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کمپین غنی با تابلوهای 
جشن استقالل

صفحه 3

این عکس ها  نیز مسوولیت نصب  انتخاباتی »دولت ساز«  دسته 
در تابلوهای تبلیغاتی مربوط به جشن صدمین سالروز استقالل 
کشور را برعهده نمی گیرد. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات 
و دسته های انتخاباتی، نصب عکس های محمداشرف غنی در این 

امسال حکومت در نظر دارد صد ساله گی استقالل کشور را با اجرای حدود ۱۲۳ برنامه مختلف و هزینه بیش از ۳۸۴ میلیون جشن بگیرد. 

تابلوها را نوعی سوء استفاده از یک مناسب ملی و کمپین خالف 
قانون به نفع این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تفسیر کرده اند. 
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که این موضوع را پی گیری 

می کند.

صفحه 3

40 هزار دستگاه بیومتریک 
بسنده است؟

نیروهای امنیتی برای سومین بار رادیوی طالبان 
را در غزنی از بین بردند

اعالم  غزنی  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
کرده اند که نیروهای امنیتی با اجرای یک عملیات، 
رادیوی »شریعت غژ« مربوط گروه طالبان را در این 

والیت از بین برده اند.
دوشنبه،  روز  غزنی،  والی  سخنگوی  نوری،  عارف 
این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  اسد،  چهاردهم 
عملیات شنبه شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی 
او،  گفته  به  است.  شده  اجرا  زنه خان  ولسوالی  در 
در  طالبان  گروه  غژ«  »شریعت  رادیویی  دستگاه 
کوه لوله از مربوطات ولسوالی زنه خان والیت غزنی 
والیت های  بین  مرز  در  لوله  کوه  داشت.  موقعیت 

غزنی و لوگر قرار دارد.
اجرای  نتیجه  در  که  گفت  غزنی  والی  سخنگوی 
این عملیات هشت طالب کشته شده و چهار نفر 

مشکوک نیز از روستای لوله بازداشت شده اند.
از جانب دیگر، عارف نوری گفت که رادیوی گروه 
وقفه ای  صورت  به  این سو  به  سال  دو  از  طالبان 
دو  رادیو  این  و  می کرد  فعالیت  غزنی  والیت  در 
به گفته  بود.  از بین برده شده  نیز  بار در گذشته 
به  او، رادیوی »شریعت غژ« گروه طالبان هرچند 

حال وهوای این روزهای کابل، 
از آغاز کمپین های انتخاباتی تا 

اکنون، کم ترین شباهت را به 
روزهای انتخابات دارد؛ از آن از 

جوش و خروش  انتخاباتی...

مشکل درونی تیم محمد حنیف 
اتمر، دسته ی انتخاباتی داکتر 

عبداهلل را در موقعیت نیرومندتر 
قرار داده است. در صورت 
فروپاشی کامل دسته ی...

صورت وقفه ای والیت های لوگر، میدان وردک، پکتیا 
و پکتیکا را تحت پوشش قرار می  داد و این گروه با 
استفاده از این ایستگاه رادیویی ضد اهداف دولتی 

تبلیغ و مردم را اعمال تخریبی دعوت می کرد.
رد  را  شریعت  رادیوی  رفتن  بین  از  طالبان  گروه 
کرده است. این گروه گفته است که رادیوی شریعت 

مثل سابق و در زمان معین آن نشرات دارد. 
گروه  گزارش ها  براساس  که  است  حالی  در  این 
علیه  خود  تبلیغاتی  جنگ  اواخر  این  در  طالبان 
پیش تر  است.  بخشیده  شدت  را  افغانستان  دولت 
باری، خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت 
هزار   ۴۵ طالبان  گروه  که  بود  گفته  داخله،  امور 
حساب توییتر و هزاران حساب فیس بوکی ساخته 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  این ها  رغم  به  اما  است، 
خالد،  اسداهلل  این  از  پیش  است.  خورده  شکست 
به گونه ای شدت  نیز  ملی،  وزارت دفاع  سرپرست 
یافتن جنگ تبلیغاتی گروه طالبان را تأیید کرده 
رغم شدت  به  گروه  این  که  بود  گفته  نیز  او  بود. 
ساحات  در  نمی تواند  تبلیغاتی،  جنگ  بخشیدن 

دولت پیش روی داشته باشد.

صف بندی های 
انتخاباتی

سردرگمی 
مالل آور کابل
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انفجار ماین کنار جاده   ای در 
بغالن یک کشته و سه زخمی 

برجا گذاشت
۸صبح، کابل: به دنبال تهدید شورای تشریک مساعی 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از احتمال تحریم 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  میزان،  ششم  انتخابات 
انتخابات می گویند که حتا با دو نامزد، انتخابات ریاست 

جمهوری را برگزار می کنند.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل 
روزنامه  به  اسد،  چهاردهم  دوشنبه،  روز  انتخابات، 
برگزاری  برای  آماده گی ها  تمام  که  گفت  ۸صبح 
روند  و  است  شده  گرفته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
او  می رود.  پیش   به  به سرعت  انتخابات  این  عملیات 
برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد  تأکید 
برگزاری انتخابات با حضور ۱۸ نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری آماده گی دارد، اما در صورت احتمال تحریم 
انتخابات، حاضر است این انتخابات را با دو نامزد نیز 

برگزار کند.
این در حالی است که پیش تر شورای نامزدان انتخابات 
ششم  انتخابات  تحریم  احتمال  از  جمهوری  ریاست 
این شورا اعالم کرده بود که  میزان هشدار داده بود. 
نامزدان،  یازده عضو شورای تشریک مساعی  میان  از 
دست کم هشت عضو آن روی تحریم انتخابات توافق 
کرده اند. این شورا نام های دسته های انتخاباتی را که 
نکرده  توافق کرده اند، رسانه ای  انتخابات  روی تحریم 

است. 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دلیل اقدام 
احتمالی شان را برای تحریم انتخابات، رسیده گی نشدن 
به خواست ها و پیشنهاد های شان از سوی حکومت و 
انتخاباتی خوانده بود. این شورا سران  کمیسیون های 
حکومت وحدت ملی را که در انتخابات نامزد هستند، 
متهم کرده بود که از امکانات دولتی به صورت گسترده 
را  اتهام  این  استفاده می  کنند. حکومت  برای کمپین 

رد کرده است. 

کمیسیون مستقل انتخابات: 
حتا با دو نامزد، انتخابات 

برگزار می شود

واکنش ها به حمله بر کارمندان 
تلویزیون خورشید؛

هدف قراردادن رسانه ها 
جنایت جنگی است

بانک ها در هرات هنوز هم 
دالر نمی پردازند

7
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۸صبح، کابل: در نتیجه انفجار یک ماین کنار 
جاده ای در شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن، یک 
پولیس کشته و سه پولیس دیگر زخمی شده اند.

به  بغالن،  پولیس  سخنگوی  بشارت،  جاوید 
روزنامه ۸صبح گفته است که گزمه های پولیس 
حوالی ساعت 7:3۰ بامداد روز دوشنبه، چهاردهم 
اسد، با یک ماین کنار جاده ای در »سرک شهر 
نتیجه آن  برخورد کرده است که در  بغالن  نو« 
یک سرباز پولیس کشته شده و سه نیروی پولیس 

دیگر زخم برداشته اند.
مسوولیت این رویداد را تاکنون فرد یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
دارد.  فعالیت  و  حضور  طالبان  گروه  بغالن  در 
هرچند در این اواخر نیروهای امنیت ملی برخی 
از اعضای ارشد گروه داعش را نیز از این والیت 
در  داعش  گروه  حضور  اما  کرده اند،  بازداشت 
والیت بغالن به صورت جدی تثبیت نشده است.

والیت بغالن در این اواخر دست خوش یک رشته 
از  برخی  چنان که  است؛  گسترده  ناامنی های 
ولسوالی های این والیت که در گذشته از ساحات 
امن به شمار می رفت، در حال ناامن شدن است.

انتخابات ریاست جمهوری؛ 

آمار های کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که برای برگزاری انتخابات ششم میزان 
حدود ۳۰ هزار محل در ۵ هزار و ۳۸۸ مرکز در سراسر کشور در نظر گرفته شده است. 

هم چنان قرار است در ششم میزان، در هر محل رای دهی، ۳۲۱ شهروند از حق رای دهی شان 
استفاده کنند. 
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نگرانی از خروج تدریجی نیروهای ناتو از کشور باال گرفته است. 
این نگرانی ها در تحوالت دهه ی ۸۰ میالدی و سال ۲۰۱۴ ریشه 
یک  این که  بدون  را  نیروهای شان  روس ها   ۱۹۸۹ سال  در  دارد. 
توافق سیاسی برای پایان جنگ به دست بیاید خارج کردند. در 
آن زمان خروج نیروهای شوروی بخشی از یک توافق نامه ی حل 
سیاسی جنگ نبود. افغانستان و پاکستان در ژنیو مذاکره کردند و 
امریکا و شوروی در نقش ناظر حضور داشتند. در آن زمان در ژنیو 
چند توافق نامه امضا شد که یکی از آن ها خروج نیروهای شوروی 
را از افغانستان، برای مسکو الزامی می ساخت. پس از امضای این 
توافقات در همان ساعات اولیه روشن شد که جنگ ادامه می یابد. 
راه اندازی  شوروی  نیروهای  خروج  برای  صرف  ژنیو  مذاکرات 
را  نیروهای شان  که  داشتند  نیاز  زمان  آن  در  روس ها  بود.  شده 
از افغانستان به صورت عاجل خارج کنند. خروج غیرمسووالنه ی 

آنان و بی پروایی قدرت های دیگر، سبب دوام جنگ شد. 
در سال ۲۰۱۴ هم نیروهای رزمی ناتو از افغانستان خارج شدند. 
پایتخت های  سیاسی  نیازهای  مبنای  بر  بیش تر  آنان  خروج 
میدان  واقعیت های  تا  بود  متحده  ایاالت  وقت  اداره ی  و  اروپایی 
جنگ. نیروهای امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ آماده ی گرفتن 
 ۱۳۷۱ سال  در  افغانستان  ارتش  نبودند.  امنیتی  مسوولیت های 
به سرمایه گذاری  ناتو در سال ۲۰۰۹  بود. کشورهای  فروپاشیده 
این   ۲۰۱۴ سال  در  کردند.  آغاز  افغانستان  ارتش  روی  جدی 
دهه ها  نهادسازی  که  است  روشن  نبود.  ساله   ۱۰ حتا  ارتش 
ناتو  عضو  کشورهای  از  بسیاری  مدرن  می بَرد،  ارتش های  زمان 
سیاسی  نیازهای  دلیل  به  ولی  دارند.  قرن  سه  تا  دو  سابقه ی 
از  قبل  ناتو  رزمی  نیروهای  غربی،  کشورهای  سیاست مداران 
از سال ۲۰۱۴  افغانستان را ترک کردند. قبل  نبرد  وقت، میدان 
پایگاه ها و قراردادی های ناتو شمار زیادی از شهروندان افغانستان 
به  وابسته  خانواده ها  از  بسیاری  اقتصاد  بودند.  کرده  استخدام  را 
اقتصادی  رونق  ناتو  خروج  بود.  پایگاه ها  و  قراردادی ها  همین 
نسبی آن زمان را از بین برد. از نگاه امنیتی هم خروج نیروهای 

ناتو اثرهای خودش را داشت. 
نداشتند  را  الزم  آماده گی  آن که  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
ولی با شجاعت تمام در میدان نبرد ایستادند. این نیروها از کیان 
دولت و وطن دفاع کردند و قربانی دادند. از سال ۲۰۱۵ تا حال 
بیش تر از ۴۵ هزار تن از نیروهای امنیتی افغانستان جان های شان 
را فدای دفاع از کیان دولت و وطن کردند. روشن بود که با خروج 
نیروهای تا به دندان مسلح ناتو،  نیروهای امنیتی ظرفیت الزم را 
برای حفاظت از کل قلمرو کشور ندارند. به همین دلیل بود که 
بخش هایی از کشور زیر سلطه ی طالبان،  داعش و دیگر گروه های 
تروریستی ضد دولت درآمد. اما از سال ۲۰۱۵ تا حال ماموریت 
امنیتی  نیروهای  از  متحده  ایاالت  و  ناتو  حمایتی  و  مستشاری 
نیروهای  از  را شمار محدودی  این ماموریت  آغاز شد.  افغانستان 

ناتو اجرا می کنند. 
این  که  گرفته اند  تصمیم  ناتو  عضو  کشورهای  و  متحده  ایاالت 
از  القاعده  با  مبارزه  بدل دریافت ضمانت  را در  نیروهای محدود 
به کشورهای عضو  تدریج خارج کنند. طالبان ظاهراً  به  طالبان، 
تدریجی  خروج  بدل  در  که  کرده اند  وعده  امریکا  جمله  از  ناتو 
روی  افغانستان  سیاسی  نیروهای  و  حکومت  با  ناتو،   نیروهای 
آینده ی سیاسی صلح آمیز مذاکره می کنند و با القاعده در مناطق 
یک  از  بخشی  ناتو  نیروهای  خروج  اگر  مبارزه.  سلطه ی شان  زیر 
اشکالی  صورت  آن  باشد،  در  جنگ  سیاسی  حل  جامع  توافق 
زمان بندی  و  ناتو  تدریجی  خروج  این  که  صورتی  در  ندارد. 
و  مشروع،  همه شمول  توافق نامه ی  یک  تطبیق  به  مشروط  آن 
نخواهد  مخالفتی  آن  با  کسی  باشد،   جنگ  پایان  تضمین شده ی 
کرد. دیپلمات های امریکایی گفته اند که پس از صلح هم همکاری 
خروج  اگر  اما  یافت،  خواهد  ادامه  افغانستان  و  امریکا  امنیتی 
اداره ی  انتخاباتی  و  مبنای ضرورت های سیاسی  بر  ناتو  نیروهای 
توافق نامه ی  از یک  بخشی  و  باشد  اروپایی  پایتخت های  و  ترمپ 
جامع حل سیاسی قرار نگیرد، هزینه ی آن را مردم افغانستان و 
در آینده مردم کشورهای عضو ناتو می دهند. کشورهای عضو ناتو 

باید از تاریخ درس بگیرند.

