون  به  را  انتخاباتی شان  مالی  گزارش 
نخست  گزارش  باید  که  حالی  در  نسپرده اند؛  انتخابات 
مصارف مالی همه نامزدان روز جمعه، هشتم سنبله، به 

این کمیسیون می رسید. 

رییس بخش حقوق کمیسیون مستقل  نوری،  جعفر  علی 
انتخابات، روز جمعه، هشتم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت 
دیگر  تن  هفت  و  نجرابی،  غالم فاروق  تورسن،  حکیم  که 
که نام های شان امروز نشر می شود، نُه نامزدی هستند که 
گزارش ابتدایی شان را به این کمیسیون سپرده اند. رییس 
امیداوری  ابراز  انتخابات  بخش حقوق کمیسیون مستقل 
گزارش های  نیز  باقی مانده  نامزدان  شب  آخر  تا  که  کرد 
ابتدایی مصارف مالی شان را در اختیار کمیسیون مستقل 

انتخابات قرار دهند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، سقف 
هزینه دو ماه کارزارهای انتخاباتی برای هر نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری را حدود 44۲ میلیون افغانی تعیین کرده 
است. بر اساس طرزالعمل انتخاباتی، مصرف بیش از سقف 
تعیین شده، تخطی شمرده می شود. از این رو کمیسیون 
مستقل انتخابات مکلف است که میزان مصارف کارزارهای 
انتخابات  نامزدان  تا  کند  ارزیابی  و  نظارت  را  انتخاباتی 
ریاست جمهوری، بیش از سقف تعیین شده مصرف نکنند. 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزارهای  جریان  در 
۲۰۱4 میالدی، سقف هزینه کارزارهای انتخاباتی برای هر 
نامزد حدود ۱۰ میلیون افغانی پیش بینی شده بود؛ اما در 

انتخابات کنونی این رقم به 44۲ میلیون افغانی افزایش 
یافته است. 

عدم  انتخابات،  روند  بر  ناظر  نهادهای  حال  همین  در 
ارایه گزارش مصارف مالی کمپین های انتخاباتی از سوی 
نامزدان  داده می گویند که  قرار  انتقاد  مورد  را  نامزدان 
یوسف رشید،  بی توجه اند.  انتخابات  کارشیوه  به  نسبت 
افغانستان  آزاد و عادالنه  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 
یا »فیفا« در صحبت با روز نامه ۸صبح گفت که گزارش 
نادیده  انتخاباتی،  کمپین های  مصارف  میزان  از  ندادن 
گرفتن اصول پروسه انتخابات است. او تصریح کرد که 
عایدات  در قسمت  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
و مصارف شان مشکل دارند، از این رو آماده حساب دهی 
آقای  به گفته  نیستند.  انتخابات  به کمیسیون مستقل 
به  و  کنند  وقت کشی  که  تالش اند  در  نامزدان  رشید، 

نحوی برای شان وقت بخرند تا ساخته کاری کنند. 
و  شفاف  که  کاری  کرد،  تصریح  فیفا  اجرایی  رییس 
و  قانون  مطابق  باشد،  گرفته  صورت  تقلب  از  عاری 
وجود  مشکل  »حتماً  گفت:  او  می رود.  پیش   به  اصول 
دارد و نامزدان هراس دارند که اگر در این مقطع حساب 
دهند، ممکن است که اشتباهات را نشان دهند که فردا 

حساب دهی آن مشکل شود.« او نامزدان را متهم کرد که 
اکنون در تالش اند تا گزارشی را آماده کنند که اصاًل قابل 

اعتبار و باور نباشد.
نامزدان براساس  از سویی هم یادآور شد که  آقای رشید 
کارشیوه انتخابات مکلف اند به کمیسیون مستقل انتخابات 
انتخاباتی شان گزارش دهند.  از مصارف مالی کمپین های 
هم چنان برای کمیسیون مستقل انتخابات مشخص کنند 
که منابع مالی خود را از کجا آورده اند و به چه میزان در 

کارزارهای انتخاباتی شان مصرف کرده اند.
آغاز شد.  انتخاباتی در ششم اسد سال جاری  کارزارهای 
قرار است این کارزارها تا چهارم ماه میزان ادامه پیدا کند. 
این روند تاکنون آن چنان که انتظار می رفت، گسترده نبوده 
را  انتخاباتی شان  کارزارهای  که  نامزدان  از  شماری  است. 
آغاز کرده اند، سراسری نبوده و تنها در کابل و شماری از 

والیات محدود برنامه های کمپینی داشته اند. 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار 
شود. در این دور انتخابات ۱۸ برای احراز کرسی ریاست 
جمهوری نامزد کرده بودند. از این میان با پیوستن زلمی 
رسول به دسته ی انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری اشرف 

غنی، شمار این نامزدان به ۱۷ تن کاهش یافت.

نخست برخی از این مواد دیروز )جمعه( به والیت های 
هرات، فراه و بادغیس در غرب کشور انتقال یافت و مواد 
والیات دیگر نیز به موقع انتقال خواهد یافت. بر اساس 
تقویم انتخابات این روند تا ۲۲ سنبله ادامه خواهد یافت. 
انتقال  روند  حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دستگاه های انگشت نگاری را از دفتر مرکزی به دفترهای 
والیتی آغاز کرده است که در آزمون هفته قبلی ثابت 
شده است که این دستگاه ها قابلیت جلوگیری از آرای 
تکراری را ندارد. نهادهای ناظر و احزاب سیاسی که در 
نشست آزمایش این دستگاه ها حضور داشتند، گفته اند 
انگشتان  و  چهره  شناختن  توانایی  دستگاه ها  این  که 
رأی دهنده گان را ندارد و یک فرد می تواند با استفاده از 

یک دستگاه چندین مراتب رأی بدهد. 

جلوگیری آرای تکراری توسط سرور
بر اساس توافق نامه سه جانبه کمیسیون مستقل انتخابات، 
و  شناسایی  روند  سیاسی،  احزاب  و  درمالوگ  شرکت 
به  انگشت نگاری  دستگاه های  از  تکراری  آرای  تفکیک 
سیستم مرکزی محول شده است. نوررحمان اخالقی، 
آن چنانی  می گوید،  جمعیت  حزب  رهبری  عضو 
شرکت  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  که 
دستگاه ها  این  تازه  نرم افزار  سپرده اند،  تعهد  درمالوگ 
توانایی تفکیک آرای تکراری را تا حد زیادی دارا خواهد 
برای  الزم  ظرفیت  دستگاه ها  این  کمره های  اما  بود، 
شناسایی رأی دهنده گان تکراری را ندارد. آقای اخالقی 
هم چنان افزود، بر اساس توافقی که با کمیسیون مستقل 

است:  آمده  قانون  این  نوزدهم  ماده  دوم  فقره  در  کنند. 
»کمیسیون مکلف است به منظور تسریع پروسه انتخابات 
همه  که  نمایند  اتخاذ  را  تدابیری  شفافیت،  تامین  و 
تشخیص  و  نام  ثبت  شمول  به  انتخابات  پروسه  مراحل 
از  استفاده  با  مربوطه  طرزالعمل  مطابق  رأی دهنده گان 
مصون  طور  بایومتریک  تکنولوژی  و  الکترونیک  سیستم 
صورت گیرد.« هم چنان فقره سوم این ماده افزوده است 
که »کمیسیون مکلّف است سیستم مندرج فقره دوم این 
ماده ]دستگاه های انگشت نگاری[ را قبل از استفاده، توسط 
مراجع با اعتبار ملی و بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد.«

کمیسیون مستقل انتخابات، اما برخالف این بخش قانون 
حساس  مواد  انتقال  روند  که  کرده اند  اعالم  انتخابات 
دفتر  از  انگشت نگاری  دستگاه های  شمول  به  انتخاباتی 
مرکزی به دفترهای والیتی این کمیسیون آغاز شده است. 
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب رحمان 
انتقال دستگاه های انگشت نگاری  انتخابات می گوید روند 
سیاسی  احزاب  با  کمیسیون  این  سه جانبه  توافق  طبق 
به  می گیرد.  صورت  آلمانی  درمالوگ  شرکت  نماینده  و 
دستگاه های  نرم افزار  حاضر  حال  در  ننگ،  آقای  سخن 
از  آن  انتقال  روند  و  »آپدیت« شده  به روز  انگشت نگاری 
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به والیات آغاز 

شده است. 
رنگ  رأی دهی،  برگه های  شامل  انتخاباتی  حساس  مواد 
آرا،  نتایج  جدول  انگشت نگاری،  دستگاه های  انگشتان، 
می باشد.  شکایات  برگه های  و  رأی دهنده گان  فهرست 
انتخابات می گویند، در گام  مسووالن کمیسیون مستقل 

انتخابات صورت گرفته است، در صورتی که دستگاه های 
نتواند آرای تکراری را شناسایی و تفکیک  انگشت نگاری 
کند، نرم افزار نصب شده در سیستم مرکزی آرای تکراری 

را شناسایی و تفکیک خواهد کرد. 
بر اساس این توافق نامه، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
نیز هم مانند کمیسیون مستقل انتخابات دسترسی الزم به 
سیستم مرکزی و جدول نتایج انتخابات را دارا خواهند بود. 
در متن این توافق نامه هم چنان آمده است که به شمول 
کمیسیون مستقل انتخابات، هیچ کسی حق ویرایش و یا 
حذف داده های موجود در سیستم مرکزی )سرور( را ندارد. 
افزون بر این، در انتخابات ششم میزان، فهرست مشخصات 
نیروهای امنیتی و دفاعی که به گونه استثنایی در تمام 
مراکز حق رأی دهی را دارند، نیز در اختیار نامزدان قرار 

خواهد گرفت.
با این همه، قرار است در انتخابات ششم میزان ۳۹ هزار و 
544 دستگاه انگشت نگاری به کار برده شود. این دستگاه ها 
نام »درمالوگ« خریداری شده  به  آلمانی  از یک شرکت 
دستگاه های  از  استفاده  که  است  حالی  در  این  است. 
ناموفق  پارلمانی سال گذشته  انتخابات  انگشت نگاری در 
بوده است. مسووالن پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، 
دلیل نارسایی ها در استفاده از این دستگاه ها را در انتخابات 
کمیسیون  کرده اند.  عنوان  کافی  فرصت  نبود  پارلمانی 
موفق  نیز  یک سال  از  کم تر  چیزی  گذشت  با  اما  اکنون 
نشده است، دستگاه هایی را به کار ببرد که از تکرار آرا در 

روز رأی دهی پیش گیری کند.

دستگاه های بایومتریک بدون 
آزمایش الزم به والیات منتقل 

می شود

تنها نُه نامزد مصارف 
مالی شان را گزارش داده اند

فهیم امین

عبداالحمد حسینی
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کتاب عبدالرحمان عطوان، روزنامه نویس مشهور عرب زبان 
ساکن لندن در مورد گروه داعش/خالفت اسالمی توسط 
آقای حسین احسانی زیر نام »دولت اسالمی« به فارسی 
برگردان شده است. ترجمه ی آقای احسانی را انستیتوت 
مطالعات استراتژیک افغانستان چاپ و منتشر کرده است. 
برگردان  فارسی  به  عربی  از  را  کتاب  این  احسانی  آقای 
گذشته  در  کتاب،  نویسنده ی  عطوان،  آقای  است.  کرده 
مصاحبه های حضوری با بن الدن و ایمن الظواهری کرده 
نیروهای جهادیستی  القاعده و  اول  به منابع دست  بود و 
نیروهای  علیه  عراق  در  سقوط صدام حسین  از  پس  که 
دلیل  همین  به  داشت.  دسترسی  می جنگیدند،  امریکایی 
است که کتاب عبدالرحمان عطوان دارای اطالعات جالب 
اسالمی/ خالفت  گروه  ظهور  از  روشن  تصویری  و  است 

در  کتاب  این  عربی  نسخه ی  می دهد.  دست  به  داعش 
آواخر سال ۲۰۱4  که خالفت اسالمی/داعش هنوز قلمرو 
وسیعی را در عراق و سوریه به دست داشت، منتشر شده 
شدن  نیرومند  و  شکل گیری  داستان  کتاب  این  در  بود. 
داده  توضیح  تمام  به وضوح  اسالمی  داعش/خالفت  گروه 
گروه  این  شاخه های  از  یکی  که  آن جایی  از  است.  شده 
قربانی می گیرد،  عام  از مردم  و  است  فعال  افغانستان  در 
دانستن داستان شکل گیری داعش خیلی ضروری است. تا 
کنون کتاب پرمغز و قابل اعتبار در مورد ظهور این گروه، 

در کابل منتشر نشده بود. 
داعش/خالفت  گروه  ظهور  تاریخ  که  است  این  جالب 
اسالمی به افغانستان هم ربط دارد. افغانستان صرف قربانی 
بلکه  نیست،   اسالمی  داعش/خالفت  گروه  ظهور  تبعات 
آغاز می شود.  افغانستان  از  گروه  این  داستان شکل گیری 
عبدالرحمان عطوان به این موضوع در کتابش به تفصیل 
پرداخته است. در سال ۱۹۹۹ بود که ابومصعب الزرقاوی، 
 اسالمیست  فرقه گرای اردنی، به افغانستان آمد تا با القاعده 
یک جا شود. او برنامه داشت تا هسته های جهادیستی را در 
عراق،  سوریه و اردن فعال سازد و به جنگ حکومت های 
زرقاوی  داعیه ی  برود.  غربی شان  متحدان  و  کشورها  آن 
که  بود  باور  این  به  زرقاوی  نمی شد.  خالصه  امر  این  به 

