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احتیاط یا ابزار تقلب؛
یک و نیم میلیون برگه رای دهی 

اضافه چاپ شده است

صفحه 3

کمیسیون  فیصله  به  مطابق  و  هم آهنگی  در  اضافی  برگه های 
»در  گفت:  ننگ  آقای  است.  رسیده  چاپ  به  انتخابات  مستقل 
رای دهی چاپ  اساس محالت  بر  اضافی  برگه های  درصد  کل ۵ 
شده و ۵ درصد اضافی بر اساس والیات.« آقای ننگ دلیل چاپ 
این برگه های اضافی را »تدابیر احتیاطی« عنوان کرد و گفت در 

برگه های رای دهی حدود 16 درصد از شمار رای دهنده گان بیش تر چاپ شده است.

یا  و  حوادث  سبب  به  رای دهی  محالت  از  یکی  در  که  صورتی 
بی احتیاطی رای دهنده گان شماری از برگه های رای دهی تخریب 
شود و نیاز به برگه اضافی باشد، از همین برگه های احتیاطی که 
برای هر محل به گونه جداگانه در نظر گرفته شده است، استفاده 

خواهد شد. 

صفحه 3

هیأت دولت برای گفت وگو با 
طالبان آماده گی می گیرد

 غنی: نیروهای امنیتی زندانی، آزاد می شوند

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
که  امنیتی  نیروهای  از  آن شمار  که  می گوید 
مناسبت  به  می برند،  به سر  زندان های کشور  در 
صدمین سال یاد استقالل، از بند رها خواهند شد.

اسد،  بیست وهشتم  دوشنبه،  روز  که  غنی  آقای 
در مرکز سوق و اداره پولیس ملی در وزارت امور 
احترام  »به  است:  گفته  می کرد،  صحبت  داخله 
این روز خجسته، تمام منسوبان قوای مسلح که 
اشتباهاتی را مرتکب شده بودند و در حبس قرار 
داشتند، به جز از آن عده منسوبان که خیانت ها و 
فساد کالن کرده اند و یا حق العبد باالی شان باشد، 

عفو و از حبس رها می شوند.«
لوی سارنوالی در هفدهم اسد اعالم کرد که فهرست 
زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که قرار 
مناسبت  به  جمهور  رییس  عفو  فرمان  از  است 
افغانستان  استقالل  استرداد  سال یاد  صدمین 
بهر ه مند شوند، به ریاست جمهوری فرستاده است.

بر اساس معلومات لوی سارنوالی بیش از یک هزار و 
۶۰۰ نیروی امنیتی در زندان ها به سر می برند. این 
نیروها شامل  ۹۴۵ پولیس، ۴۵۵ نیروی ارتش، ۸۲ 
کارمند امنیت ملی و ۱۱۲ نیروی پولیس مرزی، 

محلی و نظم عامه هستند.
»تا برقراری صلح، با تمام قوت با هر نوع تهدید 

مبارزه کنید«
نیروهای  از  غنی  محمداشرف  دیگر،  جانب  از 
علیه  مبارزه ی شان  به  که  است  خواسته  امنیتی 
تروریسم تا برقراری صلح ادامه دهند و علیه هر 
امنیتی  نیروهای  به  او  کنند.  مبارزه  تهدید  نوع 
دیگر  و  داعش  تا  است  داده  دستور  دفاعی  و 
سرکوب  هستند،  که  هرجایی  در  را  تروریستان 
کنند و به کمک مردم، آن ها را از مغاره های شان 

بیرون بکشند.
در  تکنولوژی  از  استفاده  بر  هم چنان  غنی  آقای 
عملیات  نظامی تأکید کرده و نیز گفته است که 
بین بررسی اطالعات و عملیات هم آهنگی درست 
وجود ندارد که باید از سوی فرماندهان پولیس در 

این مورد توجه شود.
نیروهای  که  است  گفته  ادامه  در  غنی  اشرف 
و  شده  جهانی  امنیت  تأمین  سبب  افغانستان 
تمویل، تجهیز، حمایت و آموزش نیروهای امنیتی 

پس از توافق نامه صلح نیز ادامه می  یابد.
یک  »صلح  است:  گفته  غنی  جمهور  رییس 
ضرورت مملکت است، اما تامین صلح باعث تغییر 

در پیمان ها با همکاران بین المللی ما نمی شود.«
و  جمهوریت  که  است  کرده  تأکید  هم چنان  او 

نیروهای امنیتی و دفاعی قابل معامله نیستند.

خطرناک ترین 
۲۸ اسد سناریو

تضعیف روحیه 
ملی و تداوم 
فصل ناتمام 

توسعه
۴۴

پنج نفر در نتیجه واژگون شدن 
یک موتر در کندز جان باختند

تأیید  کنر  والیت  محلی  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
می کنند که نظامیان پاکستان حدود ۲۰۰ راکت را به 

ولسوالی شلتن این والیت پرتاب کرده اند.
گل خان، ولسوال شلتن روز سه شنبه، بیست ونهم اسد به 
روزنامه ۸صبح گفت که شب گذشته حدود ۲۰۰ راکت 
مرزی  ولسوالی  مربوطات  به  پاکستان  نظامیان  توسط 

شلتن پرتاب شده اند.
نشان  ابتدایی  بررسی های  که  گفت  شلتن  ولسوال 
این  پرتاب  نتیجه  در  مسکونی  خانه  سه  که  می دهد 
پی  در  جانی  تلفات  اما  است،  شده  تخریب  راکت ها 

نداشته است.
به گفته او، ولسوالی شلتن والیت کنر حدود ۱۶ کیلومتر 
در  امنیتی  نیروهای  و  دارد  پاکستان  با  مشترک  مرز 

امتداد مرز حضور ندارند.
او تصریح کرد که راکت ها از منطقه »باجور« پاکستان 

پرتاب شده است.
راکت پراکنی  ادامه گفت که موضوع  ولسوال شلتن در 
پاکستان را با مقام های محلی شریک کرده است و منتظر 

اقدامات و دستور این مقام ها است.
راکت پراکنی های  مورد  در  ملی  دفاع  وزارت  کنون  تا 

پاکستان به صورت رسمی چیزی نگفته است.
افغانستان  مرزی  والیت های  به  پاکستان  راکت پراکنی 
خبر تازه ای نیست. پیش از این بارها از انداخت راکت  
از سوی نظامیان پاکستان به والیت های عمدتاً شرقی و 
جنوبی افغانستان گزارش شده است. هرچند وزارت  دفاع 
ملی همواره از آماده گی نیروهای نظامی کشور برای دفع 
حمله های راکتی پاکستان سخن گفته است، اما به جز 
موارد اندک، درگیری ای میان نیروهای مرزی افغانستان 

و پاکستان در امتداد مرز دو کشور رخ نداده است.
تداوم  دلیل  به  گذشته  در  افغانستان  که  است  گفتنی 
راکت پراکنی های پاکستان به خاک افغانستان به سازمان 

ملل متحد نیز شکایت کرده بود.

پرتاب ۲۰۰ راکت از پاکستان به 
ولسوالی شلتن والیت کنر

نظام جمهوری؛ 
یگانه گزینه

موترهای »یک کلید« صد درصد 
توقف داده می شوند

7

۵

۸صبح، کابل: پنج نفر به شمول دو زن، در نتیجه 
واژگون شدن یک موتر نوع فالن کوچ در والیت کندز 

جان باختند.
سرور حسینی، سخنگوی پولیس کندز، به روزنامه 
 ۱:3۰ ساعت  حوالی  رویداد  این  که  گفت  ۸صبح 
وقوع  به  اسد،  بیست ونهم  سه شنبه،  روز  چاشت 
پیوسته است. به گفته او، این موتر از ولسوالی امام  
صاحب به سمت شهر کندز در حرکت بود و به دلیل 
تایر آن از مسیر جاده  عوارض تخنیکی و ترکیدن 
منحرف و سپس واژگون شده است. این موتر پنج 
سرنشین داشته است که همه ی سرنشینان آن جان 

باخته اند.
و  امنیتی  رویدادهای  کنار  در  ترافیکی  حوادث 
حمله های انتحاری یکی از مرگ بار ترین رویداد ها در 
کشور عنوان شده است. دالیل عمده وقوع حوادث 
غیرمجاز  سرعت  با  راننده گی  کشور،  در  ترافیکی 
گفته  ترافیکی  قوانین  به  راننده گان  کم توجهی  و 
از دیگر عوامل  نیز  می شود. سرک های غیرمعیاری 
وقوع این  گونه حوادث در کشور است. به همین دلیل 
رویدادهای  در  در سراسر کشور  نفر  هزاران  ساالنه 
از  را  جان های شان  یا  و  می شوند  زخمی  ترافیکی، 

دست می دهند.
وزارت صحت عامه در پنجم سرطان اعالم کرد که 
در جریان شش ماه گذشته، نزدیک به چهار هزار 
حادثه ترافیکی در سراسر کشور ثبت شده و در پی 
این حوادث، 3۲۲ نفر کشته شده اند  و دست کم ۲۰ 

هزار نفر دیگر زخم برداشته اند.

دیر یا زود ایاالت متحده با 
طالبان موافقت نامه ی پایان 
جنگ را امضا می کند. در 

این موافقت نامه دو طرف به 
هم دیگر تعهداتی می دهند...

ترافیک هرات:
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میلیون   ۱۱ از  بیش  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برگه ی رأی دهی چاپ کرده است. بر مبنای آمار کمیسیون مستقل 
انتخابات شمار کل رأی دهنده گان نُه ونیم میلیون نفر است. واضح 
است که در انتخابات مشارکت صد درصدی ممکن نیست. با توجه 
به اوضاع و شرایط امنیتی کشور، مشارکت هشتاد/هفتاد درصدی 
برگه ی   میلیون   ۱۱ چاپ  به  بنابراین  است.  آرمانی  خیلی  هم 
رأی دهی چه ضرورت بود؟ شمار برگه های رأی دهی باید از نه ونیم 
اضافی  برگه ی  میلیون  یک ونیم  چاپ  نمی بود.  بیش تر  میلیون 
دست برد  قصد  حلقاتی  که  می آورد  وجود  به  را  تصور  این  رأی، 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دارند.  را  انتخابات  در 
چه  به  که  بدهند  توضیح  مورد  این  در  باید  انتخاباتی  شکایات 
دلیل به چاپ ۱۱ میلیون برگه ی رأی دهی موافقت کرده اند؟ چرا 
مستقل  کمیسیون  در  رأی  اضافی  برگه ی  میلیون  یک ونیم  باید 
انتخابات وجود داشته باشد؟ این امر هم ضایع کردن منابع است 

و هم تصور دست برد در انتخابات را تقویت می کند. 
در  که  می شود  ناشی  آن جا  از  انتخابات  در  دست برد  تصور 
ادعا  که  آرایی  شمار   ۲۰۰۹ و   ۲۰۱۴ سال های  انتخابات های 
بود.  رأی  میلیون  یک ونیم  تا  یک ونیم  بین  است،  تقلبی  می شد 
همین  به  و  نداشت  وجود  رأی دهنده گان  فهرست  زمان  آن  در 
وجود  رأی دهنده گان  فهرست  که  حال  بود.  زیاد  آشفته گی  دلیل 
چه  می شود،  گرفته  هم  رأی دهنده  زنان  چهره ی  عکس  و  دارد 
به  و  برسد  چاپ  به  اضافی  برگه ی  میلیون  یک ونیم  که  بود  نیاز 
اعتماد  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  شود؟  داده  انتقال  کابل 
رأی دهنده گان را به این کمیسیون اعاده می کرد. یکی از راه های 
افکار  سوال های  به  روشن  پاسخ   رأی دهنده گان،  اعتماد  اعاده ی 
منفی  تصور  خلق  سبب  که  است  اقداماتی  از  جلوگیری  و  عامه 
برگه ی  میلیون  یک ونیم  چاپ  می شود.  کمیسیون  این  مورد  در 
مستقل  کمیسیون  مورد  در  را  منفی  تصور  اضافی،  رأی دهی 

انتخابات خلق می کند. 
کمیشنران  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  عمومی  روابط  بخش 
با اطالع رسانی دقیق و اقدامات شفاف و قابل دفاع، در برابر  باید 
تصورهای منفی ای که در مورد این کمیسیون وجود دارد،  مبارزه 
مستقل  کمیسیون  مورد  در  منفی  تصور  یک  مثاًل  می کردند. 
انتخابات این است که اصل مستقل بودنش را تمثیل کرده نمی تواند 
و اشخاص قدرتمند بر آن اعمال نفوذ می کنند. کمیسیون مستقل 
کمیسیون  می کرد.  مبارزه  شدت  به  تصور  این  با  باید  انتخابات 
مستقل انتخابات تا حال فهرست رأی دهنده گان را هم با تفکیک 
محل های رأی دهی تا هنوز منتشر نکرده است. باید این کمیسیون 
برگه های  شمار  و  می کرد  منتشر  را  فهرست  این  زودتر،   هرچه 
می گرفت.  نظر  در  فهرست  همین  با  مساوی  هم  را  رأی دهی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  انتخابات  برگزاری  متولیان  ولی 
کشور، این اقدامات را انجام نداده اند. به همین دلیل است که کار 
حال  تا  عمومی  افکار  و  دارد  مشکل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون  کمیشنران  نفوذناپذیری  و  استقالل  قاطعیت،   مورد  در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نیستند.  باورمند  انتخابات  مستقل 
رسانه های  نعمت  از  افغانستان  کند.  استفاده  رسانه ها  از  می تواند 
آزاد برخوردار است و  کمیسیون مستقل انتخابات می تواند هر نوع 
این  بر  حکومتی  مقام های  طریق  از  که  را  نامشروع  نفوذ  اعمال 
هیچ  باید  کمیسیون  این  کند.  افشا  می گیرد،  صورت  کمیسیون 
چیزی را پنهان نکند و از طریق افشاگری جلو هر کسی را بگیرد 

که می خواهد مانع کار این کمیسیون شود. 
در مورد یک ونیم  باید جداً  انتخابات  در ضمن کمیسیون مستقل 
باید  میلیون برگه ی اضافی رأی اطالع رسانی کند. این کمیسیون 
به رسانه ها در نشست های رسمی و غیر  رسمی معلومات دهد که 
است  رسانده  چاپ  به  رأی  اضافی  برگه ی  میلیون  یک ونیم  چرا 
جعلی  رأی   و  صندوق ها  کردن  پر  از  مکانیزمی  چه  براساس  و 
جلوگیری می کند. انتخابات پارلمانی سال گذشته تجربه ی خیلی 
آن  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می کند  ایجاب  و  بود  بد 
مستقل  کمیسیون  برای  پارلمانی  انتخابات  بگیرد.  درس  ناکامی 
بگیرد  نهایت تالش صورت  باید  و حال  بود  ناکامی  انتخابات یک 
تا ناکامی دیگری در تاریخ این کمیسیون ثبت نشود. کمیشنران 
رسالت  و  باشند  متوجه  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کنونی 

تاریخی خود را درک کنند.