از تاریخ درس بگیرید

اداره لوی سارنوالی  8صبح، کابل: مسووالن در 
می گویند که پرونده حاجی دالور، مشاور سابق 
مجلس سنا و هشت همکارش را دریافت کرده اند 
جمشید  دارد.  قرار  اداره  این  بررسی  تحت  و 
دوشنبه،  روز  لوی سارنوالی  سخنگوی  رسولی، 
چهاردهم اسد، به روزنامه ۸صبح گفت که بررسی 
پرونده حاجی دالور و هشت همکارش که تحت 
پایان  تاکنون  دارند،  قرار  لوی سارنوالی  توقیف 

نیافته است.
سخنگوی لوی سارنوالی تصریح کرد که پس از 
نهایی شدن بررسی های سارنواالن موظف پرونده 
حاجی دالور، تصمیم  نهایی در این مورد اتخاذ 

خواهد شد.
وزارت امور داخله در دوم ماه جوزای سال جاری 
مشاوران  از  دالور،  حاجی  که  بود  کرده  اعالم 
مقام مجلس سنا را به اتهام همکاری و حمایت 
از »تروریستان« همراه با سندهای جعلی، نمبر 
پلیت های تزویری، سالح های غیرقانونی، هفت صد 
هزار کلدار پاکستانی، یک واسطه زرهی و یک 
موتر نوع هایلکس از کابل بازداشت کرده است. 
این وزارت عکس هایی را نیز از کارت شناسایی و 
هم چنان کارت مخصوص وسایط نقلیه پارکینگ 
شورای ملی که از نزد حاجی دالور به دست آورده 
بود، به نشر رساند که نشان می داد حاجی دالور، 
والیت  باشنده  و  »مشرانوجرگه«  مقام  مشاور 
شناسایی  کارت  داخله  وزارت  است.  ننگرهار 
پاکستانی حاجی دالور را نیز به نشر رسانده بود. 
او در شناس نامه پاکستانی خود به نام جاوید خان 

یاد شده بود.
با این حال، جمشید رسولی گفت که اتهام های 
اسناد  بدون  از موتر  استفاده  پلیت،  تزویر  چون 

8صبح، کابل: در آستانه عید قربان، وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری از شهروندان خواسته است تا در 
برابر شیوع بیماری تب کنگو، از خودشان محافظ 

کنند.
این وزارت روز دوشنبه، چهاردهم اسد، در اطالعیه ای 
به شهروندان کشور توصیه کرده است که بیماری 
تب کنگو )CCHF( یک  بیماری کشنده میکروبی 
برای مصاب  را  )ویروسی( است و تدابیر احتیاطی 

نشدن به این بیماری روی دست بگیرند.
بیماری تب کنگو مرض حیوانی است که به انسان 
سرایت می کند. وزارت زراعت گفته است که منبع 
عمده این ویروس گاو، گوسفند، بز و دیگر حیوانات 

است که ناقل آن کنه می باشد.
به  کنه،  بیماری  ویروس  زراعت،  وزارت  گفته  به 
طور مستقیم از طریق گزیدن کنه ها و یا تماس با 
خون، افراز و گوشت حیوانات آلوده )منتن( به انسان 

سرایت می کند.
وزارت زراعت گفته است، برای این که شهروندان از 
مصاب شدن به این بیماری در امان باشند، نیاز است 
تا حیوانات و محل بودوباش آن ها با دوای مخصوص 
ضد کنه توسط داکتر صحت حیوانی و یا مطابق به 

توصیه دکتر صحت حیوانی، دواپاشی شود.

قانونی و تزویر مهر دولتی علیه حاجی دالور مطرح 
که  کرد  تصریح  لوی سارنوالی  سخنگوی  است. 
پیش از اتهام همکاری و حمایت از تروریستان نیز 
علیه حاجی دالور از سوی وزارت داخله از طریق 
رسانه ها مطرح شده بود، اما سارنواالن موظف این 
پرونده در این مورد تحقیق می کنند، ولی تاکنون 
در مورد صحت این اتهام ها تصمیم نهایی گرفته 
نشده است. رسولی افزود که بررسی این قیضه با 
»جدیت و قاطعیت« در لوی سارنوالی جریان دارد 
و هر زمانی که تحقیقات در این مورد تکمیل شود، 
در روشنایی قانون درباره سرنوشت حاجی دالور و 

همکارانش تصمیم گرفته خواهد شد.    
جمشید رسولی هم چنان گفت که حاجی دالور در 
یکی از اظهارات خود به لوی سارنوالی تأیید کرده 

است که سابق مشاور مجلس سنا بوده است.
او  علیه  که  اتهام هایی  و  دالور  حاجی  بازداشت 
و  سیاسی  محافل  در  مدتی  برای  شد،  مطرح 
رسانه ها به بحث های داغ تبدیل شده بود. در این 
میان فضل الهادی مسلم یار، رییس مجلس سنا، نیز 
از اتهام دست داشتن با حاجی دالور که گفته شد 
مشاور او بوده است، دور نماند. اما رییس مجلس 
سنا این اتهام  را رد کرده و گفته بود که حاجی 
پیشین  مشاور  بلکه  نه،  او  مشاور شخصی  دالور 
که  است  حالی  در  این  است.  بوده  سنا  مجلس 
برخی  همکاری  از  گزارش ها  بارها  این  از  پیش 
عالی رتبه  کارمندان  و  ملی  شورای  نماینده گان 
دولتی با گروه های تروریستی به نشر رسیده است. 
ویس برمک، وزیر پیشین  امور داخله، یک بار در 
مجلس نماینده گان گفته بود که بیش تر تروریستان 
در موترهای شیشه سیاه که اسناد قانونی ندارند، 

انتقال داده می شوند.

کرده  توصیه  هم چنان  شهروندان  به  زراعت  وزارت 
کردن  پارچه  و  حیوانات  ذبح  جریان  در  که  است 
گوشت آن ها، از وسایل محافظتی چون دست کش، 
ماسک، پیش بند دراز با رنگ روشن و عینک استفاده 

کنند.
این وزارت هم چنان گفته است که برای جلوگیری از 
بیماری تب کنگو، از ذبح حیوانات در هر جا، خودداری 

و حیوانات در محل پاک و مناسب ذبح شود.
است  خواسته  شهروندان  از  هم چنان  زراعت  وزارت 
و  حیوان  با  تماس  هر  از  بعد  را  دست های شان  تا 
صابون  و  آب  با  حیوانات  بودوباش  محل  پاک کاری 

شست وشو کنند.
از  پیش گیری  برای  که  است  افزوده  زراعت  وزارت 
مصاب شدن به تب کنگو، گوشت و جگر حیوانات را 
پیش از استفاده برای ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری 
کنند. این وزارت هم چنین از شهروندان خواسته است 
تا هیچ گاه کنه های حیوانات را با دستان برهنه دور 
نکنند و نکشند، تا به این ترتیب به بیماری تب کانگو 

مصاب نشوند.
این در حالی است که اخیراً بیماری کنگو در برخی 
از شهرهای کالن از جمله هرات از شهروندان قربانی 

گرفته است.

بررسی پرونده حاجی دالور، مشاور پیشین مجلس 
سنا، در لوی سارنوالی هنوز پایان نیافته است

وزارت زراعت به شهروندان: از خودتان در برابر تب 
کنگو محافظت کنید

در پی اصابت یک هاوان 
به یک خانه در زابل، سه 

کودک و یک زن کشته شدند

یک پسر سید منصور نادری 
به اتهام اهانت به پولیس 

بازداشت شد

8صبح، کابل: در پی اصابت یک مرمی هاوان بر یک خانه 
رهایشی در ولسوالی شاه جوی والیت زابل، سه کودک و یک 
زن کشته شده اند. در نتیجه اصابت این هاوان، یک مرد نیز 

زخمی شده است.
روزنامه ۸صبح  به  زابل،  والی  سیال، سخنگوی  گل اسالم 
از  که  هاوان  مرمی  یک  گذشته  یک شنبه شب  که  گفت 
سوی گروه طالبان پرتاب شده بود، بر یک خانه رهایشی 
در نزدیکی مقر ولسوالی شاه جوی اصابت کرد و در نتیجه 
آن چهار عضو این خانواده کشته شدند و یک عضو دیگر آن 

زخم برداشته است.
سخنگوی والی زابل گفت که از دو روز گذشته به این سو 
در ولسوالی شاه جوی والیت زابل درگیری میان نیروهای 
امنیتی و گروه طالبان جریان دارد. او تأکید کرد که پس از 
دو روز درگیری، نیروهای امنیتی جنگ جویان گروه طالبان 
این ولسوالی درگیری  اما در حومه های  رانده اند،  را عقب 

هم چنان جریان دارد.
بازار  این که  مورد  در  نگرانی ها  و  گزارش ها  هم چنان  او 
ولسوالی شاه جوی به تصرف گروه طالبان درآمده است را 

رد کرد.
این در حالی است که در بیست وپنجم سرطان نیز در یک 
حمله راکتی که مقام های محلی آن را به گروه طالبان نسبت 

دادند، چهار غیرنظامی جان باختند.
تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ به یک نگرانی عمده 
نهادهای مدافع حقوق بشر و دفتر هیأت معاونت سازمان 
ملل متحد در کابل یا یوناما مبدل شده است. یوناما چند روز 
پیش ماه گذشته میالدی )جوالی( را مرگ بارترین ماه برای 
غیرنظامیان توصیف کرد. یوناما گفته بود که در جریان ماه 
جوالی یک هزار و ۵۰۰ نفر کشته و زخمی شده اند. یوناما 
»عناصر ضد دولت« را عامل اصلی کشتار غیرنظامیان در 

یک ماه گذشته اعالم کرده است.
زابل از والیت های ناامن به شمار می رود. گروه  طالبان در این 
والیت فعالیت گسترده دارد. چندی پیش محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور در سفری به والیت زابل از نهادهای 
امنیتی خواسته بود که یک برنامه امنیتی ویژه را برای تأمین 
امنیت زابل تهیه کنند تا به این ترتیب از گسترش ناامنی در 

این والیت جلوگیری و امنیت شاهراه تأمین شود.
زابل  والیت  از  قندهار  کابل-  شاهراه  که  است  گفتنی 

می گذرد و این شاهراه بیش تر وقت ها ناامن است.

عطاش  که  می گوید  امنیتی  منبع  یک  کابل:  8صبح، 
و  اهانت  اتهام  به  نادری،  سید منصور  پسر  نادری، 

زورگویی بر پولیس، در شهر کابل بازداشت شده  است.
این منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه 
۸صبح گفت که عطاش نادری، پسر سیدمنصور نادری، 
روز  چاشت  از  پس  افغانستان،  ملی  پیوند  حزب  رهبر 
دوشنبه، چهاردهم اسد، از سوی پولیس بازداشت شده 

است.
امور  وزارت  نصرت رحیمی، سخنگوی  در همین حال، 
داخله، بازداشت عطاش نادری را تأیید کرده است، اما در 

مورد نسبت او با سیدمنصور نادری چیزی نگفته است.
نوشته  فیس  بوکش  رسمی  صفحه  در  رحیمی  نصرت 
است: »قبل از ظهر امروز ]دوشنبه، چهاردهم اسد[ یک 
تن زورگو )عطاش نادری( که با واسطه شیشه های سیاه 
کابل  شهرنو  چک پاینت های  از  یکی  در  اسناد  فاقد  و 
این  از  اهانت کرده و  را  ننموده، پولیس  اعتنا  قانون  به 
پولیس  تعقیب جدی  بود، مورد  نموده  فرار  چک پاینت 
دهم  حوزه  مربوطات  از  امروز  بعد از ظهر  و  گرفت  قرار 

شهر کابل دست گیر گردید.«
نصرت رحیمی در ادامه نوشته است که پولیس به عنوان 
بر  را  قانون  دارد که  قانون مکلفیت  اجرا کننده  نیروی 
همه یک سان تطبیق کند و هیچ کس از این امر مستثنا 

بوده نمی تواند.
تاکنون خانواده سیدمنصور نادری به صورت رسمی در 

مورد این خبر واکنش نشان نداده است.
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برگزاری جشن  مسوول  که  ریاست جمهوری  امور  اداره 
صدمین سالروز استقالل کشور است و از نصب عکس های 
به  مربوط  تبلیغاتی  تابلوهای  در  غنی  محمداشرف 
انتخاباتی  دسته  می کند.  بی خبری  اظهار  جشن  این 
»دولت ساز« نیز مسوولیت نصب این عکس ها در تابلوهای 
تبلیغاتی مربوط به جشن صدمین سالروز استقالل کشور 
را برعهده نمی گیرد. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات 
و دسته های انتخاباتی، نصب عکس های محمداشرف غنی 
در این تابلوها را نوعی سوء استفاده از یک مناسبت ملی 
و کمپین خالف قانون به نفع این نامزد انتخابات ریاست 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کرده اند.  تفسیر  جمهوری 

می گوید که این موضوع را پی گیری می کند.
طی روزهای اخیر تابلوهای تبلیغاتی زیادی مربوط به جشن 
صدمین سالروز استقالل در ساحات مختلف بزرگ شهرها و 
هم چنان بر فراز شماری از ادارات دولتی نصب شده است. 
کابل، هرات و مزارشریف از بزرگ شهرهایی است که از این 
دست تابلوها در آن ها به وفور دیده شده است. با این حال، 
قرار گرفتن عکس های محمداشرف غنی، رییس جمهور 
بر حال و نامزد انتخابات ششم میزان، روی این تابلوهای 

تبلیغاتی با واکنش ها و انتقاداتی همراه شده است.
فریدون الهام، معاون اداره امور و معاون کمیسیون مسوول 
که  می گوید  استقالل،  سالروز  صدمین  جشن  برگزاری 
نصب عکس های محمداشرف غنی در تابلوهای تبلیغاتی 
کمیسیون  این  و  امور  اداره  کار  جشن،  این  به  مربوط 
اداره  تا کنون  تبلیغاتی که  تابلوهای  افزود،  الهام  نیست. 
امور و کمیسیون مسوول برگزاری جشن صدمین سالروز 
استقالل کشور در ساحات مختلف نصب کرده، فاقد عکس 

کرده،  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  آن چنانی 
از  استفاده  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
بررسی های  شود.  برگزار  انگشت نگاری  دستگاه های 
که  می دهد  نشان  هم چنان  کمیسیون  این  تخنیکی 
به  رای دهنده،  میلیون  نُه  حدود  مشخصات  ثبت  برای 

۴۰ هزار دستگاه انگشت نگاری نیاز است. 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات اما می گویند، با توجه به 
تعداد رای دهنده گان و عنصر زمانی، شمار دستگاه های 
در  رای دهنده گان  مشخصات  ثبت  برای  انگشت نگاری 
انتخابات ریاست جمهوری، بسنده نیست؛ زیرا به سخن 
از سه صد  بیش  رای دهی  در هر محل  است  قرار  آنان، 
رای دهنده حضور یابند، اما کمیسیون مستقل انتخابات 
برای هر محل رای دهی تنها یک دستگاه انگشت نگاری 

در نظر گرفته است. 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
عادالنه افغانستان )فیفا( روز دوشنبه، چهاردهم اسد، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که برای ثبت مشخصات 
هر رای دهنده در دستگاه انگشت نگاری، چهار تا شش 
تجربه  با  می گوید،  رشید  آقای  است.  نیاز  زمان  دقیقه 
برای  زمانی  عنصر  گذشته،  سال  پارلمانی  انتخابات  از 
است؛  بوده  نوسان  در  رای دهنده  هر  مشخصات  درج 
این  استفاده  با  کارمندانی که در مرکز  از  زیرا شماری 
دقیقه  پنج  تا  سه  بین  داشته اند،  آشنایی  دستگاه ها 
در  اما  می کردند،  ثبت  را  رأی دهنده گان  مشخصات 
دقیقه   ۱۰ تا  کار  این  برای  دیگر  محالت  از  برخی 
»با  افزود:  فیفا  اجرایی  رییس  است.  بوده  نیاز  زمان 

هر  مشخصات  ثبت  برای  گذشته،  تجربه های  به  توجه 
فرد رای دهنده در دستگاه های بیومتریک، حد اوسط بین 

چهار تا شش دقیقه نیاز است.« 
تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
است،  نساخته  نهایی  را  رای دهنده گان  فهرست  کنون 
تازه گی مشخصات  به  معلومات،  و  احصاییه  ملی  اداره  اما 
گفته  و  کرده  تصفیه  را  رای دهنده گان  شناس نامه های 
نُه  رو،  پیش  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  است 
شرایط  واجد  رای دهنده   ۲۸۳ و  هزار   ۶۴۵ و  میلیون 
رای دهی شناخته شده اند. از این پیش، کمیسیون مستقل 
انتخابات حدود بیش از نه ونیم میلیون جلد شناس نامه را 
برای تصفیه به این اداره فرستاده بود. اداره ملی احصاییه 
و معلومات در آغاز هفته جاری اعالم کرد که بیش از ۲۷ 
هزار شناس نامه تزویری را از میان این ارقام جدا ساخته 
است و گفته است شهروندانی که شناس نامه های شان درج 

شامل فهرست می باشد، واجد شرایط رای دهی هستند. 
از سویی  هم، آمار های کمیسیون مستقل انتخابات نشان 
می دهد که برای برگزاری انتخابات ششم میزان حدود ۳۰ 
مرکز در سراسر کشور در  و ۳۸۸  ۵ هزار  هزار محل در 
نظر گرفته شده است. هم چنان قرار است در ششم میزان، 
در هر محل رای دهی، ۳۲۱ شهروند از حق رای دهی شان 
استفاده کنند. با این حال، در صورتی که دوام کار مراکز 
کنیم،  محاسبه  ساعت  نُه  میزان  ششم  در  را  رای دهی 
پیش بینی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  آن چنانی 
فرصت  دقیقه  یک و نیم  تنها  رای دهنده  هر  است،  کرده 
دارد تا مشخصاتش درج دستگاه های انگشت نگاری شود. 