تا  هستند  آشنا  بیش تر  »جنگ«  با  افغانستان  در  مردم 
»صلح«، با »خشونت« بیش تر دست و پنجه نرم می کنند تا 
»مدارا و رفق«، با »مرگ« بیش تر مأنوس اند تا »حیات«، با 
»درد و رنج زیستن« بیش تر معروف اند تا »رفاه و آرامش« 
و در نهایت با »ماتم« بیش تر دم ساز اند تا »موسیقی دلنواز 

و مسرت بخش«.
کشوری که نامش با فقر، مواد مخدر، نقض گسترده حقوق 
بشر و بیش تر از همه با جنگ و خشونت گره خورده است. 
این درهم تنیده گی نتیجه وقوع جنگ و خشونت در برخی 
بلکه  نیست،  افغانستان  در  تاریخی  برجسته  فرازهای  از 
نکبت بار  و  شوم  پدیده  تداوم  و  استمرار  تکرار،  محصول 

جنگ درون کشوری در طول تاریخ این سرزمین است.
افغانستان«  و  »جنگ  نامیمون  ترکیب  ترتیب،  این  به    
برآیند قضیه جزییه یا اتفاقیه نیست زیرا همه کشورها، به 
شمول کشورهای دموکراتیک و استبدادی اندکی خشونت 
اما  رسانده اند،  ثبت  به  خودشان  کارنامه  در  را  جنگ  و 
هیچ گاهی نام آنان با جنگ و خشونت هم بسته و پیوسته 
زمینه کشوری منحصر  این  در  افغانستان  اما  است.  نشده 
افغانستان و جنگ  پیوستاری  استثنا است،  فرد و یک  به 
حکایت گر نهادینه شدن جنگ در زنده گی مردمان ساکن 

یا  استمرار  و  تکرار  دلیل  به  است.  جغرافیایی  حوزه  این  در 
به  خشونت  و  جنگ  تأسف،  با  که  است  نهادینه گی  همان 
مثابه ی سبک زنده گی در این سامان بروز و ظهور یافته است.

و  کند  منقبض  را  بدن ها  الیاف  تا  بوزد  بادی  است  کافی 
تهور خلق کند و از آن پس انفجار نشانه شجاعت محسوب 
گردد. مردم در افغانستان، همواره برای آزادی جنگیده اند اما 
هیچ زمانی آن را در آغوش نگرفته اند. تشنه امنیت بوده اند اما 

هیچ گاهی آن را تجربه و لمس نکرده اند.
با صحنه های واقعی کشمکش و نزاع بیش تر گرایش دارند تا 
رویت فلم های تخیلی، با صراحت بیش تر در گیر اند تا کنایه 
و استعاره و مسیر زنده گی مردم در این سرزمین، مستقیم و 
عاری از پیچ خورده گی است. تضادها کاماًل مستقیم اند و حب 

و بغض ها بی تکلف و به دور از تیره گی اند.
سبک زنده گی شماری از مردم افغانستان همیشه سوژه های 
است،  بوده  غیره  و  هالیوودی  مستندسازان  برای  مناسبی 
برخی مهمان نواز اند اما در شرایط خاصی، سنگ دل و بی رحم.

جان  حفظ  خاطر  به  که  نبود  عمر  مال  تنها  افغانستان  در 
بر  وی  »حواریون«  و  بن الدن«  »اسامه  ناخوانده اش  مهمان 
خرمن هستی مردم افغانستان آتش افروخت و سخاوت مندانه 
از  بسیاری  بلکه  داد،  قرار  گرگان  پنجه ی  در  را  افغانستان 

دولت مردان منافع ملی را در پیش پای منافع قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای قربانی نموده اند.

و  اجتماعی  هم بسته گی  به  افغانستان  در  همواره  واگرایی 
ملی چربیده و قوم گرایی مفرط، پروژه های کالن ملت سازی 
با  از این رو همیشه  و دولت سازی را ساقط ساخته است. 

دولت های ورشکسته و ناکارآمد مواجه بوده ایم.
هستیم،  امنیتی  استراتژی  هرگونه  فاقد  افغانستان  در  ما 
پویش های  و  وضعیت  بهبودی  به  امیدی  هیچ  رو  این  از 
امنیتی نیست. به روزمره گی عادت نموده ایم، لذا هیچ گونه 
افق روشن در انتظار ما نیست. به جای این که عالج واقعه 
سهراب  مرگ  از  پس  نوش داروی  به  کنیم،  وقوع  از  قبل 
در  اما  می زنیم  دست وپا  خون  دریای  در  کرده ایم،  عادت 
فکر کشتی نجات نیستیم یا در همان کشتی ای که هستیم 

سوراخ می کنیم.
 تروریست ها، صبح و شام شیپور و گیتار مرگ می نوازند، 
اما ما گوش ها را پنبه می کنیم و چشم های مان را می بندیم 
و خودمان را به تغافل می زنیم، گویا »شتردیدی ندیدی«.

سوراخ  یک  از  و  نگرفته ایم  درس  گذشته  از  هیچ گاهی 
افعی گزیده شدیم.  مارهای  نیش زهرآگین  با  بار  چندین 
بر تروریست های خنجر به دست و دشمنان امنیت ترحم 

بر  ستم کاری  کار  این   بدانیم  این که  بدون  می داریم،  روا 
بی چاره گان و ستم دیده گان است. این سبک زنده گی ما سبک 
زنده گی عادی و نورمال نیست، کاماًل غیر استندارد و نشانه ای 
از بیماری های تراکم یافته در الیه های جامعه ما است، روزی 
قطعه  قطعه  شاهد  و  نکشیم  بردوش  را  جنازه ای  که  نیست 
نمی خورد،  تکان  آب  از  آب  اما  نباشیم،  شدن هم وطن خود 
ما انتحار و انفجار تسلیت می گوییم و برای شرکت در محفل 
بلکه  نیست،  ممدوح  عادت  این  کرده ایم.  عادت  شهدا  ختم 

بسیار وقیح است.
این عادت ریشه در قساوت قلبی ما و بی تفاوتی ما دارد. باید 
اطمینان داشته باشیم که ترک عادت موجب مرض نیست، 
بلکه سالمتی اجتماعی را به همراه دارد و ما می توانیم برای 

ترک این عادت ها قدم بر داریم.
را  چشم های مان  بسازیم،  نو  از  را  اندیشه های مان  بیاییم 
بشوییم و به افغانستان جور دیگر ببینیم. کاری کنیم که کم تر 

جنازه بردوش بکشیم، کم تر فاجعه ببینیم و دیرتر بمیریم.
رژه  ما  ببینیم مرگ جلو چشمان  اگر  است که  بیماری  این 
می رود و دشمنان افغانستان در انظار حیرت زده ما مانور مرگ 
را  دهیم، خدا  قهقهه سر  بخندیدم،  مستانه وار  ما  و  می دهد 

سپاس گزار باشیم که زنده ایم.

شد  نخواهد  حل  متحده  ایاالت  با  حسین  صدام  مشکل 
امریکا برای سرنگونی صدام، نیروهای نظامی  و به زودی 
خودش را به عراق می فرستد. این وضعیت را زرقاوی یک 
فرصت می دانست. ایاالت متحده به عراق حمله کرد،  صدام 
حسین بازداشت شد و زرقاوی شبکه ی خودش را در عراق 

فعال ساخت. 
که  بود  باور  این  به  امریکا  با  جنگش  شروع  از  زرقاوی 
فرقه ای  نبرد  به  و  دهد  گسترش  عراق  در  را  جنگ  باید 
و  برسد  اوجش  به  عراق  در  بی ثباتی  تا  بزند  دامن  هم 
و  زرقاوی  آن کشور شود.  ترک  به  مجبور  متحده  ایاالت 
هم باورانش سخت به روایت های آخر زمانی باورمند بودند. 
آنان به این باور بودند که بر مبنای روایت های آخر زمانی، 
و  مسیحیان  جنگ  سوریه  و  عراق  به  مربوط  مناطق  در 
ظهور  موعود  مهدی  می گیرد،  در  جهادیست  مسلمانان 
می کند و بعد با لشکر جهادیستی ای که از سمت خراسان 
و هند می آید، یک جا می شود و به بیت المقدس می رود و 
بعد سراسر جهان به دست جهادیست ها می افتد. حمله ی 
و  ذهن  در  را  زمانی  آخر  روایت  به  باور  عراق،  به  امریکا 
او مسلمانان شیعه مذهب  ضمیر زرقاوی عمیق تر ساخت. 
آنان  را هم دست »دجال« می دانست و تصور می کرد که 
برپایی  برای  نیروهایی هستند که در آخر زمان  دشمنان 
امپراتوری جهادیستی در سراسر جهان،  مبارزه می کنند. 
زودتر  هرچه  باید  که  بودند  معتقد  هم باورانش  و  زرقاوی 
در عراق یک خالفت اعالم شود تا با ظهور مهدی موعود، 
در  القاعده  کلیدی  رهبران  اما  یابد.  گسترش  آن  قلمرو 
آخرزمانی  باورهای  و  فرقه گرایانه  آجندای  با  پاکستان 
جنگ های  روایت  هم  القاعده  رهبران  داشتند.  مشکل  او 
آخر زمانی را قبول داشتند،  اما آن را برجسته نمی کردند. 
اول  باید  که  بودند  باور  این  به  القاعده  کلیدی  رهبران 
به  مجبور  متحده  ایاالت  و  کند  سقوط  مدرن  دولت های 
کشورهای  در  امارت ها  بعد  گردد،  خاورمیانه  از  خروج 
مختلف تأسیس شود و بعد این امارت ها به هم دیگر وصل 
شود. از نظر آنان وصل شدن امارت ها، زمینه ی شکل گیری 
خالفت را فراهم می کرد. خالفت مورد نظر آنان هم یک 

هم  دست  به  دست  غرب  دنیای  با  شیعه مذهب  مسلمانان 
سنی  توتالیتر  امپراتوری  یک  شکل گیری  جلو  تا  داده اند 
فرقه ای  تروریسم  به  آغاز  از همان  او  بگیرند.  را  جهادیستی 
نظر می رسد که  به  باور داشت.  دادن شیعیان  قرار  و هدف 
او  فرقه گرایانه ی  با آجندای  القاعده در سال ۱۹۹۹  رهبران 
هم سو نشدند، ولی برای  او در هرات اردوگاه آموزشی فراهم 
کردند تا جهادیست های جوان اردنی و سوری را جذب کند 
این  القاعده  برنامه ی  اردوگاه آموزش دهد.  را در آن  آنان  و 
بود که به وسیله ی زرقاوی شمار طرف داران اردنی و سوری 
بتواند در آن کشور ها هسته های  تا  افزایش دهد  را  خودش 

خوابیده و شبکه های حمایتی ایجاد کند. 
در سال ۱۹۹۹ القاعده عضو اردنی و سوری کم تر داشت. با 
آن که مادر بن الدن از سوریه است و خودش هم در دوران 
عضو  القاعده  ولی  بود،  سوریه  اخوان المسلمون  عضو  جوانی 
آن  که  السوری  ابومصعب  مثل  داشت. کسانی  سوری کم تر 
نبودند.  القاعده  عضو  نیز  بودند،   فعال  افغانستان  در  زمان 
در  هم  کتابی  که  السوری  ابومصعب  که  می شود  گفته 
مذمت آقای حکمتیار نوشته است،  همیشه به گروه طالبان 
توصیه می کرد که فعالیت های بن الدن را محدود کند. مثل 
ابومصعب السوری گروه ها و جنگ جویان عرب دیگر هم در 
اما  نداشتند.  را  القاعده  عضویت  که  بودند  فعال  افغانستان 
ترور  ضد  جهانی  ایتالف  حمله ی  و  سپتامبر   ۱۱ حادثه ی 
جنگ جویان  همه ی  که  شد  سبب  القاعده،  اردوگاه های  به 
القاعده  به  افغانستان حضور داشتند،   عربی که آن زمان در 
بپیوندند. زرقاوی هم پس از ۱۱ سپتامبر و سقوط حکومت 
طالبان به ایران رفت و در مناطق کردنشین این کشور که با 
عراق متصل است، مستقر شد. زرقاوی قبل از ۱۱ سپتامبر 
با یک گروه جهادیست کرد که در دهکده ها و کوه پایه های 
کردستان عراق فعال بود،  نیز تماس و مراوده داشت. حضور 
او در مناطق کردنشین ایران سبب شد که ارتباط او با این 
رهبران  از  یکی  سیف العدل،  با  زرقاوی  شود.  بیش تر  گروه 
کلیدی القاعده، نیز در تماس بود و به حمایت او در شروع 
سال ۲۰۰۳ یک شبکه ی خوابیده ی جهادیست را در عراق 
که  بودند  یافته  اطالع  رسانه ها  از طریق  آنان  کرد.  تأسیس 

امپراتوری جهادیستی توتالیتر بود که مشروعیت خودش را 
از دین می گرفت. رهبران کلیدی القاعده به این باور بودند که 
این گروه برای سرنگونی دولت های مدرن و خروج نیروهای 
امریکایی از خاورمیانه،  به حمایت وسیع توده ها نیاز دارد، نه 
باور  به  نبود.  باور  این  به  زرقاوی  فرقه ای؛  اما  به جنگ های 
او، آخر زمان فرا رسیده بود و باید خالفت در عراق به میان 