چرا یک ونیم میلیون 
ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان در پی یک برگه ی اضافی؟

ماه سرطان  بیست وپنجم  در  طالبان  حمله گروهی 
اکنون  این گروه سقوط کرد.  به دست  سال جاری 
از سوی  آن،  تصرف  از  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با 
ولسوالی  این  بازپس گیری  برای  مرکزی  حکومت 
هم  هنوز  منجان  و  کران  ولسوالی  و  نشده  اقدامی 

تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد.
در  و  بدخشان  والیت  در  منجان  و  کران  ولسوالی 
گفته  به  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت  کشور  شمال 
مقام های محلی بدخشان در حدود ۱۰۰ کیلومتری 
شهر فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، موقعیت داشته 
و دارای معادن سرشار طبیعی است. طالبان با تصرف 
ولسوالی کران و منجان و تسلط بر معدن الجورد، از 
آن برای تقویت خط نبرد و تمویل جبهات جنگی 

خود استفاده می کنند. 
روز  بدخشان،  والی  سخنگوی  نظری،  نیک محمد 
روزنامه  با  صحبت  در  اسد  بیست ونهم  سه شنبه، 
8صبح گفت که این ولسوالی بیش از یک ماه است 
که تحت تصرف گروه طالبان قرار دارد. به گفته او، 
هرچند حکومت مرکزی بارها برای باز پس گیری این 
داده   وعده  بدخشان  محلی  مقام های  به  ولسوالی 
است، اما با گذشت بیش از یک ماه این وعده ها از 
سوی حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی جامه عمل 

نپوشیده است. 
به  افزود که  از سویی هم  والی بدخشان  سخنگوی 
دلیل مسدود بودن راه های منتهی به ولسوالی کران 
توانایی  زمین  طریق  از  امنیتی  نیروهای  منجان،   و 
ولسوالی  این  بازپس گیری  برای  عملیات  راه اندازی 
برای  می توانیم  که  »راه هایی  گفت:  او  ندارند.  را 
بازپس گیری این ولسوالی اقدام کنیم، راه های هوایی 
و هم چنان والیت پنجشیر است تا با فرستادن نیرو 

اتحادیه تاالرهای عروسی شهر کابل پس از افزایش 
حمالت بر تاالرهای عروسی، از حکومت می خواهد 
که امنیت تاالرهای آنان را در جریان برگزاری مراسم 
تاالرهای  مالکان  گفته ی  به  کند.  تأمین  عروسی 
محفل  برگزاری  امنیت  خصوص  در  آنان  عروسی، 

عروسی و شرکت کننده گان آن، نگران اند.
در  کابل  شهر  عروسی  تاالرهای  اتحادیه  اعضای 
نشستی از حکومت می خواهند که امنیت برگزاری 
قرغه ای،  محمدنادر  کند.  تأمین  را  عروسی  مراسم 
تاالرهای  بر  حمالت  که  افزود  اتحادیه  این  رییس 
عروسی،  آنان را در خصوص امنیت محافل عروسی 
شهروندان، نگران ساخته است. آقای قرغه ای گفت 
که آنان قرار است خواسته های شان را در نشستی با 
مسووالن نیروهای مطرح کنند. وی می گوید که بر 
اساس قانون اساسی، حکومت مکلف است که امنیت 

سرمایه گذاران را تأمین کند.
در همین حال،  رییس اتحادیه تاالرهای عروسی کابل 
موقتی  توقف  بر  مبنی  دستوری  هیچ  که  می گوید 
محافل عروسی را از سوی نهادهای امنیتی دریافت 
نکرده اند. پیش از این، شایعاتی مبنی بر صدور دستور 
تاالرهای  امور  موقتی  توقف  مبنی  امنیتی  نیروهای 
عروسی در رسانه های اجتماعی مطرح شده بود که 
مسووالن در وزارت داخله نیز آن را بی اساس خواندند.

در  کابل  در  عروسی  تاالرهای  مالکان  خواست  این 
حالی مطرح می شود که حمله بر محفل عروسی در 

و اکماالت این ولسوالی را از دست گروه طالبان آزاد 
سازیم.« افزون بر این، آقای نظری روشن ساخت که 
گروه طالبان دو ولسوالی دیگر را نیز در اختیار خود 
دارند. به گفته او، طالبان بیش از چهار سال است که 
اما  کرده اند،  تصرف  را  وردوج  و  یمگان  ولسوالی های 
سوی  از  ولسوالی ها  این  بازپس گیری  برای  تااکنون 

نهادهای امنیتی اقدامی نشده است.
از سوی دیگر، سخنگوی والی بدخشان بیان داشت که 
گروه طالبان با تصرف ولسوالی کران و منجان، معدن 
الجورد را نیز در اختیار خود گرفته  و مصروف استخراج 
به  در صورتی  که  داد،  او هشدار  معدن هستند.  این 
وضعیت این ولسوالی از سوی حکومت مرکزی توجه 
نشود و این ولسوالی از نزد گروه طالبان پس گرفته 
پاکستان  به  و  استخراج  را  معدن  این  طالبان  نشود، 

قاچاق می کنند.
حجت اهلل خردمند، نماینده مردم بدخشان در مجلس 
نماینده گان، در صحبت با روزنامه 8صبح از عمل کرد 
و  ولسوالی کران  امر پس گرفتن  در  حکومت مرکزی 
گفت،  او  کرد.  انتقاد  الجورد  معدن  ویژه  به  منجان 
به  ولسوالی  این  از سقوط  بار  که چندین  با وجودی  
از  یک  هیچ  اما  بودند،  داده  امنیتی هشدار  نهادهای 
نهادهای امنیتی به این هشدارها توجه نکرد . هم چنان 
نماینده گان خاطر نشان ساخت که  این عضو مجلس 
با نیروهای تحت امرش  یک فرمانده خیزش مردمی 
کرد.  مقاومت  طالبان  گروه  برابر  در  روز  نُه  از  بیش 
فرمانده  این  پسر  طالبان  گروه  سرانجام  که  افزود  او 
خیزش مردمی را به گروگان گرفت و این امر سبب شد 
که وی و نیروهای تحت امرش به گروه طالبان تسلیم 
شوند. او نهادهای امنیتی را در سقوط ولسوالی کران 
با وجودی  که کمبود  او گفت،  کرد.  متهم  منجان  و 
امکانات و تسلیحات را با نهادهای امنیتی در جریان 

تاالر عروسی »شهر دبی« جان بیش از ۶۳ نفر را گرفت 
این حمله  را زخمی ساخت.  دیگر  و حدود ۱8۰فرد 
شام گاه شنبه، ۲۶ اسد رخ داد و پس از آن، حکومت 
برگزاری جشن صدمین سال روز استقالل کشور را به 

تعویق انداخت.

»پولیس به امنیت محافل توجه دارد«
وزارت  دبی،  شهر  عروسی  تاالر  بر  حمله  با  هم زمان 
توجه  عروسی  محافل  امنیت  به  که  می گوید  داخله 
تا  نیاز است  دارند. به گفته مسووالن در این وزارت، 
محافل  برگزارکننده گان  و  عروسی  تاالرهای  مالکان 

برای امنیت بهتر، با پولیس همکاری کنند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید 
که نیروهای امنیتی به امنیت برگزاری محافل عروسی 
توجه دارند. به گفته وی، پولیس نظم عامه و بخش 
استخبارات وزارت داخله تمامی نقاطی که مورد تهدید 

امنیتی قرار دارد را بررسی می کنند.
آقای رحیمی  هم چنان از مالکان تاالرهای عروسی و 
برگزارکننده گان محافل می خواهد که هنگام برگزاری 
محافل عروسی، پولیس را در جریان بگذارند. به گفته 
وی، شهروندان با در جریان گذاشتن وضعیت،  پولیس 
را در تأمین امنیت محافل عروسی کمک خواهند کرد.
در همین حال، سخنگوی وزارت داخله خبرها مبنی 
بر تعلیق موقت برگزاری محافل عروسی در کابل را رد 
تاالرهای  به  را  آنان چنین دستوری  کرد و گفت که 

یک ماه تسلط طالبان بر کران و منجان؛ 
حکومت هنوز اقدامی نکرده 

است

اتحادیه ی تاالرهای عروسی:
امنیت برگزاری محافل 

عروسی تأمین شود

خواست ها  این  به  امنیتی  نهادهای  اما  است،  گذاشته 
توجه نکرده اند. به گفته او، بی توجهی حکومت مرکزی 
و نهادهای امنیتی سبب شد که این ولسوالی به  دست 

گروه طالبان سقوط کند. 
شد  یادآور  هم چنان  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
ولسوالی  کنترل  به دست گرفتن  با  طالبان  گروه  که 
دارند.  اختیار  نیز در  را  و منجان، معدن الجورد  کران 
برای  را  این معدن  قاچاق  بستر  این گروه  او،  گفته  به 
قاچاق بران کشور فراهم کرده است. به گفته وی، گروه 
طالبان بیش از دو هزار کارمند را برای استخراج معدن 
الجورد استخدام کرده اند و به طور گسترده این معدن 
را استخراج می کنند. آقای خردمند گفت که قاچاق بران 
از والیت  پنجشیر و سایر والیات به بدخشان رفته اند و 
سنگ الجورد بدخشان را به کمک طالبان استخراج و به 

پاکستان قاچاق می کنند. 
مقام های  به  حکومت  که  کرد  تصریح  خردمند  آقای 
محلی این والیت وعده های میان خالی می دهد و اقدام 
عملی نمی کند. او گفت که با گذشت بیش از یک ماه از 
تصرف این ولسوالی به دست طالبان، حکومت مرکزی 
و نهادهای امنیتی برای پس گرفتن این ولسوالی اقدامی 
نکرده اند. او به حکومت هشدار داد، در صورتی  که این 
ولسوالی به ویژه معدن الجورد از نزد گروه طالبان پس 
گرفته نشود، طالبان نسبت به گذشته نیرومندتر شده 
و والیت های هم جوار به ویژه والیت پنجشیر را تهدید 

خواهند کرد. 
در همین حال وزارت دفاع یک پالن جامع برای دوباره 
گرفتن این ولسوالی طرح کرده است. فواد امان، معاون 
سخنگوی وزارت دفاع ملی، در صحبت با روزنامه 8صبح 
منجان  و  کران  ولسوالی  بازپس گیری  پالن  که  گفت 
ریخته شده و نهایی است. آقای امان اضافه کرد که به 
تازه گی نیروهای امنیتی برای آزادسازی این ولسوالی به 
زمین  طریق  از  زودی  به  و  شده اند  فرستاده  بدخشان 
می کنند.  اجرا  طالبان  گروه  علیه  را  گسترده  عملیات 
ولسوالی  بازپس گیری  برای  اکنون  تا  این که  دلیل  او 
کران و منجان اقدام نشده است را جلوگیری از تلفات 
امنیتی  نهادهای  که  گفت  او  کرد.  عنوان  غیرنظامیان 
تالش کرده اند پالنی را ترتیب کنند که به جان و مال 

مردم آسیبی نرسد.
معدن  تصرف  سر  بر  درگیری  که  است  یادآوری  قابل 
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. در کنار رقابت فرماند هان محلی، گروه طالبان نیز 
بر ولسوالی کران و منجان یورش  بار  در گذشته چند 
برده  و معدن این ولسوالی را تحت کنترل خود گرفته اند.

می توانند  شهروندان  که  افزود  وی  نداده اند.  عروسی 
عروسی  تاالرهای  در  را  محافل شان  گذشته  هم مانند 

برگزار کنند. 

مراسم  برگزاری  قانون  دستور  و  تاالرها  بر  حمله  
عروسی

صورت  حالی  در  دبی«  »شهر  عروسی  تاالر  بر  حمله 
گرفت که بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر در تاالر این هوتل 
حضور داشتند. بر اساس قانون مراسم عروسی، تاالرها 
میزبانی  زمان  یک  در  را  نفر   ۵۰۰ از  بیش  نمی توانند 

کنند.
بر اساس ماده هجدهم قانون مراسم عروسی، اداره های 
از ۵۰۰ نفر«،   از پذیرش »بیش  باید  تاالرهای عروسی 
امتناع کنند. در بند دوم این ماده هم چنان ذکر شده 
که از حضور دعوت شونده گان »بدون کارت دعوت« در 
محفل ممانعت شود. عالوه بر آن،  در ادامه آمده است که 
هنگام برگزاری محفل، با مراجع امنیتی در امر کنترل 

محافل همکاری صورت گیرد.
محفل عروسی در تاالر شهر دبی در حالی برگزار شد که 
به گفته ی اشتراک کننده گان، این تاالر از امنیت »کافی« 
حاضران  از  شماری  گفته ی  به  است.  نبوده  برخوردار 
تاالر  وارد  تالشی«  »بدون  ناشناخته ای  مردان  رویداد، 
عروسی شدند و یکی از آنان در میان حاضران،  خود را 

منفجر کرده است.
تاالرهای عروسی شهر  اتحادیه  در همین حال، رییس 
تاالرهای شان  امنیت  قبال  در  آنان  که  می گوید  کابل 
توجه کرده اند. به گفته وی، تاالرهای عروسی ای که تنها 
مکان برگزاری محفل را برای شهروندان در شهر کابل 

فراهم می کنند،  در اتحادیه آنان شامل نمی شوند. 
سال گذشته در حمله بر تاالر عروسی اورانوس، بیش از 
۵۰ نفر کشته و حدود ۹۰ نفر زخمی شدند. این حمله 
اسالم  پیامبر  میالد  روز  از  تجلیل  همایش  جریان  در 
را  رویداد  آن  قربانیان  تمامی  و  گرفت  صورت  »ص« 

غیرنظامیان تشکیل می دادند.
تاالر عروسی اورانوس میزبان اجتماع علمای دینی برای 
از روز میالد پیامبر اسالم »ص« بود و در آن،  تجلیل 
شمار زیادی از شهروندان حضور داشتند. مسوولیت آن 
حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. این در حالی است 
که مسوولیت حمله اخیر بر تاالر عروسی »شهر دبی« را 

نیز گروه داعش بر عهده گرفته است.