نهادهای ناظر بر روند انتخابات اما می گویند، حد اوسط 
زمانی که برای درج مشخصات یک رای دهنده در این 

دستگاه ها نیاز است، بین چهار تا شش دقیقه است. 
روز  در  است  قرار  که  رای دهنده گانی  مشخصات 
شامل  شود،  انگشت نگاری  دستگاه های  درج  رای دهی 
که  است  دستگاه  توسط  رای دهنده  شخص  شناسایی 
نام  ثبت  مرکز  در همین  رای دهی  برای  رای دهنده  آیا 
عکس  است  قرار  این،  بر  افزون  خیر.  یا  و  است  کرده 
برچسب  عکس  و  شناس نامه  عکس  رای دهنده،  چهره 
نیز  رای دهنده  شناس نامه  روی  شده  نصب  )استیکر( 
به  این مشخصات  آنالین  گونه  به  و  وارد سیستم شود 

سیستم مرکزی )سرور( انتقال یابد.
تعداد  اما  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
مشخصات  ثبت  برای  انگشت نگاری  دستگاه های 
بسنده  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  رای دهندگان 
کمیسیون  کارمندان  که  می گویند  و  می کنند  عنوان 
را در مدت  انتخابات مشخصات هر رای دهنده  مستقل 
زمان یک دقیقه توسط دستگاه های انگشت نگاری، ثبت 
این  سخنگویان  از  ابراهیمی،  عبدالعزیز  کرد.  خواهند 
کمیسیون به روزنامه ۸صبح، گفت: »پس از بررسی های 
تخنیکی، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که 
انتخابات  برای  انگشت نگاری  هزار دستگاه  از ۳۹  بیش 
ریاست جمهوری خریداری شود و این تعداد به نظر ما 
برای ششم میزان کافی است.« آقای ابراهیمی  هم چنان 
از قرار دادن یک دستگاه اضافی در هر مرکز رای دهی 
می توانند  کمیسیون  این  کارمندان  افزود،  و  داد  خبر 
را  رای دهنده  یک  معلومات  دقیقه  یک  زمان  مدت  در 
مسووالن  سخن  به  کنند.  انگشت نگاری  دستگاه  وارد 
برای  نیز  رای دهی  زمان  تمدید  امکان  کمیسیون،  این 

ساعاتی وجود دارد. 
وعده های  از  انتقاد  با  اما  انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای 
این  می گویند،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین 
کمیسیون در انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز وعده 
سپرده بود که در مدت کم تر از یک دقیقه مشخصات 
انگشت نگاری  دستگاه های  درج  را  رای دهنده گان 
تحقق  نهادها،  این  به سخن  که  وعده ای  کرد؛  خواهند 
اعتبار  مدار  نیز  بیومتریک  بدون  آرای  حتا  و  نیافت 

پنداشته شد. 
حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های دیدبان انتخابات 
افغانستان )ایتوا( در این باره گفت، کمیسیون مستقل 

توانایی های  اساس  بر  را  محاسبات  شد  نباید  انتخابات 
کارمندان  توانایی  زیرا  دهد؛  انجام  مرکز  در  کارمندانش 
در مرکز و والیات و در سطح روستا ها متفاوت است. آقای 
در  که  خواست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  شینواری 
رای دهی،  روز  از  پیش  و  کند  نظر  تجدید  محاسبه اش 
روند ثبت مشخصات رای دهنده گان را در حضور رسانه ها 
کند  آزمایش  کشور  مختلف  نقاط  در  ناظر،  نهادهای  و 
دستگاه ها  این  از  استفاده  برای  شده  محاسبه  دقت  از  تا 
رییس  رشید،  یوسف  هم چنان  شود.  حاصل  اطمینان 
تمدید  گفت،  رای دهی  زمان  تمدید  درباره  فیفا  اجرایی 
داد؛  خواهد  قرار  پرسش  زیر  را  انتخابات  شفافیت  زمان 
در ششم  رای دهی  زمان  که  در صورتی  او،  گفته  به  زیرا 
میزان برای ساعاتی تمدید شود، ممکن تاریکی هوا سبب 
نظارت  و  کنند  ترک  را  ساحه  زن  ناظران  بیش تر  شود 
بر صندوق های رای دهی آن چنانی که الزم است، صورت 

نگیرد.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات در حالی از بسنده نبودن 
است  قرار  که  اند  نگران  انگشت نگاری  تعداد دستگاه های 
از  استفاده  با  میزان  ریاست جمهوری در ششم  انتخابات 
بر  دستگاه ها  این  شود.  برگزار  انگشت نگاری  دستگاه های 
احزاب  هواداران  گسترده  راهپیمایی های  و  اصرار  اساس 
نودهم  ماده  درج  کشور  والیات  و  مرکز  در  سیاسی 
از  استفاده  انتخابات شده است. هدف  تعدیل شده  قانون 
دستگاه های انگشت نگاری در انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی، پیش گیری از تقلب و تضمین شفافیت انتخابات 
عنوان شده است. اما استفاد از این دستگاه ها در انتخابات 
فعال  بود.  همراه  مشکالتی  با  میزان   ۲۹ و   ۲۸ پارلمانی 
کارمندان  آشنایی  عدم  و  دستگاه ها  از  برخی  نبودن 
از  استفاده  چگونه گی  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
پی  در  که  بود  مشکالتی  از  انگشت نگاری  دستگاه های 
شماری  که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آن 
و  دارد  مطابقت  رای دهنده گان  فهرست  با  که  آرایی  از 
شود.  پنداشته  اعتبار  مدار  نیز  نیست،  دستگاه ها  درج 
نهایت  در  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تصمیم  این 
همراه  پارلمانی  انتخابات  نامزدان  گسترده  اعتراضات  با 
تا کنون  انتخابات  از سوی دیگر، کمیسیون مستقل  شد. 
نهایی  را  انگشت نگاری  دستگاه های  از  استفاده  کارشیوه 
در  دستگاه ها  این  از  که  نیست  روشن  و  است  نساخته 

ششم میزان چگونه استفاده خواهد شد.

شده بر دیوار اترا نیز همان مضمونی است که در تابلوی 
نصب شده بر فراز اداره شهرداری موجود است: »صدمین 

سالگرد استقالل کشور مبارک!«.
اداره شهرداری کابل می گوید که تابلوهای تبلیغاتی جشن 
استقالل که در آن ها عکس های محمداشرف غنی موجود 
مومند،  نرگس  نمی کند.  دنبال  را  انتخاباتی  است، هدف 
سخنگوی اداره شهرداری کابل، به روزنامه ۸صبح گفت 
که این تابلوها پیش از شروع کارزارهای انتخاباتی نصب 
شده بود و بعضی از آن ها اخیراً تنها بازسازی شده است. 
خانم مومند نیز مشخص نکرد که مسوول تهیه و نصب 
این تابلوها کدام نهاد است. او اما تصریح کرد که شهرداری 
پاسخ گو است که در آن ها  تابلوهایی  برابر  تنها در  کابل 
»لوگو«ی این اداره موجود باشد. نرگس مومند هم چنین 
افزود در صورتی که محرز شود از تابلوهای مربوط به جشن 
استقالل استفاده کمپینی برای انتخابات صورت می گیرد، 

شهرداری ملزم است تا این تابلوها را جمع آوری کند. 
با توجه به هم زمانی دو کارزار برای برگزاری انتخابات و 
قرار  از  انتخاباتی  دسته های  از  شماری  استقالل،  جشن 
تابلوهای تبلیغاتی  گرفتن عکس محمداشرف غنی روی 
واعظی،  محمد  کرده اند.  انتقاد  جشن  این  به  مربوط 
رهبری  به  اعتدال«  و  »صلح  انتخاباتی  دسته  سخنگوی 
منظور  به  عکس ها  این  که  می گوید  اتمر،  محمدحنیف 
غنی  محمداشرف  مستقیم  دستور  به  انتخاباتی  کمپین 
روی تابلوهای تبلیغاتی جشن استقالل نصب شده و یک 
او، »حتا اگر کارزارهای  کار خالف قانون است. به گفته 
عکس های  نصب  نگیریم،  نظر  در  هم  را  انتخاباتی 
به  مأموریت اش  که  کسی  عنوان  به  غنی  محمداشرف 
عنوان رییس جمهور پایان یافته است، در تابلوهای جشن 
استقالل مجاز نیست.« واعظی تأکید کرد که محمداشرف 
غنی برای روپوش گذاشتن روی کارنامه »سیاه« خود در 
پنج سال گذشته، در حال یاری جویی از عکس های شاه 
امان اهلل خان است و وانمود می کند که پیرو شاه ترقی خواه 
و مشروطیت طلب کشور است. به گفته او، این در حالی 
است که هیچ نسبت فکری و اخالقی میان این دو برقرار 
نیست و محمداشرف غنی جز استفاده کمپینی از جشن 
صدمین سالروز استقالل کشور، هدف دیگری در سر ندارد.
ناظر  نهادهای  از  شماری  مسووالن  ارتباط،  همین  در 
رشید،  یوسف  داده اند.  نشان  واکنش  نیز  انتخابات  بر 
رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان یا 
»فیفا«، می گوید که شرایط ایجاب نمی کند تا عکس های 
محمداشرف غنی روی تابلوهای تبلیغاتی جشن استقالل 
این  باید  غنی  محمداشرف  که  افزود  رشید  شود.  نصب 

است و حتا عکس خود شاه امان اهلل خان نیز در آن ها وجود 
ندارد. این مقام اداره امور گفت، مسوولیت تابلوهای تبلیغاتی 
که در آن ها عکس اشرف غنی و امان اهلل خان کنار هم قرار 
دارد، برعهده »شرکت ها و افرادی« است که این تابلوها را 
به  این زمینه مکلف  امور در  اداره  و  تهیه و نصب کرده اند 

پاسخ گویی نیست.
دسته انتخاباتی »دولت ساز« نیز مسوولیت نصب عکس های 
جشن  به  مربوط  تبلیغاتی  تابلوهای  در  غنی  محمداشرف 
نمی گیرد.  برعهده  را  کشور  استقالل  سالروز  صدمین 
»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  جاوید،  غفوراحمد 
کمیسیونی  استقالل  جشن  برگزاری  مسوول  که  می گوید 
انتخاباتی  دسته  و  شده  ایجاد  امور  اداره  توسط  که  است 
»دولت ساز« هیچ نقشی در این خصوص ندارد. به گفته او، 
درباره این که عکس های محمداشرف غنی چرا روی تابلوهای 
تبلیغاتی جشن صدمین سالروز استقالل کشور نصف شده، 
باید اداره امور پاسخ بدهد. جاوید از جانب دیگر افزود که 
تابلوها  این  در  غنی  اشرف  عکس های  نصب  دارد  احتمال 
کار شرکت های خصوصی باشد که این تابلوها را به صورت 

»دلخواه« تهیه کرده اند.
در تابلوی تبلیغاتی مربوط به جشن صدمین سالروز استقالل 
است،  شده  نصب  کابل  شهرداری  اداره  فراز  بر  که  کشور 
عکس های محمداشرف غنی و شاه امان اهلل خان در دو گوشه 
تابلو به دو زبان ملی پشتو  این  آن قرار گرفته است. روی 
و دری نوشته شده است: »صدمین سالگرد استقالل کشور 

مبارک!«
 در تابلوی دیگری که به تازه گی بر دیوار اداره اترا نقاشی 
شده است، عکس محمداشرف غنی بزرگ تر از عکس امان اهلل 
خان دیده می شود. در این تابلو شاه امان اهلل خان پشت سر 
نصب  تابلوی  مضمون  است.  گرفته  قرار  غنی  محمداشرف 

حساسیت را درک کند و اجازه ندهد که اقداماتی مربوط به 
جشن استقالل از سوی نامزدان رقیب او، کمپین انتخاباتی 
نهاد  این  که  کرد  تصریح  فیفا  اجرایی  رییس  تفسیر شود. 
از حکومت خواسته بود که جشن صدمین سالروز  پیش تر 
استقالل کشور را طوری برگزار کنند که به نفع یا به ضرر 
هیچ یک از نامزدان انتخاباتی تمام شود. یوسف رشید گفت، 
اکنون که عکس های محمداشرف غنی روی تابلوهای جشن 
استقالل نصب شده، ایجاب می کند که کمیسیون شکایات 

انتخاباتی این موضوع را با دقت پی گیری کند.
با این حال، محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون 
شکایات انتخاباتی، می گوید: »هر اقدامی که خالف کدهای 
رفتاری و الیحه کارزارهای انتخاباتی باشد، تخلف انتخاباتی 
عکس های  نصب  آیا  این که  درباره  الیاسی  می شود.«  تلقی 
استقالل،  تبلیغاتی جشن  تابلوهای  محمداشرف غنی روی 
ناقض الیحه کارزارهای انتخاباتی است یا نه، به صراحت ابراز 
نظر نکرد. او اما تأکید کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی 
این موضوع را پی گیری می کند و پس از پی گیری، موضع 

خود در این باره را به صورت صریح اعالم خواهد کرد.
در الیحه کارزارهای انتخاباتی، محدودیت هایی برای نامزدان 
امکانات  و  منابع  از  استفاده  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
دولتی و اماکن عامه وضع شده است. این محدودیت ها در 
بندهای نهم و سیزدهم ماده پنجم و بند دوم ماده ششم و 
بندهای سوم، چهارم و هفتم ماده هفتم این الیحه تسجیل 
نشانه ها،  از  استفاده  ماده،  سه  این  مفاد  طبق  است.  شده 
منابع و اماکن دولتی، ملکیت و دارایی عامه در پیکارهای 
انتخاباتی ممنوع است. هم چنان مسووالن و کارکنان دولتی 
اجازه ندارند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کارزارهای 
استفاده  برای  را  اماکن دولتی  یا  و  انتخاباتی شرکت کنند 
کمپینی در اختیار نامزد/ نامزدان مشخص قرار دهند. با توجه 
به این موارد، نصب عکس های محمداشرف غنی با استفاده 
از بودجه دولت روی تابلوهای جشن استقالل به عنوان یک 
رویداد ملی و هم چنان نصب این تابلوها در اماکن دولتی، 
نفع محمداشرف غنی و خالف  به  انتخاباتی  نوعی کمپین 

الیحه پیکارهای انتخاباتی تلقی شده است.
شاه امان اهلل خان که به نام شاه مشروطه خواه و تجددطلب 
استقالل  خورشیدی،   ۱۲۹۸ اسد   ۲۸ در  دارد،  شهرت 
افغانستان را از بریتانیا حصول کرد. امسال حکومت در نظر 
اجرای حدود ۱۲۳  با  را  استقالل کشور  دارد صد ساله گی 
برنامه مختلف و هزینه بیش از ۳۸۴ میلیون افغانی جشن 
بگیرد. تا برگزاری این جشن تنها ۱۳ روز باقی مانده است. 
میزان،  است در ششم  قرار  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات 

حدود یک ماه پس از جشن استقالل، برگزار شود.