می آمد. 
ادامه دادند ،  را  او  پیروانش داعیه ی  با کشته شدن زرقاوی، 
از القاعده انشعاب کردند و به اعالم خالفت دست زدند. در 
ادعای خالفت  البغدادی  ابوبکر  بعد  و  البغدادی  ابوعمر  آغاز 
ایدیولوژیک کردند. با خروج نیروهای امریکایی از عراق،  بهار 
عربی،  مرگ بن الدن و اتفاق های دیگر خالیی در عراق به 
و  کرد  پر  را  آن  اسالمی  داعش/خالفت  گروه  که  آمد  میان 
عراق  در  داعش  گروه  ظهور  یافت.  دست  وسیعی  قلمرو  به 
و سوریه از نظر تاریخی با ظهور خالفت عباسی نیز شباهت 
و  شد  عباسی  خالفت  تشکیل  به  منجر  که  جنبشی  دارد. 
در حوالی سال ۷5۰ میالدی اموی ها را ساقط کرد،  از نظر 
سمبولیسم، رنگ پرچم،  روایت آخر زمانی و خون ریزی در 
قلمرو عراق و سوریه،  با ظهور داعش شبیه است. با تسخیر 
داعش،  خالفت  توسط  سوریه  و  عراق  قلمرو  از  بخش هایی 
گروه  با  و  آمدند  قلمرو  این  به  کشور   ۹۰ از  جهادیست ها 
خالفت اسالمی/داعش پیوستند. مرگ مال محمدعمر در سال 
از جنگ جویان سلفی طالبان  ۲۰۱۳ سبب شد که شماری 
این  خراسان  شاخه ی  و  کنند  بیعت  داعش  خالفت  با  نیز 
گروه را در افغانستان به وجود بیاورند. شاخه ی خراسان گروه 
افغانستان مثل زرقاوی آجندای فرقه گرایانه دارد  داعش در 
عطوان  عبدالرحمان  کتاب  در  می کند.  حمله  شیعیان  به  و 
با  داستان  است،  این  کرده  ترجمه  را  آن  احسانی  آقای  که 
تفصیل و دقت همراه با معرفی منابع آن، توضیح داده شده 
است. نگرانی عمده در حال حاضر این است که پس از پایان 
مذاکره با طالبان و راه افتادن روند حل سیاسی جنگ،  برخی 
از جنگ جویان طالبان به داعش بپیوندند و فصل جدیدی از 

درگیری آغاز شود.

قصه ی ظهور خالفت داعش

روایت تلخ زنده گی در 
»افغانستان«

فردوس

محمدعارف فصیحی دولت شاهی، استاد دانشگاه



د  تیم  افغانستان،  برتر  لیگ  دوم  هفته  در 
سپین غر بازان با نتیجه 4 بر 1 از سد اباسین 
سپی گذشت. در حالی که تیم اباسین سپی 
د  بازیکنان  بود،  میدان  برنده   ۷۰ دقیقه  تا 
پایانی،  دقایق  گول های  با  بازان  غر  سپین 

توانستند سه امتیاز را به دست آورند.

برتر  لیگ  دوم  هفته  دیدارهای  از  یکی  در 
هریرود  طوفان  تیم  افغانستان،  فوتبال 
توانست 3 بر 2 از سد موج های آمو بگذرد.

نبی  را  هریرود  طوفان  تیم  گول های 
رحمت اهلل  و  احمدی  حسیب  اسحاق زی، 

خیرخواه به ثمر رساند.

تیم شاهین آسمایی با نتیجه 2 بر 1  تیم د 
اسپین غر بازان را شکست داد. تیم شاهین 
از دو دیدار در  امتیاز  با کسب 6  آسمایی 
دارد.  رقابت ها حضور  این  دوم  گروه  صدر 
د  برابر  در  بعد  هفته  است  قرار  تیم  این 

اباسین سپی صف آرایی کند.

برای  افغانستان  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 
المللی  بین  جام  رقابت های  در  حضور 
همه  رقابت ها  این  شد.  هند  روانه  سبروتو 
تیم   32 میان  هند  معارف  سوی  از  ساله 
برگزار می شود و چند تیم از آسیای مرکزی 

نیز در آن اشتراک می کنند.

پیروزی  با  14 سال کشور  فوتبال  ملی  تیم 
در برابر حریف هندی اش به نیمه نهایی جام 
رقابت  این  یافت.  راه  سبروتو  المللی  بین 
فوتبال  ملی  تیم  حضور  با  ساله  همه  ها 
برگزار  هندی  های  باشگاه  و  افغانستان 

می شود.

باشگاه  میانی  مدافع  دایک،  فن  ویرجیل 
لیورپول باالتر از لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا 
توانست  گذشته  سال  وی  شد.  انتخاب 
لیگ  قهرمانی  عنوان  به  باشگاهش  با 

قهرمانان اروپا دست یابد. 

ادن هازاد، مهاجم کناری باشگاه ریال 
مادرید بهترین بازیکن لیگ اروپا لقب 

گرفت. وی فصل گذشته توانست با باشگاه 
چلسی انگلستان به مقام قهرمانی در لیگ 

اروپا دست یابد. 

قرار است در جذاب ترین دیدار از هفته دوم 
یوونتوس  تیم های  امشب  ایتالیا،  آ  سری 
در  کنند.  صف آرایی  هم  برابر  در  ناپولی  و 
هفته اول این رقابت ها، تیم یوونتوس در با 
یک گول از سد پارما گذشت و ناپولی نیز 

چهار بر سه فیورنتینا را شکست داد.

تیم  کناری  مهاجم  سانچز،  الکسس 
تیم  به  قرضی  انتقال  در  یونایتد  منچستر 
زیر  وی  است  قرار  پیوست.   میالن  اینتر 
نظر آنتونیو ُکنته برای یک فصل در ترکیب 
اینتر به میدان رود. سانچز پیش از این یک 

بار در تکیب 

لیگ  به  راهیابی  دیدارهای  آخرین  در 
قهرمانان اروپا، آژاکس توانست با شکست 
راه  اروپا  قهرمانان  لیگ  به  آپویل  دادن 
یافت. در این دیدار، ادسون آلوارز و دوشان 

تادیچ برای تیم آژاکس گول زنی کردند.

 خبرهای کوتاه ورزشی

در  غرق  کابل  که  زمانی  در  درست  است،  عجیبی  دنیای 
خون و آتش است و مردم پایتخت افغانستان از انتحاری های 
پی در پی درمانده و خسته اند، یک پسر مهاجر در باالترین 
سطح فوتبال جهان و در یکی از معتبرترین لیگ های جهان 

می درخشد و با هنرش چشم ها را به خود خیره می کند.
ندیم امیری، بازیکنی که این روزها در بوندسلیگا می درخشد، 
فرزند همین سرزمین است. بازیکنی با اصالتی از سرزمین 
زخم خورده ی افغانستان که حاال در بایر لورکوزن حضور دارد. 
پدر و مادر او در دهه هشتاد افغانستان جنگ زده را به مقصد 
اروپا ترک کردند و در آلمان اقامت گزیدند.  ندیم در ۲6 
اوکتوبر ۱۹۹6 در منطقه لودویگشافن آلمان به دنیا آمد. او با 
تالش های والدینش فوتبال را به صورت آکادمیک فرا گرفت. 
حضور در تیم های رده های سنی هافنهایم از سال ۲۰۱۲ و 
عمل کرد فوق العاده او در تیم های پایه این تیم، باعث شد تا 
در سال ۲۰۱5 به تیم بزرگساالن راه یابد. امیری در فصل 
۲۰۱4 - ۲۰۱۳ با هافنهایم قهرمان مسابقات بوندسلیگا در 

رده سنی زیر ۱۹ سال شد. 
علم  و یک  از یک ورزش، یک صنعت  فراتر  امروز  فوتبال 
است و برای رسیدن به موفقیت در مستطیل سبز نیاز به 

لیگ قهرمانان، بزرگ ترین رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا، 
حریفان شان  قهرمانی،  مدعی  تیم های  و  شد  قرعه کشی 
در دور گروهی را شناختند. کارشناسان در کنار لیورپول، 
مدافع عنوان قهرمانی،  از ریال مادرید، بارسلونا، بایرن مونیخ، 
یوونتوس، اتلتیکو مادرید،  منچستر سیتی و پاریس سنت 

ژرمن به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی نام می برند.
گروهی  مرحله  اروپایی،  معتبر  لیگ های  آغاز  با  هم زمان 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نیز قرعه کشی شد. این مراسم 
با حضور نماینده گان باشگاه های حاضر در این رقابت در شهر 
موناکوی فرانسه برگزار شد. قرار است ۳۲ تیم حاضر در این 

رقابت ها، در هشت گروه با هم رقابت کنند.
تیم های حاضر در این رقابت ها در چهار سید قرار گرفتند که با 
توجه به طرح اتحادیه فوتبال اروپا یا »یوفا«، قهرمان های دور 
قبلی لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و سایر لیگ های معتبر 
اروپا در سید اول حضور داشتند. بر اساس قرعه کشی ای که 
در حضور هیأت اتحادیه فوتبال اروپا صورت گرفت، تیم های 
رئال مادرید، پاریس سنت ژرمن، بروژ و گاالتاسرای در گروه 
اول، بایرن مونیخ،  تاتنهام، المپیاکوس و ستاره سرخ بلگراد در 
گروه دوم، منچستر سیتی،  شاختار دونتسک،  دینامو زاگرب و 
آتالنتا در گروه سوم و یوونتوس، اتلتیکو مادرید،  بایر لورکوزن 
و لوکوتیمو مسکو در گروه چهارم این رقابت ها جای گرفتند. 
در سایر گروه ها، لیورپول،  ناپولی، سالزبورگ و خنک در گروه 
پنجم، بارسلونا، بروسیا دورتمند، اینتر میالن و اسالویا پراگ 
در گروه ششم، زنیت،  بنفیکا،  لیون و الیپزیش در گروه هفتم 
و چلسی، آژاکس، والنسیا و لیل در گروه هشتم قرار گرفتند. 

نزدیک کند. امیری که با قرار دادی پنج ساله به بایرلورکوزن 
پیوسته است، در این تیم لباس شماره ۱۱ را بر تن می کند. 
امیری تا به حال موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگساالن 
آلمان نشده است و همین اتفاق خیلی ها را امیدوار به حضور 
او در ترکیب تیم ملی افغانستان کرده است.  او می تواند بین 
افغانستان و آلمان یک تیم را انتخاب کند که با توجه به 
سطح باالی فوتبال این بازیکن حتا اگر او  پیراهن تیم ملی 
آلمان را بر تن کند، برای ما همان ندیم امیری خواهد بود؛ 
همان ندیمی که رگ و ریشه ای از این خاک دارد و عطر وطن 

را می شود با هنرمایی هایش در زمین بازی استشمام کرد.  
مادری اش  سرزمین  مردم  می زند ،  ندیم  که  گولی  هر  با 
با هر  او  از عمق دل می خندند.  احساس غرور می کنند و 
قدمی که به سوی موفقیت بر می دارد، یک ملت را شادمان 

می سازد. 
ندیمی که با همت پدر و مادرش به باالترین سطح فوتبال 
می توانست  که  است  نسلی  نماینده  است،  رسیده  جهان 
اتفاقات خوبی را برای این سرزمین رقم بزند؛ نسلی که اکنون 

می بیند، می سوزد و از بین می رود. 
کاش این سرزمین آن قدر آرام شود که روزی ندیم امیری ها 
از همین سرزمین ظهور و از همین سرزمین در رخدادهای 

بین المللی نماینده گی کنند. 

اروپا داشت، به عنوان  بهترین بازیکن اروپا انتخاب شد.
اتحادیه فوتبال اروپا چندی پیش فهرست سه نامزد نهایی 
بهترین بازیکن اروپا را معرفی کرد که در این میان، لیونل 
باشگاه  ستاره  رونالدو  کریستیانو  بارسلونا،  ستاره  مسی 
یوونتوس و ویرجیل فن دایک دفاع قدرت مند لیورپول حضور 
داشتند. فن دایک سال گذشته در ازای ۸5 میلیون یورو از 

ساوتهمتون به لیورپول پیوست.
وی عالوه بر کسب جایزه بهترین بازیکن اروپا، جایزه بهترین 
مدافع فصل گذشته لیگ قهرمانان را نیز به  دست آورد. در 
همین حال، الیسون بکر، بازیکن لیورپول، به عنوان بهترین 
آژاکس و فعلی  بازیکن سابق  دروازه بان، فرنکی دی یونگ، 
به  بارسلونا  لیونل مسی، ستاره  و  بهترین هافبک  بارسلونا 

عنوان بهترین مهاجم برگزیده شدند.
و  مادرید  ریال  باشگاه  بازیکن  مودریچ،  لوکا  سال  گذشته، 
کاپیتان تیم ملی کرواسی، توانسته بود جایزه بهترین بازیکن 
اروپا را از آن خود کند. این جایزه به بازیکنانی اهدا می شود 
که درخشش قابل مالحظه ای در لیگ قهرمانان اروپا داشته 
باشند. کریستیانو رونالدو، ستاره سابق ریال مادرید و بازیکن 
فعلی باشگاه یوونتوس و لیونل مسی، ستاره باشگاه بارسلونا 

نیز به ترتیب سه بار و دو بار برنده این جایزه شده اند.
گفتنی  است که در بخش زنان، لوسی برنز،  مدافع تیم زنان 
لیون و تیم ملی انگلستان نیز به عنوان بهترین بازیکن زن 
ادا  دیگرش،  هم تیمی  دو  وی،  کنار  در  شد.  انتخاب  اروپا 
هگربرگ، مهاجم تیم زنان لیون و آماندین هنری، هافبک 

این تیم نیز در میان سه نامزد نهایی حضور داشتند.

