
سال یازدهم   شماره مسلسل 3179   سه شنبه 5 سنبله 1398   قيمت 20 افغاني

۷۲ هزار نیرو
امنیت انتخابات را تأمین می کنند

صفحه 3

وزارت امور داخله هم چنان می گوید که در پالن امنیتی انتخابات به 
کمیسیون های انتخاباتی از تأمین امنیت ۴ هزار و ۹۴۲ مرکز رأی دهی 
اطمینان داده شده است. به گفته نصرت رحیمی، نیروهای امنیتی، 
این  امنیت  تا  گرفته اند  کامل  آماده گی  استخباراتی کشور  و  دفاعی 

هزینه برگزاری انتخابات ششم میزان ۱۴۹ میلیون دالر تعیین شده است. 

مستقل  کمیسیون  سخنگوی  یک  اما  کنند.  تأمین  را  مراکز  شمار 
انتخابات، رقم مراکز رأی دهی که از تأمین امنیت آن به این کمیسیون 
اطمینان داده شده است را پنج هزار و 3۷3 مرکز اعالم کرده است. 

بین آمارهای این دو نهاد ۴3۲ مرکز تفاوت وجود دارد.

صفحه 6

سخن دان، شیرمرد و خردمند
کارشیوه استفاده 

از بایومتریک 
هنوز هم تدوین 

نشده است

3

نه غنی،  امین 
است ،  نه امریکا، 

شوروی

۴

وزیر معارف: برای محو بی سوادی به حشر 
عمومی نیاز است

معارف  وزارت  سرپرست  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسر 
کشور از بی سودای رنج می برند و برای نابودی 

این پدیده به حشر عمومی نیاز است.
محمدمیرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، 
این سخنان را روز دوشنبه، چهارم سنبله، در 
مراسم گرامی داشت از روز بین المللی سواد در 
کابل مطرح کرده است. او گفته است که جامعه 
مدنی، فعاالن رضاکار، نهادها، مؤسسات همکار 
بی سوادی  ریشه کن سازی  امر  در  باید  مردم  و 
وزارت معارف را یاری رسانند. سرپرست وزارت 
وزارت  این  محوری  برنامه های  از  یکی  معارف 
راه های  بردن  بین  از  معارف«  »دهه  در  را 
است.  کرده  تعریف  بی سوادی  به  بازگشت 
معارف  وزارت  پیشنهاد  به  افغانستان  حکومت 
۱۰ سال پیش رو را دهه معارف نام گذاری کرده 
که  می گویند  معارف  وزارت  مسووالن  است. 
و  معارف  رو  پیش   ده سال  در  تا  در تالش اند 

نهادهای آموزش و پروش را توسعه دهند.

با این حال، سرپرست وزارت معارف در برنامه ای 
که به مناسبت گرامی داشت از روز بین المللی 
زنان  برای  کانادا  زنان  مؤسسه  توسط  سواد 
برای  قابلیتی  را  سواد  شد،  برگزار  افغانستان 
تغییر مثبت در زنده گی هر فرد توصیف کرد. 
بی سوادی  محو  برای  معارف  »وزارت  او گفت: 
براساس  بلکه  نوشتن،  و  روی خواندن  تنها  نه 
این تعریف برای تقویت قابلیت تغییر مثبت کار 

می کند.«
افغانستان از معدود کشورهایی است که شمار 
رغم  به  می برند،  رنج  بی سوادی  از  که  کسانی 
کوشش های بسیار هم چنان بلند است. از عوامل 
تدوام  کشور،  شهروندان  ماندن  بی سواد  اصلی 
خدمات  ارایه  کمبود  و  ساله  چهل  جنگ های 

آموزش و پرورش خوانده می شود.
ده  نام گذاری  با  معارف  وزارت  دیگر،  جانب  از 
تالش  معارف،  دهه  عنوان  به  پیش رو  سال 
در  را  بی سواد  افراد  شمار  و  سطح  تا  می کند 

کشور کاهش دهد.

از وقوع ده انفجار در شهر 
کابل جلوگیری شد

امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
است  کرده  اعالم  توییتی  در  افغانستان  امور صلح  در 
از نیروهای  از توافق صلح هم چنان  که کشورش پس 

امنیتی افغان حمایت می کند.
گزارش  به  واکنش  در  را  اظهارات  این  خلیل زاد 
نقل  به  رویترز  است.  کرده  مطرح  رویترز  خبرگزاری 
از منابع طالبان گزارش کرده است که امریکا پس از 
توافق صلح با طالبان حمایت خود را از نیروهای امنیتی 
افغان به عنوان بخشی از توافق نهایی صلح، قطع خواهد 
کرد. خلیل زاد این گزارش را »نادرست« خوانده و تأکید 

کرده است که اسیر »پروپاگندا« نباید شد.
خلیل زاد در ادامه گفته است: »ما اکنون و پس از هرگونه 
توافق با طالبان از نیروهای افغان حمایت خواهیم کرد. 
همه ی طرف ها اتفاق نظر دارند که آینده افغانستان در 

مذاکرات میان افغانی مشخص خواهد شد.«
دور نهم مذاکرات امریکا و گروه طالبان روز پنج شنبه 
هفته گذشته در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد. انتظار 
می رود که دو طرف در این دور به توافق نهایی صلح 

دست یابند.
مذاکرات  این  که  کرده اند  اعالم  طالبان  منابع 
هیأت  میان  مشورت  هدف  به  گذشته  یک شنبه شب 
مذاکره کننده متوقف شده و پس از مشورت های الزم 

این مذاکرات از سر گرفته می شود.
جزییات مذاکرات امریکا و گروه طالبان تاکنون رسانه ای 
نشده است. به همین دلیل گزارش های ضدونقیض از 
این دور مذاکرات به نشر می رسد. پیش تر شبکه خبری 
الجزیره از توافق امریکا و گروه طالبان روی یک دوره 
از سوی  این گزارش  بود.  داده  ماهه خبر  عبوری ۱۴ 

خلیل زاد و نماینده طالبان رد شد.

خلیل زاد: 
پس از توافق با طالبان نیز از 

نظامیان افغان حمایت می کنیم

نیروهای امنیتی و دفاعی 
توانایی دفاع مستقالنه را 

دارند؟

بازی کج دارومریز کمیسیون 
انتخابات

۷
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به بهانه هفتادوپنج ساله گی استاد رهنورد زریاب

۸صبح، کابل: نیروهای مشترک امنیتی با اجرای 
یک عملیات در ولسوالی ده سبز والیت کابل، ۱۰ 
کرده اند.  خنثا  و  کشف  را  خودساز  بزرگ  ماین 
اجرای  برای  ماین ها  این  که  می گوید  پولیس 
و  ساخته  کابل  شهر  در  تروریستی«  »حمالت 

نگه داری می شد.  
این عملیات ساعت 6 عصر روز یک شنبه، سوم 
و  ملی  امنیت  پولیس،  نیروهای  توسط  سنبله، 
ارتش در ساحه قلعه افضل ولسوالی ده سبز کابل 

اجرا شده است.
روز  کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
۸صبح  روزنامه  به  سنبله،  چهارم  دوشنبه، 
گاز  بالون  نُه  عملیات،  این  نتیجه  در  که  گفت 
۱۰ کیلویی و یک بشکه ی ۱6 لیتره پر از مواد 

انفجاری کشف و خثنا شده است.
یک  در  ماین های دست ساخت  این  او،  گفته  به 
ولسوالی  افضل  قلعه  در  مخروبه  دیواری  چهار 
ده سبز کابل نگه داری می شد و »تروریستان« با 
استفاده از آن برنامه اجرای »حمالت تروریستی« 
را در شهر کابل داشتند که پیش از رسیدن به 

هدف، این برنامه ی شان خنثا شد.
شهر کابل هرچند در چند روز گذشته در آرامش 
نسبی به سر می برد، اما هفته گذشته خونین ترین 
حمله انتحاری را پشت سر گذشتاند. این حمله 
که در اوایل هفته گذشته بر یک مراسم عروسی 
در غرب شهر کابل صورت گرفت، جان دست کم 
۹۲ نفر را گرفت و نزدیک به ۲۰۰ تن دیگر را 

زخمی کرد.

هرازگاهی و یا هر از سالی، توفیق دیدار این مرد میسر می شود. در گوشه ترین بخش مکروریان 
چهارم و به گفته ی پارسی گرایان، در اشکوب های فرازین یک ساختمان کهنه، نشانی استاد است. 

انگار تقدیر خلوت نویسنده و میل به گریز او از جمع را مورد توجه قرار داده است، او را به این کنار 
از کابل، از زنده گی ، از همه ، جای داده است.



وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  کابل:  8صبح، 
ملی اذعان می کند که طالبان شاهراه ها را به منبع 

عایداتی برای شان تبدیل کرده اند.
در  سنبله،  چهارم  دوشنبه،  روز  عبداهلل  عبداهلل 
امنیت  که  کرد  تأکید  وزیران  شورای  نشست 
شاهراه ها باید هرچه زودتر تأمین شود. او ادامه داد: 
»امنیت شاهراه ها که در این اواخر حوادث زیادی 
صورت می گیرد و از سوی دیگر طالبان با استفاده 
از فرصت شاهراه های بزرگ را به یک منبع عایداتی 

تبدیل کرده اند.«
این مقام حکومتی در حالی از تبدیل شدن شاهراه ها 
ابراز  برای »مخالفان حکومت«  عایداتی  منبع  به 
نگرانی و به آن اعتراف می کند که گروه طالبان 
در برخی از والیت ها و مسیر شاهراه ها ایست های 
والیت  از  گزارش ها  است.  کرده  ایجاد  بازرسی 
جوزجان، برخی ساحات بلخ، غزنی، فراه و بادغیس 
حاکی از آن است که گروه طالبان به صورت عملی 

دست به »اخاذی« در مسیر شاهراه ها می زند.
از جانب دیگر، عبداهلل عبداهلل در این نشست از 
تأسف  و  نگرانی  ابراز  غیرنظامیان  تلفات  افزایش 
کرد. به گفته رییس اجرایی، در سال جاری تلفات 
در  باید  و  یافته  افزایش  کشور  در  غیرنظامیان 
اجرای عملیات نظامی دقت شود. ظاهراً مخاطب 
مسووالن  و  مقام ها  اجرایی،  رییس  سخنان  این 
امنیتی است و اشاره او نیز به تلفات غیرنظامیان 
و نیز قربانیان عملیات نیروهای دولتی بوده است. 
با این حال، او تأکید کرد: »مردم عزیز ما که در 
دفاع از دولت و نظام قرار دارند و شرایط دشواری 
باالی شان تحمیل شده است، نباید قربانی عملیات 