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی
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برگه های رای دهی به تازه گی در اختیار کمیسیون 
مسووالن  است.  گرفته  قرار  انتخابات  مستقل 
را  برگه ها  این  تعداد  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  کرده اند،  عنوان  برگه  هزار   ۱8۵ و  میلیون   ۱۱
حالی که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲8۳ شهروند واجد شرایط 

رای دهی ثبت نام کرده اند. 
هرچند برگه های رای دهی حدود ۱۶ درصد از شمار 
مسووالن  است،  شده  چاپ  بیش تر  رای دهنده گان 
کمیسیون مستقل انتخابات اما می گویند که محاسبه 
آنان بر اساس تعداد محالت رای دهی صورت گرفته 
و برگه های چاپ شده تنها ۵ درصد بیش تر از تعداد 

این محالت است.  
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،   حبیب الرحمان 
8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  انتخابات،  مستقل 
مطابق  و  هم آهنگی  در  اضافی  برگه های  می گوید، 
چاپ  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیصله  به 
درصد   ۵ کل  »در  گفت:  ننگ  آقای  است.  رسیده 
چاپ  رای دهی  محالت  اساس  بر  اضافی  برگه های 
آقای  والیات.«  اساس  بر  اضافی  ۵درصد  و  شده 
»تدابیر  را  اضافی  برگه های  این  چاپ  دلیل  ننگ 
احتیاطی« عنوان کرد و گفت در صورتی که در یکی 
از محالت رای دهی به سبب حوادث و یا بی احتیاطی 

وزارت دولت در امور صلح در نهم اسد اعالم کرد که 
یک هیأت پانزده نفری را برای گفت وگو با گروه طالبان 
تشکیل کرده است. تا کنون نام های اعضای این هیأت 
فاش نشده است. با این حال، ناجیه انوری، سخنگوی 
وزارت دولت در امور صلح، می گوید که هیأت پانزده 
با  برای گفت وگو  آماده گی  اتخاذ  دولت سرگرم  نفری 
افزود که  انوری  نماینده گان گروه طالبان است. خانم 
این گفت وگو پس از امضای توافق نامه صلح بین امریکا 
و طالبان آغاز می شود. میزبان این گفت وگو، به گفته او، 

یکی از کشورهای اروپایی است.
وزارت دولت در امور صلح در پنجم اسد گفته بود که 
قرار است گفت وگوهای بین االفغانی صلح تا دو هفته 
دیگر برگزار شود. ناجیه انوری حدود یک هفته بعد از 
آن به روزنامه 8صبح گفت که احتمال دارد این تاریخ 
تا یک هفته دیگر به تعویق بیافتد. خانم انوری اما روز 
سه شنبه گفت: »دلیل آن که گفت وگوهای بین االفغانی 
نشد،  برگزار  صلح  امور  در  دولت  وزارت  اعالم  طبق 
طوالنی شدن گفت وگوهای صلح بین امریکا و طالبان 
از پروسه  این بخش  تا زمانی که  تأکید کرد  او  بود.« 
صلح تکمیل نشود، بخش دیگر آن که گفت وگوهای 

بین االفغانی است، آغاز نخواهد شد.
از  هم چنان  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
برگزاری دور نهم گفت وگوها بین امریکا و طالبان در 
هفته آینده خبر می دهد. ناجیه انوری می گوید که قرار 
است دور نهم گفت وگوهای امریکا و طالبان هفته آینده 

باز هم به میزبانی قطر برگزار شود. دور هشتم گفت وگوها 
بین دو طرف در بیست ویکم اسد پایان یافت. خانم نوری 
افزود که حکومت افغانستان امیدوار است دو طرف این بار 
بتوانند مسوده توافق نامه ای را که آماده کرده  اند، نهایی و 

آن را امضا کنند.
کنون  تا  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  مسوده  جزئیات 
صلح  امور  در  دولت  وزارت  است.  نشده  همه گانی 
می گوید که در جریان توافقات دو طرف قرار دارد. این 
تأیید  نه  را  این مسوده  به متن  اما دسترسی اش  وزارت 
می کند و نه رد. با این حال بیش از یک هفته می شود که 
نماینده گان دو طرف متن این مسوده را در اختیار مقامات 
عالی رتبه ی شان قرار داده اند. هنوز نتیجه بحث های درون 
مسوده  این  سر  بر  طالبان  و  امریکا  نماینده گان  خودی 

اعالم نشده است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نیز تأیید می کند 
که دور نهم گفت وگوهای نماینده گان این گروه با امریکا 
به زودی برگزار می شود. مجاهد اما افزود که تاریخ دقیق 
شروع این دور از گفت وگوهای دو طرف تا کنون مشخص 
نشده است. او ابراز امیدواری می کند که نماینده گان امریکا 

و طالبان این بار بتوانند به پیشرفت هایی دست یابند.

میزبانی ناروی از گفت وگوهای صلح افغانستان
با  گفت وگو  برای  دولت  هیأت  برنامه ریزی  با  همزمان 
آماده گی  افغانستان،  برای  ناروی  ویژه  نماینده  طالبان، 
اعالم  گفت وگوها  این  از  میزبانی  برای  را  کشورش 

ناروی  ویژه  نماینده  الساس،  البرت  پیر  است.  کرده 
در  اسد  بیست ونهم  سه شنبه  روز  افغانستان،  برای 
گفت وگوهای  از  میزبانی  شبرای  کشور  آماده گی  باره 

بین االفغانی با مقامات افغانستان گفت وگو کرد. 
ریاست اجرایی روز گذشته در یک نامه خبری گفت 
دیدارش  در  افغانستان  برای  ناروی  ویژه  نماینده  که 
است  آماده  اعالم کرد که کشورش  عبداهلل  عبداهلل  با 
این  زمینه  و  میزبانی  بین االفغانی  گفت وگوهای  از 
گفت وگوها را در همکاری با آلمان تسهیل کند. به نقل 
از این نامه خبری، پیر البرت الساس در این دیدار گفته 
است که ناروی خواهان صلح و ثبات در افغانستان است 
و در این راستا از هیچ نوع تالش دریغ نخواهد کرد. 
عبداهلل از آماده گی ناروی برای میزبانی از گفت وگوهای 

صلح افغانستان قدردانی کرده است.
عبدالسالم رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، نیز گفته 
است که با نماینده گان ناروی و آلمان در باره میزبانی 
ناروی از گفت وگوهای صلح افغانستان گفت وگو کرده 
است.  نداده  باره  این  در  بیش تری  جزئیات  او  است. 
مردم  و  حکومت  که  است  گفته  توییتی  در  رحیمی 
و  هستند  جنگ  صلح آمیز  پایان  خواستار  افغانستان 
با عزت  و  پایدار  به صلح  راه گفت وگو  از  تالش دارند 

برسند.
ناروی، آلمان، ازبیکستان، اندونزیا و چین از کشورهایی 
صلح  گفت وگوهای  از  میزبانی  برای  که  هستند 
از  نماینده گی  به  کرده اند.  آماده گی  اعالم  افغانستان 

این  اولین بار، کیجل تورمود پیترسن، سفیر  برای  ناروی، 
آماده  کشورش  که  گفت  اسد  نهم  در  کابل،  در  کشور 
افغانستان است. حکومت  از گفت وگوهای صلح  میزبانی 
افغانستان از این تصمیم ناروی استقبال کرده است. به 
این ترتیب به نظر می رسد در صورت شروع گفت وگوهای 
صلح بین دولت و گروه طالبان، این ناروی خواهد بود که 

از این گفت وگوها میزبانی خواهد کرد.
پیش از این زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور 
افغانستان، ناروی را برای میزبانی از گفت وگوهای  صلح 
صلح افغانستان تشویق کرده بود. خلیل زاد در ماه جوزای 
امسال در دیداری با یک دیپلمات این کشور در کابل گفته 
از جمله کشورهایی است که در تسهیل  ناروی  بود که 
افغانستان  بحران  حل  برای  صلح  گفت وگوهای  شرایط 
تجربه طوالنی دارد. به گفته او، استفاده از این تجربه در 

شروع گفت وگوهای بین االفغانی بسیار مؤثر است.
قابل یادآوری است که ناروی در سال ۱۳۹۴ نیز میزبان 
نشستی میان نماینده گان دولت و گروه طالبان بود. ابتکار 
این نشست را »مجمع اسلو« به دست داشت. به نماینده گی 
از دولت، یک هیأت شش نفری و به نماینده گی از طالبان 
یک هیأت سه نفری در نشست اسلو شرکت کرده بودند.

ناروی  خارجه  وزارت  همکاری  با  سال  هر  اسلو  مجمع 
برگزار می شود. در اجالس این مجمع روی منازعات در 
سطح جهان گفت وگو و برای پایان دادن به آن راه حل 

پیشنهاد می شود.

تقلب  ابزار  عنوان  به  اضافی می تواند  برگه های  این 
انتخابات  دیگر  نامزد  تمنا،  فرامرز  شود.  استفاده 
ریاست جمهوری، نیز اشتراک حدود نُه ونیم میلیون 
رای دهنده را در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
غیر متصور دانست و گفت، شناس نامه های تزویری 
که در انتخابات پارلمانی سال گذشته استفاده شده 
است، تا کنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و 
اداره احصاییه مرکزی آن چنانی که الزم بود، تصفیه 
نشده است و از همین رو، ممکن تعداد رای دهنده گان 
کم تر از نُه میلیون باشد. آقای تمنا با انتقاد از چاپ 
انتخابات  برای  برگه اضافی  حدود یک و نیم میلیون 
برگه ها  این  می گوید،  رو  پیش  جمهوری  ریاست 
انتخابات  مهندسی  در  را  شک و شبه هایی  می تواند 
کمیسیون  از  مطلب  این  ابراز  با  او  دهد.  افزایش 
مستقل انتخابات خواست از هر برگه که در انتخابات 
ریاست جمهوری استفاده نخواهد شد، حساب بدهد. 
در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز 
انتخابات  برای  اضافی  برگه  میلیون  یک ونیم  چاپ 
ریاست جمهوری را غیرموجه می دانند و می گویند که 
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای دهنده گان 
را در اختیار داشت و با توجه به شمار رای دهنده گان 
ارایه  را  اضافی  برگه  8درصد  تنها  پیشنهاد  باید 
می کرد. یوسف رشید،  رییس اجرایی بنیاد انتخابات 
چاپ  هم چنان  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و  آزاد 
محالت  اساس  بر  را  احتیاطی  رای دهی  برگه های 
برگه های  گفت،  و  کرد  عنوان  غیراصولی  رای دهی 
احتیاطی اضافی باید بر اساس تعداد رای دهنده گان 
محاسبه می شد، نه بر اساس شمار محالت رای دهی. 
رییس اجرایی فیفا درباره امکان تقلب با استفاده از 
برگه های اضافی خاطرنشان ساخت: »در صورتی که 
برگه های  این  نتواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اضافی را مدیریت کند، این برگه ها می تواند به ابزار 
تقلب بدل شود.« با این وصف، رییس اجرایی فیفا 
در  که  می خواهد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از 
برای  باید  اضافی  برگه های  از  استفاده  چگونه گی 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر 
روند انتخابات و نماینده گان احزاب سیاسی حساب 

بدهد.  

تخریب  رای دهی  برگه های  از  شماری  رای دهنده گان 
برگه های  از همین  باشد،  اضافی  برگه  به  نیاز  و  شود 
احتیاطی که برای هر محل به گونه جداگانه در نظر 
گرفته شده است، استفاده خواهد شد. آقای ننگ ادامه 
داد، در صورتی که ۵ درصد برگه های احتیاطی محالت 
به مصرف برسد و نیاز به برگه های بیش تر شود، با توجه 
به نیاز می توان از ۵ درصد برگه های احتیاطی دیگری 
که در دفاتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات قرار 

خواهند گرفت، استفاده می شود. 
ریاست  انتخابات  نامزدان  از  شماری  حال،  این  با 
جمهوری چاپ یک و نیم میلیون برگه اضافی را »ابزار 
تقلب« عنوان می کنند و می گویند متصور نیست که در 
انتخابات ریاست جمهوری همه این برگه ها به مصرف 
ریاست  انتخابات  در  نامزدان،  این  باور  به  زیرا  برسد، 
جمهوری ممکن کم تر از پنج میلیون رای دهنده شرکت 
کنند. از میان این نامزدان، عنایت اهلل حفیظ می گوید، 
بیش تر شهروندانی که مشخصات شناسنامه های شان 
انتخابات  برای  است،  رای دهنده گان درج  فهرست  در 
ریاست  انتخابات  برای  اما  نام کرده اند،  ثبت  پارلمانی 
رای دهنده  میلیون  چهار  از  کم تر  ممکن  جمهوری 
شرکت کنند. آقای حفیظ تاکید می کند که کمیسیون 
مستقل انتخابات باید این برگه ها را آن چنانی که الزم 
این صورت  غیر  در  او،  گفته  به  کند.  مدیریت  است، 

انتخابات  برای  اضافی  برگه  میلیون  یک ونیم  چاپ 
بر  ناظر  نهادهای  نگرانی  حالی  در  جمهوری  ریاست 
روند انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را 
برانگیخته است که در انتخابات ریاست جمهوری دور 
گذشته ادعاهایی مطرح شده است که بین یک ونیم تا 
دو میلیون رای تقلبی استفاده شده است. یکی از این 
ادعاها از سوی دسته انتخاباتی »اصالحات و همگرایی« 
اعضای  است.  شده  مطرح   ۱۳۹۳ سال  انتخابات  در 
این دسته انتخاباتی، تیم »تحول و تداوم« به رهبری 
محمد اشرف غنی را متهم به تقلب و سوء استفاده از دو 
میلیون برگه رای دهی کرده اند. محمد محقق، معاون 
دوم این دسته انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۳۹۳ گفت: »بیش از دو میلیون رای 
و  تقلب شده  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  این  در 
گزارش های  براساس  که  محلی  هزار  یک  به  نزدیک 
این  از  بوده،  بسته  انتخابات  روز  در  امنیتی  نیروهای 
محل ها به نفع تیم تحول و تداوم استفاده شده است.« 
می گویند،  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
برگه های  سایر  و  اضافی  برگه های  این  استفاده  برای 
رای دهی یک راهکار روشن وشفاف در نظر گرفته اند. 
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
برنامه  مطابق  گفت،  باره  این  در  انتخابات،  مستقل 
شده  طرح  کمیسیون  این  سوی  از  که  عملیاتی 
است، برگه های رای از هنگام ارسال به دفاتر والیتی 
به دفتر مرکزی کمیسیون  برگشت آن  تا  کمیسیون 
مستقل انتخابات زیر نظارت جدی قرار خواهند داشت. 
این کمیسیون اطمینان می دهد که  رییس دبیرخانه 
انتخابات ششم میزان تدابیر جدی در  برای مدیریت 
نظر گرفته شده است تا از تقلب در انتخابات ریاست 

جمهوری پیش گیری شود.
این در حالی است که بر اساس تقویم انتخابات، قرار 
در  دیگر  روز  تا ۳۶  ریاست جمهوری  انتخابات  است 
ششم میزان برگزار شود. در این دور ۱۷ نامزد خودشان 
را برای احراز کرسی ریاست جمهوری نامزد کرده اند. در 
کنار فهرست رای دهنده گان قرار است این بار از فناوری 
انگشت نگاری نیز در روز رای دهی استفاده شود. برای 
از  انگشت نگاری  به ۴۰ هزار دستگاه  نزدیک  این کار 

آلمان خریداری شده است. 