برنامه ریزی و فراهم ساختن امکانات سخت افزاری مناسب 
است. ندیم امیری با برنامه ریزی مناسب، استفاده از امکانات 
خوبی که در فوتبال پایه آلمان است و هم چنین آموزش 
تحت نظر مربیان کاربلد و باسواد فوتبالی، توانست استعداد 

خود را به نمایش بگذارد و بدرخشد. 
این هافبک تهاجمی تا پایان فصل قبل ۱۰6 بار با پیراهن 
هافنهایم برابر حریفان در بوندسلیگا قرار گرفت و در این 
تعداد بازی موفق شد ۱۱ گول برای این تیم به ثمر برساند. 

ندیم امیری که از سال ۲۰۱۷ به عضویت تیم ملی زیر ۲۱ 
ساله های آلمان در آمد، یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی اروپا 
در این رده سنی را در کارنامه خود دارد. آلمان با درخشش او 
در تابستان جاری به بازی پایانی مسابقات زیر ۲۱ ساله های 
اروپا رسید و او زننده تک گول ژرمن ها در آن مسابقه برابر 
اسپانیا بود. اگر چه آلمان فینال را با حساب دو بر یک به 
حریف خود واگذار کرد، اما برنده تورنمنت کسی جز ندیم 
امیری نبود که چهار گول در این مسابقات به ثمر رساند تا 
بیش تر از قبل زمزمه های انتقال او به تیم های مطرح اروپایی 
اما ندیم شاید عاقالنه ترین تصمیم را  بر سر زبان ها باشد. 
گرفت و در فصل جاری مسابقات اروپا به بایرلورکوزن که 
از تیم های مطرح و مدعی فوتبال آلمان است، پیوست تا 
نام جهان  باشگاهی صاحب  به تیم های  را  قدم به قدم خود 

کارشناسان فوتبال شانس صعود تیم های مطرح اروپایی،  از 
جمله ریال مادرید، یوونتوس، منچستر سیتی،  لیورپول، بایرن 

مونیخ و پاریس سینت ژرمن را بیش تر می دانند.
با توجه به حضور بارسلونا،  دورتموند و اینتر در گروه ششم، 
کارشناسان  این گروه را »گروه مرگ« نامیده اند. به گفته آنان، 
شانس تیم های حاضر در گروه هفتم با توجه به هم سطح 
بارسلونا  نیز  گذشته  سال  است.  »یک سان«  تیم ها،  بودن 
با تیم های تاتنهام، اینتر و آیندهون هم گروه شده بود که 

کارشناسان آن را گروه مرگ نامیدند.  
آغاز  اروپا در حالی  فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان 
می شود که تیم لیورپول به رهبری یورگن کلوپ، سرمربی 
آلمانی، توانسته بود در دور گذشته با شکست دادن تاتنهام 

در دیدار نهایی این رقابت ها،  به مقام قهرمانی دست  یابد. 
دیدارهای گروهی لیگ قهرمانان اروپا قرار است روز سه شنبه، 
با برگزاری دیدارهای حساس میان بارسلونا و  ۲6 سنبله، 
دورتموند، لیورپول و ناپولی و چلسی و والنسیا آغاز شود. در 
شب دوم این رقابت ها نیز تیم  ریال مادرید با پاریس سینت 
ژرمن و یوونتوس با اتلتیکو مادرید روبه رو خواهند شد. قرار 
است دیدار نهایی این رقابت ها در ورزشگاه استانبول ترکیه 

برگزار شود.
حاشیه مراسم؛ فن دایک بهترین بازیکن اروپا شد

در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا، از بهترین 
دفاع  دایک،  فن  ویرجیل  شد.  رونمایی  نیز  اروپا  بازیکن 
میانی باشگاه لیورپول و تیم ملی هالند که نقشی اساسی  در 
قهرمانی لیورپول در دور گذشته لیگ قهرمانان و سوپر جام 

ویـــــــژه ورزش

افغانستان

جهان

ندیم امیری؛ ستاره  ای که از بین جنگ و آواره گی ظهور کرد
امان اهلل قیصاری، مفسر ورزش

حسیب بهش
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فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا؛ کدام تیم قهرمان خواهد شد؟



خلیلی از شروع مذاکرات مستقل احزاب 
با طالبان به ارگ هشدار داد

حکومت:
به بیش از یک ونیم هزار قضیه خشونت بر 

خبرنگاران رسیده گی شده است

روز  صلح،  عالی  شورای  رییس  خلیلی ،  محمدکریم 
در  انتخاباتی  همایش  یک  در  سنبله،  هشتم  جمعه، 
تاالر لویه جرگه در شهر کابل از احتمال شروع مذاکرات 
ریاست  ارگ  به  طالبان  با  سیاسی  احزاب  مستقل 
جمهوری هشدار داد. محمدکریم خلیلی که رهبری 
حزب وحدت اسالمی را نیز بر عهده دارد، در سخنانی 
در مراسم حمایت این حزب از دسته انتخاباتی »ثبات 
و هم گرایی« گفت که خواستار ختم جنگ و برقراری 
صلح در کشور است و از پیش رفت های صورت گرفته 
بر  تأکید  ضمن  او  می کند.  استقبال  زمینه  این  در 
ضرورت داشتن یک راه کار شفاف و عادالنه در خصوص 
صلح، افزود که برای رسیدن به صلح پایدار باید هیأت 
گفت وگوکننده صلح، جامع و متشکل از نماینده گان 
افغانستان  قومی  و  اجتماعی  تمامی حلقات سیاسی، 
باشد. او گفت که هر گاه چنین راه کاری وجود نداشته 
باشد و همه مردم خود را شریک صلح احساس نکنند، 

صلح پایدار و باعزت در کشور تأمین نخواهد شد. 
وحدت  حزب  رهبر  و  صلح  عالی  شورای  رییس 
اسالمی می گوید که اگر تالش بر این باشد که هیأت 
گفت وگوکننده صلح فقط از ارگ و تنها طبق خواست 
ارگ تشکیل شود، این یک حرکت بسیار »خام« است. 
محمدکریم خلیلی هم زمان مدعی شد که ارگ ریاست 
جمهوری در صدد است تا بعضی از احزاب و گروه های 
سیاسی را از روند گفت وگوهای صلح با طالبان حذف 
کند. او خطاب به ارگ هشدار داد که اگر کاری کند 
روند  از  تأثیرگذار  سیاسی  گروه های  و  احزاب  که 
گفت وگوهای صلح با طالبان حذف شوند، در آن حالت 
این احزاب و گروه های سیاسی خود به صورت مستقل 
و مستقیم با گروه طالبان وارد گفت وگو خواهند شد. 

در  و رسانه ها می گوید که  کمیته ی مشترک حکومت 
جریان حکومت وحدت ملی، به بیش از یک ونیم هزار 
است.  شده  رسیده گی  خبرنگاران  بر  خشونت  پرونده 
قضایای  بیش تر  کمیته،   این  در  مسووالن  گفته ی  به 
حکومت  طالبان،  دوره های  به  خبرنگاران  بر  خشونت 

موقت و حکومت حامد کرزی بر می گردد.
دست اندرکاران  بر  تهدیدها  میزان  افزایش  با  هم زمان 
مشترک  کمیته ی  در  مسووالن  کشور،  در  رسانه ها 
حکومت و رسانه ها از رسیده گی به بیش از یک هزار و 
۵۰۰ قضیه خشونت بر خبرنگاران خبر می دهند. آنان 
می گویند که از میان این شمار از پرونده ها، در حدود 
بین  خبرنگاران  بر  خشونت  قضیه    ۲۰۰ و  هزار  یک 
سال های ۱۳۷۶ تا ختم حکومت حامد کرزی رخ داده 

است.
این  رییس  دانش،  محمدسرور  مشاور  هدایت،  محمد 
با  در گفت وگو  ریاست جمهوری  دوم  معاون  و  کمیته 
روزنامه ۸صبح گفت که آنان هم زمان با آغاز حکومت 
وحدت ملی و ایجاد این کمیته، کار روی رسیده گی به 
به  کرده اند.  آغاز  را  خبرنگاران  بر  خشونت  پرونده های 
پرونده های خشونت هایی که در جریان  به  آنان،  گفته 
به  گرفته،  صورت  خبرنگاران  بر  ملی  وحدت  حکومت 

صورت هم زمان و فردی رسیده گی شده است.
مسووالن در لوی سارنوالی نیز می گویند که از میان این 
پرونده ها، ۵۹ پرونده برای اجراآت بیش تر به آنان سپرده 
شده است که در این میان، ۳۳ پرونده آن به دوره های 
جمشید  می گردد.  بر  ملی  وحدت  حکومت  از  پیش 
روزنامه  با  گفت وگو  در  اداره  این  سخنگوی  رسولی، 
فرستاده  پرونده های  مجموع  میان  از  که  ۸صبح گفت 
از  پیش  پرونده های  تمام  به شمول  پرونده،  شده، ۵۲ 

خواست که متوجه روند گفت وگوهای صلح باشد. او بار 
دیگر تأکید کرد که در گفت وگوهای پیش رو در اسلو، 
پایتخت ناروی و هیأت گفت وگوکننده صلح باید همه 
جوانب خود را ببینند و در آن شریک باشند. با این 
حال، عبداهلل عبداهلل در سخنان خود در این همایش 
به هیأت گفت وگوکننده صلح، گفت که  اشاره  بدون 
او چوکی را به بهای ادامه جنگ و هم چنان به قیمت 

خون سربازان کشور نمی خواهد.
رهبر حزب وحدت اسالمی از جانب دیگر خاطرنشان 
انتخابات هیچ گاهی  به  مرتبط  که تالش های  ساخت 
مانع صلح و پیش رفت این روند در کشور نخواهد شد. 

علیه رسانه ها در روزهای اخیر، افزایش یافته است. عالوه 
بر تهدیدهای طالبان، در آخرین مورد خبرنگار تلویزیون 
آریانا و تصویربردار طلوع نیوز در هنگام گزارش از سپردن 
مکتب آریانا افغان-ترک به بنیاد ترکیه، توسط یک تن 
از مسووالن نیروهای امنیتی مورد لت وکوب قرار گرفتند.

فرهنگ معافیت و آمارهای متناقض
»فرهنگ  از  انتقاد  ضمن  خبرنگاران  حامی  نهادهای 
بر  خشونت  پرونده های  بررسی  هنگام  در  معافیت« 
خبرنگاران، می گویند که ۷۷۳ پرونده در زمان حکومت 

وحدت ملی نزد آنان به ثبت رسیده است.
از  حمایت  نهاد  اجرایی  رییس  خلوت گر،  عبدالمجیب 
با تصحیح آمارهای  افغانستان یا »نی«  رسانه های آزاد 
کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، میزان پرونده های 
خشونت بر خبرنگاران در حکومت های پیش از حکومت 
وحدت ملی را »۶۲۷ قضیه« عنوان می کند. وی افزود: 
»از این ۶۲۷ قضیه، یک کمیته ساخته شد و این ها را 
مربوط  که  بیرون شد  قضیه  کرد. حدود ۴۳۲  بررسی 
نبود  دلیل  به  متباقی  شود.  عدلی  و  قضایی  فرایند 
دسترسی به عاملین قضیه )طالبان(، تحت حکم مرور 

زمان از جور شدن پرونده جلوگیری شد.«
وی افزود که از میان این قضایا، ۶۹ واقعه مربوط اداراتی 
بود که پولیس »توانایی بررسی آن را نداشت«. به گفته 
او، این میزان از قضایا مربوط کارمندان سارنوالی، ریاست 
ماند«.  بود که »دست نخورده  والیان  و  جمهوری، وکال 
بررسی  تنها ۴۰ پرونده مورد  افزود که  آقای خلوت گر 
قرار گرفت و سایر پرونده ها به دلیل حاضر نشدن شخص 
متضرر، سهل انگاری و حدس بر نبود نیاز به ادامه آن از 

بررسی بازماند.
قضیه  از ۷۰۰  بیش  میان  از  که  افزود  خلوت گر  آقای 

خلیل اسیر

رضا مرادی

محمدکریم خلیلی به طور مشخص از رییس جمهور 
غنی خواست که تالش نکند کار به این جا کشیده شود، 
گروه های  و  احزاب  مستقل  گفت وگوهای  شروع  زیرا 
سیاسی با طالبان به نفع حکومت نیست. محمدکریم 
خلیلی افزود که اگر کار به شروع گفت وگوهای مستقل 
و مستقیم احزاب و گروه های سیاسی با گروه طالبان 
کشیده شد - در حالی که طالبان آن را از خدای خود 
می خواهند - در آن صورت مقصر خود رییس جمهور 

غنی خواهد بود. 
محمدکریم خلیلی هم چنان از عبداهلل عبداهلل شریک 
ملی  وحدت  حکومت  در  غنی  محمداشرف  برابر 

ایجاد حکومت وحدت ملی، »مختوم« اعالم شده است 
وحدت  حکومت  ایجاد  از  پس  پرونده های  میان  در  و 
ملی، تنها هفت قضیه در جریان کار سارنوالی قرار دارد 
و فیصله محاکم در مورد سایر قضایا »قطعی« دانسته 

می شود.
آقای رسولی افزود که در میان این پرونده ها، قضایای 
قتل، لت وکوب، توهین و از این گونه موارد وجود دارد. 
متناسب  قضایا  این  در  متهم  افراد  که  کرد  عالوه  وی 
محکوم  اعدام  و  حبس  نقدی،  جریمه  به  جرم شان  به 
شده اند. به گفته آقای رسولی،  آنان قضایای پس از ایجاد 
کمیته  ماه وار  نشست های  در  را  ملی  وحدت  حکومت 
مشترک حکومت و رسانه ها و کمیته های فرعی ایجاد 
شده در وزارت داخله و سارنوالی ارزیابی می کنند. وی 
اضافه کرد که هم آهنگی نزدیک میان نهادهای امنیتی 
باعث شده تا احساس معافیت از مجازات در خصوص 

خشونت بر خبرنگاران از بین رفته است.
در همین حال حجت اهلل مقصودی، نماینده  فدراسیون 
جهانی ژورنالیستان افغانستان و عضو این کمیته، آمار 
یک سانی را ارایه می کند. به گفته وی، پس از بررسی 
بیش از یک هزار و ۲۰۰ قضیه، بیش تر این قضایا تحت 
مرور زمان قرار گرفت و تنها ۱۷۲ قضیه آن قابل پی گرد 
دانسته شد. وی اضافه کرد که از این جمله، ۳۳ قضیه 
به سارنوالی فرستاده شد و سایر متضرران این قضایا به 
دلیل گذشتن وقت زیاد، تمایل به ادامه پرونده نداشته اند.