در  سعودی  عربستان  مقام های  کابل:   8صبح، 
جریان سفر رییس جمهور غنی به این کشور، از 
انتخابات افغانستان اعالم حمایت  پروسه صلح و 
سفر  یک  در  که  غنی  محمداشرف  است.  کرده  
رسمی روز شنبه، دوم سنبله، به عربستان سعودی 
رفته بود، با مقام های این کشور دیدار کرد. محور 
بحث و گفت وگوهای مقام های افغان و عربستان 
سعودی را روابط دوجانبه، پروسه صلح افغانستان، 
انتخابات ششم میزان و گسترش روابط اقتصادی 

میان دو کشور، تشکیل می داد.
ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه ای گفته است 
عربستان  شاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  ملک  که 
سعودی، در دیداری با محمداشرف غنی که شام 
روز دوشنبه انجام شد، ضمن محکومیت حمله های 
انتحاری و انفجاری در افغانستان بر غیرنظامیان، 
گفته است که کشورش از روند صلح به رهبری 

دولت افغانستان حمایت می کند.
طبق اعالمیه ارگ ریاست جمهوری، ملک سلمان 
از جانب دیگر انتخابات ریاست جمهوری را برای 
و  افغانستان مهم خوانده  تعیین سرنوشت مردم 
نیز گفته است که این انتخابات زمینه صلح پایدار 
انتخابات ریاست  افغانستان فراهم می کند.  را در 

غیردقیق شوند.« عبداهلل عبداهلل در این نشست از 
چند عملیات نیروهای دولتی نیز نام برد که در آن 

به غیرنظامیان تلفات وارد شده بود. 

صلح و انتخابات 
عبداهلل عبداهلل در نشست شورای وزیران در مورد 
پروسه صلح نیز گفت که مذاکره مستقیم میان 
دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز نشده است، اما 
تالش ها برای کامیابی مذاکرات صلح جریان دارد. او 
افزود: »طالبان باید درک کنند که با قتل و کشتار 
مردم بی گناه هیچ چیزی حاصل شان نمی شود.« او 
هم چنان از گروه طالبان خواست تا به درخواست 
مردم افغانستان پاسخ مثبت دهد و هرچه زودتر 

برای آغاز گفت وگوهای صلح با دولت آماده شود.
موضوعات  از  یکی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اشاره  آن  به  عبداهلل  عبداهلل  که  بود  دیگری 
باید  انتخاباتی  کمیسیون های  که  گفت  او  کرد. 
مطابق خواست نامزدان و شهروندان کشور تمام 
آماده گی های الزم را برای برگزاری انتخابات شفاف، 

مستقل و عادالنه روی دست بگیرند. 
ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
میزان برگزار شود. به شمول عبداهلل و غنی هژده 
نفر در این انتخابات نامزد بودند. با پیوستن زلمی 
این  انتخاباتی »دولت ساز« شمار  با دسته  رسول 

نامزدان به هفده نفر کاهش یافت.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که حدود ۹.۵ 
میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی برای شرکت در 
این  هزینه  کرده اند.  نام نویسی  پیش رو  انتخابات 

انتخابات ۱۴۹ میلیون دالر تعیین شده است.

جمهوری قرار است در ششم میزان برگزار شود. 
آماده گی برای برگزاری این انتخابات با تالش های 

صلح هم زمان شده است.
در  دولت  وزیر  الجبیر،  احمد  بن  عادل  هم چنان 
امور خارجه عربستان سعودی، در دیدار با رییس 
جمهور غنی تأکید کرده است که کشورش از روند 
صلح افغانستان و انتخابات حمایت می کند و آماده  

هرنوع همکاری در این خصوص است.
از جانب دیگر، محمداشرف غنی خواهان گسترش 
روابط دو کشور شده و از عربستان سعودی خواسته 
و  تجارت  توسعه،  اقتصاد،  در بخش های  تا  است 
ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان افغانستان 
در خاک عربستان همکاری کند. رییس جمهور 
غنی در این دیدارها از خطر روز افزون افراطیت و 
تروریسم هشدار داده و گفته است که این پدیده 
برای افغانستان، منطقه و جهان یک خطر جدی به 
حساب می رود و نیاز است تا علیه آن به صورت 

مشترک اقدام شود.
به  دوم سنبله،  روز شنبه،  که  محمداشرف غنی 
عربستان سعودی رفته بود، پس از دیدار و مالقات 
با مقام های این کشور صبح روز دوشنبه، چهارم 

سنبله، به کابل بازگشت.

عبداهلل: گروه طالبان شاهراه ها را به منبع 
عایدات خود بدل کرده است

عربستان سعودی از »صلح و انتخابات« افغانستان 
اعالم حمایت کرد

چهار نفر در یک رویداد 
ترافیکی در ننگرهار

 جان دادند

نیروهای دولتی ۱۵ نفر 
را از یک زندان طالبان در 

کندز آزاد کردند

ترافیکی در  نفر در یک رویداد  8صبح، کابل: چهار 
ولسوالی مومنددره والیت ننگرهار جان دادند.

این رویداد ترافیکی که ناشی از برخورد یک موتر نوع 
»دادسن« با یک موتر نوع کروال بوده است، ساعت ده 
پیش از چاشت روز دوشنبه، چهارم سنبله در منطقه 

»غزگ« ولسوالی مومنددره به وقوع پیوسته است.  
روزنامه  به  ننگرهار  والی  عطااهلل خوگیانی، سخنگوی 
۸صبح گفت که سه نفر دیگر نیز در این رویداد زخم 

برداشته اند.
موتر  و  تورخم  به سمت  نوع کروال  موتر  او،  گفته  به 
در  ننگرهار  والیت  مرکز  به سمت جالل آباد،  دادسن 
رویداد  این  در  کردند.  برخورد  باهم  که  بود  حرکت 
اما  داده اند،  جان  کروال  موتر  سرنشین  سه  و  راننده 

زخمیان این رویداد سرنشینان موتر دادسن هستند.
سخنگوی والی ننگرهار افزود که زخمیان این رویداد 

برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.
علت وقوع این رویداد ترافیکی بی احتیاطی راننده گان 

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

وزارت صحت عامه در پنجم سرطان اعالم کرد که در 
جریان شش ماه گذشته، نزدیک به چهار هزار حادثه 
این  پی  در  و  شده  ثبت  کشور  سراسر  در  ترافیکی 
حوادث، ۳۲۲ نفر جان باخته اند و دست کم ۲۰ هزار 

نفر دیگر زخم برداشته اند.

8صبح، کابل: نیروهای مشترک امنیتی با اجرای یک 
عملیات تصفیه ای، ۱۵ نفر را از یک زندان گروه طالبان 

در ولسوالی امام صاحب والیت کندز آزاد کرده اند.
قول اردوی ۲۱۷ پامیر اعالم کرده است که این عملیات 
یک شنبه شب گذشته اجرا شده است. این عملیات از 
ملی  امنیت   »۰۹« قطعه  و  کماندو  نیروهای  سوی 
این  است.  شده  گذاشته  اجرا  به  مشترک  صورت  به 
قول اردو هم چنان گفته است که در این عملیات یک 
زندان گروه طالبان منهدم شده و مقدار زیادی سالح 
افتاده  امنیتی  نیروهای  به دست  این گروه  و مهمات 
امنیتی و غیرنظامیان  نیروهای  است. زندانیان شامل 

می شود.
است  نگفته  دقیق  به صورت  پامیر  قول اردوی ۲۱۷   
گروه  زندانیان  میان  در  غیرنظامیان  از  تعداد  که چه 
طالبان قرار داشته اند. پیش از این نیز نیروهای امنیتی 
زندان گروه طالبان عملیات  بر چند  در والیت کندز 

کرده بودند.
نهادهای امنیتی در ماه های پسین از شکستن چندین 
زندان گروه طالبان در والیت های مختلف خبر داده اند. 
روزنامه ۸صبح  به  هژدهم جوزا  در  ملی  دفاع  وزارت 
بیش  این طرف  به  امسال  ماه حمل  از  بود که  گفته 
۳۰۰ غیرنظامی و نظامی را از زندان های طالبان آزاد 
در  طالبان  گروه  زندان های  در  افراد  این  کرده اند. 
فاریاب، غور، کندز، غزنی، زابل، هلمند و  والیت های 

پکتیا نگهداری می شدند.
بدرفتاری  از  گزارشی  در  متحد  ملل  سازمان  پیش تر 
طالبان با افراد در بند این گروه خبر داده بود. به گفته 
این سازمان، گروه طالبان ضمن شکنجه زندانیان، در 
مواردی آن ها را کشته است. گروه طالبان اما گزارش 
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد را رد کرده و 

آن را مغرضانه خوانده است.
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تالش هایی  از  منطقه ای  قدرت های  از  برخی  که  می رسد  نظر  به 
نظر  به  راضی  می گیرد،  چندان  صورت  جنگ  ختم  برای  که 
می کند  تالش  که  بود  نوشته  باری  خلیل زاد  سفیر  نمی  رسند. 
ختم  آن  از  هدف  که  تالش هایی  با  هم  را  منطقه ای  قدرت های 
هم چنان  قدرت ها  این  از  شماری  ولی  کند،  است،  هم سو  جنگ 
ایجاد  هم سویی میان   برای  باقی مانده اند. تالش هایی که  ناراضی 
است.   داده  نتیجه  حدودی  تا  گرفت،   صورت  بزرگ  قدرت های 
چین،  روسیه و ایاالت متحده در حال حاضر موضع واحد دارند. 
افغانستان  مورد  در  امریکا  از سیاست های  در گذشته  که  روسیه 
برای  ایاالت متحده  علنی می کرد،  امروز حامی تالش های  انتقاد 
ناتو  نیروهای  تدریجی  روسیه خواستار خروج  است.  پایان جنگ 
که  است  دلیل  همین  به  و  بود  افغانستان  جنگ  سیاسی  حل  و 
پیوسته  تالش ها  این  به  هم  چین  می کند.  همکاری  واشنگتن  با 
نماینده گان چین و روسیه دیدار  با  بار  است. آقای خلیل زاد،  دو 
کرد. در پایان این دیدارها، اعالمیه های مشترک صادر شد و تمام 