احتیاط یا ابزار تقلب؛
یک و نیم میلیون برگه رای دهی 

اضافه چاپ شده است

هیأت دولت برای گفت وگو با 
طالبان آماده گی می گیرد

فهیم امین

خلیل اسیر
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دیر یا زود ایاالت متحده با طالبان موافقت نامه ی پایان 
جنگ را امضا می کند. در این موافقت نامه دو طرف به 
هم دیگر تعهداتی می دهند و جنگ شان به پایان می رسد. 
پس از امضای این توافق نامه گفت وگوهای بین االفغانی/

در  شود.  آغاز  باید  ناروی  پایتخت  اسلو  در  میان افغانی 
این گفت وگوها،  نماینده گان حکومت، احزاب سیاسی و 
جامعه  ی مدنی با نماینده گان گروه طالبان روی آینده  ی 
امضای  از  پس  کرد.  خواهند  گفت وگو  کشور  سیاسی 
به  بدل  متحده  ایاالت  امریکا،  و  طالبان  موافقت نامه ی 
میان جی می شود. در حال حاضر ایاالت متحده بر مبنای 
اسناد حقوقی ای که در زمان اوباما امضا شده است،  متحد 
دولت افغانستان است، ولی پس از اعالم توافقات طالبان 
و واشنگتن،  امریکا به صورت خودکار بدل به میان جی 
افغانستان  متحد  عنوان  به  کشور  آن  نقش  و  می شود 
کاهش می یابد. به بیان دیگر فصل حضور نظامی امریکا در 
افغانستان به پایان می رسد و آن زمان نیروهای سیاسی،  
افغانستان  مدنی  جامعه ی  و  رسانه ای  فعاالن  حکومت، 
است  کنند. روشن  کار  در شرایط جدید  اند که  ناگزیر 
که انتظار همه این بود که امریکا باید به عنوان متحد 
راهبردی در کنار افغانستان در هرصورتی باقی می ماند و 
هرنوع دشواری را تحمل می کرد، ولی واقعیت این است 
که واشنگتن در افغانستان منافع امنیتی داشت/دارد و به 
دلیل همین منافع امنیتی این جا بود، نه دفاع از ارزش های 

جمهوری. 
دفاع از ارزش های جمهوری و تالش برای تحقق آن، در 
درجه ی دوم اهمیت قرار داشت. در سال های اول پس 
از  دفاع  متحده  ایاالت  اعالمی  موضع  طالبان  از سقوط 
و  جمهوری  ارزش های  تحقق  جهان شمول،   ارزش های 
به صراحت  اما حکومت ترمپ  بود؛  زنان  توان مندسازی 
مدافع  عنوان  به  او  نظر  مد  امریکای  دیگر  می گوید که 
ارزش های جهانی عمل نخواهد کرد. بنا بر این هیچ نوع 
توهمی باید وجود نداشته باشد. ایاالت متحده با طالبان 
به توافق رسیده است و فصل جدیدی از روابط امریکا و 
به صورت  متحده  ایاالت  دیگر  می شود.  آغاز  افغانستان 
قاطع و جدی در نقش متحد افغانستان عمل نخواهد کرد، 
بلکه نقش یک میان جی را خواهد گرفت. سفیر خلیل زاد 
به صراحت می گوید که ماموریت او تسهیل گفت وگوهای 
بین االفغانی/میان افغانی است تا نیروهای سیاسی و فعاالن 
جامعه ی مدنی افغانستان خودشان به یک توافق جامع در 
مورد آینده ی سیاسی کشورشان برسند. چنین می نماید 
است  داده  تضمین  متحده  ایاالت  به  طالبان  گروه  که 
که از صف جهادیسم جهانی خارج می شود و با القاعده 
می جنگد. این که طالبان چقدر به تعهدی که به امریکا 
داده اند وفادار می مانند و تا چه حد امریکایی ها به طالبان 
باور می کنند،  بحثی جدا است، ولی در آینده ی نزدیک 
امریکا نقش میان جی را اختیار خواهد کرد و فصل حضور 

نظامی این کشور در افغانستان به پایان خواهد رسید. 
حکومتی،  مقام های  سیاسی،  نیروهای  متحده،  ایاالت 
 نماینده گان طالبان و فعاالن جامعه ی مدنی را دور میز 
مذاکره در ناروی می آورد و از آنان می خواهد تا روی آینده ی 
سیاسی افغانستان مذاکره کنند. سازش و جور آمد در اسلو 
و جاهای دیگر مربوط افغان ها می شود؛  امریکایی ها در آخر 
روز خواهند گفت که آنان دیالوگ بین االفغانی/میان افغانی 
را تسهیل کردند و حال مربوط افغان ها است که با هم جور 
می آیند یا نمی آیند. قراین نشان می دهد که اداره ی ترمپ 
به این باور است که اگر طالبان بتوانند منافع امنیتی این 

حالت  از  توانست  پیش  سال  صد  افغانستان 
قبل  برسد.  کامل  استقالل  به  بودن  »تحت الحمایه« 
بریتانیا در نقش کشور مادر، سیاست خارجی  از آن 
افغانستان را در دست داشت. هر چند در خالل یک 
کشورهای  سایر  مانند  نیز  افغانستان  گذشته  قرن 
اما در  مستقل جهان تحوالت زیادی را سپری کرد، 
نیابتی بوده  ۴۰ سال اخیر همواره میدان جنگ های 
افغان ۱۰۰ سال پیش آزادی مملکت  است. مبارزان 
را گرفتند ولی آرمان های توسعه هرچند در طی کم تر 
عملی  سرعت  به  امان اهلل  شاه  حکم رانی  سال  از ۱۰ 
گردید اما تحوالت سیاسی سبب شد، توسعه کشور به 
یک فصل ناتمام بدل گردد. از این جهت، جنگ های 
بحث  افغانستان  حکومت  و  مردم  علیه  تحمیلی 
است.  بوده  برون مرزی  اجنداهای  داغ  و  همیشه گی 
طی قرن گذشته در پهلوی توقف فصل ناتمام توسعه 
به مؤلفه های هویت ملی نیز توجه نگردیده است؛ آن 
دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  ملی  هم بسته گی  که  گونه 

آسیب پذیر شده است.
بنیان های قدرت  از  از آن جایی که روحیه ملی یکی 
ملی دانسته می شود، از همین رو نیاز است تا حکومت 
و شهروندان کشور برای تکمیل فصل ناتمام توسعه، 
بر وجوه مشترک و هم بسته گی ملی تمرکز کنند تا 
ادبیات جهان  وارد  را  از جنگ  و جدا  متعدد  روایات 
در رابطه به افغانستان سازند. از همین رو، در چنین 
فضایی، حکومت با تطبیق برنامه های فراگیر ۲8 اسد، 
صرف نظر از تشدید تقابل های سیاسی پیشاانتخاباتی، 
با تکیه بر بیرق ملی و جشن ملی استقالل به عنوان 
روحیه  تقویت  جهت  در  توانست  ملی  هویت  اجزای 
در  آن که  با  ملی  وحدت  حکومت  بردارد.  گام  ملی 
اما  داشت،  قرار  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه 
امیدوارانه و با اطمینان از تکمیل فصل ناتمام توسعه 
که امان اهلل خان آن را آغاز کرده بود، سخن می زد. از 
شروع سال ۱۳۹8، حکومت بحث تجلیل از صدمین 
سالگرد استقالل را جدی گرفت. مرمت سازه های زمان 
شاه امان اهلل خان از جمله مسجد عیدگاه کابل و قصر 

داراالمان از مهم ترین اقدامات در طی این سال بود. 
حکومت هدف مهمی را از طریق این جشن که همانا 
به  توسعه  حال  در  افغانستان  از  تازه  روایت  ارسال 
به خوبی  بود،  برای شهروندان  انگیزه  ایجاد  و  جهان 
تعقیب نمود. مورد قابل تامل هم، همین روایت تازه 
و  جهان  مختلف  کشورهای  به  که  بود  افغانستان  از 
از  پیش  زیرا  شد.  منتقل  منطقه  ممالک  به  ویژه  به 
این تنها روایت فرسوده جنگ از افغانستان در مجامع 
و  واژگان جنگ  اغلباً  بود.  گردیده  مطرح  بین المللی 
افغانستان در  نام  یا پسوند  صلح به عنوان پیشوند و 
ادبیات فرامرزی قرار داشت. استقالل افغانستان تحت 
عنوان تکمیل فصل ناتمام توسعه برای بار اول بود که 

کشورهای دیگر در رابطه به افغانستان پرداختند. 
تغییر چهره کابل از هفتم اسد که برای اولین بار در 
از  تجلیل  اسد،  داراالنشای ۲8  از سوی  تاریخ کشور 
صدمین سالروز استقالل کشور به نام روز بیرق ملی 
مسما شد، ملموس گردید. دیوارنگاری، رنگ آمیزی و 
نقاشی های شاه امان اهلل خان و اماکن تاریخی و مرتبط 
به استقالل و هم چنین نورپردازی درختان و خیابان ها 
از ارمغان های دیگر ۲8 اسد بود. گرامی داشت از ۲8 
مرزهای  از  افغانستان  استقالل  سالروز  اسد، صدمین 
مختلف  قاره های  در  و  گذاشت  گام  فراتر  هم  کشور 
پرچم  رنگ  با  را  شهروندان  آزاده گی  تجلی  جهان، 
کشورهای  نخست  بار  برای  ساخت.  نمایان  کشور 
را  افغانستان  پرچم  گونه هم زمان  به  منطقه  مختلف 
در مشهورترین و مهم ترین اماکن به نمایش درآوردند. 
خاور  از  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 

از حوزه  ترکیه  و  از آسیای مرکزی  ازبیکستان  میانه، 
قفقاز از جمله کشورهایی بودند که بیرق کشور را به 
مناسبت صدمین سالگرد استقالل افغانستان به نمایش 
گذاشتند. این کنش، فراخوانی را به دولت افغانستان 
و جامعه جهانی سپرد که حامل دو پیام اساسی بود؛ 
اول این که افغانستان می تواند با ادبیات و روایات جدید 
دیگر  و  باشد  بحث  قابل  تروریسم  و  از جنگ  جدا  و 
این که حکومت می تواند با وجود موانع، از طریق توجه 
به عناصر هویت ملی، روحیه ملی را به عنوان یکی از 

بنیان های قدرت ملت تقویت کند.
تاریخ معاصر افغانستان گواه چند دسته گی ها و تقابل ها 
تغییر  به  سعی  که  است  بوده  زمام دارانی  برابر  در 
نموده اند. درست ۱۰۰ سال قبل امان اهلل با موانعی در 
اکنون  تا  که  مواجه شد  انکشافی اش  برنامه های  برابر 
حکومت  است.  مشاهده  قابل  آن  تاریک  سایه های 
وحدت ملی نیز در طی سال های مأموریتش تا حدودی 
توانسته است برنامه های عمرانی و زیربنایی را در دستور 
توجه  قابل  نکته  میان  این  در  قرار دهد.  کار خودش 
دیگر این است که این برنامه ها و تالش ها نیز دور از 
انتقادها  است.  نبوده  ستیزه جویانه  حرکت های  گزند 
حمالت  انجام  و  اسد   ۲8 برنامه های  هزینه  برابر  در 
تروریستی را می تواند نمونه بارزی از این حرکت های 
ستیزه جویانه و تقابل  علیه تکمیل فصل ناتمام توسعه 

افغانستان باشد. 
بودجه میلیونی برای جشن استقالل از طرف حکومت 
منتقدان  سرسختانه  انتقادهای  سبب  ملی  وحدت 
عنوان  به  انتقادها  این  شدن  فراگیر  گردید.  حکومت 
برای  را  حکومت  تالش های  توانست  نرم  قدرت 
سازنده گی اماکنی که سال ها مخروبه باقی مانده بودند 
به طرف منفی آن سوق دهد. غافل از آن که هزینه های 
نماد  که  ارزشمندی  اماکن  بود  گردیده  سبب  کالن 
غنامندی تاریخ کشور به حساب می رفت، آباد گردد. در 
کنار آن سیمای شهر کابل و والیات کشور را تا اندازه ای 
تغییر داد. هم چنان حمله هراس افگنانه در پایتخت به 
عنوان عامل سخت و بازدارنده تغییر در کشور، منجر به 
کشته و زخمی شدن حدود ۳۰۰ شهروند گردید. این 
حمله سبب تاخیر در برگزاری جشن استقالل و تشدید 

روحیه ضد حکومتی گردید. 
 با آن که از شروع ماه اسد سال جاری در سراسر کشور، 
دور و بر ۱۵۰ برنامه از سوی داراالنشای تجلیل از ۲8 
اجرا گردید  افغانستان  استقالل  اسد، صدمین سالروز 
اما در روز جشن، کابل خاموش بود و فضای ترس در 
نیز  استقالل  والیتی  برنامه های  تا  شد  سبب  والیات 

کم رنگ برگزار شود.
در نتیجه می توان گفت که تکمیل فصل ناتمام توسعه 
افغانستان  اندیشه ی سیاسی دولت  می تواند به عنوان 
این  کثیرالقومی  جامعه ی  آحاد  منافع  تامین کننده  و 
سرزمین گردد تا افراد جامعه از یک تجمع نمادین به 
سمت هم بسته گی ملی سازمان یافته، میالن کنند. این 
اندیشه سیاسی با وجود تاریخ مشترک، دین مشترک، 
بیرق واحد، ارتش ملی واحد و درد مشترک ناشی از 
بستر  کشور،  مختلف  مذاهب  و  اقوام  میان  تروریسم 
مناسبی برای تحقق دارد. با همه این ها افغانستان پس 
جنگ  روایت  بر  تکیه  دلیل  به  استقالل  سال  صد  از 
توسعه یافته  کشورهای  موازی  مسیر  است  نتوانسته 
مردم  و  دولت  برای  آزادی  دوم  قرن  آغاز  بپیماید.  را 
برای جبران آن چه که در گذشته  فرصتی  افغانستان 
به میان آمده می باشد و وجود نسل جوان باسواد که 
با بهره از ویژه گی های جهان مدرن به علم و تکنولوژی 
برای تکمیل فصل  را  امیدواری ها  نوین آشنا شده اند، 

ناتمام توسعه افغانستان بیش تر می سازد.