کمپین غنی با تابلوهای 
جشن استقالل

انتخابات ریاست جمهوری؛ 
40 هزار دستگاه بیومتریک 

بسنده است؟

خلیل اسیر

فهیم امین
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مشکل درونی تیم محمد حنیف اتمر، دسته ی انتخاباتی 
داکتر عبداهلل را در موقعیت نیرومندتر قرار داده است. 
در صورت فروپاشی کامل دسته ی انتخاباتی آقای اتمر، 
تیم داکتر عبداهلل، یگانه رقیب جدی نامزد ارگ خواهد 
بود. تا کنون شخص حنیف اتمر،  محمدیونس قانونی یا 
نور در مورد شکست درونی دسته ی  جنرال عطامحمد 
انتخاباتی صلح و اعتدال به صراحت ابراز نظر نکرده اند،  
آنان  که  نشان می دهد  غیر رسمی  مجاری  معلومات  اما 
توافق  به  اجرایی  ریاست  یا  نخست وزیری  سمت  روی 
نرسیده اند. ظاهراً آقای اتمر در نظر دارد که اگر انتخابات 
را ببرد، یک سمت تشریفاتی زیر نام صدراعظم یا ریاست 
اجرایی درست کند؛ ولی آقایان قانونی و عطا محمد نور 
انتخابات، سمت  در  پیروزی  صورت  در  که  می خواهند 
ریاست اجرایی یا نخست وزیری باصالحیت باید تشکیل 
مورد  اساسی  قانون  جرگه ی  سوی  از  آینده  در  و  شود 
آقای  انتخاباتی  دسته ی  اختالف  این  بگیرد.  قرار  تأیید 
دسته ی  اما  است.  کرده  مشکل  دچار  درون  از  را  اتمر 
انتخاباتی داکتر عبداهلل به این مشکل فایق آمده است. 
داکتر عبداهلل آقای انوارالحق احدی، رییس سابق حزب 
افغان ملت را به عنوان رییس اجرایی آینده با سه معاون 
مشخص کرده است. داکتر عبداهلل نشان داد که برای او 
بحث به اشتراک گذاشتن قدرت و تقسیم صالحیت ها 

بین رییس  جمهور و نخست وزیر، جدی است. 
در  عضویت  سابقه ی  که  فارسی زبانی  سیاست مداران 
جبهه ی متحد ضد طالبان را دارند،  به این باور اند که 
انزوای  و  قدرت  هرم  شدن  قومی  سبب  ریاستی  نظام 
سیاسی اقوام غیرپشتون می شود. آنان به این عقیده اند 
شدن  قومی  از  حدی  تا  نخست وزیری  پست  ایجاد  که 
غیرپشتون  اقوام  سیاسی  انزوای  و  قدرت  هرم  رأس 
جلوگیری می کند. بر مبنای همین نظریه بود که ریاست 
اجرایی در سال ۲۰۱۴ به میان آمد. دسته ی انتخاباتی 
محمداشرف  غنی به تشکیل سمت نخست وزیری یا ابقای 
ریاست اجرایی باور ندارد. آنان می خواهند که در حکومت 
آینده رییس  جمهور با معاونان ریاست جمهوری،  بدون 
حضور ریاست اجرایی به کار ادامه بدهند. آقای غنی در 

صورت پیروزی، ریاست اجرایی را لغو خواهد کرد.
یکی از اتفاق های جالب صف بندی های اخیر انتخاباتی، 
در  احدی  انوارالحق  و  صالح  امراهلل  آقایان  حضور 
احدی  آقای  است.  عبداهلل  و  غنی  انتخاباتی  دسته های 
پیش از این با تشکیل سمت نخست وزیری مخالف بود، 
اما حال خودش ریاست اجرایی را در دسته ی انتخاباتی 
امراهلل صالح در سال  آقای  آقای عبداهلل پذیرفته است. 
۲۰۱۴ حامی دسته ی انتخاباتی داکتر عبداهلل و به تبع آن 
طرف دار تشکیل پست صدر اعظمی بود، اما حال ایشان 
معاون تکت انتخاباتی محمداشرف غنی است. اشرف  غنی 
را نمی خواهد. در گذشته  اجرایی  نخست وزیری/ریاست 
طرف داران سمت نخست وزیری استدالل می کردند که با 
روایت انحصار قدرت بر مبنای جمعیت قومی مخالف اند. 
و  ریاستی  حکومت  بحث  هم  جاری  سال  انتخابات  در 
سمت نخست وزیری باال خواهد گرفت،  اما روایت محوری 
نامزدان در این انتخابات، این موضوع نیست. در انتخابات 
سیاسی  حل  و  مذاکره  بحث  خورشیدی  جاری  سال 

جنگ، خیلی با اهمیت است. 
از  ایاالت متحده بخشی  در سال ۲۰۱۴ روشن بود که 
نیروهای خود را در افغانستان می گذارد و می خواهد از 

حال وهوای این روزهای کابل، از آغاز کمپین های 
به  را  شباهت  کم ترین  اکنون،  تا  انتخاباتی 
روزهای انتخابات دارد؛ از آن از جوش و خروش  
چندانی  سروصدای  پیشین،  سال های  انتخاباتی 
سرد،  فضای  حاکم،  فضای  نمی رسد.  گوش  به 

بی روح، غبارآلود و مبهم... است.
گویا زهدان سیاسِی جامعه ، خود را برای آبستن 
قوت های  روِح  و  می کند  آماده  جدید  اتفاقات 
می بینند.  آماده باش  در حال  را  وضعیت  سیاسی 
از  بیش تر  سیاسی  کنش های  روزها  این  اما 
رقم  ممکن  اقل  حد  در  و  ُکند  دیگر  وقت  هر 
می خوَرد، اکثراً شرط عقل را در این می بینند تا 
رفتار و گفتار دیگری را زیر ذره بین قرار بدهند، 
»نیمه ی  به  خیره  و  شده اند  چشم  همه  گویا 
آگست  در  چیزی  چه  شود  دیده  تا  آگست«، 

۲۰۱۹ رقم خواهد خورد.
آینده بینی ها  و  پیش بینی   مالل آوری،  سردرگمِی 
را در خود فرو برده است. مبادا کسی دست از پا 
خطا کند و با یک خطای کوچک تاوان سنگینی 
شاید  کند.  آب  بر  نقش  را  همه چیز  و  بپردازد 
سرمنزل گاه  تا  بتوان  کم تحرکی ها  این  با  الاقل 
به در  سالم  جان  کشور  سیاسی  جدید  معادالت 

برد.
کردن  پیدا  کندوکاِو  در  اما  سیاسی  احزاب 
روز  و  حال  اطالعاتی اند.  روزن  کوچک ترین 
فهمید،  می توان  حدودی  تا  را  سیاست مداران 
از  اطالعات  جدیدترین  به  دسترسی  کمبود 
دیگر  از سوی  شایعه سازی  بازار  گرمی  و  یک سو 
و تصمیم هایی که در بیرون از مرزها و در پشت 
تا  گردیده  باعث  می شود،  گرفته  بسته  درهای 
با  دیگری  زمان  هر  از  بیش  بازار سیاست مداران 
مواجه  وضعیت  تحلیل  جهت  خام  مواد  کمبود 

شود.
سیاسی  ذهنیت  است،  مبهمی  فضای  انصافاً 
خود  به  را  موجود  وضعیت  پردازِش  توان  کم تر 
می بیند. کلیدواژه های ُگنگ و مبهمی که از زبان 
و  خواسته ها  سایه ی  در  امریکایی  دیپلمات های 
می شود،  پخش  فضا  در  طالبان  روشِن  توقعات 
این  می کند.  ناتوانی  بعدی  وضعیت  تحلیل  برای 
در  را  احزاب  از  بیرون  تحلیل گران  اما  وضعیت 
و  مطلوب  نتیجه گیری های  و  بررسی  تحلیل، 

به بن بست روبه رو می سازد. قناعت بخش، 
می کوبد،  انتخابات  طبل  بر  کماکان  حاکم  تیم 
این تیم معتقد است که بقایش در گرو انتخابات 
از  غیر  روشنی  آینده ی  که  حاکمیتی  است. 
تمام  از  استفاده  ضمن  ندارد،  انتخابات  گزینه ی 
تا  می کوشد  داشته،  دست  در  دولتِی  امکانات 
به  را  پروسه  این  انتخابات،  طبل  بر  کوفتن  با 
برنده ای  برگ  این  شاید  بزند.  رقم  خودش  نفع 
انتخابات  نشدن  برگزار  صورت  در  که  باشد 
کالن  سطح  بازیگران  بر  فشار  ابزار  عنوان  به 
آینده ی  در  خود  برای  جایگاهی  سیاست گذاری، 

نماید. تعریف  نشده،  تضمین 
سناریوِی  نجیب اهلل  داکتر  تراژیک  سرگذشت 
ریاست  بود،  نخواهد  حاکم  تیم  برای  قبولی  قابل 
قالبی  در  که  است  دریافته  خوبی  به  حاکم  تیم 
در  تاثیرگذارتری  آدرس  وضعیت،  این  از  غیر 
به  مردم  بسیج  داشت.  نخواهد  سیاسی  تعامالت 
جهت  گزینه  مهم ترین  می تواند  انتخابات  سمت 
داخلی  اپوزسیون  برای  غنی  اشرف  مانوردهی 
به  کشور  سیاست  در  خارجی  دست اندرکاران  و 
ذهنیت  دادن  برای  هنگفتی  مصارف  برود.  شمار 
به افکار عمومی به سمت طبیعی جلوه دادن روند 
در  عمومی  بسیج  این  است؛  جریان  در  انتخابات 
را  هنگفتی  مصارف  استقالل  جشن  سایه ی  زیر 

روی دوش حکومت گذاشته است.
دیپلمات های  تأثیرگذاری  اما  عمومی  افکار 
خارجی در مشروعیت بخشی حکومت وحدت ملی 
از ذهنیت  این صحنه هنوز  نبرده است.  یاد  از  را 
عمومی زدوده نشده است و تکرارش هم چنان بر 
قوی  آن چنان  تصور  این  است،  باقی  خود  قوت 
است که حتا تزریق روحیه ی عرق ملی در بدنه ی 
نمی تواند  هم  استقالل(  چاشنِی جشن  )با  جامعه 

به آسانی در زدودنش تاثیر گذار باشد.
فشار  قدرت،  میدان  در  طالبان  قاطع  حضور 
عجله ی  انتخابات،  روند  بر  حاکمیت  همه جانبه ی 
مخالفان  پیوستن  در  امریکایی  دیپلمات های 
انتخابات  خاطر  به  سیاسی  میدان  به  دولت 
دست به دست  همه   ... و  متحده  ایاالت  آینده ی 
تا در تداوم ساختار موجود سیاسی  هم می دهند 

کشور بیش تر شک کرد. 
آن  چه بر پیچیده گی های موجود می افزاید، تزلزل 
همین ساختار است. حضور طالبان جایگاه تعریف 
ندارد،  کشور  سیاسی  ساختار  بدنه ی  در  شده ای 
ساختار  در  چگونه  و  چطور  جدید  مهمان  این 
احزاب  با  تعاملی  چه  و  شد  خواهد  گنجانیده 
جنگیده اند  هم  مقابل  در  سال ها  که  سیاسی 
نادیده  نباید  که  را  آن چه  اما  داشت.  خواهد 
گرفت این است که آن چه مهمان جدید پنداشته 
می شود، خود ادعای مهمان بودن ندارد. خودش 
را  سفره  می خواهد  که  می داند  صاحب خانه ای  را 
یا  بدهد  آرایش  خویش  سلیقه ی  و  میل  مطابق 
حد اقل نقش پررنگ تری در آرایش جدید داشته 
نیمه سیاسی  و  سیاسی  افراد  و  گروه ها  باشد. 
دست  به  قالب  تاریخ،  از  دیگری  بزنگاه  در  همه 
که  صید،  به  خیره  صیادانی  چونان  ایستاده اند، 
تا  نمی کنند  غفلت  حرکت ها  کوچک ترین  از 
دیده شود چه کس و کسانی  و به چه پیمانه ای 
چموش  و  گریزپای  ناپیدا،  صید  این  از  سهمی 
خواهند برد. پرسش این است که آیا در پس این 
در  ساختاربراندازی  طوفان  سیاسی،  بی تحرکی 
و  انسجام  توان  پایتخت  روح  آیا  بود؟  پی خواهد 
خواهد  را  نابه سامانی  و  دل هره گی  این همه  هضم 

داشت؟

سردرگمی مالل آور کابل صف بندی های انتخاباتی

طریق پیمان امنیتی کابل- واشنگتن به آن رسمیت حقوقی 
بدهد،  به همین دلیل بود که نامزدان آن انتخابات روایت 
مشخص در مورد صلح و حل سیاسی نداشتند. سخنگویان 
غیر رسمی طالبان مدعی اند که آقای غنی در آن سال هم 
با نماینده گان این گروه مذاکرات محرمانه کرده بود و دو 
طرف به توافقاتی رسیده بودند، اما کمپین اصلی نامزدان 

در آن زمان بحث حل سیاسی جنگ نبود. 
و  است  با اهمیت  بسیار  صلح  روایت  انتخابات  این  در 
رای دهنده گان هم انتظار دارند که نظر نامزدان را در مورد 
افغانستان  از  ناتو  محدود  نیروهای  خروج  و  صلح  روایت 
بشنوند و چیزهایی در مورد برنامه های اقتصادی نامزدان 
در صورت کاهش شدید کمک های جهانی بدانند. روایت 
دسته ی انتخاباتی محمداشرف  غنی در مورد صلح بسیار 
واضح است. آقای غنی از یک سال به این سو تأکید می کند 
که یک توافق ناپایدار صلح را قبول نمی کند. او به حفظ 
نظم مبتنی بر قانون اساسی کنونی نیز تأکید دارد. برای 
حل سیاسی جنگ ، مدل های گوناگونی در نظر گرفته شده 
برای  عبوری  اداره ی  یک  تشکیل  مدل ها  از  یکی  است،  
زمینه سازی ورود شورشیان به سیاست رسمی است. اما 
آقای غنی همیشه تأکید می کند که اداره ی عبوری را قبول 
نخواهد کرد. او همیشه بر این نکته تأکید کرده است که 

اداره ی عبوری را نمی پذیرد. 
مورد  این  در  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  دسته ی  روایت  اما 
نیروهای  است  توانسته  عبداهلل  داکتر  نیست.  روشن 
با  و  بیاورد  گرد  خودش  تیم  در  را  گوناگون  سیاسی 
را  خود  پشتون،  اجرایی  نخست وزیر/رییس  یک  معرفی 
قومی  و  قدرت«  »انحصار  روایت  ابطال کننده ی  نقش  در 
شدن رأس هرم دولت، بنمایاند. این بحث برای حوزه ای 
که داکتر عبداهلل از آن رأی می آورد،  بسیار جذاب است. 
اگر داکتر عبداهلل بتواند احمدولی مسعود را به صرف نظر 
رأی  بیش تر  قوی  احتمال  به  بسازد،  قانع  نامزدی اش  از 
حوزه ی نفوذش را به دست می آورد. ولی داکتر عبداهلل تا 
حال در مورد بحث حل سیاسی جنگ و اداره ی عبوری، 
همایش  اولین  در  او  است.  نگفته  را  خود  مشخص  نظر 
کمپینی اش اعالم کرد که برای رسیدن به »صلح عادالنه« 
حاضر به قربانی دادن است،  اما مشخص نکرد که در صورت 

پیروزی، اداره ی موقت را می پذیرد یا نه. 
او  است.  این مورد مشخص  موضع  محمداشرف  غنی در 
دسته ی  ندارد.  قبول  را  عبوری  حکومت  که  می گوید 
روشن  و  است  درونی  مشکل  دچار  اتمر  آقای  انتخاباتی 
نیست که در صحنه باقی می ماند و یا به صورت کامل فرو 
می پاشد.  به نظر می رسد که رقابت اصلی در انتخابات بین 
دسته های انتخاباتی اشرف  غنی و عبداهلل عبداهلل خواهد 
بود. محمد اشرف  غنی سخت در تالش است که انتخابات را 
در همین دور اول ببرد، اما بسیار بعید نیست که انتخابات 
وساطت  به  اتمر  تیم  ریزش های  شاید  برود.  دوم  دور  به 
حامد کرزی و سیاست مداران دیگر به دسته های انتخاباتی 
شیدا محمد ابدالی و زلمی رسول بروند. این امر رأی حوزه ی 
پشتون ها را هم پراکنده خواهد ساخت. به نظر می آید که 
اشرف  غنی تا حال نتوانسته است حمایت شبکه ی حامد 
کرزی را به دست بیاورد. حامد کرزی روی قبایل پوپل زی، 
انتخابات به دور دوم  بارک زی و اچک زی نفوذ دارد. اگر 
عبداهلل  و  زیاد محمداشرف  غنی  احتمال  به  بازهم  برود، 
عبداهلل با هم رقابت خواهند کرد. ولی اگر تیم بازنده نتیجه 

را نپذیرد،  روشن نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.