شرکت کننده گان روی موضع واحد توافق کردند. 
برای هم آهنگ سازی نیروهای داخلی هم آقای خلیل زاد تالش های 
جدی انجام داد. آقای خلیل زاد در آخرین سفرش به کابل، بین 
سیاست مداران  و  رییس  جمهور  غنی  کرزی،  حامد  دفترهای 
فهرست  مورد  در  داخلی  اجماع  تا  بود  رفت و آمد  در  غیرپشتون 
تا حدودی  که  نظر می رسد  به  بیاید.  وجود  به  مذاکره کننده گان 
این اجماع به میان آمده است. برخی از سیاست مداران هنوز هم 
از  شماری  و  دارند  مالحظه  مذاکره کننده گان  فهرست  مورد  در 
نارضایتی  ابراز  مذاکره کننده گان  نام های  نشدن  اعالم  از  جهت ها 
زمینه  این  در  اجماع  تا حدی  که  می رسد  نظر  به  ولی  کرده اند؛ 
حاصل شده است. گفت وگوها روی در نظر گرفتن مالحظات برخی 
به  سیاست مداران  از  شماری  دارد.  جریان  نیز  سیاست مداران  از 

این باور اند که آنان سهم قابل توجه در هیأت ندارند. 
جنگ  سیاسی  حل  روی  جدی  توافق  منطقه  سطح  در  ولی 
اجماع  منطقه ای،  توافق  نبود  است.  نیامده  وجود  به  افغانستان 
داخلی را هم صدمه می زند. تمام قدرت های بزرگ و شخص آقای 
نامتعارف قدرت های منطقه ای در  نفوذ  خلیل زاد در مورد میزان 
سفیر  خلیل زاد  آقای  دارد.  افغانستان، آگاهی  قدرت  مناسبات 
ایاالت متحده در کابل بود و بیش از هر دیپلومات دیگر امریکایی 
قدرت  مناسبات  در  منطقه ای  قدرت های  نفوذ  که  می داند 
به حدی گسترده  نفوذ  این  است.  تا چه حد گسترده  افغانستان 
تأثیر گذاشته  است که روی اجماع داخلی در مورد یک موضوع 
می تواند. واقعیت دیگر این است که تأثیر تحوالت افغانستان روی 
قدرت  به  است.  زیاد  بسیار  آن  برعکس  و  منطقه ای  قدرت های 
در  هند  دشمنان  که  شد  سبب  افغانستان،  در  طالبان  رسیدن 
قدرت  کشمیر  در  هند  ضد  شورش  شوند،   پایگاه  صاحب  این جا 
پیکره های  نابودی  با  و  شود  اختطاف  هندی  هواپیمای  بگیرد،  
جنوب  در  مذهبی  تنش  طالبان،  توسط  بامیان  در  بودا  بی نظیر 
آسیا به وجود بیاید. طالبان حتا یک بار تا مرز رویارویی نظامی 
توسط  ایرانی  دیپلمات های  زمان  آن  در  رفتند.  پیش  ایران  با 
تفنگ داران وفادار به طالبان در شهر مزار شریف به قتل رسیدند. 
اگر میان جی گری سازمان ملل متحد نبود، شاید ایران و طالبان 
محدود  درگیری های  هم  آن  با  می شدند،  نظامی  تقابل  فاز  وارد 

نظامی در آن زمان رخ داد. 
اگر یک  بسیار مهم است.  به همین دلیل است که نقش منطقه 
دست  حتماً  باشد،  ناراضی  روند  کل  از  سیاسی  نیروی  یا  گروه 
اتحاد به کشورهایی می دهد که نسبت به تالش های پایان جنگ 
مالحظه دارند. در آن صورت جنگ دوام می کند. اگر یک نیروی 
کوچک هم از روند حل سیاسی جنگ بیرون بماند، حتماً متحد 
منطقه ای پیدا می کند. پژوهش ها نشان می دهد که پول کالن هم 
برای دوام جنگ در افغانستان نیاز نیست. بنابراین در دیپلماسی 
جا  منطقه ای  ایجاد هم گرایی  باید  بزرگ  قدرت های  پایان جنگ 
داشته باشد. باید کاری شود که اجماع داخلی،  اجماع منطقه ای 
بیاید.  میان  به  جنگ  سیاسی  حل  روند  روی  جهانی  اجماع  و 
ثبات گذشته ی افغانستان هم مدیون اجماع قدرت های منطقه ای، 
 جهانی و نیروهای داخلی بود. حاال هم وقتی ثبات به میان می آید 
وجود  اجماع   افغانستان  مورد  در  منطقه  و  جهان  سطح  در  که 

داشته باشد. 

لزوم شکل گیری اجماع 
در منطقه
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مانده،  باقی  رأی دهی  روز  به  دیگر  ماه  یک  تنها  آن که  با 
کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم کارشیوه استفاده از 
دستگاه های انگشت نگاری را نهایی نساخته است. مسووالن 
این کمیسیون می گویند، چگونه گی استفاده از دستگاه های 
انگشت نگاری را به گونه کامل در نشست های عمومی مطرح 
از این فناوری  اما کارشیوه ای ویژه برای استفاده  کرده اند، 

در انتخابات ریاست جمهوری تا کنون تدوین نشده است.
کمیسیون  بایومتریک  بخش  مسوول  بارکزی،  ذبیح اهلل 
صحبت  در  سنبله  چهارم  دوشنبه،  روز  انتخابات  مستقل 
با روزنامه ۸صبح گفت، چگونه گی استفاده از دستگاه های 
انگشت نگاری در نشست ها و کارشیوه های مختلف توضیح 
داده شده است، اما یک طرزالعمل جداگانه برای استفاده از 
فناوری انگشت نگاری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 

تدوین نشده است. 
هر چند از این پیش مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
استفاده از دستگاه های انگشت نگاری را توضیح داده اند، اما 
آنان در نشست های متفرقه  نیست.  آنان کامل  توضیحات 
گفته اند که در ششم میزان ۳۹هزار و ۵۴۴ دستگاه برای 
ثبت مشخصات نُه میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۸۳ رأی دهنده 
به کار خواهد رفت. آنان هم چنان توضیح داده اند که این 
شد  خواهد  توزیع  رأی دهی  محل  هزار   ۳۰ در  دستگاه ها 
تدابیر  برای  اضافی  دستگاه  یک  رأی دهی  مرکز  هر  در  و 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  می شود.  گذاشته  احتیاطی 
در  را  دستگاه ها  این  توسط  زنان  عکس  گرفتن  انتخابات 
دو  که مشخصات  افزوده اند  و  دانسته  الزامی  میزان  ششم 
شصت رأی دهنده گان  با عکس چهره، مشخصات شناس نامه 
رأی دهنده گان   شناس نامه  عقب  در  شده  نصب  استیکر  و 
سخنگویان  شد.  خواهد  انگشت نگاری  دستگاه های  درج 
این کمیسیون تاکید کرده اند که تالش خواهند کرد انتقال 
انگشت نگاری  دستگاه های  از  رأی دهنده گان   داده های 

انتخابات«  امنیتی  امور داخله می گوید که »پالن  وزارت 
به صورت جامع تهیه و با کمیسیون های انتخاباتی شریک 
شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، 
روزنامه ۸صبح گفت که  به  روز دوشنبه، چهارم سنبله، 
مسلح  نیروی  هزار   ۷۲ حدود  امنیتی،  پالن  این  طبق 
برای تأمین امنیت روز انتخابات در سراسر کشور گماشته 
می شوند. او تصریح کرد که این نیروها متشکل از پولیس، 
ارتش و امنیت ملی هستند. رحیمی خاطرنشان ساخت 
تأمین  برای  نیز  خارجی  نیروهای  از  نیاز  صورت  در  که 
او،  گفته  به  گرفته خواهد شد.  کار  انتخابات  روز  امنیت 
این هماهنگی از پیش با نیروهای ماموریت حمایت قاطع 

انجام شده است.
حدود  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  معلومات  طبق 
نیز برای تالشی در محالت رأی دهی زنانه  ۱۰ هزار زن 
برای  که  گفت  رحیمی  نصرت  شد.  خواهند  استخدام 
استخدام این شمار زن برای تالشی هماهنگی الزم بین 
وزارت امور داخله، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل 
زنان،  امور  وزارت  پیش تر  است.  شده  انجام  انتخابات 
شمار زنانی را که برای تالشی در محالت رأی دهی زنانه 

استخدام خواهند شد، نزدیک به ۲۵ هزار نفر اعالم کرده بود. 
در محالت رأی دهی زنانه در انتخابات های گذشته نیز از زنان 

در بخش تالشی استفاده شده است.
امنیتی  پالن  در  که  می گوید  هم چنان  داخله  امور  وزارت 
انتخابات به کمیسیون های انتخاباتی از تأمین امنیت ۴ هزار 
گفته  به  است.  داده شده  اطمینان  رأی دهی  مرکز  و ۹۴۲ 
نصرت رحیمی، نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور 
آماده گی کامل گرفته اند تا امنیت این شمار مراکز را تأمین 
انتخابات، رقم  اما یک سخنگوی کمیسیون مستقل  کنند. 
کمیسیون  این  به  آن  امنیت  تأمین  از  که  رأی دهی  مراکز 
اطمینان داده شده است را پنج هزار و ۳۷۳ مرکز اعالم کرده 
است. بین آمارهای این دو نهاد ۴۳۲ مرکز تفاوت وجود دارد.

میرزامحمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل 
انتخابات، روز گذشته به روزنامه ۸صبح گفت که کمیسیون 
امنیتی  نهادهای  از  پیش  ماه  پنج  انتخابات حدود  مستقل 
خواسته بود تا »پالن امنیتی انتخابات« را برای تأمین امنیت 
تنظیم  رأی دهی در سراسر کشور  مرکز  از هفت هزار  بیش 
کنند. حق پرست افزود که نهادهای امنیتی پس از بررسی و 
ارزیابی این مراکز به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داد 

که از میان بیش از هفت هزار مرکز رأی دهی تنها قادر به 
تأمین امنیت ۵ هزار و ۳۷۳ مرکز هستند. او گفت که به 
این ترتیب، بیش از یک ونیم هزار مرکز رأی دهی از برنامه 
آن ها  در  بود  قرار  قباًل  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
میرزامحمد حق پرست  برگزار شود، خارج شد.  انتخابات 
یادآوری کرد که کمیسیون مستقل انتخابات حاال در نظر 
دارد انتخابات را تنها در مراکزی برگزار کند که نهادهای 
امنیتی از امنیت آن ها به این کمیسیون اطمینان داده اند. 
معلومات کامل درباره مراکز رأی دهی که در »پالن امنیتی 
دست  در  کنون  تا  است،  شده  گزارش  بسته  انتخابات« 
نیست. با این حال، میرزامحمد حق پرست به صورت کلی 
گفت که بیش تر مراکز بسته رأی دهی در والیات هلمند، 
و  غربی  دیگر  والیت  چند  و  فراه  قندهار،  کندز،  غزنی، 
شمالی کشور موقعیت دارد. حق پرست افزود که قرار است 
به مراکزی  تا چند روز دیگر  انتخاباتی  انتقال مواد  روند 