فردوس

۲۸ اسد، تضعیف روحیه 
ملی و تداوم فصل ناتمام 

توسعه

خطرناک ترین سناریو

کشور را در افغانستان تامین کنند، دیگر به حضور نظامی 
ایاالت متحده نیازی نیست و اگر افغان ها باهم جور نیامدند، 
 مشکل خودشان است. این واقعیت های جدید است که همه 
باید به آن متوجه باشند. ایاالت متحده پرونده ی افغانستان 
را برای خودش بسته است. در چنین وضعیتی عقالنیت 
سیاسی ایجاب می کند که افغانستان برای خطرناک ترین 
سناریو هم آماده باشد. سناریوهای پیش رو را نگارنده در یک 
یادداشت دیگر توضیح داده است. خطرناک ترین سناریوها 
برگشت به سال ۱۹۹۲ و شکست احتمالی یک توافق صلح 
است. برگشت آنی به سال ۱۹۹۲ بعید است،  ولی سناریوی 

شکست توافق صلح دور از ذهن نمی نماید. 
بر مبنای این سناریو، طالبان به آتش بس و آغاز روند حل 
سیاسی راضی می شوند،  با این روند همکاری می کنند و 
با تکمیل روند خروج نیروهای امریکایی دوباره همه چیز 
را خراب می کنند و به جبهه ی جنگ برای نابودی دیگر 
نیروهای سیاسی و اشغال سراسر کشور بر می گردند. باور 
به  امریکایی  نظامی  نیروهای  وقتی  که  است  این  عموم 
صورت کامل خارج شدند،  حتا در صورت شکست توافق 
که  است  این  دیگر  فرض  بر نمی گردند.  دوباره  هم  صلح 
نیروهای سیاسی افغانستان با آغاز روند حل سیاسی مدتی 
با هم جور می آیند، ولی در نهایت با هم به تفاهم نمی رسند 
و طالبان به میدان نبرد برمی گردند. در سال ۱۹۹۲ هم 
سیر حوادث به همین شکل بود. رهبران تنظیم ها در پشاور 
روی یک نقشه ی راه توافق کردند، ولی اختالف های جدی 
سبب شد که آن نقشه ی راه تطبیق نشود و کابل شاهد 
نیروهای  هم  حاضر  حال  در  باشد.  ویران گر  جنگ های 
نیروهای  دارند.  اختالف  هم دیگر  با  افغانستان  سیاسی 
سیاسی داخلی حتا موضع واحد در مورد آینده ی سیاسی 
کشور ندارند. انتظار این بود که همه ی نیروهای سیاسی 
در هم آهنگی با حکومت از موضع واحد وارد مذاکره شوند، 
 ولی چنین می نماید که الیت سیاسی کابل، بسیار متفرق و 
پراکنده است. فصل انتخابات هم پراکنده گی را بیش تر کرده 
است. شماری از نیروهای سیاسی برای بدترین سناریو هم 
آماده گی دارند، ولی برخی دیگر خوش بین به نظر می رسند. 
به اشتراک گذاری/تشریک قدرت با طالبان، چیزی است که 
هیچ کشور و نیرویی با آن مخالف ندارد،  اما پراکنده گی 
کابل  سیاسی  الیت  است.  خطرناک  سیاسی  نیروهای 
روی پالتفورم واحد برای مذاکره و حل سیاسی به توافق 
نرسیده اند. به همین دلیل است که تحقق خطرناک ترین 

سناریو، متصور است. 
طالبان افکار سیاسی شان را تغییر نداده اند. آنان خواستار یک 
حکومت غیرانتخابی امارتی هستند که برای دیگر نیروهای 
سیاسی قابل قبول نیست. چنین حکومتی افغانستان را به 
عقب می برد. برخی از رهبران طالبان می خواهند تصویری 
از گروه نشان دهند که گویا آنان تغییر کرده اند و می خواهند 
در آینده شریک حکومت مشارکتی و نظم جمهوری باشند، 
 اما همیشه فاصله ای عمیق بین روابط عمومی طالبان و 
تصامیم استراتژیک آنان وجود داشته است. طالبان در یک 
مرحله می گفتند که خواستار برگشت ظاهر شاه به کشور 
اند و حتا پس از تسخیر کابل،  اقدام به تأسیس حکومت 
سرپرست کردند؛ اما پس از مدتی اعالم کردند که برگشت 
زنده است،   تا  نیست و مال محمدعمر  ظاهر شاه در کار 
حکومت خواهد کرد. حال هم هیچ تضمینی وجود ندارد 
که طالبان پس از حذف امریکا از میدان جنگ به هر توافقی 
پشت پا بزنند و به میدان نبرد برگردند. در چنین وضعیتی، 
ایجاب می کند که رهبران حکومت و نیروهای سیاسی برای 

خطرناک ترین سناریو آماده باشند.

وحید نویسا
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پس از فراز و فرودهای فراوان در پروسه ی صلح 
در درازای هژده سال گذشته، حکومت افغانستان 
سرانجام در ماه های پسین یک سیاست معقول، 
مسووالنه و یک دست را در قبال پروسه ی صلح 
گرفته  پیش  در  طالبان  با  گفت وگو  مساله ی  و 
گروه های سیاسی  تا همه  ایجاب می کند  است. 
بیش تر  هرچه  را  اصولی  موقف  این  مدنی  و 
تقویت کنند و برای رسیدن به صلح آبرومندانه 
و عادالنه باهم همگام و هم صدا شوند. مهم ترین 
اصلی که می تواند همه ارکان دولت و نیروهای 
هم آهنگ  و  بسیج  باهم  را  سیاسی  و  اجتماعی 
اصول  و  جمهوری  نظام  روی  تاکید  سازد، 
کوتاه،  مقاله ی  این  در  می باشد.  آن  بنیادین 
قبال  در  پیشینه ی سیاست حکومت  به  نخست 
مسأله ی صلح با طالبان اشاراتی خواهم داشت؛ 
حکومت  سیاست  در  نسبی  تفاوت های  سپس 
در  و  گرفت؛  خواهم  بررسی  به  را  ملی  وحدت 
حفظ  ضرورت  حکومتو  جدید  رویکرد  به  پایان 
نظام جمهوری در مقطع حساس کنونی، نکاتی 

را پیشکش خواهم کرد.

تضرع و کرنش
نام نهاد  پروسه ی  از  طالبان  سال،  سیزده   برای 
صلح پیوسته امتیاز گرفتند و به مشروعیت شان 
سبب  امتیازگیری ها  این  که  جایی  تا  افزودند؛ 
هراس افگن  شورشی  گروه  یک  از  طالبان  شد 
در  رسمیت یافته  سیاسی  سازمان  یک  به 
مشروعیت بخشی  روند  کنند.  ارتقا  جهان  سطح 
یک جانبه را رییس جمهوری پیشین حامد کرزی 
پیوسته  حاکمیتش  طول  در  او  گذاشت.  بنیاد 
و »طالب جان« خطاب کرد،  »برادر«  را  طالبان 
پوشید  چشم  آن ها  بشری  جنایات  بدترین  از 
نیروی  این  برابر  در  ملی  بسیج  تا  نداد  اجازه  و 
به عنوان  کرزی  بگیرد.  شکل  ویرانگر  نیابتی 
سرقوماندان اعالی قوای مسلح، ده ها هزار سرباز 
این سرزمین را برای بقای حاکمیت سیاسی اش 
طالبان  دست  به  و  فرستاد  جنگ  جبهات  به 
اما در عین حال هرگز حاضر نشد  قربانی کرد؛ 
قاتالِن سربازان و مدافعان همان حکومتی را که 
کند.  خطاب  دشمن  می کرد،  رهبری  خودش 
کرنش گرانه  و  تضرع آمیز  ادبیات  با  او  برعکس 
و  بخشید  قوت  و  مورال  پیوسته  طالبان  به 
برخورد  از  را  فرمانش  تحت  نظامی  نیروهای 
داشت.  برحذر  بی رحم  دشمن  علیه  قاطعانه 
به  کرزی  ملکی،  تلفات  از  جلوگیری  بخش  در 
طالبان  روایت  به  معقول،  حل  راه  یافتن  جای 
نیروهای  نهایت  در  و  داد  تن  حامیان شان  و 
سایر  و  شبانه  عملیات  از  را  افغان  و  امریکایی 
بازداشت.  دشمن  درهم کوبنده ی  فعالیت های 
بود  متضاد  و  متناقض  به حدی  کرزی  سیاست 
که سرانجام مرز میان دوست و دشمن به کلی 
از بین رفت و ُعمال دشمن از جمله جاسوسان 
و  تبلیغ علیه نظام  به  و ستون پنجمی ها آشکارا 
بین المللی  بی اعتبارساختن آن در سطح ملی و 
وارد عمل شدند، بی آن که کم ترین ترس و هراس 
که  نبود  بیهوده  باشند.  داشته  قانونی  پیگرد  از 
شماری از منتقدان، شخص کرزی را نماینده ی 

طالب ها و ستونپنجمی ها خطاب می کردند.

وحدت  حکومت  متفاوت  نسبتًا  سیاست 
ملی

مصالحه ی  سیاست  غنی  اشرف  رییس جمهور 
تفاوت های  اما  نمود،  دنبال  جایی  تا  را  کرزی 
ملموسی را اعمال کرد. او حمالت شبانه را که 
کرزی توقف داده بود از سر گرفت و تالش کرد 
فشارهای نظامی و سیاسی را بر دشمن افزایش 

گسترده ای  تبلیغات  زدند،  سخن  اساسی  قانون 
افتاد؛ تا آن جا که طالبان ناگزیر  علیه آن ها راه 

شدند سخن شان را پس گرفته یا اصالح کنند.
۳. به همین ترتیب، تاکید روی نظام جمهوری 
و حفظ دست آوردهای هژده سال گذشته عنصر 
اصلی روایت کنونی دولت را می سازد. بعضی ها، 
برخی  در  را  گذشته  سال  هژده  دست آوردهای 
حق  جمله  از  سیاسی  و  مدنی  آزادی های 
انتخابات خالصه  و  زنان  آموزش  و  بیان  آزادی 
اما در واقع مساله مهم تر و پیچیده تر  می کنند، 
و  حقوق  اصل  بر  کنونی  نظام  است.  این  از 
شهروندی،  برابری  مدنی،  و  سیاسی  آزادی های 
فرهنگی  و  اجتماعی  تنوع  رسمیت شناختن  به 
بنا  مردم  حاکمیت  حق  و  افغانستان  جامعه ی 
بی سابقه  کشور  این  تاریخ  در  که  است  شده 
نظم  و  سیاسی  ساختار  حفظ  با  تنها  می باشد. 
اجتماعی کنونی می توان در درازمدت افغانستان 
را از یک جامعه ی سنتی عقب افتاده و تقابل پرور 
مدرن  پیش رِو  و  شکیبا  باز،  جامعه ی  یک  به 
نظم  و  سیاسی  ساختار  این  هرگاه  داد.  عبور 
افغانستان وارد مرحله ی  بریزد،  اجتماعی درهم 
نیابتی و  اعتماد و جنگ های  از بحران   جدیدی 
قومی خواهد شد. مساله تنها بر سر آزادی بیان 
و حقوق زنان نیست؛ بل نظم سیاسی کنونی در 
اساسی  قانون  روشنی  در  است  توانسته  کلیت 
افغانستان  جامعه ی  نامتجانس  شدت  به  اجزای 
به  پذیرش  قابل  سیاسی  ساختار  یک  در  را 
تنظیم  و  ترکیب  پی ریزی،  هوشمندانه  گونه ی 
گونه ای  به  کنونی  سیاسی  ساختار  اجزای  کند. 
را  یکی  نمی توان  که  خورده اند  پیوند  هم  به 
نگه داشت و دیگری را برداشت. اگر چنین شود، 
خطر فروپاشی همه نظام و در نتیجه برگشت به 

هرج و مرج و بحران قویاً وجود دارد.
معامله ای  هر  کنونی،  سیاسی  ساختار  از  بیرون 
نخواهد  دوام  بیش  روزی  چند  صلح  نام  زیر 
آورد و سبب خواهد شد تا بار دیگر رقابت های 
حریفان  حذف  و  قدرت  انحصار  برای  خونین 
سر  از  گذشته  هم چون  زور،  طریق  از  سیاسی 
نظام  حفِظ  روایت  در  بنابراین،  شود.  گرفته 
کرد،  عمل  هم آهنگ  و  یک صدا  باید  جمهوری، 
سیاسی،  گروه های  همه  مسوولیت  این  زیرا 
نظام  حکومت.  از  فقط  نه  است  مدنی  و  قومی 
یا  گروه  فرد،  مال شخصی هیچ  کنونی  سیاسی 
برای  است  چارچوبی  بل  نیست،  سیاسی  حزب 
)به  اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  همه  آن که 
و  صلح آمیز  گونه ی  به  بتوانند  طالبان(  شمول 
کنند.  پیگیری  و  پیروی  را  خود  اهداف  مدنی 
برای بازکردن راه برای پیوستن طالبان به نظام، 
وسیع تر  را  نظام  قاعده ی  می توان  ساده گی  به 
ساخت، اما نمی توان این قاعده را از بنیاد برهم 

زد یا از میان برداشت.

تفاهم و اجماع 
بر حکومت وحدت ملی در  مهم ترین نقدی که 
زندانی  رهایی صدها  است  وارد شده  اواخر  این 
طالب است. هرچند گفته می شود این افراد بعد 
از بررسی های دقیق و الزم به  هدف نشان دادن 
حسن نیت در مطابقت به خواست لویه جرگه ی 
باید منتظر  اما  انجام شده است،  مشورتی صلح 
در  گرفته شده  تضمین های  آیا  که  دید  و  ماند 
خواهند  احترام  و  رعایت  زندانیان  رهایی  قبال 
باشد  نقد  قابل  می تواند  موضوع  این  نه.  یا  شد 
که  را  مالحظه ای  قابل  تغییرات  نمی توان  اما 
روند  و  طالبان  خصوص  در  دولت  سیاست  در 
روی  و  گرفت  نادیده  است  آمده  میان  به  صلح 
آن حساب نکرد. این سیاست باید از سوی همه 

دهد. او هرچند در کاربرد لفظ دشمن علیه طالب 
برادرخواندن  از  اما  احتیاط کار گرفت  از  ابتدا  در 
و کرنش گری در برابر طالبان اجتناب کرد. تقویت 
نظام  در  طالبانی  تفکر  ضِد  و  ارزشگرا  چهره های 
تا حدی تضعیف  روایت طالبانی  تا  نیز سبب شد 

شود.
اما با آغاز مذاکرات مستقیم میان ایاالت متحده و 
طالبان از یک سو و گفت وگوهای طالبان با گروه های 
سیاسی از سوی دیگر، حکومت افغانستان تا حدی 
در کل  نظام  مشروعیت  بر  و  انزوا کشیده شد  به 
در  که  بود  شّری  پیامد،  این  گردید.  وارد  آسیب 
واقع به خیر بزرگ تری انجامید. دور زدن حکومت 
از سوی نیروهای سیاسی و حتا استفاده ی ابزاری 
از مسأله ی صلح برای تضعیف موقف رییس جمهور 
موقف  و  موضع  یک  حکومت  تا  شد  سبب  غنی 
دنبال  و  اتخاذ  صلح  مسأله ی  قبال  در  را  اصولی 
کند. این موقف اصولی بسیاری از خواست هایی را 
برمی تابد که منتقدان پروسه ی صلح سال ها روی 

آن تاکید کرده بودند.