فردوس

رسول عبدی
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برنامه   میزبان  این  روزها  کابل  چهل ستون  قصر 
که  فرهنگی ای  برنامه   است؛   رنگین کمان  تابستانی 
مورد  در  کشور  مختلف  اقوام  از  جوانانی  آن،  در 
برای  راه ها  و  گفت وگو  فرهنگی  و  قومی  تنوع 

هم دیگر پذیری در میان جوانان را تحلیل می کنند.
فرو  گفت وگو  عمق  در  هیجان زده  چنان  جوانان 
هوای  و  سوزان  آفتاب  به  توجهی  انگار  که  رفته اند 
اقوام  از  جوان  دانشجویان  از  شماری  ندارند.  گرم 
مختلف در قصر چهل ستون گرد آمده اند تا در مورد 
تنوع فرهنگی در جامعه صحبت کنند. آن چه بیش تر 
آنان  میان  به چشم می آید، گفت وگوهای صمیمانه 
است. جوانان به  دور از چالش های قومی و فرهنگی، 
دیدگاه های شان را با هم دیگر در میان می گذارند و 

برای ترویج هم دیگرپذیری گفت وگو می کنند.
این  اشتراک  کننده گان  از  یکی  روز،  نیمه های  در 
برنامه روی »اعتماد اجتماعی« و نهادینه کردن آن 
از  که  جامعه ای  می کند؛   صحبت  افغانی  جامعه  در 
مواجه  فرهنگی  و  قومی  بزرگ  تنوع  با  آنان،  دید 
است و گه گاهی، روابط دوستانه شهروندان،  به  ویژه 
تمام  محض  به  وی  می کشد.  چالش  به  را  جوانان 
کردن صحبت هایش، میکروفون را به جوانان حاضر 
مورد  در  آنان  تجربه های  تا  می سپارد  برنامه  در 

اعتماد اجتماعی را جویا شود.
و  بلند موسیقی  با صدای  میان جوانان  برنامه  ختم 

موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید روز 
یک شنبه، سیزدهم اسد، هدف انفجار ماین مقناطیسی 
قرار گرفت. در این انفجار دو تن کشته و سه تن دیگر 
داخله،  امور  وزارت  معلومات  براساس  شدند.  زخمی  
کارمندان  موتر  راننده  ی  و  عابر  یک  شامل  کشته گان 
تلویزیون خورشید است. هم چنان زخمیان این رویداد 
شامل یک عابر دیگر و دو کارمند تلویزیون خصوصی 
تلویزیون  کارمندان  بر  حمله  این  می شوند.  خورشید 
بین المللی  و  ملی  واکنش های  با  خورشید  خصوصی 
ملی  بلند رتبه  مقام های  از  است. شماری  روبه رو شده 
و بین المللی این حمله را محکوم کرده  و گفته اند که 

حمله بر کارمندان رسانه ها، جنایت جنگی است.
پیام  یک  در  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
توییتری، حمله بر کارمندان رسانه ها را محکوم کرده 
قرار دادن  پیام گفته است که هدف  این  او در  است. 
هم چنان  غنی  آقای  است.  جنگی  جنایت  رسانه ها، 
اطالع رسانی  مانع  حمالت  نوع  این  که  است  گفته 
کرده  تضعیف  را  افغانستان  مردم  اراده  و  نمی شود 
بر حفظ دست آوردها  کشور  رییس جمهور  نمی تواند. 
تأکید کرده و گفته است که مردم افغانستان به خاطر 

حفظ این ارزش ها و آزادی آماده دفاع اند.  
هم چنان داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت 
کارمندان  بر  حمله  اعالمیه  ،  یک  نشر  با  ملی،  وحدت 
تلویزیون خورشید را محکوم کرده است. آقای عبداهلل 
کار کسانی  این حمله  که  است  گفته  اعالمیه  این  در 
او  حال  این  با  دارند.  هراس  بیان  آزادی  از  که  است 

افغانستان  مردم  دست  آورد  بزرگ ترین  را  بیان  آزادی 
آماده  افغانستان  حکومت  که  است  گفته  و  کرده  عنوان 
است از آن پاسداری و حراست کند. افزون بر این، آقای 
نمی تواند  حمالت  چنین  که  است  کرده  تصریح  عبداهلل 
گروه های  که  کرد  تأکید  او  شود.  رسانه ها  فعالیت  مانع 
بیان،  آزادی  و  رسانه ها  دادن  قرار  هدف  با  تروریستی 

نمی توانند جلو گردش آزادی اطالعات را بگیرد. 
در همین حال شماری از مقام های بین المللی نیز هدف 
تلویزیون خورشید را محکوم کرده   قرار دادن کارمندان 
به  را  حمله  این  که  خواسته اند  افغانستان  حکومت  از  و 

صورت همه جانبه بررسی کند. 
حمله  این  کردن  محکوم  ضمن  بین الملل،  عفو  سازمان 
باید به صورت »فوری«  افغانستان  گفته است که دولت 
این  کند.  صادر  را  موثر  و  مستقل  تحقیقات  دستور 
حکومت  که  است  گفته  اعالمیه  این  نشر  با  سازمان 
افغانستان باید عامالن این حمله را تحت پیگرد عدلی و 
قضایی قرار دهد. به باوری این سازمان، حکومت باید در 
تا  بردارد  مؤثر  گام های  خبرنگاران  امنیت  تأمین  زمینه 
خبرنگاران بتوانند به طور آزادانه و بدون ترس به فعالیت 

رسانه ای خویش ادامه دهند. 
جان  بس، سفیر امریکا، در پیامی توییتری، این حمله را 
افراد ملکی و  بر  بی مفهوم خوانده و گفته است: »حمله 
او  ندارد و بی مفهوم است.«  رسانه ها هیچ هدفی در پی 
از طرف های درگیر جنگ در کشور خواست که به جای 
و  بر صلح  باید  رسانه ها،  و  غیرنظامیان  دادن  قرار  هدف 

آینده افغانستان تمرکز کنند. 

حمالت  ادامه  از  نیز  کابل  در  اروپا  اتحادیه  سفیر 
کرده  نگرانی  ابراز  رسانه ای  کارمندان  بر  تروریستی 
پیام  اتحادیه، در یک  این  مایدون، سفیر  پیری  است. 
برای  حمالت  چنین  اجرای  که  است  گفته  توییتری 
خاموش کردن خبرنگاران، آن ها را نیرومند تر می سازد. 

حمله بر رسانه ها، حمله بر حقوق شهروندی
از سوی دیگر نهادهای حامی رسانه ها، چنین حمالت 
مسووالن  می دانند.  شهروندان  حقوق  بر  حمله  را 
نهادهای حامی رسانه ها به این باور اند که این حمالت 
و  مردم  ذهنیت  روشن سازی  از  جلوگیر  منظور  به 
سوی  از  که  بشری  جنایت های  افشای  از  ممانعت 

گروه های هراس افگن صورت گرفته، اجرا می شود. 
نهاد  یا  نی  اجرایی  رییس  خلوت گر،  مجیب 
روزنامه  با  صحبت  در  آزاد،  رسانه های  حمایت کننده 
منظور  به  دولت  مخالف  گروه های  که  گفت  ۸صبح 
جلوگیری ار فعالیت رسانه ها، دست به چنین حمالت 
می زنند. آقای خلوت گر بیان کرد که گروه های مخالف 
دولتی  نظامی  مراکز  بر  حمالت  انجام  توانایی  مسلح 
حمله  مورد  را  رسانه ها  منظور  همین  به  و  ندارند  را 
قرار می دهند. افزون بر این، او گفت که در جنگ های 
امروزی »اهداف نرم« می تواند ابعاد و بازتاب گسترده 
تروریستی  گروه های  منظور،  همین  به  باشد،  داشته 
آقای  کرده اند.  تعیین  نرم  هدف  عنوان  به  را  رسانه ها 
را  رسانه ها  فعالیت  بر  حمالت  چنین  تأثیر  خلوت گر 
انجام چنین حمالت،  او گفت که  ارزیابی کرد.  منفی 
کیفیت کاری رسانه ها را متضرر می سازد و باعث رعب 
و وحشت در میان خبرنگاران می شود. با این حال او 
افزود که حمالت هدفمند علیه رسانه ها در دراز مدت 

نمی تواند مانع اطالع رسانی شود. 
کمیته  دادخواهی  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
حمالت  چنین  که  است  معتقد  خبرنگاران،  مصونیت 
گروه های  که  است  معنا  این  به  خبرنگاران  علیه 
بر  افزون  ندارند.  باور  بیان  آزادی  به  مسلح  مخالف 
حمالت  این  گفت،  ۸صبح  به  توحیدی  آقای  این، 
بیان گر آن است که گروه های هراس افگن می خواهند 
آقای  کنند.  ایجاد  خودسانسوری  رسانه ها  فعالیت  در 
بر  حمالت  چنین  ادامه  از  نگرانی  ابراز  با  توحیدی 
می تواند  حمالت  چنین  که  گفت  رسانه ها،  کارمندان 

دهد.  قرار  شعاع  تحت  را  رسانه ها  مسلکی  کارهای 
مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران اما افزود، 
در  زیادی  قربانی های  رسانه ای  جامعه  این که  علی رغم 
و  تاکنون سبب رکود  اما  است،  داده  بیان  آزادی  عرصه 

عدم چرخش معلومات نشده است. 
در  بی توجهی  به  را  حکومت  رسانه ها،  حامی  نهادهای 
متهم  رسانه ها  کارمندان  و  امنیت خبرنگاران  تأمین  امر 
با  که حکومت  می گویند  نهاد ها  این    می کنند. مسووالن 
نیروهای کشفی هم آهنگ نیست و نمی توانند جلو چنین 
نهادهای  و  از حکومت  این مسووالن  بگیرند.  را  حمالت 
کارمندان  امنیت  تأمین  جهت  در  که  خواستند  امنیتی 

رسانه ها، تالش کنند. 
تلویزیون خصوصی  ازجانب دیگر، بهنود بهنود، خبرنگار 
که  کنونی می گوید  از وضعیت  نگرانی  ابراز  با  خورشید، 
دوباره  امید  که  است  گونه ای  به  امنیتی  اکنون وضعیت 
برگشتن به خانه وجود ندارد. او می گوید که ادامه چنین 
وضعیت، می تواند فعالیت رسانه ها را آسیب بزند. با این 
مانع  نمی تواند  حمالتی،  چنین  که  می گوید  او  حال 
اطالع رسانی رسانه ها شود. او از نهادهای امنیتی خواست 
که برای تأمین امنیت شهروندان گام های مؤثر بردارند. 

در همین حال، وزارت امور داخله با رد ادعای نهادهای 
همواره  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  خبرنگاران  حامی 
عملی  گام های  رسانه ها  و  خبرنگاران  امنیت  تأمین  در 
امور  وزارت  سخنگوی  رحیمی،  نصرت  برداشته اند.  را 
وزارت  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  داخله، 
امور داخله برای تأمین امنیت رسانه ها و کارمندان آن ها 
تدابیر امنیتی روی دست گرفته است. به گفته رحیمی، 
که  خبرنگاران  و  رسانه ها  کارمندان  تدابیر  این  براساس 
به  امنیت شان  حفظ  برای  می توانند  هستند،  تهدید  زیر 
نهادهای امنیتی مراجعه کنند و سالح به دست  آورند. از 
سویی هم او تصریح کرد که نیروهای امنیتی در  جهت 
حمله  چندین  از  رسانه ها  و  شهروندان  امنیت  تأمین 

جلوگیری کرده اند. 
مسوولیت این حمله را تاکنون کسی یا گروهی برعهده 
نگرفته است. این در حالی است که گروه طالبان چندی 
و  تبلیغات  نشر  اگر  بود،  گفته  اعالمیه ای،  نشر  با  پیش 
اعالنات بازرگانی را از سوی رسانه ها که منافع این گروه 
حمله  هدف  رسانه ها  نشود،  متوقف  می سازد  متضرر  را 

نظامی قرار خواهند گرفت.

که با این برنامه از طریق رسانه های اجتماعی آشنا 
شده و پس از دانستن موضوع برنامه، برای اشتراک 
می گوید  وی  است.  کرده  ثبت  را  اسمش  آن،  در 
ملیت  پسران  با  بیش تر  گشت وگذار  دلیل  به  که 
هزاره، تنوع فرهنگی را تجربه نکرده بود و به همین 
دلیل، می  خواهد در این گونه برنامه ها اشتراک کند. 
صحبت  جدیدش  دوستان  با  آشنایی  از  اسماعیل 
را  ملیت های شان  فرهنگ  که  دوستانی  می کند؛  
میان  در  اشتراک کننده گان  سایر  با  برنامه  این  در 
به  توجه  با  افغانستان  او، جوانان  از دید  می گذارند. 
زنده گی در فضای فرهنگی خاص، حس بدبینی را با 
خود حمل می کنند و نیاز است که گفتمان فرهنگی 
که  می گوید  اسماعیل  یابد.  آنان گسترش  میان  در 
جامعه  در  فرهنگ ها  و  اقوام  از  برداشت ها  بیش تر 
جوانان  با  آشنایی  از  وی  و  است  »اشتباه«  افغانی، 

سایر اقوام، به این موضوع پی می برد.
برنامه  از  جوان  دانشجویان  استقبال  بر  عالوه 
از  نیز  برنامه  این  برگزار کننده گان  رنگین کمان، 
می رسند.  نظر  به  خرسند  جوانان  حضور  و  توجه 
برگزار کننده گان  از  تن  یک   سعیدی،  ضیافت اهلل 
جوانان  بهتر  شناخت  برای  که  می گوید  برنامه  این 
از هم دیگر، برنامه فرهنگی رنگین کمان را به کمک 

سازمان های اجتماعی به راه انداخته اند.
این  دوستانش  از  جمعی  با  پیش  سال  دو  سعیدی 

گفت وگوهای دوستانه همراه است و آنان بدون توجه 
به تفاوت فرهنگی و قومی،  در کنار یک دیگر سر سفره 
می نشینند و غذای چاشت شان را صرف می کنند. در 
خانم  دختر  یک  برنامه،  این  در  حاضر  جوانان  میان 
عکاس نیز حضور دارد و ریز و درشت صحبت ها را به 

دقت روی کتابچه اش می نویسد.
درس  کابل  دانشگاه  عکاسی  رشته  در  هاشمی  مریم 
فرهنگی  برنامه  در  که  است  بار  اولین  وی  می خواند. 
سایر  با  را  دیدگاهش  و  کرده  اشتراک  رنگین کمان 
رفتار  که  حالی   در  او  می گذارد.  میان  در  جوانان 
که  می گوید  دارد،  اشتراک کننده گان  با  دوستانه ای 
اشتراک  میزان  برنامه ها،  چنین  برگزاری  صورت  در 