رأی دهی که باز گزارش شده است، آغاز شود. 
از  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در  امنیتی  نهادهای 
تأمین امنیت ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی به کمیسیون 
مستقل انتخابات اطمینان داده بودند. برای تأمین امنیت 

این انتخابات در ۳۳ والیت بیش از ۵۰ هزار نیروی امنیتی 
مراکز  این  از  شماری  وجود،  این  با  بودند.  شده  گماشته 

رأی دهی در روز انتخابات بسته گزارش شده بود.
برگزار  امسال  میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  غنی  محمداشرف  شمول  به  انتخابات،  این  در  می شود. 
عبداهلل عبداهلل، هفده نفر نامزد هستند. زلمی رسول نیز که 
قباًل نامزد این انتخابات بود، به تازه گی به نفع غنی از نامزدی 

خود انصراف داده است. 
دالر  میلیون   ۱۴۹ میزان  ششم  انتخابات  برگزاری  هزینه 
تعیین شده است. وزارت مالیه گفته است که ۹۰ میلیون دالر 
از بودجه این انتخابات را خود حکومت افغانستان پرداخت 
می کند. تا اکنون امریکا ۲۹ میلیون دالر و بریتانیا نیز هشت 

میلیون پوند برای برگزاری این انتخابات کمک کرده اند.
انتخابات  از  نظارت  برای  هنوز  بین المللی  ناظر  نهادهای 
ششم میزان اعتبارنامه نگرفته اند. نهادهای ناظر داخلی اما 
می گویند که برای نظارت از این انتخابات بودجه ندارند. این 
در حالی است که نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین المللی 
برای برگزاری شفاف این انتخابات بسیار مهم توصیف شده 

است.

از دستگاه ها بدون چارچ در اختیار آنان قرار گرفت. سرانجام 
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که آرای بدون 
بایومتریک شده را نیز معتبر بشمارد. این تصمیم کمیسیون 
نامزدان  گسترده  اعتراضات  و  راه پیمایی ها  با  انتخابات 
پارلمانی و احزاب سیاسی روبه رو شد. سر انجام نتایج نهایی 
انتخابات پارلمانی پس از شش ماه تاخیر در اواخر ماه ثور 

۱۳۹۸ اعالن شد. 
در کنار این نارسایی ها و استفاده نشدن دستگاه ها در همه ی 
مراکز رأی دهی، شماری از دستگاه های انگشت نگاری پس 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  شد.  مفقود  رأی دهی  روز  از 
انتخابات از این پیش تایید کرده اند که بیش از ۵۰۰ دستگاه 
اما  است.  شده  مفقود  آن  وسایل  با  همراه  انگشت نگاری 
نهاد تیفا که از ناظران انتخابات است، ادعا کرد که میزان 
این  به  توجه  با  از سه هزار می باشد.  باالتر  این دستگاه ها 
که  دارند  تاکید  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  موارد، 
کمیسیون مستقل انتخابات هرچه زودتر کارشیوه استفاده 
پی آمدهای  حل  راه های  و  انگشت نگاری  دستگاه های  از 
احتمالی آن را نهایی سازند. از این پیش، نامزدان انتخابات 
تاکید کرده اند که  نیز  ریاست جمهوری و احزاب سیاسی 
چگونه گی استفاده از دستگاه های انگشت نگاری باید پیش 

از برگزاری انتخابات روشن شود. 

استفاده از فناوری انگشت نگاری چگونه الزامی شد؟ 
از  پس  انتخابات،  در  انگشت نگاری  فناوری  از  استفاده 
راه پیمایی های گسترده احزاب سیاسی در کابل و شماری 
از والیت های کشور در قانون انتخابات جا گرفت. احزاب و 
جریان های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 
۱۳۹۷ با انتقاد از روند برگزاری انتخابات استدالل داشتند 
که برخورد کمیسیون مستقل انتخابات با آرای مردم شفاف 
کارکردهای  از  نظارت  برای  موثر  مکانیزم  هیچ  و  نیست 

گونه ی  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مرکزی  سیستم  به 
»آنالین« صورت گیرد، اما در صورت نبود امکانات الزم این 
داده ها پس از روز رأی دهی به گونه ی آفالین به سرَور انتقال 

خواهد شد. 
با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات به این باور اند که 
هنوز هم جزییات کامل استفاده از این دستگاه ها در اختیار 
ناظر  نهادهای  مسووالن  است.  نگرفته  قرار  رأی دهنده گان  
چند  یا  یک  در  که  صورتی  در  می گویند،  انتخابات  روند  بر 
مرکز رأی دهی از دستگاه های انگشت نگاری به دالیل مختلف 
استفاده نشود، سرنوشت آرای رأی دهنده گان چه خواهد شد. 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
افغانستان )فیفا( بر تدوین یک »کارشیوه ویژه« برای استفاده از 
دستگاه های انگشت نگاری تاکید کرد و گفت: »به یک کارشیوه 
واضح از چگونه گی استفاده از دستگاه های انگشت نگاری نیاز 
است و کمیسیون مستقل انتخابات باید از همین اکنون یک 

راه کار روشن در این زمینه داشته باشد.« 
می دهند،  هشدار  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  مسووالن 
یک  با  دستگاه ها  این  از  استفاده  چگونه گی  که  صورتی  در 
کارشیوه مشخص توضیح داده نشود، چالش های پساانتخاباتی 
۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته تکرار خواهد شد؛. چالش ها و 

کشمکش هایی که بیش از شش ماه ادامه یافت.
برگزاری  از  پیش  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیش  این  از 
انتخابات  پارلمانی سال گذشته اعالم کرده بود که  انتخابات 
انگشت نگاری به گونه »آفالین« و  از دستگاه های  با استفاده 
استفاده از فهرست رأی دهنده گان برگزار می شود و تنها آرای 
بایومتریک شده مدار اعتبار خواهد بود. اما در روز رأی دهی 
به سبب کم کاری و نارسایی های کارکنان پیشین کمیسیون 
در  رأی دهنده گان  همه ی  مشخصات  انتخابات،  مستقل 
با  کمیسیون  کارمندان  از  نشد. شماری  ثبت  دستگاه ها  این 
چگونه گی استفاده از این دستگاه ها آشنایی نداشتند و شماری 

آنان  نیست.  فناوری ممکن  از  استفاده  بدون  این کمیسیون 
هم چنان بر تغییر نظام انتخابات و استفاده از فناوری نوین در 

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاکید داشتند. 
اعتراض احزاب و جریان های سیاسی در ماه سنبله سال گذشته 
آغاز شد و پس از تعدیل برخی از ماده های قانون انتخابات در 
ماه دلو ۱۳۹۷ پایان یافت. هواداران احزاب سیاسی هم چنان 
از  استفاده  و  تقلب  از  جلوگیری  راه  یگانه  که  داشتند  ادعا 
شناس نامه های تقلبی در انتخابات، می تواند استفاده از فناوری 

انگشت نگاری باشد. 
انتخابات  قانون  ماده های  از  برخی  راه پیمایی ها،  این  پی  در 
تعدیل یافت و استفاده از فناوری انگشت نگاری در انتخابات 
الزامی  ریاست جمهوری  انتخابات  مراحل  تمامی  و  پارلمانی 
با این حال، در فقره دوم ماده نوزدهم قانون تعدیل  گردید. 
یافته انتخابات به استفاده و تدوین یک کارشیوه ویژه استفاده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  انگشت نگاری  دستگاه های  از 
پیش رو اشاره شده و آمده است: »کمیسیون مکلف است به 
منظور تسریع پروسه انتخابات و تامین شفافیت، تدابیری را 
اتخاذ نمایند که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت 
با  مربوطه  و تشخیص رأی دهنده گان  مطابق طرزالعمل  نام 
طور  بایومتریک  تکنولوژی  و  الکترونیک  سیستم  از  استفاده 

مصون صورت گیرد.« 
تا ۳۱ روز  انتخابات ریاست جمهوری  قرار است  این همه  با 
دیگر در ششم میزان با استفاده از دستگاه های انگشت نگاری 
برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات شمار رأی دهنده گان  
انتخابات ریاست جمهوری را ۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۸۳ 
نفر اعالم کرده است. مسووالن این کمیسیون می گویند حدود 
ثبت مشخصات  برای  انگشت نگاری  دستگاه  و ۵۴۴  ۳۹هزار 
»درامالوگ«  نام  به  آلمانی  شرکت  یک  از  رأی دهنده گان  
خریداری شده است. از این میان، حدود ۲۲ هزار این دستگاه ها 

در انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز استفاده شده است.

کارشیوه استفاده از بایومتریک 
هنوز هم تدوین نشده است

۷۲ هزار نیرو، امنیت انتخابات 
را تأمین می کنند

فهیم امین

خلیل اسیر



در  طالبان  است.  یافته  تشدید  کابل  اطراف  در  جنگ 
جلریز، روستاهای متصل به شرق کابل و دهکده های 
دوردست مربوط به قره باغ در کوهدامن، عملیات  شان 
تالش های  از  بخشی  عملیات ،  این  کرده اند.  تشدید  را 

نظامی طالبان برای به زانو درآوردن کابل است. 
براساس »استراتژی قتل با هزار زخم«،  به زانو درآوردن 
کابل از طریق محاصره ی امنیتی شهر، تخریب جریان 
عادی ترافیک در شاهراه ها و عملیات های سبوتاِژی در 
داخل شهر،  کلید پیروزی شورش گری است. استراتژی 
دهه ی  شروع  در  آی اس آی  توسط  زخم  هزار  با  قتل 
در  ارتش سرخ  زانو درآوردن  به  برای  هشتاد میالدی 
افغانستان طراحی شده بود و امروز هم طالبان همان 
استراتژی را برای زمین گر کردن ناتو و فلج  کردن دولت 
افغانستان به کار می برند. تشدید جنگ در اطراف شهر 
کابل،   داخل  در  سبوتاژی  و  انتحاری  عملیات های  و 
به این هدف صورت می گیرد که در نهایت مردم عام 
بیایند و علیه نهادهای دولتی بشورند و آنان  به تنگ 
شهر  محاصره ی  هزینه ی  سازند.  وادار  تسلیمی  به  را 
نهایت مردم  را در  انفجاری  و  انتحاری  و عملیات های 
از  داعش  و  طالبان  مثل  گروه های  می پردازند.  عام 
اهداف سیاسی  به  ارعاب مردم عام می خواهند  طریق 