موضع جدید و تاکید روی نظام جمهوری
کل  در  افغانستان  مردم  و  منتقدان  که  حالی  در 
اما  نکرده اند،  نفس مصالحه مخالفت  با  هیچ گاهی 
برابر طالبان  پیش برد سیاست تضرع و کرنش در 
را پیوسته نکوهیده و نقد کرده اند. سیاست جدید 
گونه ای  به  خوش بختانه  پسین  ماه های  در  دولت 
رقم خورده است که از یک سو خواستار مصالحه ی 
قاطعانه  دیگر  از جانب  و  است  طالبان  با  صادقانه 
می کند.  تاکید  جمهوری  نظام  ارزش های  روی 
موقف جدید دولت به چند دلیل مسووالنه و قابل 

حمایت است:
زیر  ۱. نخست؛ هر گاه طالبان در جبهه ی جنگ 
مذاکره ی  به  وادار  نگیرند، هرگز  قرار  فشار جدی 
با  کشور  دفاعی  نیروهای  شد.  نخواهند  صادقانه 
وجودی که تلفات فراوانی را از سوی دشمن روزانه 
سنگین تری  ضربات  توانسته اند  می شوند،  متقبل 
شهرهای  سقوط  از  و  نموده  وارد  طالبان  بر  را 
به  طالبان  استراتژیک  اهداف  از  یکی  که  بزرگ 
حامیان  و  طالبان  کنند.  جلوگیری  می رود،  شمار 
صدهزار  از  بیش  خروج  از  پس  منطقه یی شان 
داشتند  بزرگ تری  بس  انتظار  خارجی  نیروی 
به  نتوانستند  رزمی  نیروهای  قاطعیت  بر  بنا  که 

آرزوهای بزرگ شان دست یابند. 
پیچیده ی  ابعاد  کنار  در  کنونی،  جنگ  دوم؛   .۲
نبرد  یک  ماهیتاً  منطقه ای اش،  و  سیاسی 
تبلیغات  عقیدتی،  نبردهای  در  است.  ایدیولوژیک 
طالبان  دارد.  تعیین کننده  نقِش  جنگی  ادبیات  و 
و  داشتند  کامل  وقوف  امر  این  بر  در هژده سال، 
کرده اند.  موثر عمل  با حکومت خیلی  مقایسه  در 
هزاران  طالبان  تبلیغات،  حربه ی  از  استفاده  با 
و  جبهه ای  جنگ  آماده ی  همزمان  را  جنگجو 
انتحاری و خودکش ساخته اند.  راه اندازی حمالت 
صلح  داعیه ی  از  توانسته اند  آنان  این،  بر  افزون 
بهره برداری کنند  برای بزرگ نمایی خود  حکومت 
و حتا از فضای باز رسانه ای افغانستان برای تبلیغ 
نخستین  این  مقابل،  در  ببرند.  سود  اهداف شان 
بار است که دولت نیز سیاست واضح تبلیغاتی را 
در برابر طالبان اختیار کرده است؛ به گونه ای که 
پولیس  و  ارتش  سربازان  فداکاری های  یک سو  از 
از سوی دیگر تالش دارد  را پاس می دارد و  ملی 
را  طالبان  ویرانگر  و  غیرارزشی  خشن،  چهره ی 
است  توانسته  دولت  جدید  ادبیات  سازد.  نمایان 
تفکیک واضح را میان جبهه ی جنگ و روند صلح 
در  تبلیغاتی  دید  از  را  طالبان  و  آورد  میان  به 
وقتی  مثال،  گونه ی  به  دهد.  قرار  دفاعی  موضع 
طالبان در مذاکرات مسکو از منحل ساختن اردو و 

تقویت و حمایت  نهادهای مسوولیت پذیر سیاسی 
شود. ادامه ی موفقانه ی این سیاست در سال های 
آبرومندانه  به همان صلح  را  ما  می تواند  رو  پیش 
بهترین  برساند.  هستیم  آن  پی  در  که  عادالنه  و 
مثال زنده ی آن پیوستن حزب اسالمی به بدنه ی 
حکومت است که با وجود نگرانی های بزرگ، سبب 
تضعیف نظام نگردید بل بر امکان پیش برد اهداف 
گذاشت.  تأیید  مهر  مسالمت آمیز  راه  از  سیاسی 
پیوستن طالبان به روند صلح بدون برهم زدن نظام 
هژده  آوردهای  دست  حفظ  راه  یگانه  جمهوری 
سال گذشته و جلوگیری از سقوط کشور در دامن 
عبور  برای  و  است؛  سیاسی  هرج ومرج  و  بحران 
موفقانه از این مرحله ی سرنوشت ساز، مهم است تا 
همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای 
حفظ و تقویت نظام جمهوری بکوشند و نگذارند 
است  جمهوری  نظام  ممثل  که  افغانستان  دولت 
به حاشیه رفته و سرانجام به بهانه ی صلح به زیر 

کشیده شده و با امارت طالبانی تعویض شود.
هم آهنگی های  تا  دارد  مسوولیت  نیز  حکومت 
الزم را با گروه های سیاسی به میان آورد و اجماع 
اقداماتی  از  و  این خصوص شکل دهد  را در  ملی 
بر  افزون  بپرهیزد.  شود  تعبیر  انحصارگرایانه  که 
این، حکومت باید تالش هایش را با ایاالت متحده 
هم پیمان  مهم ترین  و  بزرگ ترین  که  امریکا 
استراتژیک افغانستان است، کاماًل هم آهنگ سازد 
و هر دو جانب در تفاهم کامل با هم دیگر پروسه ی 

صلح را هدایت نموده و به پیش ببرند.

نظام جمهوری؛ یگانه گزینه

باری سالم

در حالی که منتقدان و مردم 
افغانستان در کل هیچ گاهی با نفس 
مصالحه مخالفت نکرده اند، اما 
پیش برد سیاست تضرع و کرنش در 
برابر طالبان را پیوسته نکوهیده و 
نقد کرده اند. سیاست جدید دولت 
در ماه های پسین خوش بختانه به 
گونه ای رقم خورده است که از یک سو 
خواستار مصالحه ی صادقانه با طالبان 
است و از جانب دیگر قاطعانه روی 
ارزش های نظام جمهوری تاکید می کند. 
موقف جدید دولت به چند دلیل 
مسووالنه و قابل حمایت است:
۱. نخست؛ هر گاه طالبان در جبهه ی 
جنگ زیر فشار جدی قرار نگیرند، 
هرگز وادار به مذاکره ی صادقانه 
نخواهند شد. نیروهای دفاعی کشور 
با وجودی که تلفات فراوانی را از 
سوی دشمن روزانه متقبل می شوند، 
توانسته اند ضربات سنگین تری را بر 
طالبان وارد نموده و از سقوط شهرهای 
بزرگ که یکی از اهداف استراتژیک 
طالبان به شمار می رود، جلوگیری 
کنند. طالبان و حامیان منطقه یی شان 
پس از خروج بیش از صدهزار نیروی 
خارجی انتظار بس بزرگ تری داشتند 
که بنا بر قاطعیت نیروهای رزمی 
نتوانستند به آرزوهای بزرگ شان 
دست یابند. 
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رئیس صاحب، باید سی هزار عکس دیگر از 
شما چاپ کنیم.

نه رئیس صاحب، رقباء عکس زیادی چاپ 
کرده اند. ما هم باید قوی ظاهر شویم. 

هستند رئیس صاحب. ولی می گویند قیمت ها 
باالست. 

از آقای الکوزی به حد کافی قرضدار هستیم. 
اگر تمام افغانستان را متر هفت افغانی 

بدهیم باز هم قرضدار می مانیم.

رئیس صاحب، پول فروزی خالص شد. 
هفت میلیونش را برای برنامه پکتیا مصاله 

خریدیم، بیست ودو میلیونش را به امرخیل 
صاحب دادیم که برای روز انتخابات علف 

بخرد و یک میلیونش را داوودزی صاحب به 
خانواده بی بضاعت خودش کمک مالی کرد. 

Dr. Ashrafqani
Online

AF AWTF

Me, Fazlie

ضمیمه طنز روزنامه

چرا می خواهید مردم را با عکس شکنجه روحی 
کنید؟ چرا آمار مرگ و میر کودکان را باال می برید؟ 

بس است. 

از آقای الکوزی بگیرید. بگویید بعداً برایش در سرک 
میدان هوایی زمین می دهیم. متر هفت افغانی. 

بچیم، لیالم کن لیالم. هر کس از سی هزار افغانی باال 
داد ایالیش کن. از ُسرنی چی چه میره. یک پف!  

خیلی خوب. از پول فروزی چاپ کنید. 

کدام مجرم پولدار دیگر نیست که رها کنید؟

در قریه ما زنی بود که مرغداری می کرد. هفت مرغ داشت و یک خروس. همین سرمایه ناچیز همه دارایی مادر 
بالل بود. هر وقت مرغی تخم می زایید مادر بالل را این طور منشن می کرد، »بالل بیا، بیا، بیا - بالل، بیا، بیا، بیا«. 
مادر بالل با خوشحالی از جا می پرید و می رفت تخم را برمی داشت و داخل سبد می گذاشت. مرغ آرام می شد 
اما خروس تازه به داد و بیداد شروع می کرد. خروس آن هفت مرغ و هر آنچه از آن ها بیرون می شد را ملکیت 
خودش می پنداشت. دوست نداشت حتی مادر بالل به مرغ ها و تخم های آنان نزدیک شود. اما چاره چه بود؟ اگر 

زیاد قوقولی می کرد، مادر بالل کفشی به طرف او پرتاب می کرد و تخم ها را می برد. 
از قضا روزی دو مرغ تخم نگذاشت. مادر بالل که همیشه هفت تخم برمی داشت و آن روز فقط پنج تخم حاصل 
گرفته بود نگران شد. انگشتی را چرب کرد و خدمت مرغ ها رسید. جیب های همه را تالشی کرد تا اگر کسی 
چیزی پنهان کرده باشد را پیدا کند. خروس هیچ وقت چنین صحنه بی ناموسی را ندیده بود. در جریان تالشی 
سه مرغ اول، خروس شوکه شده بود و اصاًل یادش رفته بود چه کار کند. در مرغ چهارم تازه فهمید صدایی از 
گلویش خارج می شود. بلند داد زد، »هرررر«. خودش متوجه شد صدای خر را درآورده. آن پست خود را پاک 
کرد و دوباره صدای »قوقولی« درآورد. فایده نداشت. مادر بالل کار خودش را کرد و رفت تا انگشت خود را 

بشوید. خروس اما با این بی ناموسی کنار نیامد. تا توان داشت باال و پایین پرید و اذان گفت. 
باری که خروس روی پشت بام شعار ناموس سر می داد، گربه ای نزد او آمد و جویای احوال شد. خروس 
قضیه را با تمام جزئیات قصه کرد. گربه به خروس گفت که هرچند در حق او بی ناموسی شده و چنین 
کاری نباید می شد، اما این نوع بی ناموسی در همه مرغداری ها اتفاق می افتد و امر عادی است. گربه به 
خروس گفت که بهتر است صبرش را به خدا کند و بیش تر از این خودش را پاره نکند. خروس اما قبول 
نکرد و بلندتر قوقولی! کرد. مالی قریه که همیشه خانه مادر بالل را زیر نظر داشت و رویدادهای خانه او 
را به دقت بررسی می کرد، کفشش را پوشید و به خانه مادر بالل آمد. سرفه کرد. مادر بالل بیرون آمد. 
مال گفت، »این خروس بی وقت اذان می دهد. طبق روایت اگر سر او را نبرید و گوشتش را نذر نکنید 
خداوند خانه شما را برکت زدایی می کند.« مادر بالل با عصبانیت گفت، »اگر آن طور باشد اول باید سر 

تو را ببرند و گوشتت را به مردم بدهند. برو گمشو، مفت خور!« مال با دل ناخواسته گم شد. 
خروس هرچند از دفاع مادر بالل خوشش آمد اما ته دل کینه ناموسی داشت. هر باری که چشمش 
به انگشت سبابه مادر بالل می افتاد احساس می کرد امباقی به طرف او می خندد. تمام شب بر مرغ ها 
تاخت که چرا به مادر بالل اجازه دادند وارد جزئیات زنده گی آن ها شود ولی دلش یخ نکرد. آن طرف تر 
قصه مرغداری مادر بالل در تمام قریه پیچید. روباهی که منتظر چنین خبری بود اول صبح خودش را 
پشت دیوار مادر بالل رساند. تا خروس از مرغانچه بیرون آمد، روباه با چهره مغموم نزد او آمد و تسلیت 
گفت. روباه گفت، »پار سال دو دختر در گله ما نیز پا از گلیم خود فراتر گذاشته بودند. بچه های غیرتی 
و زدنی هر دو را به شیر دادند تا بخورند. حاال هیچ کس جرأت نمی کند با روباه های بیرونی وارد معامله 
شود. همه بی ناموسی ها داخلی شده و خدا را شکر شرف ما خط نمی خورد.« خروس از شنیدن این طرح 

خرم گشت و بانگی داد. 
خروس طرح انتقام ریخت. به روباه گفت که شب دروازه مرغانچه را باز می گذارد تا او وارد شود و همه 
مرغ ها را بخورد. با خود گفت، »این طوری هم مرغداری از شر مرغ های بدرفتار پاک می شود و هم انگشت 
مادر بالل به عزا می نشیند« روباه هم به او وعده سپرد که اگر او موفق به پیاده کردن طرحش شود، روبا ه ها 

مرغ ها مقرر خواهند کرد. او را آتشه فرهنگی و ناموسی خود در امور 
طبق  چیز  همه  و  شد  آمدند، شب  روباه  چهار  رفت.  پیش  برنامه 

تشکری  خروس  از  و  خوردند  را  مرغ ها 
کردند و رفتند. خروس غیرتی بال های 
ریخته مرغ ها را برایش تشک ساخت و 
آرام خوابید. فردا صبح وقتی مادر بالل از 
مرغانچه خبرگیری کرد، دید همه مرغ ها 
شهید شده و فقط خروس باقیست. دلش 
بیرون  نهانش  از  بلندی  آه  و  شکست 
شد. رو به خروس کرد و گفت، »من تو 
کثافت را بخاطر مرغ ها نان می دادم. 
است  بهتر  هم  تو  نباشند،  که  مرغ ها 

نباشی.« از لنگ خروس گرفت و به خانه 
مال رفت. مال از خانه بیرون شد و خواست 
اما مادر بالل  تکرار کند،  بار دیگر  را  روایت 
شکمت  برای  نیست  نیاز  بخورش.  »بگیر  گفت، 
آورد، دعایی  نقل کنی.« مال کاردی  روایت  رنگ رنگ 
آنروز مال و روباه  خواند و صفحه موبایل خروس سیاه شد. 
شکمی از عزا درآوردند اما روزگار مادر بالل و خروس زدنی 

برای همیشه سیاه ماند.