وی افزود: »بعد از آن، ۳۷۵ قضیه دیگر از آغاز کمیته 
مشترک به ما رسید که به کمیته بررسی قضایا دادیم. از 
این جمله، ۲۶ قضیه به سارنوالی رفت. متباقی یا در بین 

خودشان اصالح کردند و یا هم منصرف شدند.«
مسووالن کمیته مشترک حکومت و رسانه ها در حالی 
از پی گیری این قضایا صحبت می کنند که میزان تهدید 

او هم زمان گفت: »در صورتی که مطمئن شویم صلح 
پایدار و عادالنه پیاده می شود، ما آن روز اولویت را به 

صلح قایل هستیم.« 
از سخنان روز جمعه محمدکریم خلیلی چنین معلوم 
می شود که او به عنوان رییس شورای عالی صلح در 
جریان تشکیل هیأت گفت وگوکننده صلح قرار ندارد. 
دبیرخانه  که  کرد  اعالم  سرطان  پنجم  در  حکومت 
شورای عالی صلح را لغو کرده است. این دبیرخانه به 
دنبال تأسیس وزارت دولت در امور صلح لغو شد. خود 
این شورا  بر جا است.  پا  تا کنون  شورای عالی صلح 

پیش از آن در بحث های مربوط به صلح شریک بود.
کرد  اعالم  اسد  نهم  در  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
با طالبان  که هیأت گفت وگوکننده دولت برای صلح 
تشکیل شده است. اکنون که یک ماه از زمان اعالم 
این خبر گذشته است، هنوز هویت اعضای آن فاش 
که  می گوید  امور صلح  در  دولت  وزارت  است.  نشده 
گفت وگوکننده  هیأت  اعضای  هویت  دارد  تصمیم 
صلح را هم زمان با شروع گفت وگوهای بین االفغانی با 
میزبانی یکی از کشورهای اروپایی اعالم کند. به گفته 
این وزارت، هیأت گفت وگوکننده دولت برای صلح با 
گروه طالبان متشکل از پانزده نفر است که در ترکیب 
آن »تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی افغانستان در نظر 

گرفته شده است.«
شروع  احتمال  از  حالی  در  خلیلی  محمدکریم 
گفت وگوهای مستقالنه احزاب و جریان های سیاسی با 
گروه طالبان هشدار می دهد که نماینده گان این گروه 
دست کم در هشت ماه گذشته سه بار به صورت رسمی 
با نماینده گان این احزاب و جریان های سیاسی در باره 
کرده اند.  گفت وگو  و  دیدار  افغانستان  صلح  و  جنگ 
دورهای اول و دوم این گفت وگوها به ترتیب در دلو 
پارسال و جوزای امسال در روسیه و دور سوم آن در 
بود.  برگزار شده  با میزبانی قطر  سرطان سال جاری 
در دور سوم افرادی از حکومت هم در این گفت وگوها 
شرکت داشتند، اما تنها از خود نماینده گی می کردند. 
گروه طالبان تا کنون برای گفت وگوی مستقیم با دولت 

اعالم آماده گی نکرده است.

خشونت بر خبرنگاران در دوران حکومت وحدت ملی، 
۴۱۸ قضیه مربوط والیت های ارزگان، کندز و زابل است 
که از سوی طالبان صورت گرفته و به دلیل سقوط یا 
قرار داشتن در آستانه سقوط، »دست نخورده باقی مانده 
قتل  مانند؛  قضایایی  از  تعدادی  وی،  گفته  به  است«. 
خبرنگاران در شش درک و باشگاه پهلوانی واقع در غرب 

کابل نیز بررسی نشده است.
به  مربوط  قضایا  تعداد  »یک  افزود:  خلوت گر  آقای 
پی پی اس است که آنان حاضر به صحبت در این بخش 
نشدند. شماری از قضایای مربوط شخص رییس جمهور 
است، از جمله اهانت به تلویزیون ها که وی نیز در این 
زمینه حاضر به صحبت نشد. مربوط یک سلسله وزیران 
آن  بررسی  پولیس صالحیت  که  نیز می شود  والیان  و 
قضایا را ندارد.« وی هم چنان افزود که شماری از قضایا 
نداشتن  فرصت  و  پولیس  خواستن  معذرت  دلیل  به 
خبرنگار، با پادرمیانی کمیته مشترک در میان قضایای 

بسته شده شمار شده است.
هرچند آقای خلوت گر بررسی شماری از قضایا را »نکته ی 
مثبت« می داند، اما تصریح می کند که قضیه هیچ فرد 
حکومتی )به جز یک سرباز افغان متهم به قتل خبرنگار 
آلمانی که به اعدام محکوم شده بود و پس از بخشیده 
شدن از سوی خانواده مقتول، به ۱۰ سال حبس محکوم 
شد( متهم به خشونت بر خبرنگاران بررسی نشده، مگر 

این که معذرت خواسته اند.
وی افزود: »ما مردم عادی را به میز محاکمه کشانیده 
میز  به  حکومتی  افراد  که  است  این  مهم  می توانیم، 
محاکمه کشانیده نشده اند. رییس جمهور اهانت کرده اما 
حتا یک معذرت هم نخواسته است. مشکل کار ما این  
است.« وی افزود که با ادامه این روند، آنان نگران اند که 

مبادا »خبرنگاری یک جرم پنداشته شود.«
از  بارها  خبرنگاران  حامی  نهادهای  نیز  این  از  پیش 
حکومت خواستار بررسی شفاف پرونده های خشونت بر 
خبرنگاران شده اند. پس از وقوع قضیه لت وکوب عبداهلل 
خنجانی، مدیر مسوول تلویزیون خصوصی یک در اوایل 
از  افغان  خبرنگاران  مصونیت  کمیته ی  جاری،  سال 
پی گیری  مورد  را  قضیه  این  که  بود  حکومت خواسته 

قرار دهد.
یادداشت: این گزارش به همکاری کمیته ی مصونیت 

خبرنگاران افغان تهیه شده است.
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چند روز پیش مقاله ای را در مورد امنیت آب در کشور تونس 
با سیب مقایسه  مطالعه کردم. این جا قرار است سیب را 
افغانستان  با  شباهتی  خشک(  )اقلیم  تونس  کشور  کنم. 
)اقلیم نیمه خشک تا خشک( دارد. تجربه مدیریت آب این 
کشور متفاوت بوده طوری که تونس در ۵۰ سال گذشته 
اطالعات کافی در بخش مدیریت منابع آب را جمع آوری 
روزهای  تجربه ی  این کشور در طول سال ها  است.  کرده 
سخت مدیریت منابع آب را دارد که می تواند به عنوان الگو 
در کشورهای دارای عین شرایط استفاده شود. در این مقاله 
کوشش شده که تجربه تونس و نظر یک متخصص جوان 

در قسمت امنیت آب برای افغانستان انعکاس داده شود.
آب  به  کم  دست رسی  با  کشور  چندین  در  آب،  امنیت 
مدیریت آن را به سمت برنامه محور سوق داده، طوری که 
تمام منابع سطحی و زیرزمینی به صورت متمرکز مدیریت 
می شوند. در بعضی موارد، این نحو مدیریت باعث استخراج 
بیش از حد منابع آب زیرزمینی شده که با در نظر داشت 
این  بودن  پایدار  زیستی،  محیط  جهانی خطرات  افزایش 

منبع را تهدید می کند. 
چالش دیگر در مدیریت متمرکز، ناهم آهنگی کارکرد های 
در  استفاده کننده گان  اشتراک  ادغام  و  مختلف  عوامل 
مرکزی  ارگان  هم،  طرفی  از  است.  آب  منابع  مدیریت 
یک  افغانستان،  آب  و  انرژی  وزارت  آب،  منابع  مدیریت 

دیدگاه ملی مدیریت منابع آب را ترتیب داده است. 
سوال  دو  گرفتن  نظر  در  با  آب  منابع  متمرکز  مدیریت 
را  آب  چگونه  نخست،  می گیرد:  قرار  بحث  مورد  اساسی 
تامین کنیم؟ جهت پاسخ به نیازمندی رو به رشد منابع 
را  آب  منابع  ظرفیت  تا  هستند  زیادی  راه حل های  آب 
افزایش و عمل کرد سیستم هیدرولیکی را بهبود بخشید. 
دوم، چگونه گی دست یابی به حکومت داری خوب آب؟ این 
سوال شامل بخش های حقوقی، اداری، نظارتی، شناختی و 

حکم رانی هستند.
در این مقاله به کاوش این دو سوال در افغانستان پرداخته 
)صحرایی،  شش گانه  اقلیم  دارای  افغانستان  می شود. 
کوهستانی(  و  تند  الپاین  ستپ،  مدیترانه ای،  مونسون، 
)غالم جیالنی عارض، ۱۳۴۸ هـ.ش( است. میزان بارنده گی 

از ۲۵۰ میلی متر تا ۸۰۰ میلی متر در سال متفاوت است.
به آب( و  از طرفی چالش مقدار آب موجود )دست رسی 
فاضالب  سیستم  نبود  به  نسبت  افغانستان  هم  طرفی  از 
مواجه به چالش کیفیت آب و استخراج بیش ازحد آب های 

زیرزمینی است. 

چگونه آب را تامین کنیم؟
منابع  مدیریت  اطالعات جهت  ایجاد یک سیستم مجهز 
آبی: این سیستم می تواند طوری طراحی شود تا بیالنس 
آب را به بهترین روش و افزایش کارایی آب با در نظر داشت 
مقدار آب ورودی، خروجی و ذخیره شده یا تخصیص یافته 
در  را  زمانی مشخص  منبع طبیعی در یک دوره  به یک 

برگیرد.
مدیریت   :)Risk Management( خطرات  مدیریت 
در  عملی  کارهای  اساسی ترین  از  یکی  عنوان  به  ریسک 
طویل المدت برای جلوگیری از استخراج بیش از حد منابع 
طبیعی و کاهش کیفیت آب پیشنهاد می گردد. با وجود این، 
ارزیابی خطرات به داشتن اطالعات کافی نیازمند است. در 
قسمت مطمین شدن تامین آب، خصوصاً آب آشامیدنی، 
موارد ذیل را باید در نظر گرفت: کیفیت کمی و باکتریایی 
به  یا  تروریستی  اقدامات مخرب  با  آب، اختالالت مرتبط 
دلیل بی ثباتی شرایط و جنگ. برای مطمین شدن تامین 
آب شهرهای بزرگ، باید ذخایر استراتژیک ذخیره ی آب 
را شناسایی کرد که شامل منابع آب زیرزمینی با کیفیت 

خوب که نزدیک به شهر واقع هستند، می شود.
استفاده از طبقه های آبدار زیرزمینی و منابع استراتژیک، 
در شرایط فعلی توصیه نمی شود؛ ولی در صورت مواجهه 
با بحران کمبود آب، باید این منابع استراتژیک به صورت 

تدریجی و تنظیم پالن های جایگزین استفاده گردد. 
تجربه ثابت کرده است که می توان دست رسی به منابع آب 
را افزایش داد، در صورتی که بندهای ذخیره آب به هدف 