و ایدیولوژیک خود برسند. 
به  رییس  جمهور کنونی،  آقای غنی،  در وضعیتی که 
برگزاری انتخابات و مذاکره با طالبان از موضع رییس 
هر  از  بیش  طالبان  دارد،   اصرار  انتخابی  یک حکومت 
محاصره ی  حلقه ی  که  می کنند  تالش  دیگر  وقت 

شهرها را تنگ تر کنند. 
طالبان به احتمال زیاد در نشست اسلو خواستار تأخیر 
شد.  خواهند  آتش بس  بدل  در  انتخابات  برگزاری  در 
سخنگویان آنان به طور غیر رسمی به برخی از رسانه ها 
با  توافق  امضای  از  پس  که  گفته اند  رویترز  جمله  از 
به  افغانستان  دولتی  نیروهای  با  گروه  این  هم  امریکا 
جنگ ادامه می دهد. آنان به صراحت گفته اند، از امریکا 
از  گروه،  این  با  توافق  امضای  از  پس  که  خواسته اند 
نیروهای امنیتی افغانستان در برابر جنگ جویان طالب 
جنگ  از  بخشی  هم  موضع گیری  این  نکند.  حمایت 
نشست  در  آنان  زیاد  احتمال  به  است.  طالبان  روانی 
و  آغاز می کنند  مذاکره  به  از همین موضوع  اسلو هم 
خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات در صورت مذاکره 
می شوند. سخنگویان غیررسمی گروه طالبان هم بارها 
معنای  به  انتخابات  برگزاری  آنان  نظر  از  که  گفته اند 

تمدید جنگ برای یک دوره ی پنج ساله است. 
در مذاکرت اسلو سه  طرف اصلی شرکت می کنند: یک 
طرف طالبان است،  طرف دیگر حکومت و طرف سومی 
طالبان  سیاسی.  چهره های  و  احزاب  نماینده گان  هم 
چهره های  و  احزاب  نماینده گان  با  که  دارند  انتظار 
طالبان  هم  کنند.  پیدا  مشترک  موضع  سیاسی 
هستند  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  مخالف 
بسیاری  سیاسی.  چهره های  و  احزاب  از  برخی  هم  و 
اگر  که  اند  باور  این  به  کابل نشین  سیاست مداران  از 
شود،  محمداشرف  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات  نامزدان  دیگر  است.  آن  قطعی  برنده ی   غنی 
به  دست  جدی  صورت  به  حال  تا  جمهوری  ریاست 

جامعه ای  هر  در  عوام زده گی  یا  مردم زده گی 
خطرناک است، به ویژه زمانی  که بازار سیاست به 
در  فاعل  جای  به  مردم  که  باشد  آشفته  اندازه ای 
از  برخی  برای  مضمون  به  تبدیل  سیاسی،  بازی 
هر  آستانه  در  شوند.  فرصت طلب  سیاست مداران 
به  کاندیداها،  از  برخی  افغانستان،  در  انتخاباتی 
ناجیان  عنوان  به  را  یک  شبه می خواهند خودشان 
آن ها  فرصت طلبی  کنند.  تبدیل  افغانستان  مردم 
به اندازه ای است که حاضر اند از هیچ گونه دروغ و 

مبالغه ای دریغ نکنند.
یکی از مهم ترین مولفه های دموکراسی های رقابتی، 
داشتن برنامه های جامع نامزدان در انتخابات است. 
و  باشند  مردم  مشروعیت  منبع  که  جوامعی  در 
حکومت بر مبنای مشارکت مستقیم مردم تعیین 
گردد، نامزدان تنها برگ برنده شان را برای پیروزی، 

داشتن برنامه های توسعه محور تعریف می کنند.
در چند دور انتخابات ریاست جمهوری که در هژده 
سال گذشته در افغانستان برگزار شده است، برنامه 
مبارزات  در  غایب  بزرگ ترین  برنامه محوری،   و 
ریاست  انتخابات  نامزدان  است.  بوده  انتخاباتی 
جمهوری به جای پخش و نشر منشورهای انتخاباتی 
که حاوی برنامه های مفصل آن ها پیرامون امنیت، 
سیاست خارجی، رفاه، اشتغال زایی و... باشد، صرفاً 
به سخنرانی در میان هواداران شان بسنده می کردند 
و آن ها در وعده های شفاهی شان به مردم مسایلی را 
وعده می دادند که تطبیق آن ها زیاد ممکن به نظر 

نمی رسید.
یکی از ویژه گی های سیاست مداران پوپولیست این 
رأی دهنده گان،  توجه  جلب  برای  آن ها  که  است 
دنباله رو  کورکورانه  گونه ی  به  تا  می کنند  تالش 
توده ها گردند و چنین نگاه تقلیل گرایانه  به سیاست 
باعث گردید که به جای برنامه، قومیت تبدیل به 
رأی دهنده گان  از  زیادی  شمار  برای  معیار  یک 
پیرامون  کشور  اساسی  قانون  در  گردد.  کشور  در 
انتخابات وضاحت وجود دارد و نوعیت انتخابات در 
افغانستان از دموکراسی رقابتی سرچشمه می گیرد و 
بنا بر این نیاز است تا رقابت در چارچوب برنامه های 
هدفمند نامزدان معنا پیدا کند. تغییرات اجتماعی 
که در سال های اخیر در کشور به وجود آمده است، 
نشان می دهد که ما امروز شاهد یک شکاف نسلی 
از  مالحظه ای  قابل  شمار  و  هستیم  افغانستان  در 
جوانان، معیار انتخاب شان را بر مبنای برنامه سنجش 
می کنند. بدون شک که دموکراسی در یک کشور 
به پخته گی نمیرسد تا زمانی که سیاست مداران از 

پوپولیسم لجام گسیخته فاصله نگیرند.
ریاست  انتخابات  نامزد  هژده  میان  در  اکنون  تا 
و  انتخاباتی تدبیر  تیم  تنها  جمهوری سال ۱۳۹۸ 
توسعه به رهبری فرامرز تمنا، منشور و یا برنامه های 

مفصل خویش را در اختیار مردم قرار داده و آن ها 
را پخش و نشر کرده است. این تیم منشور آموزش، 
معارف و تحصیالت عالی را تحت نام دانایی و توانایی 
و  برابری  نام  را تحت  اجتماعی  منشور مصونیت  و 
هم چنان منشور کار و رفاه در عرصه توسعه اقتصادی، 
منشور مشارکت و هم یاری در عرصه حکومت داری، 
منشور  و  تندرستی  نام  تحت  عامه  صحت  منشور 
تکریم در عرصه حقوق و جایگاه زنان را تا اکنون به 

گونه ی مکتوب همه گانی ساخته است.
توقع می رفت تا همه ی نامزدان ریاست جمهوری به 
اتهام بستن و نثار کردن فحش به یک دیگر،  جای 
بر سر ارایه برنامه های تفصیلی شان که بتواند کشور 
تنها  می کردند.  رقابت  دهد،  نجات  بحران  از  را 
نامزدان،  آماده گی  بدون  و  میان تهی  سخنرانی های 
رقابتی  دموکراسی  یک  از  نماینده گی  نمی تواند 
جای  به  جمهوری  ریاست  نامزدان  از  برخی  کند. 
و  گردیده اند  متوسل  عوام گرایی  به  برنامه محوری، 
این شیوه جلب رأی برای پویا شدن دموکراسی اصاًل 

مناسب نیست.
از  باور بود که عوام زده گی  این  به  مرتضی مطهری 
َجوزده گی  این  است.  هم خطرناک تر  عقرب زده گی 
سیاست مدار  نیست.  افغانستان  نفع  به  سیاسی 
خردگرا کسی است که برای رأی گرفتن، شعور مردم 

را به سخره نگیرد.
فرید ذکریا در کتاب آینده آزادی، رویکرد برخی از 
سیاست مداران امریکا را زیر سوال می برد که برای 
سوءاستفاده  »مردم«  از  انتخابات  در  شدن  پیروز 
می کنند. ذکریا می نویسد: »تنها موضوع ثابت در این 
بازی مضحک، تجلیل تشریفاتی مردم امریکا است. 
امریکا  »مردم  می گویند:  پیوسته  سیاست مداران 
احمق نیستند.« حتا هنگامی که تمایل همیشه گی 
دولتی  بیش تر  و خدمات  کم تر  مالیات  به  را  مردم 
سیاست مدار  یک  که  هنگامی  می کنند.  تشریح 
می خواهند  امریکا  »مردم  می گوید:  دارد  سوالی 
بدانند« و در واقع آن سیاست مدار و احتماالً فقط آن 
سیاست مدار است که می خواهد بداند. سیاست مدار 
دیگری اعالم می کند »ما از مردم امریکا شنیده ایم« 
انگار می گوید از خدا شنیده است.«   دیدگاه فرید 
ذکریا در مورد سیاست مداران فرصت طلب امریکایی، 
قابل تأمل است. امروز آفت مردم زده گی، گریبان گیر 

سیاست افغانستان شده است.
در  افغانستان،  جمهوری  ریاست  نامزدان  از  یکی 
روز نام نویسی خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری گفت که  اگر در انتخابات پیروز شود، در 
همه ی سطوح از ناحیه گرفته تا قریه در هر کاری 
با مردم مشوره خواهد کرد و بدون نظر مردم کاری 
انجام نخواهد داد؛ اما این نامزد هیچ برنامه مکتوبی 

را برای گذار از وضعیت کنونی ارایه نکرد.