جوانان در جامعه نیز بیش تر خواهد شد.
تابستانی  برنامه  برگزاری  از  استقبال  با  هاشمی  خانم 
میان  صمیمانه   جو  شاهد  که  می گوید  رنگین کمان،  
تنوع  به  توجه  بدون  آنان  و  است  اشتراک کننده گان 
در  یک دیگر  با  را  دیدگاه های شان  قومی،  و  فرهنگی 
نقش  لبانش  در  لبخندی  که  او  می گذارند.  میان 
روابط،  بر  برنامه ها  این گونه  که  می افزاید  است،   بسته 
مثبت  تأثیر  آنان  اجتماعی  اعتماد  و  برداشت ها 

می گذارد.
نیز  اشتراک کننده گان  سایر  هاشمی،  مریم  بر  عالوه 
می رسند.  نظر  به  خشنود  گفتمان  این  برگزاری  از 
محمداسماعیل یوسفی، یک  تن از دانشجویان می گوید 

اعتماد  ایجاد  و  تعامل فرهنگی جوانان  برای  را  برنامه 
با  آنان، برگزار کرد. وی می گوید که  شهروندی میان 
را  که  آن  دارد  نظر  در  جوانان،  عالقه مندی  به  توجه 
پیش  ماه  چند  او  دهد.  گسترش  نیز  والیت  سایر  به 
برگزار  بامیان  و  ننگرهار  در  را  برنامه  دو  که  بود  قرار 
را  آن  فرهنگی،  و  امنیتی  دلیل مشکالت  به  اما  کند،  
لغو کرد. او می گوید که طرح برگزاری این برنامه ها را 
پس از دیدار و آشنایی با دانشجویان افغان در خارج 

از کشور، در عمل پیاده کرده است. 
دانشجویان در کشور  از وضعیت گشت وگذار  سعیدی 
با  اوقات  بیش تر  که  دانشجویانی  می کند؛  صحبت 
قومیت شان سروکار دارند و از سایر قوم دوری می کنند. 
بر  عالوه  جوانان،  بهتر  آشنایی  برای  که  می گوید  وی 
سیاحتی  سفرهای  آنان،  میان  گفت وگو  کردن  فراهم 
او  گنجانیده اند.  برنامه های شان  در  نیز  را  بازی ها  و 
در  مختلف  والیات  از  اشتراک کننده گان  که  می افزاید 
دیگران  به  را  فرهنگ شان  و  دارند  حضور  برنامه  این 
برگزاری  در  فاصله  وجود  از  سعیدی  می دهند.  شرح 
این برنامه ها در گذشته راضی نیست و می گوید که در 
نظر دارد تا این برنامه ها هر یک ونیم  ماه  برای یک  روز 

در یکی از والیت ها برگزار شود. 
برنامه فرهنگی رنگین کمان با شور و شوق جوانان روز 
و  شد  آغاز  قصر چهل ستون  سبز  فضای  در  یک شنبه 

قرار است پس از یک هفته پایان یابد. 

رنگین کمان؛
 راهکار فرهنگی جوانان برای 

ترویج هم دیگرپذیری

واکنش ها به حمله بر کارمندان تلویزیون خورشید؛

 هدف قراردادن رسانه ها 
جنایت جنگی است

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی



ده نمونه شعر از شاعر جوان و خوش ذوق 
من  به  حمیدزی،  شعیب  هرات،  شهر 
یک  عنوان  به  و  بخوانم  تا  است  رسیده 
خواننده ی جدی شعر در موردش بنویسم.

حمیدزی  شعر  به  آن چه  من،  باور  به 
تشخص زبانی و سبکی می بخشد، زبان قوی و رسالتمندی شعرش 

است. دیدگاهم را در سه روایت خالصه می کنم.

روایتاول:کشفشعروتصویرپردازیها
و  هستی  به  شاعر  دگرگونه  نگاه  نوع  حاصل  حقیقت  در  شعر 
می سازد،  متمایز  دیگران  از  را  شاعر  آن چه  است.  آن  مافیهای 
همین نوع نگرش و دریچه نگاه او به دنیای بیرون و درون آدمی 
و  عینی  پدیده های  میان  ظریف  پیوسته گی های  کشف  است. 
ارتباط آن ها با مفاهیم انتزاعی، منجر به خلق تصویرهای تازه و 
گیرا می شود که مخاطب شعر را سرشار از لذت این زیبایی های 
نامکشوف می کند. کشف و اتفاق شاعرانه یعنی شاعر از عین به 

ذهن یا برعکس آن، عبور می کند.
به  تازه  گاه  نمادهایی  پای  شاعرانه،   اتفاق  و  کشف  اصِل  در 
و  پدیده های طبیعی  با دیدن  زیرا شاعر  میان کشیده می شود؛ 
غیرطبیعی ناخودآگاه به همسان سازی ذهنی آن اتفاق با تجربیات 

زنده گی از جهت های گوناگون می پردازد.
این نوع کشف ها و اتفاق های شاعرانه ی ظریف، در شعر شعیب 
حمیدزی قابل مشاهده است. از فراز خوانش این شعرها به این 
برآیند می رسیم که شاعر این شعرها نیز در کالم خود به دنبال 
کشف روابط میان پدیده ها و انعکاس آن ها در قالب اتفاقی شاعرانه 

است. به نمونه ی زیر توجه کنید:
نگاهی به سمت صدایی پُر از پَر

صدای پریدن، کبوتر کبوتر
صدای طپش های قلب تو و من:

کبوتر، کبوتر، کبوتر، کبوتر
کشف در این بیت ها بیش تر زبانی است و شاعر با تکرار واژه های 
کبوتر و پر، تصویر پریدن کبوتر را در قالب یک اتفاق شاعرانه ی 
زیبا در برابر دیدگان مخاطب قرار می-دهد. از سوی دیگر، پیوند 
این پریدن ها با صدای تپش مداوم قلب، خود درخور توجه و زیبا 

است. 
در نمونه ی دیگر نیز به تصویر کشیدن طنز تلخ پرواز انسانی که 
پا ندارد، با نوع بیان منحصر به فرد شاعر، کشف درخور توجهی 

را ایجاد کرده است.
طنز تلخ لبالب از غم خند، سرگذشت برادر من بود

او که مین ها دو پای او را برد، فکر یک خیز تا تکامل بود
و یا پیوند مو و گردن به وجه باریکی آن:
غرور من فدای وعده ی نازک تر از مویش

برایم بعد او، نازک تر از مو، گردنی باقی ست
در  شاعر  دقت  و  وسواس  شعر،  نمونه ی  چند  این  خواندن  با 
به  تازه،  تقریباً  برای خلق تصویر هایی  و تالش  چیدمان کلمات 
چشم می خورد. کشف شاعرانه با تصویرپردازی پیوند عمیقی دارد، 
تا آن جا که هردو جدا از یک دیگر نبوده و شاید یکی بدون دیگری 

و پرهیز از فریب کاری می تواند جامعه را به مسیر سعادت و 
راستی هدایت کند. هنرمند خودش را از بطن جامعه می داند 
و از کلیشه ها فاصله می گیرد. هنرمندی که دوستدار آگاهی 
است، خودش را مسوول می داند و به تصویر کشیدن واقعیات 

و حقایق را رسالت هنر می نامد. 

عشقبیتوقعوخطرآفرینبرایهنرمند

و  است  خطر  جست وجوی  در  عشق ورزی،  شیوه  این 
بی آن که  می اندازد،  مخاطره  به  را  زنده گی اش  هنرمند 
توقعی در برابر آن داشته باشد، بی آن که منتظر واکنش 
هنر  دنیای  نافرجام  آینده  به  بی آن که  و  باشد  مخاطب 
عطشی  و  میل  با  اما  بیندیشد،  جامعه اش  و  کشور  در 
پایان ناپذیر به رسالت خود، پلی می سازد از جهان حقایق 
میان مردم و خط های سرخ. هنرمند بی توجه به عواقب 
ناگفته ها،  و  می کند  ریسک  هم چنان  آثارش  خطرناک 
نادیده ها و ناشنیده ها را بر مال می سازد. اگرچه واقف است 
که روزی طرد خواهد شد، اما سخاوتمندانه و سرسختانه 

به مسیرش ادامه می دهد. 

بیرونی  نمود  هنری  آثار  در  عشق  که  نخست  دسته   جز  به 
را  عشق  که  است  هنرمند  این  دیگر،  دسته   دو  در  می یابد، 
در شیوه کار و نگرش خود برای مخاطب بازتعریف می کند. 
هنرمندی که با آگاهی تمام از شرایط پیرامون خود، به واسطه 
هنر می خواهد زبانی دیگر بیافریند و مردم آن زبان را بیاموزند، 
زیرا جهان ممنوعه بیرون در جهان هنرمند همه خطوط سرخ 
را از میان برداشته است و این هنرمند است که خود زبان عشق 

می شود و مخاطب آگاه این زبان را می شناسد.

فروزانامیری

تهمینهتومیریس

عشقدرفلسفهغرب
به خود متمرکز  را  بشر  توجه  تعریف عشق قرن ها است که 
پاسخی  بی آن که  است،  کرده  اغوا  را  زیادی  فالسفه  و  کرده 
برایش بیابند. عشق هم چون هنر آن چنان مفهوم انتزاعی است 
که کسی نتوانسته ابتدا و انتهایش را بیابد و یا بتواند گستره 
بی نهایت آن را در قالب چند کلمه بگنجاند. با این حال، در 
اندیشه، روشنگری، دموکراسی،  کنار موضوعات مهمی چون 
انقالب و جنگ ها، عشق نیز فالسفه و عارفان را به جست وجو 
در خویشتن و جهان پیرامون وا داشته است. بسیاری به تالش 
برای تعریف چیستی و چگونه گی عشق برخاسته اند، چنان چه 

موالنا تحت تأثیر عشق به زبان افالطون چنین می سراید: 
مرحبا ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما 
ای دوران نخوت ناموس ما

ای تو افالطون و جالینوس ما 
شناخته شده ترین تبیین و تفسیر عشق به زبان افالطون در 
که  آن جا  از  نیز  سقراط  استادش  اگر چه  است،  غرب  فلسفه 
سعادت و کامیابی را در خرد و اندیشه می دید، عشق را نیز 
زیبایی  از  سقراط  مقصود  است.  کرده  تعریف  مطلق  زیبایی 
افالطون  است.  خردورزی  و  فلسفه  به  عشق  همانا  مطلق، 
تعاریف متعددی از عشق ارایه می دهد که بارزترین آن ها عشق 
مردان نکو نام شهر )آتن( به پسران خردمند و قدرتمند است. او 
این شیوه عشق ورزی را واالترین عشق می خواند که در نهایت 

به عشق الهی )خدایان روم( ختم می شود. 
در زبان یونانی و فلسفه غرب عناوین متعددی برای بیان عشق 
و احساس دوست داشتن وجود دارد، اما سه نوع عشق تعریف 

کلی تری را در بر می گیرد؛ از جمله:
الف( عشق اروتیک، که به موضوعات جنسی و شهوانی و میل 
شدید فرد به فردی دیگر یا اشیا و حیوانات اطالق می شود. 
است.  حقیقی  زیبایی  و  ظاهری  زیبایی  اروتیک،  عشق  مراد 
عشق اروتیک چنان چه به زیبایی اشاره می کند، عشق اروس 

است. 
ب( عشق فیلیایی: این عشق، بر خالف عشق اروتیک، با زیبایی 
و میل معاشقه سر و کار ندارد. فیلیا چنان چه بخش اول کلمه 

دریغ آن شور سابق رفته از لحن غزل هایم
از آن اعجاز داوودی، زبان الکنی باقی ست

به همین گونه تلمیح همواره  مستعمل سر به دار شدن حالج در 
بیت های زیر:

هی مولوی در کوچه و بازار می رقصید
حالج پای چوبه های دار می رقصید

گاه شاعر با استفاده از این تصویرها و تلمیحات، با ایجاد بافتی 
روایت  یک  از شنیدن  را  در شعر، ذهن خواننده  پارادوکسیکال 
معمول  روایت  آن  از  تازه ای  افق  به  همیشه آشنا  و  تکراری 
می کشاند. به گونه ی مثال، تلمیح چگونه گی ساختن کعبه توسط 

ابراهیم با پردازشی تازه در بیت زیر:
مثل ابراهیمم اما قصه ام برعکس اوست

کعبه ام از دست اسماعیل ویران مانده است
همین رویکرد و نوع کاربرد را می شود در چگونه گی کار کشیدن 
بیت زیر و  نیز مشاهده کرد.  از ضرب المثل های معمول و آشنا 

ضرب المثل معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز:
کبوترها به زیر سایه ی غم گریه می کردند

کبوتر با کبوتر باز با هم گریه می کردند

روایتسوم:اندیشهوموضوع
بی گمان در پس تولید هر اثر هنری و ادبی، اندیشه و موضوعی 
وجود دارد که در قالب واژگان رخ می نماید. شاعر شعر می گوید، 
چرا که می خواهد اندیشه یا حکمت یا پیام خاصی را انتقال دهد. 
شعر می تواند وسیله ای باشد برای شناخت زندهگی، طبیعت و 

درون خودمان.
اندیشه ی نو و بکر، ابزاری است که شاعر به کمک آن با مخاطب 
این  هدف  بکر،  و  بدیع  می گوییم  وقتی  می کند.  برقرار  ارتباط 
نیست که تا به  حال کسی از آن حرفی نزده باشد. با وجود جهان 
پویا و روزگاری که به  سرعت در حال سپری شدن است، هرلحظه 
به  می تواند  شاعر  هر  این  حال  با  داشت،  تازه ای  می توان حرف 
مسایل بدیهی و قدیمی نگرش تازه ای داشته باشد و با نگاه ویژه ی 
فلسفی  اندیشه  این  چه  بگذارد،  اشتراک  به  را  اندیشه اش  خود 

باشد، چه اجتماعی و...
اجتماعی  اندیشه ی  سنگین  بار  بیش تر  حمیدزی  شعیب  شعر 
تا به مسأله  این شعرها، تالش دارد  را به دوش می کشد. شاعر 
آیینه،  هم چون  شعرش  و  مانده  پای بند  هنر  در  رسالت مندی 
تصویرگر هزارویک سودای انسان این جامعه باشد، سودای جنگ، 

فقر، مرگ های نابههنگام، آزادی و...
گاه خواننده را به پای قصه ی غصه های پدری می نشاند که با تمام 
ناامیدی و ناچاری-ها، هنوز دلش را به جانمازی خوش کرده است 

جایگاهی در آثار هنرمندان افغانستان برخوردار است. آیا عشق 
هنوز در هنر افغانستان، پس از سالیان دراز سانسور و ممنوعه 
بودن و در کنار زنده گی سراسر خشونت دوران جنگ توانسته 
برای مخاطب قابل بحث و ملموس باشد؟ آیا عشق توانسته 
خودش را سوژه اصلی اثری هنری بسازد؟ آیا هنرمند تا چه 
اندازه موفق بوده در این که عشق را چه در آثار و چه در مفهوم 
کار به مخاطب برساند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، عشق را 
با سه مفهوم یونانی آن در هنر افغانستان به بررسی می گیریم. 

عشقاروتیکیازیباییظاهری
این  است.  بیش تر  هنرمندان  میان  بالطبع  این عشق  بازتاب 
نمود گاه در شکل بوسه، آغوش، پرتره ای از معشوق یا معشوقه 
که او را در حالتی اغوا کننده نشان می دهد، یا عمدتاً فیگور 
زیبایی زنی نیمه برهنه با شالی از حریر که عاشق او را متصور 
انسان،  به  انسان  عشق  صرفاً  نه  دیگر،  طرفی  از  است.  شده 
انسان به حیوانات، طبیعت، عشق به اشیایی که  بلکه عشق 
برای هنرمند خاص است و در کل تمامی چیزهایی که برای 
عاشق نمود بیرونی یا زیبایی ظاهری دارد، در این دسته بندی 

شامل می شود. 
       