دارند را تشخیص و اولویت بندی کرد. 
جمهور  رییس  که  متذکره  شورای  می شود،  پیشنهاد 
را  آب  تحقیقی   - علمی  مرکز  یک  دارد،  را  آن  ریاست 
ایجاد کند که نهادهای مختلف در آن دخیل باشند و در 
با شورا کار  منابع آب  ارتقای مدیریت همه جانبه  جهت 
کند. اهداف عمده مرکز شامل مدرنیزه ساختن پالیسی، 
استفاده از تخصص، تحرک نوآوری و ترویج تحقیقات در 
مدیریت منابع آب باشد. عالوه بر این، این مرکز باید تالش 
و  اطالعات  جمع آوری  مکانیزم  بهبود  برای  قابل توجهی 
اساس گذاری یک شبکه ی جمع آوری اطالعاتی الکترونیک 

اولیه یعنی تغذیه آب های زیرزمینی استفاده شوند. دو مورد 
مطالعاتی جهت حمایت از این فرضیه ذیاًل بیان می شود: ۱( 
بند چندمنظوره شاه و عروس در تغذیه آب های زیرزمینی 
از  این که  هم زمان  باشد،  داشته  می تواند  بسزایی  تاثیر 
سیالب ها جلوگیری می کند و برای آبیاری و تولید انرژی 
استفاده شود. ۲( پروژه تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی 
منابع  پایدار  تامین  در  کلیدی  نقش  می تواند  کابل  شهر 
آب، ثابت نگه داشتن سطح آب زیرزمینی و جلوگیری از 
ثابت  موارد  این  دوی  هر  باشد.  داشته  زمین  فرونشست 
می کند که منابع آب به پالن گذاری طوالنی مدت نیاز دارند 
و این که آب می تواند در مقدار زیاد در الیه های غیر مشبوع 

زمین نگهداری و در طول سالیان استفاده شود.
حال  در  روزانه  آب  از  استفاده  برای  تقاضا  که  حالی  در 
اجتماعی  معیارهای  تغییر  جمعیت،  رشد  است،  افزایش 
در  اقلیمی  تغییرات  تاثیر  هم چنان  و  آب  از  استفاده  در 
در  محدودکننده  فاکتورهای  جمله  در  باید  طوالنی مدت 

نظر گرفته شوند. 
باران  آب  جمع آوری  طریق  از  زیرزمینی  آب های  تغذیه 
از راه کارهای عمده باشد که دولت در این  می تواند یکی 

راستا باید اطالع رسانی و مردم را تشویق کند.
اطالعات موجود در مورد بیالنس آبی در افغانستان متأثر از 
ناسازگاری ها و عدم قطعیت است. با وجود این که اقداماتی 
در قسمت تهیه اطالعات در این مورد صورت گرفته، ولی 
هنوز هم اطالعات زیادی در قسمت کمیت و کیفیت آب 
و  همه شمول  که  آب  ملی  پالیسی  تهیه  برای  است.  نیاز 
به  نیاز  باشد،  ملی  و  منطقه  محلی،  نیازهای  پاسخگوی 
ابزاری جهت جمع آوری، تجزیه، تحلیل و انتقال اطالعات 
است و این کار با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
تعاملی  و  پویا  اطالعاتی منظم،  ایجاد یک ساختار  جهت 
میسر است. تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده برای 
مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی ضروری است، به طور 
خاص پارامترهایی چون استخراج بیش از حد منابع آب 

زیرزمینی.

چگونه گی دست یابی به حکومت داری خوب در بخش 
آب

دانش  به  نیاز  آب،  مدیریت  مورد  در  قاطع  تصمیم گیری 
در  پیش رفت  دارد.  کافی  تخنیکی  اطالعات  و  نظری 
و  نهادها  بازنگری  نیازمند  افغانستان  آب  منابع  مدیریت 
تعدیل ابزار و روش های نظارت از جمله ارج گذاری بهینه 
به آب، ترویج مدیریت همه جانبه منابع و کاهش خطرات 
Risk به عنوان عنصر اساسی در مدیریت منابع آب است. 
اصالحات  نیازمند  هم چنین  آب  منابع  مدیریت  بهبود 
شناختی است، یعنی جامعه آگاه و دخیل در آینده منابع 
راه کاری  تا  می شود  پیشنهاد  زمینه  این  در  کشور.  آب 
مثل استفاده از اطالعات بومی در تطبیق مدیریت محلی 
به  آب  استفاده کننده گان  آموزش  آب،  دموکراتیک  و 
مکتب،  مضامین  در  آب  ساختن  شامل  گسترده،  صورت 
کار  به  تحقیقی  برنامه های  و  نوآوری  برنامه های  توسعه 
این اصالحات، آموزش دادن  گرفته شود. در بین همه ی 
اصالحات  بنای  گسترده  صورت  به  آب  مصرف کننده گان 

شناختی است.
برای نیل به هدف مدیریت خوب آب، نیاز به اساس گذاری 
ارتباط و هم آهنگی مؤثر بین استفاده گننده کان مختلف در 
به  نیاز  سطح محلی، منطقه و ملی است. در پهلوی آن، 
حل  و  میانجی گری  تنظیم،  مشورت،  مکانیزم های  ایجاد 
اختالفات است. در این زمینه شورای عالی اراضی، آب و 
محیط زیست افغانستان نقش کلیدی دارد و الزم است تا 
فعالیت های مرتبط به مدیریت آب را در چوکات استراتژی 
ملی آب مورد بررسی قرار دهد. در ضمن اختصاص منابع 
و پالن گذاری آبی یک از فعالیت های عمده این شورا است 
که نیاز است در آجندای کاری شورا به آن وقت بیش تر 

داده شود.
می تواند  متذکره  شورای  که  عمده  چالش های  از  یکی 
بودن  مفید  مورد  در  تصمیم گیری  بپردازد،  آن  حل  به 
با  فعالیت های غیر متمرکز در قسمت های مختلف است. 
به فعالیت متمرکز  نیاز  این کار می توان قسمت هایی که 

را انجام دهد.
در زمینه ی کمبود آب، بهینه سازی منابع آب، نقش عمده 
را دارد. بنا بر این به اجراگذاری و بازنگری استانداردها در 

افغانستان یک مسأله مهم است.

آیا امنیت آب در افغانستان رو به بهبودی است؟
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در سال ۱۹۲۵ میالدی و درست اندکی پس از الغای رسمی 
خالفت اسالمی در ترکیه جوانی مصری که دانش آموخته ی 
دانشگاه االزهر بود و از این دانشگاه باال ترین گواهی نامه را 
به دست آورده بود کتاب کم حجمی نوشت به نام »االسالم 
در  کتاب  این  نوشتن  زمان  در  جوان  این  الحکم«.  واصول 

دستگاه قضای مصر به عنوان قاضی شرعی کار می کرد.
بود واکنش های  این کتاب به چاپ رسیده  مطالبی که در 
خشم آگینی را در پی داشت و مؤلف آن را به مصیبت های 
عدیده ای گرفتار کرد. »هیأت کبار علما در االزهر« جلسه ای 
و  داد  تشکیل  کتاب  این  نویسنده ی  محاکمه  برای  ویژه 
هفت اتهام خطرناک را به او نسبت داد از جمله این که علی 
عبدالرازق شریعت اسالمی را »معنوی محض« دانسته و آن 
را بی ارتباط به سیاست و حکومت داری شمرده است. در این 
جلسه به اتفاق آرا فیصله شد که علی عبدالرازق از زمره ی 
علمای االزهر بیرون ساخته شود و همه ی گواهی نامه هایی 
که االزهر به دست آورده از او باز ستانده شود و از وظیفه اش 
به عنوان قاضی شرعی معزول شود. به موجب این فیصله، نام 
وی از همه ی اوراق اداری االزهر و دیگر نهادهای دینی باید 
زدوده شود و از هر وظیفه ای که برعهده دارد اخراج شود و 
هر مستمری ای که از هر منبعی دریافت می کرده قطع شود 
و از این پس شایسته گی عهده داری هیچ وظیفه ی عمومی 

را- خواه دینی یا دنیوی- نخواهد داشت.
موضوعات  از  یکی  به  بلکه  نیافت  پایان  این جا  در  ماجرا 
بحث برانگیز عمومی بدل شد و به مطبوعات نیز سرایت کرد 
و نویسنده گان و علمای مذهبی سر شناسی در رد یا دفاع از 
مطالب طرح شده در »اسالم و اصول الحکم« قلم و قدم زدند 
و معرکه ها آراستند و کتاب ها و مقاالت پرشماری نگاشتند. 

علی عبدالرازق چه کسی بود؟
نخبگان  از  که  می رسید  خاندانی  به  عبدالرازق  علی  نسب 
جامعه ی مصر آن روزگار بودند و از جایگاه و نفوذ خاصی در 
میان مردم و نیز در دستگاه حاکم برخوردار بودند. برادرانش 
برادر  و  بودند  مصر  در  سیاستمداران  سرشناس ترین  از 
بزرگ ترش، مصطفی عبدالرازق از نامی ترین شاگردان شیخ 
محمد عبده به حساب می آمد. خانه ی اینان پاتوق متفکران 

و سیاستمداران درجه یک مصری بود.
علی عبدالرازق در ۱۸۸۷ میالدی در منطقه ی صعید استان 
به  قرآن  حفظ  از  پس  کودکی  در  و  یافت  تولد  »المنیا« 
دانشگاه االزهر پیوست و سال ها در آن جا به فراگیری علوم 
متداول مشغول شد. در سال ۱۹۱۲ از االزهر فارغ التحصیل 
شد و عالی ترین گواهی نامه ی االزهر را دریافت کرد. پس از 
فراغت از دانشگاه االزهر به انگلستان سفر کرد و در دانشگاه 
آکسفورد ثبت نام کرد تا اقتصاد را فراگیرد. ولی شروع جنگ 

جهانی اول ناگزیرش ساخت که دوباره به مصر برگردد. 
در سال ۱۹۱۵ به عنوان قاضی شرعی در دادگاه المنصوره 
گماشته شد تا این که ۱۰ سال بعد کتاب »االسالم واصول 

الحکم« را نوشت و به نشر رساند. 
منظور  به  وی  علما،  کبار  هیئت  تادیبی  فیصله ی  از  پس 
تحصیل به لندن رفت و نیز اقدام به سفرهای سیاحتی به 
شمال افریقا کرد و در همین مدت مقاالتی از او در برخی از 

روزنامه های مصری به چاپ رسید.
ریاست  عبدالرازق،  مصطفی  عبدالرازق،  علی  برادر  وقتی 
زمره ی  در  دوباره  را  عبدالرازق  علی  را عهده دار شد  االزهر 
علمای االزهر قرار داد و از او اعاده ی حیثیت کرد. از این پس 
الحکم«  نویسنده ی »االسالم واصول  به مذاق  چرخ روزگار 
چرخید و او توانست ِسمت های مهم دولتی را به دست بیاورد 
نیز کسب  را  نماینده گان و مجلس سنا  و عضویت مجلس 

کند.
اما  کرده  تألیف  هم  که  دیگری  کتاب های  عبدالرازق  علی 
واصول  »االسالم  کتاب  نوشتن  بابت  از  شهرتش  عمده ی 

الحکم« است. 

از  چشم  میالدی   ۱۹۶۶ سال  در  عبدالرازق  علی  آن که  با 
جهان فرو بست، اما هیچ گاهی کتاب »االسالم واصول الحکم« 
از خاطرها نرفت و هنوز که هنوز است پرسش هایی که او در 
این کتاب طرح کرده پرسش هایی است تأمل انگیز و هنوز 

جوابی که قبول عام یافته باشد پیدا نکرده است.

چرا این همه جنجال؟
علی عبدالرازق در کتاب »االسالم و اصول الحکم« به مقوالتی 
همچون »خالفت« و »امامت« در اندیشه و تاریخ اسالمی 
پرداخته و به این نتیجه رسیده که نظام خالفت نظامی بیگانه 
با اسالم است و در اصول و مبانی مورد اعتماد دین اسالم 
شیوه ی  این که  بر  عالوه  یافت.  نمی توان  آن  برای  مبنایی 
حکومتداری ای که به نام خالفت در طول سده ها روی کار 
بوده شیوه ای استبدادی بوده و کسی که با ارزش های معاصر 

خو گرفته باشد از آن متنفر می شود.
نکته ی اصلی و مرکزی در این کتاب این است که اسالم دین 
است نه دولت و حامل رسالتی تاریخی است و هیچ ربطی 
به حکومت و سیاست و آبادانی دنیا و سازماندهی جامعه ها 
ندارد. به ادعای این کتاب، پیامبر اسالم تنها »رسول« بود و 
مأموریت داشت پیام های خداوند را به آدمیان برساند و در 
این راه نه دولتی تأسیس کرد و نه ریاست حکومتی را برعهده 
گرفت و نه بنیاد جامعه ای را نهاد. به همین دلیل است که 
می بینیم پیامبر اسالم راجع به نوع و شکل حکومت اسالم 
حرفی نزده. پس بر مسلمانان الزم است که خودشان دست 
به کار شوند و حکومت کارآ و با کفایت را از روی تجربه های 
تاریخی و بر مبنای موازین عقلی و مصالح جمعی جستجو 
کنند و اعتنایی به حرف های کسانی که قایل به »حکومت 
حکومت  که  می کنند  ادعا  باالتر  آن  از  و  استند  اسالمی« 

اسالمی عبارت است از نظام خالفت اعتنایی نشان ندهند.
دیگران  از  مردمانی جدا افتاده  اگر  را  نوشت: »مسلمانان  او 
تلقی کنیم، مثل دیگر ملت ها نیازمند حکومتی استند که 
کند...  نظارت  احوال شان  از  و  دهد  سامان  را  کارهای شان 
داشته  نوعی  و چه  این حکومت چه شکل  نمی کند  فرقی 
جمهوری،  یا  باشد  فردی  مشروطه،  یا  باشد  مطلقه  باشد: 
یا  دموکراتیک  یا  شورایی  یا  قانون مدار  یا  باشد  استبدادی 