   موسی ظفر
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ک
صد سال پیش شما از ما استقالل گرفتید، صد سال 
بعد ما از اتحادیه اروپا. خوشا به حال شما که حس 

نمی کنید. ما داریم از درد استقالل می میریم.
پیام تبریکی بوریس جانسون به مناسبت صدمین سالروز استرداد 

استقالل افغانستان
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محمدحسین نیک خواه

فاقد  موترهای  شمار  اخیرا  که  می گوید  هرات  ترافیک  اداره 
به  این والیت،  پاکستان در  قانونی، غیر مجاز  و دست  اسناد 

بیش از وسایط قانونی و دارای جواز سیر افزایش یافته است.
به  هرات  در  که  کلید  یک  راسته ی  فرمان  موترهای  افزایش 
معضلی  به  برخی ها  دید  از  یافته،  موترهای »ویشی« شهرت 
بزرگ بدل شده است. مقام های محلی هرات پیش از این چند 
بارتالش کردند آن ها را گردآوری کنند، اما برخی چهره های با 

نفوذ و اعضای شورای والیتی، ساز مخالف کوک کردند. 
انجمن واردکننده گان موتر در هرات باور دارد که ورود موترهای 
بازار  و  آورده  به بار  آنان  برای  را  اقتصادی  بزرگ  زیان  ویشی 

فروش موترهای قانونی مانند گذشته رونق ندارد.
این موترها حلقه های  از دید کنش گران مدنی در پس ورود 
در  نیز  حکومت  کارمندان  برخی  حتا  و  دخیل اند  مافیایی 
زنجیره ی فساد گسترده هستند و از این رهگذر سود می برند. 

مقام های امنیتی نیز تایید می کنند که بخش بزرگی از جرایم 
جنایی با استفاده از همین موترها صورت می گیرد و در هنگام 
وقوع رویدادهای ترافیکی راننده گان آن ها به راحتی پا به  فرار 

می گذارند. 
ترافیک هرات نشان می دهد که شمار موترهای  آمار مدیریت 
ویشی از موترهای قانونی بیش  تر شده است. غالم سخی حسینی، 
مدیر ترافیک هرات به روزنامه ی 8صبح می گوید موترهای ویشی 
صد درصد باید جمع شود و آن ها منتظر رسیدن فرمان شورای 

امنیت برای توقف موترهای غیر قانونی هستند.

فساد گسترده و حلقه های مافیایی 
طی چندسال پسین شمار موترهای فرمان راست یا »ویشی« 
که  موترهایی  است؛  داشته  چشم گیری  افزایش  هرات  در 
فرمان آن ها خالف جهت حرکت جاده یا به اصطالح »دست 

پاکستان« است. 
پرزه  به شکل  گمرگی  تعرفه ی  پرداخت  بدون  موترها  این 
وارد شده و پرزه جات شان دوباره سرهم می شود یا هم داخل 
موترهای  می شود.  وارد  مصرفی  کاالهای  به  نام  و  کانتینرها 
با شماره پلیت و جواز سیر  ندارد و  قانونی  ویشی جواز سیر 

جعلی و غیر قانونی رفت و آمد می کند. 
نداشتن  و  ویشی  موترهای  ورود  برابر  در  حکومت  خاموشی 
به  نسبت  مناسب  قیمت  کنار  در  برای گردآوری شان،  برنامه  
موترهای قانونی سبب شده مردم از آن ها استقبال کرده و با 

بهای نازل موترهای مدل باالی غیر قانونی را بخرند.
در شرایطی که موترهای ویشی آزادانه در شهر گشت و گذار 
می کند، نیروهای امنیتی در ایست های بازرسی موترهای قانونی 
به خاطر تمدید نشدن جواز سیر  را  را متوقف کرده و آن ها 
قانونی شان جریمه ی نقدی می کنند. این امر برای مردم غیر 
قابل قبول است و بسیاری آن را »قانون شهرخربزه« می دانند، 

اما پولیس می گوید آن ها بر اساس قانون رفتار می کنند.
بزرگ  حلقه های  پرده ی  پس  در  دارند  باور  مدنی  فعاالن 
عقیده ی  به   دارند.  دست  مخدر  مواد  قاچاق چیان  و  مافیایی 
جواد عمید، فعال مدنی در هرات، مافیای مواد مخدر از این 
موترها در پول شویی استفاده می کنند به گونه ای که مواد مخدر 
مواد  پول  به جای  و  فرستاده می شود  به خارج  افغانستان  از 

مخدر موترهای غیرقانونی وارد می شود. 
رازمحمد احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن فروشنده گان موتر 
در هرات می گوید ورود موترهای ویشی زیان بزرگ اقتصادی را 
برای وارد کننده گان موترهای قانونی به باور آورده و سبب رکود 

بی پیشینه ی بازار فروش موتر شده است. 
آقای احمد اضافه می کند واردکننده گان موتر تالش کرده اند 
جلو واردات، خرید و فروش موترهای غیر قانونی را بگیرند، اما 
اقدامی در  با وجود فرمان شورای وزیران وزارت های مسوول 

این زمینه نکرده اند. 

چرا موترهای غیرقانونی متوقف نمی شوند؟ 
در  قانونی  غیر  موترهای  پیوند  در  مسووالن  و  مردم  دیدگاه 
هرات دوپهلو است؛ برخی گشت و گذار آن ها را خالف قانون و 
سبب به  میان آمدن بی نظمی شهری می دانند، اما از سوی دیگر 
کسانی هم هستند که مخالف جمع آوری آن ها هستند. پیش 
این موترها  این مقام های محلی هرات دوبار تالش کردند  از 
ویشی  موترهای  مالکان  اعتراض  پی  در  اما  کنند،  متوقف  را 
رییش  والیتی،  شورای  رییس  علی زایی،  کامران  مخالفت  و 
شورای عالی علما و روحانیون و برخی چهره های با نفوذ روند 

جمع آوری متوقف شد. 
غالم حبیب هاشمی، عضو شورای والیتی هرات باور دارد که 
شورای والیتی به چند دلیل مخالف جمع آوری موترهای ویشی 
است. از دید آقای هاشمی ابتدا باید جلو ورود این موترها از 
خارج کشور گرفته شود، در روند جمع آوری فساد وجود نداشته 
باشد، چرا که به گفته ی او موترهای متوقف شده با پرداخت 
پول دوباره رها می شود، موترهای کارمندان دولتی، منسوبان 
نیروهای امنیتی، و افراد زورمند باید متوقف شود و در اخیر 
روند جمع آوری موترهای ویشی هم زمان در تمامی والیت های 

کشور آغاز شود و قانون در کل کشور یک سان اجرا گردد. 
از سوی دیگر فرماندهی پولیس وجود فساد در روند جمع آوری 
موترهای ویشی و گرفتن پول از مالکان موترهای غیرقانونی در 

ایست های بازرسی پولیس را رد می کند. 
که  دارد  تاکید  هم  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
موترهای ویشی خالف قانون است و نهادهای مسوول به  شمول 
مدیریت ترافیک و بخش های امنیتی مکلف هستند قانون را در 
مورد این موترها اجرا کنند و اگر این نهادها تصمیم بر توقف 
موترهای ویشی بگیرند اداره محلی و شورای نظامی هرات از 

تصمیم آن ها پشتی بانی می کنند. 

منتظر دستور شورای امنیت هستیم 
از  دقیقی  آمار  می گویند  هرات  ترافیک  مدیریت  مسووالن 
شمار موترهای غیر قانونی در دست نیست، اما یافته های این 
نهاد نشان می دهد که تعداد موترهای غیرقانونی از موترهای 
قانونی بیش تر است. غالم سخی حسینی، مدیر ترافیک هرات 
به روزنامه ی 8صبح می گوید که نزدیک صدهزار موتر ویشی در 

هرات گشت و گذار می کنند. 
به عقیده  ی مدیر ترافیک هرات تردد موترهای ویشی غیرقانونی 
است و این نوع موترها صد درصد باید متوقف شود. به گفته ی 
او شورای امنیت کشور هم مخالف رفت و آمد موترهای غیر 
قانونی است و آن ها برای آغاز روند جمع آوری موترهای ویشی 

منتظر دستور شورای امنیت هستند. 
از دید مدیر ترافیک هرات، این نهاد در نظر دارد برای سر و 
سامان دادن به و ضعیت موترهای ویشی روند انگشت نگاری یا 
»بایومتریک« مالکان آن ها را آغاز کند و از مالک هر موتر برای 

انجام »بایومتریک« سه هزار افغانی دریافت می شود. 
کار  موترهای ویشی  اضافه می کند جمع آوری  آقای حسینی 
به  امنیت  و در صورت رسیدن دستور شورای  است  ساده ای 

 زودترین فرصت موترهای ویشی متوقف می شوند. 
روند  اگر  می گویند  ویشی  موترهای  مالکان  هم  جانبی  از 
جمع آوری این موترها همزمان با هرات در سراسر کشور آغاز 
کارمندان  و  زورمندان  موترهای  عادی  مردم  کنار  در  و  شود 
نهادهای امنیتی و دولتی متوقف شود، آنان با این روند حاضر 

اند موترهای شان را متوقف کنند. 
به  درستی  غیرقانونی  موترهای  سرنوشت  همه  این  با  ولی 
هم  می رسد، حکومت  نظر  به  که  آن گونه  و  نیست  مشخص 

برنامه ی مشخصی در این زمینه ندارد.

والیت فراه در غرب کشور پس از سپری شدن عید قربان، روزهای 
ناامن را تجربه می کند. طالبان به عالوه ی تحرکات مستقیم در 
نواحی مختلف شهر، در چهار ولسوالی »شیب کوه، بکواه، خاک 
سفید و گلستان« جوالن می دهند. شورای والیتی فراه با اظهار 
مهاجرت  از  خبر  والیت،  این  در  ناامنی  گراف  صعود  از  نگرانی 
قندهار  هرات،  والیت های  به  والیت  این  مردم  از  برخی  گروهی 
و سایر والیت های هم جوار داده و دلیل ناامنی را در ناهم آهنگی 
نیروهای امنیتی و کمبود تشکیل آن می داند. برخی از ساکنان 
ولسوالی گلستان فراه هم از وجود پایگاه های جلب و جذب طالبان 
به  پاکستانی طالبان  پاکستانی خبر داده و رفت وآمد فرماندهان 
مرکز این ولسوالی را گزارش داده اند. پولیس در مقابل اما با قبول 
ناامنی در سه ولسوالی فراه، از افراز پایگاه های امنیتی بیش تر در 
و  به خاطر عقب زدن حمالت طالبان  فراه  اطراف کمربند شهر 

جلوگیری از نفوذ افراد این گروه به داخل شهر خبر می دهد.
ناآرامی دوام دار فراه

از سه روز به این طرف شلیک های شبانه ی پیاپی گلوله در نواحی 
مختلف شهر فراه امان مردم را بریده است. شورای والیتی فراه با 
ابراز نگرانی از وضعیت بد امنیتی در این والیت، سران امنیتی را به 
کم کاری متهم کرده و نبود هم آهنگی بین نیروهای نظامی را دلیل 

مهمی بر افزایش تهدیدات امنیتی عنوان کرده است. 
روزنامه ی  به  فراه  والیتی  شورای  سرپرست  نعیمی،  شاه محمود 
8صبح می گوید که کمبود تشکیل نیروهای امنیتی و معبر بودن 
فراه برای مواد مخدر، انگیزه ی طالبان را برای دندان تیزی بیش تر 
به سمت این والیت بیش تر کرده است. آقای نعیمی می افزاید که 
با ختم روزهای عید قربان، ناامنی دوباره در مناطق زیادی از والیت 
فراه اوج گرفته و تداوم این روند بر شدت موج مهاجرت مردم فراه 

به والیت های هم جوار می افزاید. 
پیاپی گلوله، سبب شده که  ترورهای هدف مندانه و شلیک های 
به گفته ی آقای نعیمی، شایعات وجود ستون پنجم بین نیروهای 
امنیتی را نزد مردم و آگاهان امور دامن بزند. او با انتقاد از برنامه ی 
راهبردی نیروهای امنیتی برای مهار اوضاع امنیتی فراه، می گوید 
نفوذ  و  طالبان  حمالت  زدن  عقب  برای  دفاعی  خط  هیچ  که 
ندارد. وی می افزاید  به داخل شهر وجود  این گروه  جنگ جویان 
مجری  شرکت های  که  است  حدی  به  فراه  در  طالبان  نفوذ  که 
هم  داخل شهر  در  حتا  ولسوالی ها،  کنار  در  انکشافی  پروژه های 
گروه  این  به  پروژه  کلی  وجه  از  درصد   ۱۰ پرداخت  به  مجبور 

هستند.
کنترل کامل طالبان بر سه ولسوالی در فراه 

فراه در غرب کشور از والیت های مهم و استراتژیک به شمار می رود 
که با کشور ایران و سه والیت افغانستان مرز مشترک دارد. هلمند 
در جنوب شرق فراه، از والیت های ناامن کشور به حساب می رود و 
مرز بین این دو والیت از نقاط مهم ترافیک و قاچاق مواد مخدر به 
کشورهای منطقه به حساب می رود. طالبان عالوه بر دست داشتن 
در قاچاق انبوه مواد مخدر در فراه، عماًل با افراز گمرک موازی در 
این والیت از موترهای باربری تاجران پول گرفته و محصوالت شان 
را محصول می کنند. دریافت عواید از درک محصول کاالی تاجران 
به  نظامی  تسلیحات  خرید  برای  مالی  ارزش  با  و  مهم  منبع  به 

طالبان بدل شده است.

با تمام این ها پولیس در والیت فراه می پذیرد که طالبان در مواردی 
دست به تحرکات نظامی زده و شدت عمل جنگ جویان این گروه 
سبب شده که نیروهای نظامی از ولسوالی های شیب کوه، خاک 

سفید و گلستان به مرکز والیت فراه منتقل شوند.
محب اهلل محب، سخنگوی پولیس فراه به روزنامه ی 8صبح می گوید 
امنیتی  پایگاه  چندین  فراه،  شهر  بهتر  امنیت  تامین  برای  که 
افراز  با  که  می افزاید  او  می شود.  افراز  کمربندی شهر  اطراف  در 
بهبود می یابد.  به گذشته  امنیتی نسبت  این پای گاه ها، وضعیت 
او هم چنان تصریح می کند که چند رشته عملیات در همکاری 
نیروهای خارجی برای تامین امنیت بهتر فراه راه اندازی خواهد شد. 
بر اساس گزارش فرماندهی پولیس فراه، طی حدود سه ماه گذشته 
۳۳ عملیات زمینی و بمباران هوایی نیروهای خارجی و پولیس 
از طالبان در والیت فراه  در مجموع ۷۳۰ کشته و ۳۵۰ زخمی 
گرفته است. در این میان چندین فرمانده طالبان که هم زمان در 
بر انگیختن مردم به ضد دولت و قاچاق مواد مخدر دست داشتند، 

شامل اند. 
فشار مضاعف طالبان بر مرکز شهر فراه

با تمام این ها اما شماری از بزرگان و ساکنان مناطق مختلف والیت 
فراه نگاه دیگری به قضیه دارند. 