دوستداریدانش،خانوادهووطن
نمود این دوستداری نه در اثر هنری، بلکه در تالش هنرمند 
به همان شکلی که هست،  به تصویر کشیدن حقیقت  برای 
در اثر هنری تبیین می شود. به عبارتی، هنرمندی که تالش 
می کند به واسطه اثری که خلق می کند، تحت هر محتوایی، 
پیام مهمی را به مخاطب انتقال دهد، هنرمندی که در صدد 
آن است تا به واسطه هنرش اندیشه ای را به مخاطب برساند، 
زیرا بر این باور است که نقد، آگاهی بخشی، نشان دادن حقیقت 

رخ ننماید.
اکثراً  و  بوده  تأمل  خور  در  حمیدزی  شعیب  تصویر پردازی های 
و  پیرامون  از  شاعر  انتزاعی  گاه  و  حسی  دریافت های  حاصل 

روزمره گی هایش است.
 

در بیت زیر تصویر پریشان خاطری و پیوند آن با زلف های پریشان 
و تصویر هرویرود خروشان جاری در چشم ها، زیبا افتاده است:

برقص ای خاطرت از زلف های تو پریشان تر
بچرخ ای چشم هایت از هریرودت خروشان تر

و یا تصویر عینی چشمان لبریز از اشک شوق:
تو را می نشانم به باالی چشمم

همین چشم در اشک شوقم شناور
بار عاطفی بیش تر  عینی بودن تصویرها در شعر به صمیمت و 
آن کمک می کند، زیرا شاعر پدیده های ملموس و روزمره را از 
جهان عینی برگزیده و با دخل و تصرف در آن به وسیله ی تخیل 
سرشارش، به شکل هنری و دگرگونه در برابر دیدگان خواننده قرار 

می دهد و ذوق زیبایی شناسی اش را بر می انگیزد.
باغ سرشار از گل را بارها و بارها دیده ایم و از خشکی خزانی که 
کینه ی ابدی با طراوت و شکوفایی دارد، آگاه هستیم؛ اما نسبت 
ظریف این باغ پرگل با چادر گلدار رنگ و رو رفته ی دختری که در 
آتش جنگ و فقر می سوزد و اسیر خزانی کینه جو شده است، خود 

درخور توجه و زیبایی آفرین است.
در خزانی که کینه با گل داشت، خواهرم غنچه غنچه می خشکید

چادِر رنگ رفته ی گلدار، آخرین باغ مملو از گل بود

روایتدوم:کاربردتلمیحاتوترکیباتبیرمقکهندر
ساختارمعناییزبان

بی تردید خلق و ایجاد تصویر های نو پا در شعر امروز تا حد زیادی 
بر آیند عاطفه و تجربه خاص شاعران است که با سامان بخشیدن 
به واژگانی که هنوز از رونق نیفتاده اند، و بهره وری از تلمیحات 
کلیشه ای و تکراری با رویکردی تازه، به خلق ترکیبات تازه دست 

می زنند.
و  ترکیب ها  خلق  تقالی  به  خود  شعر  در  حمیدزی  شعیب 
تصویرهای تازه از تصاویر کهنه و تلمیحات کلیشه ای پرداخته و 
در بسیاری جاها موفق به در آمده است. اعجاز لحن داوود، در طول 
تاریخ ادبیات، تلمیح فراوان پیدایی است که بارها و بارها نوشته 
شده و به چشم خورده است، اما کاربست تازه ی آن در بیت زیر و 
نحوه ی پرداخت آن، افق تازه ای را باز می کند که برای خواننده نو 

جلوه کرده و لذت بخش تمام می شود:

فلسفه را تشکیل می دهد، به معنای دوست  داشتن است. این 
دوست داشتن می تواند نسبت به دانش، هنر، خانواده یا هرچیز 
دیگری باشد که به درون آن فرد یا شئ اطالق می گردد، نه 

زیبایی ظاهری آن. 
پ( عشق اگاپه ای: این نوع عشق، با هر دو شیوه فوق متفاوت 
است، نه زیبایی و نه میل دوست داشتن به چیز خاصی است، 
بلکه می تواند شامل همه انسان ها گردد؛ دوست داشتنی که 
بی منظور، بی مقصد و بدون انتظار متقابل به گروهی از مردم 
که  است  واژه ای  پنج  از  یکی  اگاپه  می گردد.  ابالغ  فردی  یا 
یونانی ها برای عشق به کار می برند. کلمات دیگری چون اروس، 
فیلیا، استورگه و خنیا نیز برای عشق و دوست داشتن بیان 

می شوند. 

عشقدرفلسفهشرق
چون  کسانی  نقطه نظر  از  عشق  عرفان،  و  شرق  فلسفه  در 
بارگاه  و  است  عالم  اساس  و  جان  بلخی،  جالل الدین  موالنا 
مرتبه  از 150  بیش تر  موالنا  در جهان.  الهی سرمنشأ عشق 
نظر  از  است. عشق  گفته  از عشق سخن  معنوی  مثنوی  در 
موالنا، به موجودی فعال، ذی شعور، پویا و پرتحرک می ماند که 
در یک کالم شعله ی حیات است. در عرفان و تصوف، تا قرن 
پنجم، محبت یکی از دهگانه های تصوف به شمار می رفت، اما 
بعد اً عشق نیز وارد عرفان شد و در آثار خواجه عبداهلل انصاری 

و ابوسعید ابوالخیر جایگاه ویژه ای یافت. 
با نگاهی اجمالی به دیدگاه شناخته شده ترین فالسفه و عرفا، 
می توان دید که عشق هم چنان موضوعی قابل بحث بوده و 
است؛ چه در زمان معاصر ما کسانی چون آلن دو باتن عشق را 
کمبود درونی در وجود ما و جست وجوی آن در وجود دیگری، 
تعریف می کند. عشق پدیده ای انسانی است و تنها انسان است 
که می تواند به آن با بیان احساسات و رفتاری که ناقل عشق 
باشد، مفهوم بخشد و آن را از حالت درونی به وجهه بیرونی 
بسپارد؛ از جمله عشق به جنس موافق تا جنس مخالف، عشق 
به زیبایی و اندیشه، عشق به مردم و وطن، عشق عرفانی و در 

نهایت عشق در تمامی ابعاد وجود و زنده گی. 
و  نقاشی  در  عشق  بیرونی  وجهه  که  است  این  اما  ما  هدف 
عکس را در آثار هنرمندان افغانستان بیابیم؛ این که عشق از چه 

که با توکل به آن، به تنها راه آرامش و سکون چنگ می زند و 
گاه نیز روایت گر درد و خون گریه های مادری می شود که سیاهی 
روزگار خونین کابل، بر زنده گی اش غلبه کرده و روزمره گی های 

زنانه اش را با اشک و خون تیره و تار نموده است.
پدرم روی چهره ی ماتش، چیِن ناچاری و تحمل بود
همدِم چشم های نمناکش، جانمازی پُر از توُکل بود

مادرم اشک های سرخش را، در میان پیاله حل می کرد
رنگ چای سیاه هر روزش، تیره چون روزگار کابل بود

و یا فریاد آزادی خواهی در رویارویی با مرگ:
آخرین ثانیه ها دم نزن از بربادی

نازنین! حرف بزن، لحظه ای از آزادی
است،  پیمانه که رسالت مندانه  به همان  اجتماعی  سرودن شعر 
از  جدا  خواننده  زیرا  است،  نیز  مشکل زا  و  لغزنده  شاعر  برای 
آن که انتظار دارد به دردهای جاری در پیرامونش پرداخته شود، 
می خواهد از خواندن یک شعر به عنوان یک اثر ادبی لذت ببرد. 
به قول آی. آر. ریچاردز، لذت اگر نگوییم غایت شعر است، همانا 

بزرگ ترین هدف شعر به حساب می آید.
بنابراین سرودن شعر اجتماعی زبان مخصوصی را می طلبد که هم 
صریح و شعارزده نشود، هم جانب موضوع را نادیده نگیرد. شعیب 
حمیدزی برای رهایی از این دام، تالش کرده تا با استفاده از زبانی 
نمادین، به روایت گری بپردازد؛ زبانی تصویری و بیان غیرمستقیم 
با جاندارانگاری پدیده های بی جان؛ چه این پدیده رودی باشد که 
سر به زانو نهاده و از نادانی جاهالن قرن خون گریه می کند و چه 
ناجوهای بلندی که از انگشتان شان خون جاری شده و شاهد به 

خون خفتن کبوترهای آزاد و سبز هستند.
صدای ِهق ِهق از خون گریه های رود می آید

هنوز از سینه ی بت های بودا دود می آید
صدای ِچک ِچک خون از سرانگشتان ناجوها

سقوط نعش کفترها درون سرخِی جوها
نماد  خود  که  زیر  بیت های  در  زمستان  نماد  بردن  کار  به  یا  و 
تاریکی، سردی و سیاهی است. شاعر از زمستان تیره و تاری حرف 
می زند که به جای بارش باران طراوت و پاکی، تیر بر سر مردم 

جنگ زده و خانه  به دوش می بارد.
به جای نم نم باران، غریو تیر باران ها

و تکرار زمستان ها، زمستان ها، زمستان ها

به همین گونه نمادهایی مانند: کوه، تبر، اره  برقی و... در این شعرها:
تبرها دشمنان کینه جوی دیگری بودند

تبرها ضربه های محکم و دردآوری بودند
حرف  زیاد است و مجال اندک؛ برای این شاعر خوب ما، آرزوی 

فرداهای سرشار از شعر دارم!

شش زغل، چهار مثنوی، رد هس روایت

در جست وجوی عشق در وادی نقاشی و عکس
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بانک های  »امتناع  درباره  پی درپی  گزارش های  وصف  با 
تجارتی خصوصی در پرداخت دالر به مردم در هرات«، این 
مشکل هنوز با جدیت و به شکل شک برانگیزی ادامه دارد و 
بخشی از دارایی مردم، همه روزه و به صورت غیر قانونی به 

جیب صاحبان بانک ها می رود.
می کند  تاکید  بی درنگ  و  پی هم  صورت  به  مرکزی  بانک 
خصوصی  بانک های  »ممانعت  بر  مبنی  مکتوبی  هیچ  که 
نشده  فرستاده  هرات  در  مشتریان«  به  دالر  پرداخت  از 
ساختار  در  ریشه  خصوصی  بانک های  بهانه ی  این  و  است 

درون سازمانی این نهادهای مالی دارد.
و  اقتصادی  اداره های  مسووالن  هرات،  والی  این همه  با 
نماینده گی  بانک مرکزی در این والیت با وجود مصاحبه های 
۸صبح  مکرر  گزارش های  و  مرکزی  بانک  مسووالن  واضح 
اکنون  تا  هرات«  در  بانک ها  قانون  »عمل خالف  بر  مبنی 

نسبت به این وضعیت بی تفاوت مانده اند.
بانک  دستورهای  به  بی تفاوتی  و  بی قانونی  سردرگمی،   
تازه ترین  در  مرکزی  بانک  که  است  پیمانه ای  به  مرکزی 
گفت وگو با ۸صبح نپرداختن دالر در هرات را »اشتباه، غلط و 
خالف قانون عنوان کرده است« اما بانک های خصوصی هنوز 
به مردم در هرات دالر نمی دهند »حتا اگر مشتری حساب 

دالری داشته باشد.«
بانک های خصوصی در هرات پول دالر مشتری خود را »در 
بازار به »افغانی« بدل  از نرخ  ارزان تر  جا« به قیمت بسیار 
این  با  مردم  جیب  از  افغانی  میلیون ها  روزانه  و  می کنند 
»ترفند« بیرون می کشند. بانک ها تنها بین ۲00 تا 500 دالر 

اجازه کشیدن از بانک به مشتری می دهند.
این چهارمین گزارشی است که طی دست کم سه ماه گذشته 
از خودسری، بی قانونی و سود میلیونی اما غیر قانونی بانک  ها 

در هرات از سوی روزنامه ۸صبح نشر می شود.
به  »دست برد  را  عمل  این  حقوق،  کارشناسان  از  شماری 
این  عامالن  و می گویند که  عنوان می کنند  مردم«  دارایی 

عمل باید به میز محاکمه کشانده شوند.
صدای  بانکی،  حساب  از  دالر  ساختن  خارج  از  جلوگیری 
بسیاری  بلند کرده است.  بارها  را  باشنده گان والیت هرات 
از شهروندان هنگامی که به بانک های خصوصی برای گرفتن 
پرداخت  برای شان  می روند،  امریکایی  دالر   500 تا   ۲00

نمی شود.
صف  در  که  هرات  در  مؤسسه  یک  کارمندان  از  مهدی، 
دریافت پول در یک بانک خصوصی رفته، می گوید نتوانسته 
بیش تر از ۲00 تا 500 دالر امریکایی از بانک دریافت کند. 
او می افزاید که قرارداد معاش وی با دفتری که در آن کار 
می کند، به دالر بسته شده و هر ماه مقدار مشخصی به عنوان 

معاش به حسابش واریز می شود.
دارند.  هرات  در  اصلی  و  فرعی  شعبه های  معموالً  بانک ها 
مشتری  به  دالر   ۲00 از  بیش  بانک ها  فرعی  شعبه های 
نمی دهند، شعبه های مرکزی در موارد محدودی حاضر به 

پرداخت 500 دالر به مشتریان شان هستند.
مهدی می گوید که هر بار مجبور است برای دریافت معاشش، 
دو یا سه روز را به بانک مراجعه کند در غیر آن باید معاش 
تعیین  بانک  که  افغانی  به  دالر  تبادل  نرخ  با  را  دالری اش 

می کند، دریافت کند.
نرخ تبدیل دالر به افغانی در بانک های خصوصی معموالً از 
نرخ معمول در بازار صرافی ها کم تر است و به همین سبب هر 
مراجعه کننده به تناسب پولی که بدل می کند، باید در ازای 

هر دالر آمریکایی بیش تر از یک افغانی ضرر ببیند. 
مدیر یک بانک خصوصی در هرات اما با حفظ هویت می گوید 
آنان  از  رسماً  مکتوب،  ارسال  با  کشور  مرکزی  بانک  که 
خواسته که برای مقابله با خروج و قاچاق دالر از والیت های 

مرزی به خارج کشور، بانک های خصوصی نباید دالر زیاد به 
مردم توزیع کنند. وی می افزاید که هم چنان بانک  مرکزی 
افغانستان حاضر نیست که برای بانک های خصوصی از میزان 
مشخص دالر، بیش تر وجه نقد بدهد و به همین دلیل آنان 
مجبور اند برای گردش مالی هم که شده پول مردم را نزد 

خود نگه دارند. 

محدودیتوضعنشدهاست
با تمام این ها اما بانک مرکزی افغانستان به روزنامه ی ۸صبح 
برای  بانک های خصوصی  بر  محدودیتی  هیچ  که  می گوید 
نپرداختن دالر به مردم والیت های مرزی کشور اعمال نشده 

است. 
مرکزی  بانک  مالی  امور  نظارت  آمر  صالح،  محمدسلیم 
تامین  مقرره ی  به  نظر  خصوصی  بانک های  که  می گوید 
به  قبول  قابل  عرضه ی خدمات  به  مکلف  مشتریان  حقوق 
مردم اند و وظیفه ی شان است که سپرده های نقدی مردم را 

به آنان برگردانند.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی کشور هم در مصاحبه ی 
بانک های خصوصی  این عمل  با روزنامه ی ۸صبح  جداگانه 
می گوید:  هاشور  آقای  می داند.  قانون  خالف  هرات،  در  را 
خالف  است،  غلط  است،  اشتباه  مردم  به  دالر  »نپرداختن 

قانون است.«
انتقال مقادیر زیاد  وی می افزاید که مطمین ترین راه برای 
دالر به والیت ها، بانک ها است و این نهادهای مالی نباید سد 
راه گرفتن پول مردم شوند.  وی پیش از این هم به ۸صبح 
گفته بود که هیچ مکتوبی برای ممانعت بانک های خصوصی 
از پرداخت دالر به مشتریان فرستاده نشده است و این بهانه ی 
این  درون سازمانی  ساختار  در  ریشه  خصوصی  بانک های 
نهادهای مالی دارد. آقای هاشور گفته بود که بانک مرکزی 
و  می کند  لیالم  دالر  بانک ها  به  مرتبه  هفته سه  در  کشور 
دلیلی برای انباشت دالر در صندوق های بانک های خصوصی 

وجود ندارد.