سوسیالیستی یا بلشویکی.«
علمای  تصور  این  عبدالرازق  علی  نکته،  این  به  توجه  با 
مذهبی را که خالفت و امامت را از لحاظ دینی امری واجب 
می شمارند مورد انتقاد قرار داد و افزود که این عده از علما 
تصور  را حاکمی مطلق العنان  عوام شان »خلیفه«  پیروان  و 
می کنند که اختیارات و صالحیت هایش را از خداوند می گیرد 
و اختیار و سرپرستی عام و تام دین و دنیای مردم را همانند 

نظر  »از  می نویسد:  چنین  زمینه  این  در  او  دارد.  خداوند 
و الجرم  رسول خداست  جانشین  خلیفه  علما  از  عده  این 
برخوردش با مردم همانند برخورد پیامبر خدا باید باشد و بر 
مردم است که والیت او را بپذیرند و از او فرمانبری همه جانبه 
نمایند و او بر آن ها سلطه ی کامل دارد. از نظر اینان، خلیفه 
حق دارد امور دینی مردم را سرپرستی کند و حدود و احکام 
خدا را در میان مردم در معرض اجرا بگذارد. این که خلیفه بر 
شؤون دنیوی شان حق تصرف دارد به طریق اولی است... بلکه 
مرتبه ی خلیفه را فراتر از بشر برده اند و تا درجه ی خدایی اش 
رسانده اند و این طور القا کرده اند که خلیفه صالحیت هایش 
قدرت  از  برگرفته  نا محدودش  قدرت  و  می گیرد  خدا  از  را 

نا محدود خداوند است.«
عبدالرازق در پاسخ به کسانی که باور دارند خالفت برای بقای 
دین ضروری است چنین می نویسد: »به خدا پناه می بریم 
یا  این که عزت و ذلت دین را منوط به حکومتی خاص  از 
پادشاهانی ویژه بسازیم. خداوند هرگز نمی خواهد که صالح 
و تباهی بنده گان مسلمانش در گرو خالفت و در اختیار خلفا 

قرار داشته باشد...«
به احتمال زیاد اگر این کتاب در وضعیت دیگری به چاپ 
رسیده بود این همه جنجال و هیاهو در پی نمی داشت. اما این 
کتاب در حالی نوشته شد که در کشورهای مختلف جهان 
اسالم موضوع الغای خالفت موضوعی تازه بود و ذهن های 
بسیاری را به خود مشغول ساخته بود. فقط یک سال پیش از 
چاپ این کتاب مصطفا کمال »اتا ترک« خالفت را در ترکیه 
رسماً ملغا اعالم کرده بود و از آن باالتر به نحوی اسالم را نیز 
از آن کشور به کلی طرد و تبعید کرده بود و برای اولین بار 
در تاریخ، مسلمانان بدون خالفت اسالمی نفس می کشیدند. 
سرزمین های  سراسر  در  مختلفی  محافل  زمان  همین  در 
اسالمی در صدد احیای دوباره ی خالفت اسالمی بودند. در 
این میان، عده ای به این باور رسیده بودند که از طریق زنده 
بیشتر  انسجام  و  نیرومندی  با  کردن نظام خالفت می توان 
با استعمار غربی به مقابله برخاست و دستان استعمار را از 
سرزمین های اسالمی کوتاه کرد. شماری دیگر بر این اعتقاد 
بودند که خالفت امری دینی و اصلی از اصول اسالم است و 
اگر مسلمانان برای احیای آن جهد و جهد به خرج ندهند 

گناهکار می شوند و مستوجب مجازات اخروی. 
طبعاً حاکمان و سیاستمدارانی در جهان اسالم در آن دوره 
بودند که خیال احراز منصب خالفت را در سر می پرورانیدند. 
یکی از این اشخاص َملِک فؤاد پادشاه وقت مصر بود که از 
حمایت گسترده ی بریتانیا هم بهره  داشت. او در چنین اوضاع 
موضوع  تا  شد  برگزار  اسالمی ای  کنفرانس های  احوالی،  و 
نظام خالفت را مورد بحث و کنکاش قرار دهد و به نفع آن 

تبلیغ کند و ذهنیت ها را برای پذیرش وی به عنوان خلیفه 
مسلمانان آماده کند. در اوج این فعالیت ها علی عبدالرازق به 
میدان آمد و کتابی را نوشت که مثل بُمب صدا کرد. در این 
کتاب علی عبدالرازق به صراحت نوشته بود: »ما هیچ نیازی 
به نظام خالفت نداریم، نه به خاطر ساماندهی امور دنیوی مان 
و نه به جهت مسایل دینی مان. خالفت از سابق تا حال حاضر 

برای مسلمانان جز فالکت و خواری به بار نیاورده است.«
او برای اثبات این ادعای خود مثال هایی از تاریخ اسالم آورده 
زور  بر  راشدین  خلفای  از  پس  خالفت  می دهد  نشان  که 

سرنیزه و سرکوب و قلع و قمع مخالفان استوار بوده است.
این که  اثبات  برای   علی عبالرازق می نویسد، دلیل دیگری 
نظام خالفت در درازنای تاریخ حکومتی استبدادی و بیدادگر 
بوده این است که مسلمانان در طول سده ها در همه ی انواع 
فنون و دانش ها به برتری های چشمگیر دست یافتند اما در 
عرصه ی سیاست هیچ پیشرفتی حاصل نکردند چه این که 
علم سیاست در صورتی که حکومت استبدادی و منحرف 

باشد رشد نمی کند و به بالنده گی نمی رسد.
واصول  »االسالم  کتاب  که  گفت  می توان  حساب،  این  با 
انتقادهایی که ممکن است بر او وارد  الحکم« قطع نظر از 
باشد، در واقع تالشی بود برای به چالش کشیدن َملِک فؤاد 
که مصر را با حمایت بریتانیایی ها به صورت مطلق العنان اداره 
می کرد و خیال داشت با استفاده از فرصت پیش آمده پس 
از سقوط خالفت عثمانی زمام خالفت را به دست بگیرد و 
بر مسلمانان با بهره گیری از شعارهای دینی حکمروایی کند. 

اهمیت کتاِب »االسالم واصول الحکم«
واکنش خشماگین گسترده ای که نص گرایان و قشری اندیشان 
در برابر انتشار این کتاب نشان دادند به روشنی این نکته را 
به کرسی می نشاند که این کتاب از اهمیت خاصی برخوردار 
است. ارزش این کتاب در این است که با زبان نص گرایان 
حرف می زند و با استفاده از لحن و لهجه ی دینی در صدد 
آن است که بساط را از زیر پای گذشته پرستان بیرون کند. 
مخالفان اسالم گرای علی عبدالرازق به خوبی پی برده بودند 
قرار  هدف  را  حساس  نقطه های  کتاب  این  نویسنده ی  که 
داده است. با آن که غوغا  بر انگیز شدن کتاب مزبور بیشتر از 
انتشار آن است، این کتاب تا هنوز هم یکی از  بابت زمان 
کتاب های عمده در زمینه ی بحث های مربوط به پیوند اسالم 

و سکوالریسم است.
کرد:  نگاه  نظرگاه  دو  از  می توان  کتاب  این  به  این همه،  با 
یکی این که تالش های علی عبدالرازق را در این کتاب متأثر 
بدانیم که در پی آن است که  اروپا  از فلسفه ی روشنگری 
قدرت های سیاسی را نقد کند و مشروعیت دینی آن ها را 
از آن ها بگیرد. گویا علی عبدالرازق می خواسته از این طریق 
میان امر دینی و امر دنیوی تمایز ایجاد کند و به صورت نرم 
از سکوالریسم دفاع کند و بدین گونه عقالنیت سیاسی مدرن 
را تبلیغ و ترویج نماید و آزادی های دینی را تئوریزه کند و 
حقوق اقلیت های دینی را پاس بدارد و ندای برابری میان 

شهروندان در دهد.
علی  که  کرد  نگاه  کتاب  این  به  می توان  نیز  زاویه  این  از 
عبدالرازق به عنوان دانش آموخته ی دانشگاه االزهر در این 
و  کرده  پیشه  گذشته پرستانه  و  سلف گرایانه  روشی  کتاب 
با نگاه و برخوردی گزینشی با تاریخ اسالم و میراث فکری 
مسلمانان، از آن بخش هایی از تاریخ که با پیشفرض هایش 
پیچیده  برای زمان حال نسخه  و  بهره گرفته  بوده  سازگار 
علی  که  کاری  می گویند،  عبدالرازق  علی  منتقدان  است. 
عبدالرازق انجام داده مصداق روشن چسبیدن به گذشته و 
استفاده از »تراث اسالمی« برای پاسخ یافتن به پرسش های 
عصر حاضر است و چنین رویکردی مانع فهم تحوالت زمان 
عروی،  عبداهلل  منتقدان-همانند  از  برخی  حتا  است.  فعلی 
با  عبدالرازق  علی  که  باورند  این  به  مراکشی-  اندیشه ورز 
برخورد گزینشی با تاریخ و اندیشه ی مسلمانان، الهام بخش 
جریان اسالم سیاسی شده تا این جریان نیز به نوبت خود 
با برخورد گزینشی و سلیقه ای با تاریخ اسالم، برداشت های 
نام اسالم به خورد مردم بدهد و قرائت خود را  خود را به 
از اسالم »اسالم ناب و راستین« جا بزند و این قرائت را بر 

دیگران تحمیل کند.

مهران موحد

علی عبدالرازق
روحانی ای که پیشوای تجدد خواهی شد

نسب علی عبدالرازق به خاندانی 
می رسید که از نخبگان جامعه ی مصر 
آن روزگار بودند و از جایگاه و نفوذ 
خاصی در میان مردم و نیز در دستگاه 
حاکم برخوردار بودند. برادرانش از 
سرشناس ترین سیاستمداران در مصر 
بودند و برادر بزرگ ترش، مصطفی 
عبدالرازق از نامی ترین شاگردان شیخ 
محمد عبده به حساب می آمد. خانه ی 
اینان پاتوق متفکران و سیاستمداران 
درجه یک مصری بود.
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ویژه غرب افغانستان

شاهد  گذشته  هفته ی  طی  افغانستان  غرب  در  غور  والیت 
ناآرامی های زیادی بود. بر اساس گفته های مقام های محلی در 
این والیت، تقابل نیروهای مشترک امنیتی و حمالت هوایی 
نیروهای حمایت قاطع بر مواضع طالبان در بخش هایی از دو 
ولسوالی »شهرک و جام« این والیت، بیش از  ۲۲۰کشته از دو 
طرف باقی گذاشته است. سهم طالبان از این میان، سنگین تر 

گزارش شده است.
تقابل طالبان و نیروهای امنیتی طی هفته ی گذشته در چند 
نوبت صورت گرفت و همین اکنون زمین نبرد بین نیروهای 
دولتی و طالبان در برخی از نقاط غرب فیروز کوه، مرکز والیت 
غور داغ است. این قضیه سبب شده که خیلی از ساکنان محل 
برای در امان ماندن از آتش جنگ، خانه های شان را رها کرده 
پایه های  آتش زدن  با  حتا  طالبان  بگریزند.  امن  مناطق  به  و 
شرکت های مخابراتی سالم و چند شرکت مخابراتی خصوصی 

دیگر، عماًل دست رسی مردم به اطالعات را نشانه گرفته اند.
دفتر والی غور به ۸صبح می گوید که در کنار خیزش مردمی، 
هم زمان عملیات مشترک نیروهای امنیتی با نام »ضرب ظفر 
مواضع  علیه  هوا  از  قاطع  حمایت  نیروهای  و  زمین  از   »۱۷
به  سنگینی  تلفات  و  افتاده  راه  به  والیت  این  در  طالبان 

جنگ جویان طالب وارد شده است. 

آغاز درگیری وسیع دولت و طالبان
منسجم  گاه  و  پراکنده  نبردهای  طرف  این  به  ماه  چند  از 
نیروهای امنیتی در برابر طالبان در والیت غور تیتر رسانه ها 
شده است. عملیات تهاجمی و در برخی مواقع دفاعی نیروهای 
و  از دو طرف کشته  این والیت،  در  برابر طالبان  در  امنیتی 
زخمی زیادی را از اول سال جاری خورشیدی به جای گذاشته 
است. گزارش ها نشان می دهند که والیت غور طی حداقل یکی 
دو سال گذشته، کم تر درگیری گسترده ی دولت و طالبان را 
با حجم وسیعی که هفته ی گذشته تجربه شد، به خود دیده 

است.
طالبان  رمضان،  ماه   ۲۳ روز  در  که  می دهد  نشان  اطالعات 
روستای  از  بخش هایی  و  »بیدان«  دره ی  وسیع  حمله ی  با 
»بره خانه« در ولسوالی »شهرک« والیت غور را تصرف کردند. 
روستای بیدان در منطقه ی شاهراه هرات-غور قرار دارد و جزو 

مناطق مهم استراتژیک به شمار می رود. 
با طرح و  این منطقه سبب شد که دولت  بر  کنترل طالبان 
اجرای عملیات مشترک نیروهای امنیتی در همراهی با خیزش 
وجود  از  را  منطقه  این  قبل  روز  هوا ۲۰  و  زمین  از  مردمی 

طالبان نسبتاً پاک سازی کند. 