دموکراسی رقابتی در فقدان 
برنامه محوری

نه غنی،  امین است ،  نه امریکا 
شوروی

محمدحنیف  انتخاباتی  دسته ی  نمی زنند.  هم  کمپین 
اتمر از صحنه ی کمپین انتخابات ریاست جمهوری کنار 
رفت. این واقعیت ها طالبان را امیدوار ساخته است که 
موضع شان را با مواضع نماینده گان احزاب و چهره های 
ناحیه  این  از  طالبان  نگرانی  کنند.  هم آهنگ  سیاسی 
مذاکره کننده ی  هیأت  ترکیب  در  غنی  آقای  که  است 
نشست اسلو بیش تر طرف داران خود را بگنجاند و احزاب 
باشد.  انتخابات در آن کم  سیاسی و چهره های مخالف 
مذاکره کننده گان  از  یکی  که  بود  دلیل  به همین  شاید 
طالب در یادداشتی از اعالم نشدن نام های کسانی که از 

کابل برای مذاکره به دوحه می روند، انتقاد کرد. 
هم  جمهور،  رییس   غنی،  محمداشرف   که  است  روشن 
نگرانی های جدی دارد. نگرانی  عمده ی او این است که 
با احزاب سیاسی و برخی از سیاست مداران در  طالبان 
نماینده گان  اگر  کنند.  پیدا  مشترک  زبان  اسلو  نشست 
که  کنند  قبول  سیاسی  چهره های  از  برخی  و  احزاب 
نشود،  صدمه ی  برگزار  انتخابات  آتش بس  بدل  در 
صورتی  در  می شود.  وارد  غنی  آقای  به  سیاسی  بزرگ 
انتخابات برگزار نشود، بقای سیاسی آقای غنی زیر  که 
آتش بس  برقراری  امید  به  انتخابات  اگر  می رود.  سوال 
برگزار نشود،  روشن است که طالبان در نشست های آتی 
توافق  یک  و  مشارکتی  موقت  اداره ی  تشکیل  خواستار 
چیزی  چنین  می شوند.   ۲۰۰۱ بن  سازش نامه ی  شبیه 
به عمر سیاسی محمداشر ف غنی پایان می دهد. تردیدی 
نیست که آقای غنی نگرانی های خیلی مشروع در مورد 
ارزش های جمهوری و بقای نظام نیز دارد. نگرانی دیگر 
آقای غنی این است که  طالبان و نماینده گان احزاب با 
برگزاری  در  تأخیر  روی  سیاسی  چهره های  از  شماری 
انتخابات و مسایلی مثل آتش بس به توافق برسند و بعد 
قدرت های بزرگ از این توافق حمایت کنند. روشن است 
نوامبر  در  ترمپ  دارد.  عجله  بسیار  متحده  ایاالت  که 
که  است  ناگزیر  و  دارد  پیش  در  انتخابات  سال ۲۰۲۰ 
برای عرضه  افغانستان چیزی  انتخابات در مورد  در آن 
تا آن زمان حل سیاسی جنگ  کردن داشته باشد. اگر 
پایان جنگ  به جایی نرسد،  ترمپ نمی تواند  افغانستان 
طوالنی افغانستان را به رأی دهنده ی امریکایی بفروشد. 
سفیر ایاالت متحده در کابل بسیار صریح گفته است که 
نه چیزی  اولویت است،  پایان جنگ در  برای واشنگتن 
از  متحده  ایاالت  که  نیست  بعید  بسیار  بنابراین  دیگر. 
از  شماری  و  سیاسی  طالبان،  احزاب  احتمالی  توافق 
در  انتخابات  نشدن  برگزار  بر  مبنی  سیاسی  چهره های 
این چیزی است که  بدل توقف خشونت،  حمایت کند. 
نگران است. ولی روشن  آقای غنی سخت در مورد آن 
امریکا  حمایت  بدون  می تواند  غنی  آقای  نه  که  است 
انتخابات ریاست جمهوری را برگزار  کند و نه واشنگتن 
سیاسی  حل  روند  غنی  موافقت  جلب  بدون  می تواند 
هم  با  جاهایی  در  باید  طرف  دو  بیندازد.  راه  را  جنگ 
همکاری کنند. همان طوری که نگارنده یک بار دیگر هم 
نوشته بود،  نه اشرف غنی امین است و نه امریکا، شوروی 
سازمان دهی  و  ارگ  به  ویژه  نیروهای  فرستادن  با  که 
کودتا مشکل حل شود. دو طرف ناگزیر اند که در جایی 
با هم تفاهم کنند. روشن نیست که این تفاهم چگونه و 

به چه صورتی حاصل خواهد شد. 
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شدن  مسدود  از  انتقاد  با  شهروندان  از  شماری 
کوچه ها توسط نهادها و افراد زورمند، می گویند که 
بر می خورند.  به مشکل  روزانه  رفت وآمد  هنگام  در 
نهادها،  و  افراد  از  این شهروندان، شماری  گفته  به 

حتا کوچه ها را با میله های فلزی بسته اند.
هم زمان با گذشت صدمین سال روز جشن استقالل 
و انتقاد مردم از به وجود آمدن مشکالت رفت وآمد، 
شماری از شهروندان می گویند که به دلیل گذاشتن 
در  زورمند  افراد  توسط  فلزی  و  سمنتی  موانع 
می افزایند  آنان  اند.  روبه رو  مشکالتی  با  کوچه ها، 
ریاست  انتخابات  کاندیدان  کمپین های  آغاز  با  که 
جمهوری، به میزان این موانع در سطح شهر افزوده 

شده است.
که  می گوید  راننده گان  از  تن  یک  محمدعظیم، 
برای  بارها هنگام رد شدن کوچه ها  روز  در جریان 
او  می خورد.  بن بست  به  اصلی،  جاده  به  رسیدن 
اکبرخان  وزیر  در شیرپور،  افزود که چندین کوچه 

سطح  در  هم  نظامی  و  سیاسی  تحلیل گران  از  بعضی 
مذاکرات  پیش رفت  با  بین المللی  در سطح  و هم  ملی 
توافق نامه ای  احتمالی  امضای  و  امریکا  و  طالبان  میان 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  خروج  بر  مبنی  آن ها  میان 
 - امنیتی  نیروهای  که  اند  نظر  این  به  افغانستان،  از 
از  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  زمان  مانند  کشور  دفاعی 
هم می پاشند و توانایی دفاع مستقالنه را ندارند. آن ها 
)تحلیل گران( نباید فراموش کنند، همان طوری که زمان 
تغییر کرده، بازیگران داخلی و خارجی هم در سطح ملی 
و هم در سطح بین المللی، هم بازیگران دولتی و هم غیر 

دولتی، عقاید و مفکوره ها نیز تغییر کرده است. 
اصلی  بازیگر  نجیب اهلل،  داکتر  حکومت  زمان  در 
امریکا،  حمایت  با  پاکستان  افغانستان،  دولت  مخالف 
بازهم  بازیگر اصلی  اکنون  بود،  ناتو و کشورهای عربی 
در  است.  ناتو  و  امریکا  حمایت  بدون  ولی  پاکستان، 
گویا  مقابل  در  مجاهدین  اسالمی  حکومت  زمان،  آن 
حکومت کمونیستی می جنگید، اکنون طالبان در مقابل 
زمان، شوروی ها،  آن  در  می جنگند.  اسالمی  حکومتی 
افغانستان را اشغال کرده بودند، اکنون امریکایی ها و ناتو 
بنا بر فیصله شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان 
حضور دارند. در آن زمان حکومت از مشروعیت سیاسی 
از مشروعیت سیاسی و  نبود، حکومت فعلی  برخوردار 
بین المللی برخوردار است. در آن زمان حکومت داکتر 
استراتژیک  پیمان های  جهانی  جامعه ی  با  نجیب اهلل 
امنیتی حتا با شوروی و پیمان وارسا نداشت، در حالی 
که حکومت وحدت ملی هم با امریکا، هم با ناتو و هم 
دارد.  امنیتی  استراتژیک  تعهدات  دیگر  کشور  چند  با 
نیروی  هزار   ۴۰ الی   ۳۰ حدود  با  طالبان  چطور  پس 
با داشتن معاهدات  را  فعلی  نظامی می توانند حکومت 
با کشورهای بزرگ جهان و حدود  امنیتی  استراتژیک 
۴۰۰ هزار نیروی مجهز با توپ و طیاره و سایر تجهیزات 

مدرن نظامی شکست و سقوط بدهند؟ 
نیروهای امنیتی - دفاعی افغانستان با تدوین استراتژی 

دفاع  مستقالنه  وطن  از  می توانند  کشور،  از  دفاع  جدید 
کنند، چنان که همین حاال دفاع می کنند. مهم این است که 
حکومت افغانستان در میدان سیاست نبازد. خوشبختانه، 
برداشت  افغانستان  رییس جمهور  بیانیه های  از  چنان که 
دشمنان  مقابل  در  پایداری  و  استقامت  با  که  می شود 
داخلی و خارجی ایستاده است، به یقین گفته می توانیم 
که میدان نبرد را هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه 

نظامی می بَرد.
سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل در کنار سایر دالیل، دو 
دلیل عمده داشت: یکی داکتر نجیب اهلل خوش بینانه بدون 
در نظر داشت عواقب بعدی، قبل از وقت مناسب، حاضر 
شد و اعالن نمود که جهت تامین صلح در کشور، از پست 
خود می گذرد. این باعث گردید که در صفوف و رهبری 
نیروهای امنیتی و سیاسی درز ایجاد گردد و هر کدام به 
خاطر حفظ منافع شخصی به تنظیم های جهادی بپیوندند. 
دوم، ده ها کشور جهان به شمول ایاالت متحده امریکا از 
مجاهدین پشتی بانی می کردند به خصوص مجاهدین را با 
سالح های مدرن ضد هوایی مجهز ساخته بودند. اما، بازهم 
بنا بر  به نظر من دلیل اولی مهم تر بود. داکتر نجیب اهلل 
داشتن ذخایر بزرگ تجهیزات نظامی هرگز در میدان نبرد 
شکست نمی خورد، چنان که در جنگ جالل آباد، آن هم 
نیروهای شوروی، شکست نخورد  اول خروج  در روزهای 
و پیروز میدان جنگ شد. موصوف در میدان سیاست در 
مذاکرات گویا تامین صلح و امنیت در افغانستان، شکست 

را متحمل گردید که باعث فروپاشی حکومت شد.
افغانان در میدان  تاریخ در قرن های ۱۹ و ۲۰،  در طول 
نبرد شکست نخورده اند، بلکه در میدان سیاست شکست 
تشنه  افغانستان  مردم  است، همه  خورده اند. صلح خوب 
صلح اند، اما صلح با عزت که در آن منافع ملی کشور ما 
حفظ گردد و نیروهای امنیتی ما از هم نپاشند. در غیر آن، 
افغانستان از لحاظ اقتصادی توانایی آن را دارد که با  نه 
کمیت و کیفیت فعلی اردو را از صفر بسازد و نه جامعه ی 
بین المللی کمک خواهد کرد تا اردوی منظم و مجهز برای 

افغانستان ساخته شود. بنا بر این، راه حل این است که 
رهبران سیاسی کشور اختالفات ذات البینی شان را کنار 
بگذارند و با سیاست مدبرانه، زیر چتر جمهوری اسالمی 
افغانستان، مردم افغانستان و نیروهای امنیتی را نجات 

بدهند.
به  می توانند  کشور  دفاعی   - امنیتی  نیروهای  چرا  اما 
تنهایی پس از استقرار صلح، از تمامیت ارضی و منافع 

ملی کشور دفاع کنند:
به  نسبت  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  قوای  تناسب   .۱

طالبان ده چند است؛
۲. با خروج قوای خارجی، نیروهای امنیتی در تنگنا قرار 

می گیرند، یا بجنگند یا بمیرند، راه دیگر وجود ندارد؛
از  بهتر  امنیتی و دفاعی  نیروهای  ۳. تجهیزات نظامی 