موضعدفتروالیهرات
با آن که بارها گزارش هایی از این دست از روزنامه ی ۸صبح 
نشر شده و مقام های محلی نظر به فرمان مستقیم رییس 
جمهوری مکلف به پی گیری و حل مشکالت شهروندان از 
طریق رسانه ها هستند، اما دفتر والی هرات می گوید که تا 
کنون شکایت رسمی از این قضیه به این اداره نرسیده است.

روزنامه ی ۸صبح  به  هرات  والی  فرهاد، سخنگوی  جیالنی 
می گوید که شکایت ها بیش تر از طریق رسانه ها نشر شده 
است و طبیعتاً اداره ی محلی هرات اجازه ی اجرای سیاست 
»یک بام و دو هوا« را به هیچ نهادی در این والیت نمی دهد.

حقوق  دانش آموخته  شکوهی،  امام الدین  حال،  همین  در 
»با  مردم  به  دالر  پرداخت  از  بانک ها  امتناع  که  می گوید 
شکوهی  آقای  است.  قانون  خالف  بی مکتوب«  و  مکتوب 
می گوید که عقد قرارداد میان بایع و مشتری )مردم و بانک( 
با حساب دالری صورت گرفته و به لحاظ حقوقی، بانک ها 
عمل  این  که  می گوید  او  کنند.  عمل  قرارداد  مطابق  باید 

بانک ها مصداق واضح »دست برد به دارایی مردم« است.
بانک های خصوصی در هرات  اما گویا گوش  این ها  با تمام 
بده کار مصاحبه های مسووالن بانک مرکزی افغانستان نیست 
و به راه خودشان قدم بر می دارند. در این میان سوال دیگری 
هم پررنگ می شود؛ این که چرا بانک مرکزی افغانستان برای 
کنترل این امر پا در میانی نمی کند و یا اصاًل چرا با آن که 
نظر به فرمان مستقیم رییس جمهور، مسوول است که پس 
از نشر گزارش  از رسانه ها، برای حل مشکل مردم اقدام کند، 

وارد عمل نمی شود؟

بانک ها در هرات هنوز هم 
دالر نمی پردازند



در نشست بین االفغانی دوحه شنیدیم که چگونه برخی از اعضای تیم کابل در مباحث چه در مسأله 
ساختار نظام یا دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان به جای دفاع از جمهوری به امید رسیدن به مقام، جانب 
طالبان را گرفتند. چنین افراد را نباید به عنوان نماینده جامعه ی سیاسی و مدنی افغانستان در مذاکرات 

اجازه مشارکت داد. اگر آن ها از موضع طالبان سخن دارند، بهتر است در ترکیب تیم طالبان باشند تا 
حساب شان در برابر مردم افغانستان و مدافعان جمهوری روشن باشد.
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دوحه  نشست  در  زنان  حضور 
و  بود  الهام  و  دل گرمی  مایه ی 
حبیبه  شد  گفته  که  ویژه  به 
سرابی یکی از زنان شرکت کننده 
افغانستان کمیته نوشتن  تیم  از 
یعنی  کرد،  مدیریت  را  قطع نامه 
هم تیم نماینده گان جامعه ی مدنی و نهادهای سیاسی 
زیر  طالبان  مذاکره کننده  تیم  هم  و  افغانستان  داخل 
نظر یک زن به یک توافق رسیدند تا پایان نامه نشست 

دوحه را رقم بزنند.
اما در تیم نو  مذاکره کننده از جانب جمهوری اسالمی 

افغانستان چند زن حضور دارند و کی ها؟ 
هشتگ »خط سرخ من« که از سوی زنان راه انداخته 
شده بر حق است تا از اصل آزادی های اساسی زنان و از 
دست آوردهای نیم بند که هنوز قوام نگرفته دفاع شود.

نظر های  ابراز  و  بحث  در  دوحه  مذاکرات  جلسات  در 
قرون  اندیشه های  برابر  در  شجاعانه  زنان  حیاتی، 
وسطایی طالبان ایستادند و مشاجره کردند، در حدی 
که طالبان حتا نتوانستند ناراحتی شان را پنهان کنند و 
سرانجام زمانی که کم آوردند، گفتند شما نماینده های 
واقعی زنان سراسر افغانستان به خصوص زنان مناطق 

اطراف نیستید. 
زنان هم حق داشتند بگویند شما هم نماینده همه ی 
جامعه نیستید و همه ی مردها مانند شما هنوز اندیشه 
مردساالری قرون وسطایی در سر ندارند و بیش تر شان 

با نیازهای امروز خودشان را انطباق بخشیده اند.

تغییرطالبان
اما آیا واقعاً طالبان تغییر کرده اند و دست آوردهایی را که 
زنان دست کم در شهرهای افغانستان در زمینه حقوق 
اساسی شان به دست آورده اند می توانند بپذیرند و با کار 

زنان در ادارات و نظام قضایی مخالفت نمی کنند؟
در  سخنرانی اش  متن  که  دالور  شهاب الدین  مولوی 
نشست دوحه را در یک ویب سایت نشر کرده، گفته است 
آن ها با آموزش زنان، حق آزادی ازدواج و انتخاب همسر 
و میراث زنان مخالفتی ندارند. او توضیحات بیش تری 
نداده است ولی موقف او این است که از اهداف و قرائت 

دینی به روایت خودشان تنازل نمی کنند.
کسانی که در نشست دوحه شرکت کرده بودند و ذهن 
طالبان  می گویند  خوانده اند،  را  طالبان  صحنه  پشت 
هیچ تغییری نکرده اند و هر آن چه را در رابطه با محترم 
شمردن آزادای های اساسی می گویند به آن بی باور اند و 
در مورد کار اجتماعی زنان به صورت خاص مخالف اند و 
حضور زنان را در نظام قضایی اصاًل قابل بحث و تحمل 

نمی دانند.
طالبان پنهان نمی کنند که به دموکراسی و انتخابات 
فاسقان  را »رأی  اکثریت  اند و حتا آن ها رأی  بی باور 
برابر شورای  نااهل« در  افراد  و معتادان مواد مخدر و 
طالبان  اکثریت  رأی  و  غالب  رأی  حل وعقد می دانند. 
در درون  ذهن شان بر این است که افغانستان از نظر 
فکری و از نظر حاکمیت از یک جامعه ی مدرن فاصله 
بگیرد و بر اساس قرائت دینی آنان با مدرسه و فارغان 
صفوف  در  برداشتی  چنین  شاید  شود.  اداره  مدرسه 
طالبان عام باشد و رهبران یا مذاکره کننده گان طالبان 
آن را کم اهمیت جلوه بدهند، ولی همین تفکر حاکم و 

مسلط خواهد بود. 

عمل  روش  اما  یافته اند،  کار  و  تحصیل  فرصت  اخیر، 
طالبان می تواند در یک چشم به هم زدن همه جریانات 
را در صورت داشتن دست باال در یک مشارکت سیاسی 
مثل یک حمله  برگرداند. درست  به عقب  قدرت،  در 
یک  از  می شویم  متوجه  که  بزرگ  انفجار  یا  انتحاری 
ساختمان بسیار مدرن و شیک، خرابه ای برجا می ماند 
که تصور می کنید گرد یک قرن جنگ بر آن نشسته 

است. 
کسانی که روش عمل و رفتار طالبان نسبت به زنان را 
در زمان حاکمیت شان به یاد دارند، متوجه اند که برخی 
از افراد کالن طالبان برای این که به سایر پیروان شان 
صحبت  حتا  زنان  با  باشند،  گذاشته  برجا  درسی 
نمی کردند و شنیدن صدای »کوری بوت« زن را اسباب 
فتنه می خواندند، چنان که در یک مورد در بی بی سی 
به یاد داریم و  شنیدم که یکی از نطاقان زن، معصومه 
طرفه در همان سال ها گفت یکی از افراد کلیدی طالبان 

حاضر به مصاحبه با او  نشد. 
آن زمان طالبان برای فرار از واقعیت های اجتماعی و 
اعتراف به حق زنان می گفتند حاال ناامنی و جنگ است 
و نمی توان حقوق زنان را مورد بحث قرار داد؛ ولی در 
شرایطی که در اصل با توافقات صلح این جنگ خاتمه 
یابد و طالبان بر اساس یک قرارداد ممکن است شریک 
ویژه  به  و  برای کشورداری  آن ها  برنامه  قدرت شوند، 

نقش زنان در ساختار سیاسی جامعه چیست؟ 
سرنوشت صدها قاضی و سارنوال زن در افغانستان چه 
شریعت  چارچوب  در  زنان  حقوق  پذیرش  می شود؟ 
اسالمی از سوی طالبان به چه معنا است؟ قرائت دینی 
آن ها با واقعیت های جهان اسالم در کشور های اسالمی 

موافق نیست. 
در نشست دوحه هنوز هم طالبان از ابراز نظر روشن در 
زمینه ی موقف شان پیرامون زنان با رندی و دفع الوقت 
برخو رد داشتند و آن ها از حقوقی حرف زدند که حق 

نظردرموردزنان
تعلیمات  همان  زنان  آموزش  برای  طالبان  موافقت 
تا  مکتب  به  رفتن  خاص  موارد  در  و  است  دینی 
صنف ششم است و پس از آن همان فرضیه دوران 
اکنون  که  بود  خواهد  مرعی االجرا  حاکمیت شان 
در  زنان  کار  و  باالتر  تحصیالت  برای  الزم  شرایط 
ادارات وجود ندارد، لذا زنان باید در حصار خانه بمانند 
و تن به ازدواج بدهند و تنها امتیاز برای شان این است 
که برای ازدواج، آزادی های  مجاز شرعی داشته باشند. 
طبعاً محدودیت زن در حصار خانه و عدم رهایی او از 
بندهای اقتصادی، حق و اجازه ازدواج را به میل خود 

او هم نمی دهد. 
در نشست دوحه زنانی که از کابل رفته بودند بحث های 
زیادی را شاهد بودند که بین اعضای تیم مذاکره کننده 
طالبان در قطر در مورد نوع نظام و مسأله حقوق زنان 
مورد  آن چه  ولی  دارد  وجود  بسیار  نظرهای  اختالف 
در  و  حصارکشی  محدودیت  همان  است،  نظر  اتفاق 

اطراف فعالیت اجتماعی زنان است.

برخوردقرونوسطایی
در  زنان  تحصیل  و  کار  مسأله  با  را  طالبان  برخورد 
به  به ویژه در هلمند می توان  نفوذ شان  مناطق تحت 
وضوح دید که فلسفه سیاسی شان در حد توصیه های 
اسالمی و ارشاد و  اندیشه های پیامبر اسالم نبوده  بلکه 
مانند افالطون و  ارسطو برای زنان نقش مشخصی قایل 
نیستند و زن از نظر آن ها موجودی برای تولید مثل و 
پرورش کودک است و ارزش اجتماعی دیگری ندارد. 
البته طالبان مدعی اند که با حصار زنان در خانه، حقوق 
زنان را بیش تر از دیگران حرمت می گذارند ولی چنین 
برداشتی در دنیای مدرن امروزی جواب ده خواست و 

نیاز جامعه نیست.
زنان در دو دهه  و  تغییر کرده است  امروز  افغانستان 

و  ازدواج  اساسی، حق  آزادی های  است،  زنان  طبیعی 
میراث که خداوند آن ها را مسجل کرده است، ولی در 
مورد حقوق مدنی و جایگاه زنان در ساختار حاکمیت 

وضاحتی روشن ندارند.

هلمند
در هلمند که یکی از والیات بزرگ افغانستان است و 
طالبان در بسیاری از ولسوالی های آن نفوذ و کنترل 
دارند، نوع حاکمیت و کنترل طالبان بر زنده گی روزمره 
مصداق روشنی از چشم انداز آینده است که طالبان به 
مکتب مدرن و علوم امروزی نه تنها بی باور اند، بلکه 
امامان مساجد  اوامر  از  را اسباب گمراهی و تمّرد  آن 
و در نهایت خودشان می دانند. با خانواده ای در هلمند 
دارم، در  آشنایی شخصی  مارجه که من  ولسوالی  در 
مکتب  به  پسران شان  می گویند،  آن ها  هستم.  تماس 
آموزش  حد  در  تعلیماتی  فقط  آن ها  ولی  می روند 
مسجد می بینند. ساینس و علوم تجربی دیگر به عنوان 
تفهیم می شود. جای دختران  به آن ها  علوم شیطانی 
مارجه در حصار چهار دیوار خانه است و حقیقتی جز 
آشپزخانه و ازدواج با مردی که دستار بر سر و تفنگ بر 
شانه دارد برای شان متصّور نیست. جوانی که بیکار است 
و  یک  نیروی ریزرف جنگی شاید هم قبل از تولد فرزند 
اول یا چند ماه پس از تولد کشته شود. این خانواده 
یک  مارجه  ندارند.  گریزی  و   گزیری  آن ها  می گویند 
ولسوالی مذکر است و هیچ جا نشانی از زن و حضور زن 

حتا برای مداوا و زایمان نیست.

صلح،نهجنگ
زنان بیش تر از هر کسی درد جنگ را می دانند، چون 
فرزندان، برادران و همسران شان در این جنگ قربانی 
ولی خط  برسد،  پایان  به  حتماً  باید  جنگ  می شوند. 
سرخ ما زنان هم باید روشن تر باشد که اگر حکومت و 
نهاد های جامعه ی مدنی و گروه های سیاسی افغانستان 
به مثابه مشت محکم و هم صدا در برابر طالبان نباشند، 
ارزش های  و  نظام  اساسی  ارزش های  نمی توانند 
جمهوری را حفظ کنند. سیاست تملق، تسلیم پذیری 
و امتیازگیری در آزادی مناسب حکومتی که حرص و 
آز برخی ها را از همین اکنون برانگیخته است، موجبات 

ناکامی تاریخی را برای همه پدید خواهد آورد.

تیممقابل
نگرانی بسیار عمده در حال حاضر درز و کسر در تیم 
جانب مقابل طالبان از سوی حکومت افغانستان است. 
تیم  یا  بین االفغانی  تیم  چه  باشد،  نامی  هر  زیر  حاال 
جمهوری اسالمی، اگر نتواند موضع مشترک و واحدی 
و شکست  تراژدی  یک  موجب  می تواند  باشد،  داشته 

بزرگ تاریخی شود.
در نشست بین االفغانی دوحه شنیدیم که چگونه برخی 
از اعضای تیم کابل در مباحث چه در مسأله ساختار 
نظام یا دفاع از حقوق زنان و آزادی بیان به جای دفاع 
از جمهوری به امید رسیدن به مقام، جانب طالبان را 
گرفتند. چنین افراد را نباید به عنوان نماینده جامعه ی 
سیاسی و مدنی افغانستان در مذاکرات اجازه مشارکت 
داد. اگر آن ها از موضع طالبان سخن دارند، بهتر است 
برابر  در  تا حساب شان  باشند  طالبان  تیم  ترکیب  در 

مردم افغانستان و مدافعان جمهوری روشن باشد.

بیم وامید مذاکرات با طالبان
ماهرخعباسی