محمد نبی )اسم مستعار( از بزرگان شهر فراه می گوید که دامنه ی 
دروازه های  به  مناطق  سایر  و  »رج«  »نوبهار«،  مناطق  از  جنگ 
والیت فراه کشیده شده است. او می گوید که طی شب و روزهای 
گذشته ساکنان نواحی اول و سوم مرکز شهر فراه شاهد درگیری 
طالبان با نیروهای دولتی بودند. این بزرگ قومی هم چنان می افزاید 
که برای حدود یک هفته وضعیت امنیتی فراه آرام بود اما حاال 
دوباره آتش جنگ طالبان شعله ور شده است. به گفته ی وی »باغ 
پل« در غرب شهر و »عسکر آباد« که در ۲۰۰ متری دفتر والی 
بین  آتش  تبادل  شاهد  دارد،  موقعیت  شهر  مرکز  شرق  در  فراه 

جنگ جویان طالب و نیروهای دولتی بوده است. 
اجرای حرکات نظامی طالبان 

مدیر  مستعار(  )نام  الیاس  نمی شود.  ختم  همین جا  به  داستان 
مکتبی در ولسوالی گلستان والیت فراه در گفت وگو با روزنامه ی 
8صبح، تایید می کند که فرماندهان طالبان پاکستانی هر هفته به 
طور منظم برای بررسی امور جنگی طالبان افغان به این ولسوالی 
سفر می کنند. این مدیر مکتب می گوید که گاهی چند سرکرده ی 
طالبان برای سرکشی به روستاهای دور و نزدیک ولسوالی گلستان، 
او  و گذار هستند.  این منطقه مصروف گشت  در  یکی دو هفته 
پاکستانی،  طالبان  فرمانده  دو  قربان،  عید  از  پیش  که  می افزاید 
خانواده های شان را به ولسوالی گلستان آورده بودند. وی تصریح 
ایجاد  با  گلستان  ولسوالی  از  بخش  سه  در  آنان  که  می کند 
منطقه ای به نام »مسکر« به افراد تازه جذب شده به گروه طالبان 
آموزش های نظامی می دهند. او می افزاید که فرماندهان افغان و 
پاکستانی طالبان روزهای جمعه، افرادشان را به مرکز بازار ولسوالی 
آورده و سپس آنان را تشویق به اجرای مهارت های نظامی فراگرفته 

می کنند. 
امور در هرات، بیم آن  این ها به گفته ی مردم و آگاهان  با تمام 
وجود دارد که با تیره شدن سایه ی ناامنی در والیت فراه، تاثیرات 
مستقیم و غیر مستقیم آن به این والیت رسیده و زنده گی و امنیت 

ساکنان این والیت را متأثر سازد.

موترهای »یک کلید« صد درصد 
توقف داده می شوند

آموزش مهارت های جنگی طالبان 
پاکستانی به مردم در فراه

ترافیک هرات:

سیدحسن حسینی
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دونالد ترمپ رهبران هند و 
پاکستان را به خویشتن داری 

دعوت کرد
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در تماسی تلفنی 
با رهبران هند و پاکستان خواستار کاهش تنش در 
کشمیر و تقویت روابط تجاری دو کشور با امریکا شد.
از  پس  امریکا  جمهور  رییس  یورونیوز،  گزارش  به 
این گفت وگوها در توییتر خود نوشت:  »با دو دوست 
خوبم، نخست وزیر مودی از هند و نخست وزیر خان از 
پاکستان گفت وگویی داشتم«. او افزود که این گفتگو 
»درباره تجارت، شراکت استراتژیک و از همه مهم تر 
برای هند و پاکستان، تالش برای کاهش تنش ها در 

کشمیر« بوده است.
این  تأیید  بیانیه ای رسمی ضمن  نیز در  کاخ سفید 
گفت وگوی تلفنی اعالم کرد  که رییس جمهور امریکا 
از تنش تأکید کرد و از طرفین  نیاز به کاستن  »بر 
مصرانه خواست در این شرایط خویشتن داری کنند.«

ایالت  از شهروندان  تن  هزاران  هفته گذشته  دو  در 
خودمختار کشمیر در شمال غربی هند در اعتراض 
به سلب اختیارات ویژه و برقراری شرایط امنیتی در 
پولیس  نیروهای  با  و  آمده  به خیابان ها  این منطقه 
درگیر شده اند. گفته می شود که پولیس هند تا کنون 
اعتراضات  این  جریان  در  را  نفر  هزار   ۴ دست کم 

بازداشت کرده است.
هند و پاکستان از دهه ها پیش بر سر اعمال حاکمیت 
پاکستان  دارند.  اختالف  کشمیر  و  جامو  منطقه  بر 
این  مسلمانان  جدایی طلب  جنبش  از  می گوید 
منطقه حمایت اخالقی و دیپلماتیک می کند اما هند، 
اسالم آباد را به تسلیح شورشیان اسالم گرای مستقر در 

جامو و کشمیر متهم می کند.

محمد احمدی 

قبل از امپراطوری روسیه و انگلستان، مردمان افغانستان 
سلسله  های  داشتند.  خود  منطقه ی  در  مهمی  نقش 
تیموریان،  سلجوقیان،  غزنویان،  سامانیان،  طاهریان، 
هوتکیان و ابدالی ها هر کدام حکومت های قدرتمندی 

را در فغانستان تأسیس کردند. 
پیشین  دولت های  اداره ی  تحت  گستره ی  بالعموم 
در  انگلستان  حضور  از  قبل  )دولت های  افغانستان 
منطقه( را به نام خراسان می گفتند که شامل آسیای 
ایران امروزی و سرزمین کنونی  از  میانه، قسمت هایی 

افغانستان می گردد. 
افغانستان نقش علمی مهمی نیز در جهان آن روزگار 
سیاسی - قدرت  تیموریان،  دوره ی  در  می کرد.  بازی 

شد.  هم آمیخته  علمی  قدرت  با  افغانستان   نظامی 
والیت هرات به عنوان پایتخت تیموریان، شاهد حضور 
گسترده ی دانشمندان و هنرمندان بود. به عنوان نمونه، 
یکی از سبک های مهم نقاشی به نام مکتب هرات در 
خورد.  رقم  هرات  در  میرزا  شاهرخ  حاکمیت  دوره ی 
منجم و ستاره شناس برجسته ای چون الغ بیک میرزا نیز 
در همین دوره ظهور کرد که امروز یکی از قسمت های 
هم چنان،  شده  است.  نام گذاری  او  افتخار  به  ماه 
بلخی،  محمد  جالل الدین  موالنا  سرزمین  افغانستان 
بهزاد، ابن سینای بلخی، عمر خیام، خوارزمی و صدها 

شخصیت دیگر است. 
تأثیر فرهنگی افغانستان بر همسایه گانش بسیار برجسته 
اکنون  میرزا،  شاهرخ  وزیر  شیرنوایی،  علی  امیر  است. 
بلخی،  سینای  ابن  است.  اوزبیکستان  ملی  شخصیت 
عمر خیام و فردوسی نیز بخشی از هویت کشور ایران 
شمرده می شوند. واحد پول تاجیکستان به نام یکی از 
امیران افغانستان است. سرود ملی پاکستان به یکی از 
خود  موشک های   روی  بر  و  است  ما  رسمی   زبان های 
نام های غزنوی و ابدالی را گذشته اند. موالنا جالل الدین 
محمد بلخی نیز بخش مهمی از هویت ترکیه ی امروز 
است. تأثیر موالنا بر جهان چنان است که سال ۲۰۰۷ 
را یونسکو به افتخار وی سال موالنا جالل الدین بلخی 

نام گذاری کرد و مدالی را به افتخارش ضرب زد. 
هم چنان، حاکمان افغانستان نقش کلیدی در هم زبانی 
سلسله  سه  نقش  میان  این  در  کرده اند.  بازی  منطقه 
کلیدی   فارسی  زبان  تکامل  در  افغانستان  حاکمان  از 

شاعرانی  تا  کردند  فراهم  را  زمینه ای  سامانیان،  است. 
به زبان فارسی شعر بسرایند و  مثل رودکی و دقیقی 
نقش مهمی  نیز  غزنویان  دربار کردند.  زبان  را  فارسی 
که  با حمایتی  کردند.  بازی  فارسی  زبان  تکامل  در  را 
سلطان محمود غزنوی از ابوالقاسم فردوسی در نوشتن 
مرحله ی  وارد  فارسی  زبان  کرد،  فردوسی  شاهنامه ی 

بی نمونه ای از تکامل خود شد. 
دربار، هم  را هم در  فارسی  زبان  سلسله ی سومی که 
مورد  علمی  نوشته های  در  هم  و  رسمی  مکاتبات  در 
استفاده ی گسترده قرار داد، تیموریان بود. شاهرخ میرزا 
که پایتختش در هرات بود، سرمایۀ گذاری گسترده ای را 
حتا در خوشنویسی و خطاطی زبان فارسی نمود. شاید 
زبان  به  فارسی هرگز  زبان  نمی بود،  اینان  کارکرد  اگر 

رسمی شبه قاره ی هند و ترکیه مبدل نمی شد. 
جهان  بر  مهمی  تأثیر  افغانستان  مردم  این،  بر  عالوه 
شهر  شمال  از  که  ابوحنیفه،  امام  گذاشته اند.  اسالم 
کابل شناخته می شود، بنیان گذار مذهب حنفی  است. 
مذهب وی میلیون ها پیرو در سراسر جهان اسالم دارد. 
حدیث  کتاب  نوشتن  با  بخاری  محمد  امام  هم چنان، 
صحیح البخاری تأثیر بسیار گسترده ای بر تمامی مذاهب 
اهل سنت نهاده است. امروزه کتاب صحیح  بخاری وی 
یکی از بااعتبارترین منابع حدیث شمرده می شود. واعظ 
کاشفی که مقبره ی او اکنون در خیابان هرات به مکان 
معتادان بدل شده است، کتابی به نام روضۀالشهدا دارد 
که برای اولین بار در آن برای امام حسین روضه خوانی 

شده است.
بعد از ظهور روسیه و انگلستان، حکومت ها و مردمان 
اما  دادند،  دست  از  منطقه  بر  را  نقششان  افغانستان 
توسط  افغانستان  تکه وپاره کردن  و  تجزیه  از  بعد  حتا 
روس ها و انگلیس ها، اهمیت راهبردی اش پا بر جا ماند. 
اهمیت افغانستان برای روس ها به حدی بود که لنین 
به  انقالب  آن  را »کلید آسیای میانه« و »کانال سویِز 
سوی هند« خواند. در کنار آن، افغانستان سدی در برابر 
گسترش امپراطوری انگلستان به آسیای میانه بود. بر 
کبیر،  بریتانیای  پیش روی«  »سیاست  دکترین  پایه ی 
مرز عملی هند بریتانیایی باید بر روی هندوکش می بود 

برای  افغانستان  دریا.  آمو  روی  بر  آن  راهبردی  مرز  و 
آلمان  و فرانسه نیز از اهمیت مهم و حیاتی برخوردار 
بود. قیصر آلمان در نامه ای به نیکوالی دوم، امپراطور 
روسیه، در سال ۱9۰۴ نوشت که »مرز هند با افغانستان 
تنها جایی بر روی ُکر ه زمین ا ست که از همه ی ناوگان 
بریتانیا هیچ کاری ساخته نیست.« برای ایاالت متحده ی 

امریکا نیز افغانستان اهمیت کلیدی دارد. 
افغانستان در تاریخ مدرن خود دو تأثیر جدی بر منطقه 
نهاده است. افغانستان توانست در سال ۱9۱9 استقالل 
از  با گرفتن استقالل خود  انگلستان بگیرد.  از  را  خود 
در  مستقل  مسلمان  کشور  تنها  افغانستان  انگلستان، 
سراسر جهان اسالم گردید. قبل از آن، همه ی کشورهای 
امان اهلل  شاه  اما  بودند.  اروپاییان  مستعمره ی  اسالمی 
ایران و مصطفی کمال آتاترک  الهام بخش رضا شاه در 

در ترکیه شد. 
دومین و مهم ترین تأثیر افغانستان بر جهان، در شکست 
هیچ  تقریباً  تاریخ  بود. در طول  افغانستان  شوروی در 
قدرتی نتوانسته  است روس ها را شکست بدهد. ناپلئون 
بناپارت در روسیه به شکل وحشت ناکی شکست خورد. 
سرآغاز شکست آلمان نازی، در استالینگراِد روسیه کلید 
خورد. اما مارشال های روسی ای که ناپلئون و هیلتر را 
شکست داده بودند، در دره های پنجشیر و دشت های 
و  برهنه  پا  مردمان  مقابل  در  هرات  زنده جان  مسطح 
شکم گرسنه زمین گیر شدند. شکست شوروی به حدی 
سنگین بود که بعضی در غرب از آن به نام »جنگی که 

جهان را تغییر داد« نام می برند. 
تغییر  در  نقشی  گذشته  در  که  وجودی  با  افغانستان 
خود  وضعیت  تغییر  از  امروز  اما  است،  داشته  جهان 
عاجز است. این ناتوانی عوامل داخلی و خارجی فراوانی 
دارد؛ اما تأثیر عوامل داخلی به مراتب بیش تر از عوامل 
با  نتوانند  افغانستان  اقوام  که  زمانی   تا  ا ست.  خارجی 
قانون  زمانی که  تا  کنند،  تیمی همکاری  به شکل  هم 
نگردند،  نهادها مستقل  زمانی که  تا  و  نیابد  حاکمیت 
و  راهبردی  موقعیت  از  توانست  نخواهیم  تنها  نه  ما 
این  بلکه  کنیم،  استفاده  افغانستان  تاریخی  پیشینه ی 

کشور را به سوی فاجعه خواهیم برد.

نقش افغانستان در تغییر جهان 

افغانستان نقش علمی مهمی نیز در 
جهان آن روزگار بازی می کرد. در 
دوره ی تیموریان، قدرت سیاسی -
 نظامی افغانستان با قدرت علمی 
هم آمیخته شد. والیت هرات به 
عنوان پایتخت تیموریان، شاهد 
حضور گسترده ی دانشمندان و 
هنرمندان بود. به عنوان نمونه، یکی 
از سبک های مهم نقاشی به نام مکتب 
هرات در دوره ی حاکمیت شاهرخ 
میرزا در هرات رقم خورد. 