حیله ی خیزش مردمی
با این حال اما داستان شدت یافتن درگیری اخیر جنگ جویان 
طالب با نیروهای  دولتی در والیت غور از آن جا آب می خورد 
گذشته  هفته ی  اواسط  مردمی،  منابع  گفته های  بر  بنا  که 
نماینده گان قوم  بنابر دعوت  از طالبان  نفری  یک هیأت ۵۰ 
»رضازاده« که جزو پایه های اصلی خیزش مردمی هستند، به 
دره ی »بیدان« واقع در روستای »بیدان« در ولسوالی شهرک 
این والیت رفته بود. بر پایه ی اطالعات به طالبان گفته شده 
بود که این نشست برای مذاکره با نماینده گان و افراد پر نفوذ 

این گروه انجام می یابد. 
منابع مردمی می گویند به محض ورود افراد طالبان به داخل 
دره، پولیس های محلی از چهار اطراف بر آنان گلوله باری کرده 
قضیه  همین  آوردند.  در  پای  از  را  همه  نفر،  به جز شش  و 
سبب شد که نیروهای طالبان با خشم زیاد، برای خون خواهی 
کشته گان شان، عالوه بر ولسوالی های تولک، تیوره، پسابند و 
و  با هرات  مناطق مرزی غور  از  مراکز طالبان در غور،  سایر 
تازه نفس جمع کرده  نیروی  بادغیس، حدود یک هزار  با  غور 
و برای مبارزه با پولیس های محلی، به سوی غرب این والیت 

مارش کنند.

در کوچه پس کوچه های محله ی »درب عراق« یکی 
نسبتاً  خانه ای  در  هرات  شهر  قدیمی  محله های  از 
قدیمی و کوچک، مردی بر بستر مریضی آرام گرفته 

که بسیاری ها با آهنگ هایش خاطره دارند. 
استاد خوش نواز کسی است که زمانی با آهنگ هایش 
ناشادی دارد و  این روزها دل  را شاد می کرد.  مردم 
کم تر کسی سراغش را می گیرد. محمود خوش نواز را 
بارها از نزدیک دیده بودم و صدایش به گوشم آشنا 
بود، اما بیماری چهره ی او را به  کلی تغییر داده است. 
پوستش به استخوان  چسبیده ، وزن زیادی باخته و 

بدن ضعیفش روی بستر افتاده است.
دست  و پایش را به  سختی تکان می داد و توان سخن 
گفتن نداشت. سکته ی مغزی او را خانه نشین کرده و 
به کمک اعضای خانواده گاهی روی چوکی چرخ دار از 

خانه بیرون می رود. 
مردم او را با آهنگ های »سرپل ماالن دختری دیدم« 
سال   ۱۰ می شناسند.  سنگ تراش ها«  »محله ی  و 
بیش تر نداشت که آهنگ »سرپل ماالن« را با لهجه ی 
هراتی خواند و در ایام کودکی برای خود اسم و رسمی 

رقم زد. 
استاد محمود خوش نواز، ترانه سرا، شاعر و آهنگ ساز 
محلی هرات، از قدیمی های موسیقی است و این هنر 
را از پدر آموخته است. بیش تر اعضای خانواده ی او با 
موسیقی پیوند دارند. با تأسیس آموزشگاه موسیقی 
فن  و  فوت  جوان  صدها  برای  هرات،  در  »آغاخان« 
از فرهنگ  برای پاسداری  را آموزش داد و  موسیقی 

محلی هرات، تالش زیادی کرد. 
این  مغزی،  سکته ی  که  می شود  ماه   9 دست کم 
هنرمند نام دار هرات را خانه نشین کرده است. دست و 
پایش از فرمان رفته و زبانش از سخن گفتن ایستاده 
است. هرچند تالش هایی برای درمانش انجام یافته، 
اما هم چنان بالین بیماری، گوشه ی دنجش شده است.

درمان  صرف  را  خود  ندار  و  دار  خانواده اش  اعضای 
او کرده و با پول قرض وی را برای تداوم درمان به 
چندانی  حاصل  تالش ها  این  اما  برده اند،  پاکستان 
نداشته و پزشکان بهبود وضعیت او را نیازمند سپری 

شدن زمان دانسته اند.
که  می شود  ماه   9 خوش نواز،  محمود  استاد  همسر 
برابر  در  جامعه  بی مهری   از  او  است.  شوهر  پرستار 
هنرمندان دلی پر دارد و می گوید شوهرش زنده گی 
و  فکر  تمام  و  بود  کرده  موسیقی  هنر  وقف  را  خود 
بیماری  بستر  در  که  حاال  اما  بود،  موسیقی  ذکرش 

افتاده است، کسی به او توجهی نمی کند.

قدر هنرمندان را بدانید
باالی درب دکانی کوچک در شهر قدیم هرات تابلویی 
معروف،  پسرش  و  خوش نواز  استادمحمود  عکس  با 
نصب شده است. این دکان کوچک، آموزشگاه آقای 

خوش نواز است و حاال توسط پسرش اداره می شود.
معروف خوش نواز، داستان بیماری پدرش را برایم شرح 

داد و تالش هایی که برای درمانش انجام شده است. 
به  گفته ی پسر آقای خوش نواز، اعضای خانواده ی او 
دار و ندار خود را برای درمان استاد خوش نواز مصرف 

کرده اند.
می گوید  هم  خوش نواز،  آقای  کوچک  پسر  محمد، 
برای فرستادن پدرش به پاکستان مجبور شده اند از 
دوست و آشنا قرض بگیرند و حاال برای بردن دوباره ی 

او به پاکستان پول کافی ندارند. 
سلیم خوش نواز، برادر آقای خوش نواز، هم از وضعیت 
بد هنرمندان دلی پر درد دارد و می گوید هنرمندانی 
که با خون دل مردم را شاد کرده اند، در زمان مشکالت 
و بیماری از یاد می روند و کسی به  فکر آن ها نیست. 

موسیقی  هنرمندان  توسط  تالش هایی  هرچند 
و  گرفته  استاد خوش نواز صورت  درمان  برای  هرات 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، با حضور در خانه ی 
خانواده ی  بازهم  اما  است،  داده  همکاری  وعده  او 
او گالیه دارند و می گویند  بر  از بی مهری   خوش نواز 

این هنرمند سابقه دار فراموش شده است. 

پاسدار فرهنگ محلی
در هرات از قدیم االیام سه خانواده ی مشهور در هنر 
موسیقی فعالیت داشته اند: دل آهنگ ها، خوش نوازها 

و حسن پورها.
محمود  پدر کالن  ابتدا  خوش نواز  خانواده ی  در 
خوش نواز »آقا حسن«، وارد دنیای موسیقی شد. پسر 
او امیرجان خوش نواز، راه پدر را ادامه داد و فرزندانش 
رحیم، نعیم، سلیم و محمود خوش نواز، دنباله رو پدر و 

پدرکالن خود شدند. 
در میان خانواده ی خوش نوازها استاد رحیم خوش نواز، 
هنرمند فقید هراتی، رباب نواز چیره دستی بود و طی 
سفر به کشورهای اروپایی شاگردان زیادی را آموزش 
داد و نوای موسیقی محلی افغانستان را جهانی کرد. 

هنرمندان  اتحادیه ی  رییس  هاشمی،  نعمت اهلل 
که  خوش نواز  خانواده ی  می گوید  هرات،  موسیقی 
تالش  هستند،  موسیقی  هنرمندان  آن ها  بیش تر 
زیادی برای پاسداری از فرهنگ محلی هرات کرده اند. 
هم  هراتی،  محلی خوان  خوش نواز،  محمود  استاد 
»محله ی  و  ماالن«  »سرپل  آهنگ های  خوانش  با 

سنگ تراش ها« میان اهالی هنر چهره شد.
آهنگ ساز  و  شاعر  ترانه سرا،  آوازخوانی  کنار  در  او 
هم است و اشعار آهنگ هایش را خودش می سراید. 
بیش تر ترانه های محمود خوش نواز، با لهجه ی هراتی 
خوانده شده و مردم خاطره های زیادی از آن ها دارند. 
با گذشت سال ها، هنرمندان امروزی ساخته های این 

خانواده را باز خوانی می کنند و به نان و نوا می رسند.
هنگامی  که در حال ترک دفتر آقای خوش نواز بودم، 
برادرش با خواندن این شعر زیر لب گفت: روزگاری 
شده که همه ی مردم درگیر مشکالت خود هستند و 

کسی به فکر هنر و هنرمندان نیست. 
تو هم در آیینه حیران حسن خویشتنی

زمانه ای ست که هر کس به خود گرفتارست

تلفات کم سابقه ی طالبان در غور
سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه

خالق »سرپل ماالن«، هم نوای 
هنر، هم نشین بستر بیماری

احمدشاه موحد، خبرنگار محلی والیت غور به ۸صبح می گوید 
که با تجمع طالبان برای حمله بر »بیدان« نیروهای حمایت 
قاطع زیر چتر عملیات »ضرب ظفر ۱۷« در چند نوبت تلفات 
سنگینی به طالبان وارد کردند و چند عضو این گروه از پای 

درآوردند.
و جام« در ۱۰  »بیدان  روستاهای  آقای موحد می افزاید که 
کیلومتری مرکز والیت غور محل درگیری نیروهای دولتی با 
طالبان شد و بنابر گفته های خیزش مردمی، گاهی حتا جنگ 

به دامنه ی منار تاریخی جام کشیده شده بود. 
عالوه بر این دامنه ی جنگ به روزهای دوم و سوم کشید و 
بنا بر گزارش دفتر والی غور، طالبان تلفات کم پیشینه ای را 

تجربه کردند. 

دست باالی دولت
این گزارش،  تایید  با  عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور 
به روزنامه ی ۸صبح می  گوید که در این درگیری ها تا کنون 
مرتضی، برادر مال مصطفی از افراد کلیدی طالبان در قطعه ی 
سرخ این گروه همراه با دو فرمانده دیگر مال مصطفی هم از 

پای در آمده اند.
چه  هر  سرکوب  تا  عملیات  که  می افزاید  خطیبی  آقای 
بیش تر طالبان در محل جریان دارد و دولت تعهد کرده که 
ولسوالی های غرب والیت غور را از آشوب طالبان نجات دهد. 

نیروهای  مشترک  عملیات  خطیبی،  آقای  گفته های  بر  بنا 
امنیتی و خیزش مردمی که با پرواز نیروهای حمایت قاطع 

هم آهنگ شده، بیش از ۱۵۰ طالب را از بین برده است. 
از آن طرف، با آن که شمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی گزارش 
نشده اما روایت های منابع محرم نشان می دهد که حدود ۲۵ 

نیروی خیزش مردمی به دست طالبان کشته شده اند.

غوِر همیشه ناآرام
ابراهیم حاجی زاده، رییس شورای دانشجویان والیت غور در 
مردم  به  دولت،  با  تقابل  کنار  در  طالبان  که  می گوید  هرات 
هم رحم نکرده اند و چند پایه ی مخابراتی را هم در روستاهای 
مختلف والیت غور آتش زدند. وی می افزاید که همین اکنون 

دسترسی مردم به انترنت و تلفن محدود شده است. 
والیت غور از سال ها به این طرف زیر پای فرماندهان طالبان 
به سختی نفس می کشد. مال احمدشاه دین دوست، معاون والی 
نام نهاد طالبان برای والیت غور و مال مصطفی، فرمانده قطعه 
سرخ طالبان صحنه ی زنده گی را برای مردم در نقاط زیادی از 

این والیت هر روز تنگ تر می کنند. 
بنا بر گزارش ها مال مصطفی بیش از ۸۰۰ مسلح در اطراف 
حمالت  با  و  دارد  غور  والیت  شهرک  و  جام  ولسوالی  مرکز 
مختلف، هر از گاهی سبب برهم زدن آرامش مردم می شود. او 
که فرمانده ارشد و مهم قطعه سرخ طالبان در والیت غور به 
حساب می رود، افرادش برای دست یابی به منابع مالی، عالوه بر 
قاچاق مواد مخدر، از موترهای باربری و حتا مسافربری تا مرز 

۲۵ هزار افغانی، باج می گیرند.
اخیر،  روز  چند  جنگ های  در  که  می گویند  محلی  منابع 
برخی  حتا  و  داشته  حضور  نبرد  صحنه ی  در  مصطفی  مال 
روستای  در  وی  که  می دهد  نشان  نشده،  تایید  گزارش های 
منابع  را  خبر  این  است.  برداشته  زخم  والیت  این  »کمنج« 

دولتی تایید یا رد نکرده اند.
با تمام این ها، پیش از این، دفتر والی غور به روزنامه ی ۸صبح 
گفته بود که شش ولسوالی غرب والیت غور زیر تهدید مستقیم 
جنگ جویان طالب قرار دارند و گوش دولت مرکزی نسبت به 
امنیت کم تر  تامین  برای  اداره ی محلی  خواسته های مردم و 

بدهکار است. 
حاال که عملیات مشترک نیروهای امنیتی و حمایت قاطع برای 
امیدوار  سرکوب طالبان روی دست گرفته شده است، مردم 
اند که مناطق از دست رفته، دوباره به دست دولت بیفتد و در 

آرامش شب را به روز برسانند.