طالبان است؛
۴. با خروج نیروهای خارجی مشروعیت جنگ طالبان 
از بین می رود. بسیاری از اعضای طالبان گویا به خاطر 
اشغال کشور توسط امریکا می جنگند. وقتی این نیروها 
خارج شوند، دلیل ادامه جنگ طالبان نیز خاتمه می یابد؛

۵. بر عکس، با خروج نیروهای خارجی مشروعیت جنگ 
برای نیروهای امنیتی - دفاعی اعاده می گردد. با اعاده 
شدن مشروعیت جنگ، انگیزه ی دفاع از کشور تقویت 
می یابد و با تقویت و ایجاد انگیزه، مورال رزمی پرسونل 

نیروهای امنیتی بلند می رود؛
پاکستان  جز  به  طالبان  منطقه ای  کنونی  حامیان   .۶
کمک  را  آن ها  که  ندارند  طالبان  از  دل خوش  چندان 
شدن  سپر  خاطر  به  را  طالبان  آن ها  کنند.  گسترده 
رییس جمهوری  اکنون که  به داعش کمک می کنند، 
و  کرده  اعالن  داعش  با  را  جنگ  افغانستان  اسالمی 
نیروهای امنیتی روزانه ده ها تن از اعضای آن گروه را در 
کابل و والیات شرقی بازداشت می کنند و از بین می برند، 
دلیلی برای کشورهای همسایه شمالی و غربی نمی ماند 
که از حکومت فعلی حمایت نکنند. بناً آن ها نیز به مرور 
زمان از دولت کنونی افغانستان پشتی بانی خواهند کرد.

۷. پاکستان در شرایط کنونی با در نظر داشت فشار سیاسی 
بین المللی از یک طرف و فشار نظامی هند در کشمیر تحت 
اداره ی آن کشور از طرف دیگر، در حدی نیست که طالبان 

را کمک مالی و نظامی گسترده کند.
۸. در سطح داخلی همه نیروهای ضد طالبان حتا به خاطر 
حفظ منافع شخصی شان به دور حکومت جمع می شوند و 

مشترکاً از منافع ملی کشور دفاع می کنند.
آزمودن  را  »آزموده  است  معروف  مثل  این که  مهم تر   .۹
را،  طالبان  استبداد  و  ظلم  کشور  عام  مردم  خطاست«. 
را،  را، کوچ اجباری مردم  هم چنان حکم روایی پنجابی ها 
دروازه های  کامل  نمودن  )باز  را  بهار  فصل  بی برقی های 
و  را(  پاکستان  برای  کابل  دریای  مسیر  در  آب  ذخایر 
از  مردم  بناً  دارند.  یاد  به  را  سوخته  زمین های  سیاست 
حمایت  آن  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و  فعلی  حکومت 

می کنند.
در نتیجه با در نظر داشت مواد فوق، نیروهای امنیتی و 
دفاعی کشور هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت، مورال 
انگیزه و مشروعیت جنگ به خصوص که از چند ماه اخیر 
تهاجمی درآمدند، در وضعیت  به حالت  از حالت دفاعی 

مناسب قرار دارند.
 از طرف دیگر، از آغاز سال جدید خورشیدی به اساس 
سعی و تالش رهبری نیروهای امنیتی - دفاعی، احضارات 
محاربه ای آن ها نیز در حد قابل قبول است. پیش رفت های 
بیش تری در صنوف مختلف آن به خصوص هوایی رونما 
گردیده است. در پنج ماه اخیر سه ولسوالی ده یک و خواجه 
عمری را در والیت غزنی و بلچراغ را در والیت فاریاب از 

تسلط طالبان آزاد ساختند.
بنا بر آن، به اساس تثلیث Trinity کارل وان کالزویتز در 
کتاب »در باب جنگ« که در یک رأس آن دولت، در رأس 
دومی مردم و در رأس سومی نیروهای مسلح قرار دارند 
و در شرایط فعلی در مقابله با طالبان، هر سه از یک دیگر 
حمایت می کنند، گفته می توانیم که نیروهای امنیتی از 

هم نمی پاشند و مردم و دولت پیروز می شوند.

بستن کوچه ها  از  بارها  نیز شهروندان  این  از  پیش 
توسط زورمندان شکایت کرده اند. هرچند مسووالن 
در شهرداری گفته بودند که با افراد زورمند برخورد 
قانونی می کنند،  اما هنوز شماری از موانع در شهر، 

شهروندان را اذیت می کند.

موانع برداشته خواهد شد
کابل  شهرداری  در  مسووالن  حال،  همین  در 
می گویند که روند جمع آوری موانع را از سطح شهر 

مانند گذشته ادامه خواهند داد. 
که  افزود  کابل  شهرداری  مومند، سخنگوی  نرگس 
آنان روند جمع آوری موانع را ادامه خواهند داد، اما 
تعداد  در  افزایش  دلیل  به  روند  این  وی،  گفته  به 
است.  داخله  امور  وزارت  همکاری  نیازمند  موانع 
نیز  بین المللی  دفترهای  و  خارجی  ادارات  هرچند 
از  پیش  کابل  شهرداری  اما  گذاشته اند،  را  موانعی 
دلیل  به  را  سفارت خانه ها  و  خارجی  اداره های  این 

و سایر نقاط حساس شهر از سوی زورمندان به شکل 
کامل بسته شده است و آنان مجبور می شوند که راه  
طی  شهر  نقاط  سایر  به  رسیدن  برای  را  طوالنی تری 

کنند.
نیست.  راننده گان  گریبان گیر  تنها  اما  مشکالت  این 
در  آنان  خانه های  که  خانواده هایی  می شود  گفته 
میان کوچه  قرار دارد، به دلیل بندشدن کوچه ی شان 
تخلیه چاه  و  فلزی، هنگام کوچ کشی  پایه های  توسط 

فاضالب، با دردسرهایی روبه رو می شوند. 
شبکه های  کاربران  از  شماری  حال،  همین  در 
در  که  رسانده اند  نشر  به  را  تصاویری  نیز  اجتماعی 
موانع  توسط  را  کوچه ها  زورمندان  از  شماری  آن ها، 
این  از  شماری  که  می شود  گفته  کرده اند.  محدود 
افراد  و  نماینده گان  مجلس  وکیالن  از سوی  کوچه ها 
قدرت مند در حکومت به شکل کامل بسته شده است. 
مشکالت  رفع  برای  که  خواسته اند  حکومت  از  آنان 

شهروندان، موانع را از سر راه آنان بردارد. 

فیصله حکومت، مستثنا خوانده بود. 
داخله  امور  وزارت  در  مسووالن  حال،  همین  در 
با  موانع  برداشتن  خصوص  در  آنان  که  می گویند 
اند. نصرت رحیمی، سخنگوی  شهرداری کابل همکار 
در  آنان  نیاز،  در صورت  که  افزود  داخله  امور  وزارت 
موانع  برداشتن  برای  کابل،   شهرداری  با  هم آهنگی 
اقدام می کنند. پیش از این نیز وزارت امور داخله در 
همکاری با شهرداری کابل، شمار زیادی از موانع را از 

سطح شهر برداشته بودند.
گذاشتن موانع سمنتی در کابل پس از افزایش حمالت 
بر اداره های خارجی رواج یافت. گفته می شود که نرخ 
است.  دالر   ۳۰۰ از  بیش   حاضر  حال  در  دیوار ها  این 
هرچند در گذشته، قیمت این موانع بیش از یک هزار 
دالر بوده است. در همین حال، موانع فلزی نیز پس از 
حمله انتحاری در شش درک، توسط نهادهای امنیتی 
در شماری از نقاط شهر ایجاد شد تا از عبور موترهای 

بزرگ جلوگیری کند.

موانع سمنتی و فلزی؛ چالش 
ادامه دار شهریان کابل 

نیروهای امنیتی و دفاعی 
توانایی دفاع مستقالنه را دارند؟

حسیب بهش

عصمت اهلل احمدی
ماستر علوم استراتژی امنیت ملی



ادبی

فدایی هروی، 90 سال زنده گی، 74 سال سرایش

سخن دان، شیررمد و رخدمند

این مرد میسر  یا هر از سالی، توفیق دیدار  هرازگاهی و 
به  و  چهارم  مکروریان  بخش  گوشه ترین  در  می شود. 
یک  فرازین  اشکوب های  در  پارسی گرایان،  گفته ی 
ساختمان کهنه، نشانی استاد است. انگار تقدیر خلوت 
نویسنده و میل به گریز او از جمع را مورد توجه قرار 
داده است، او را به این کنار از کابل، از زنده گی ، از همه ، 

جای داده است.
دور از همهمه ها و جریان واقعی زنده گی در کابل، دور 
از واقعیات موجود زنده گی، واقعیاتی که در مجموعه های 
خبری رسانه ها در شبانه روز جریان دارد، واقعیاتی که در 
کف جاده ها و کوچه ها و خانه ها و زنده گی های این شهر 
پر از آشوب، پر از ترس، پر از انفجار، پر از ماجرا جریان 
نویسنده  برای  هم  بی آزار ترین شان  که  واقعیاتی  دارد، 

خوش آیند نیست.
زنده گی و کابل و هرآن چه زیر این عنوان درمی گنجد، 
برای او اصل نیست، تغییر یافته است، بدل است. کابلی 
که اکنون کابل خود نویسنده، خود مرد، خود عیار مرد 
کابلی نیست. بسیار دگرشدن ها بر این شهر زاد و زیست 
دگرشوی ها،  و  تغییرها  این  از  است.  شده  تحمیل  او 
و  آزاردهنده  او  برای  و معمول ترین ها هم  ساده ترین ها 
اهل  از  قلم،  اهل  از  عیاری،  از  کابل،  از  است.  ناخوش 
شده  ماندگار  ذهنش  در  گذشته  از  هرآن چه  و  قدرت 
است، به نرمی و لطافت ویژه خود، سخن می گوید. از 
اشتیاقی  می پرهیزد.  اما  امروز  کابل  حال،  کابل  شرح 

چنان که به گذشته، در بیان حال ندارد.
»جوان بچه ره می بینی لق لق طرف آدم سیل می کنه... 
خانه  وقتی  بودیم،  که  چنداول  د  نمی کنه.  سالم  یک 

فدایی هروی، لقب »شیخ الشعرا« را از آن خود کرده و 
سال ها در حوزه های مختلف شعری از عشق و عرفان 
تا شعر مقاومت قلم زده است. صراحت بیانش زمانی 
والیت  محلی  اداره ی  رهبری  کادر  از  که  سبب شد 
شود  برکنار  ظاهرشاه  مستقیم  فرمان  با  بادغیس 
در  کار  از  وقت،  آن  وقت  والی  مستقیم  تهدید  با  و 
به  و  والیت دست کشیده  آن  عامه ی  فواید  ریاست 
هرات برگردد. در جریان جنگ های داخلی به کشور 
ایران مهاجر شده بود و از همان جا برای انگیزه دادن 
به هم فکرانش، حلقات شعر و شاعری را گرداننده گی 
می کرد. در بازه ی کوتاهی هم برای مبارزه نیروهای 
تحت حمایت شوروی وقت سالح برداشته و به میدان 

رزم رفته بود. 
فدایی  برات علی  برای  ادب در هرات  اهل  و  شاعران 
هروی، احترام ویژه ای قایل اند و او را هم پایه شاعران 
نام داری چون قاری عبداهلل، غالم احمد نوید، غالم نبی 

عشقری و حتا استاد خلیل اهلل خلیلی می دانند.
اشعاری  و  او »مقاومت«  اصلی شعرهای  جان مایه ی 
در مدح بزرگان دین اسالم است و به سبب بیش تر 
برایش لقب »شیخ الشعرا«  ادبی  فعالیت  نیم قرن  از 
را داده اند.  استاد فدایی به  پاس فعالیت های ادبی و 
فرهنگی اش از سوی رییس جمهوری غنی با دریافت 
مدال تقدیر شد و چندی پیش انجمن نظام هروی به 
 نام او مسما گردید. او در دوران جنگ داخلی فعالیت 
از نیروهای مجاهدان را در  نظامی داشت و گروهی 

نبرد با نیروهای شوروی سابق رهبری می کرد.

شعری که شهر را به  هم ریخت
مردی  قدیمی،  نسبتاً  خانه ای  کوچک  اتاق  داخل 
برش  و  دور  بود.  گرفته  آرام  بستر  روی  سال خورده  
پر بود از کتاب و کاغذهای دست نویس که از کتاب ها 

ادبیات 
انسان.  ادبیات  جهان، 

نامی که می بایست بر فرازگاه هر جای و جاده و سرای 
دانش و دانایی به درخشش ایستاده باشد.

 در بیش از نیم سده اخیر، هریاد و خاطره و نوشتاری در 
ادبیات، با هر قلم و زبانی، بی یادی از او نیست. اثرگذاری 
او بر نسل خودش و دیگر آینده گان و آمده گان، بسیار 
انگار  افراطی  پارسی گرایی  به  هرچند  است.  چشم گیر 
واژه ها  و  از کلمه ها  او زاللی  نثر  اما در  »متهم« است، 
را  خود  راه  و  دارند  قرار  خود  برجای  تعصب  بی تب 
اصل  و  آراسته  درون  و  بیرون  همانند  نثری  می روند. 
خاص  و  مؤثر  ریشه دار ،  دقیق،  عمیق،  نویسنده،  خود 
خود اوست. دست یافتن به چنین نثری، ماحصل دهه ها 
تأمل او بر زبان و ادبیات است. این اصالت ویژه او است. 
اصالت این جان مایه بی مانند در رفتار، گفتار، پندار و به 
ویژه نوشتار این آیینه جاودانی تقدیر نویسنده به روشنی 

پدیدار است.
استاد رهنورد زریاب بدون ده ها اثر مؤثر خود در دنیای 
ادبیات هم، یکی از بارزترین نماینده های نسل و فصلی 
از دست رفته است. یادگار کابل، گویش کابلی، کاکگی 

این شنیدم که باز در بازار 
جار زد شاروالی غم خوار
بر شما مژده باد ارزانی 

ماست شد پاوی چهار افغانی
پس از شکایت والی از استاد فدایی، او والیت بادغیس 
و کار دولتی را ترک کرده و در دکان قنادی پدرش 

سرگرم کار می شود. 
در  فرهنگی،  فعالیت  کنار  در  فدایی،  برات علی 
سال های جنگ گروهی نظامی را هم تأسیس کرد که 
بیش تر اعضای آن فرهنگیان و شاعران بودند. خود او 
نیز جنگ افزار به دست گرفت و در میدان های نبرد در 

جنگ علیه شوروی سابق سهم داشت. 

صراحت بیان و آزاده گی 
استاد فدایی بیش تر از نیم قرن سابقه ی سرودن شعر 
دارد و صراحت بیان و آزادمنشی او زبان زد خاص و 

عام است. 
به  مالی،  مشکالت  وجود  با  کهنه کار  شاعر  این 
بلکه  است،  نداده  تن  ثروت  و  قدرت  دربار صاحبان 
بسیاری از چهره های مطرح سیاسی و مسووالن ارشد 

نقیب آروین

نیک خواه

کسی عروسی و یا عزا می شد، جوانای کوچه، کل شان، 
اول خو کوچه ره جارو می کدن و اَو پاشی می کدن، باد از 
او دست به سینه د خدمت همو خانه می بودن. چی جور 
کدن از ای کابل...« از اتاق دیگر کتابی را می آورد و با 
خود زمزمه می کند: »عشقری آن شور بازارت چی شد؟« 
پاسخ  در  را  آیینه  یوسف  شعر  و  عشقری  شعر صوفی 
به صوفی، از اول تا آخر می خواند. شعر یادآور نام های 
کسان و کوی های کابل بی کس وکوی بود. همه نام ها را 
می شناخت. جای ها و کسان را و ویژه گی های شان را که 
بیش تر عیاران و کاکه های کابل دور، کابل قدیم، بودند.

دفعه پیش هم که به این نشانی آمدیم ، همین خاموشی 
بود. دفعه پیش هم »استاد« خودش آمد با چراغ دستی 
راهنمایی  تنهایی اش  خانه  اندرون  به  را  ما  کوچکی 
و  آهن  و  نرده  با  هم  آپارتمان  راه زینه  نبود.  برق  کرد. 
بیارین...«  داخل  »بوت های تانه  بود.  شده  بسته  زنجیر 
تکمیل کننده وضعیت پیرامون نویسنده بود. نویسنده در 
جای خود، در متن اصلی زنده گی قرار داشت، با همه 
احواالت و وضعیت ها و آن چه در پیرامون او جریان دارد. 
جریانی بسیار دشوار و سنگین گذر و نا هموار؛ جریانی که 
او در آن، با پهلوانی خود و کلمه های خود، به سرافرازی 

درایستاده است.
 درون اتاق ، مجموعه ای از کتاب ها انباشته شده بود. کاغذ 
سفید و قلم هم فراهم بود. انگار هنوز استاد از وسایل 
برقی برای نوشتن استفاده نمی کند و با قلمـ  این پدیده ی 
به سوگند درآمده ی ازلی ـ پیوندی استوار دارد. عکسی 
از دو نویسنده بزرگ در دهلیز نصب شده است: رهنورد 
زریاب و محمود دولت آبادی به هنگامی که در تهران از او 
تقدیر می شود. دو نام بلند، دو نام ماندگار در ادبیات ما، 

یادداشت کرده بود.
وارد اتاق که شدم، به  سختی پشتش را از بالین جدا 
کرد، روی بستر نشست و با صدای ضعیف خوش آمد 
گفت. چین و چروک زیادی بر پیشانی اش نقش بسته 

بود و گوش هایش به  سختی می شنید.
دوران کودکی  و جوانی اش را روایت کرد. از نوجوانی 
عالقه مند شعر بوده و به  گفته ی خودش نخستین بار 

در 17 ساله گی سرودن شعر را آغاز کرده است.
پس از پایان صنف هفتم مکتب در اداره ی ارزاق هرات 
بادغیس مشغول کار  فواید عامه ی  و سپس ریاست 

شده است.
در  مردم  و  بود  شده  قحطی  بادغیس  در  روزگاری 
زنده ماندن علف می خوردند،  برای  کافی  نبود غذای 
اما والی و مقام های ارشد محلی بادغیس در تاریکی 
شب آرد را از ذخیره گاه بیرون کرده و به خانه های 

خود می بردند.
استاد فدایی جریان را در شعری طنز روایت می کند 
و  چاپ  هرات  اسالم«  »اتفاق  روزنامه ی  در  شعر  و 
مرکزی  می شود. حکومت  فرستاده  کابل  به  روزنامه 
بررسی  برای  را  هیأتی  و  می شود  خبردار  قضیه  از 

سر انجام  می فرستد.  بادغیس  به 
فرمانده  پولیس، مستوفی، رییس 
زراعت و چند مقام ارشد محلی از 

وظایف شان برکنار می شوند.
ایهاالناس از اناث و ذکور
ای گروه گرسنه ی رنجور

گر شکر وقف قحط سالی شد
نرخ نان گر به چرخ چالی شد
گر که انبان تان ز غله تهی  ست

چه غم اکنون زمان رو به بهی ست
سبزه بسیار رسته غم نخوری
از گیاهان دشت کم نخوری

و  نیکی  و  مردم داری  و 
نیک انگاری  و  نیک رفتاری 
است. هفتاد وپنج سال زیست نویسنده، 
تکان دهنده،  رویداد های  از  پر   جغرافیای  و  جهان  در 
که  گنجینه ای  است؛  بی مانند ساخته  گنجینه ای  او  از 
فراهم آیی آن برای نویسنده ارزان صورت نگرفته است، 
همان گونه که برای یک ملت، یک تاریخ، گران تمام شده 

است.
هم  ابتدا  همان  از  است.  زده  قلم  او  قرن  نیم  دست کم 
نویسنده ای مطرح ، نام آور و مؤثر بوده است. بی هیچ شکی 
این همه  است.  او  نام  نام،  نخستین  داستانی  ادبیات  در 
دیدن و دویدن و زیستن و لرزش دست و دل و همراه 
بودن با زنده گی و احوال مشخصه آن، در آثار او، با آثار 
آینده های  و  ناکجا  به  بعدی ،  نسل های  به  تاریخ،  به  او، 
نویسنده  را  این ها  است.  شده  سپرده  موهوم  و  معلوم 
چی  نویسنده  به  اما  دیگران  است.  بخشیده  دیگران  به 
بخشیده اند؟ جمع و جامعه برای نویسنده چی کرده ایم؟ 
همسایه می گوید زنگ زدید؟ دروازه را به روی هرکسی 
باز نمی کند. گفتیم بلی، زنگ زدیم، و این حق ما است که 
نویسنده در نگشاید که در بیرون به قول اخوان ثالث هوا 
بس ناجوانمردانه سرد است و از این هوای سرد و تگرگی 

و زمستانی بیرون، نویسنده بزرگ ما بسیار دیده است.

حکومتی به خانه ی او می آیند. همین ویژه گی ها سبب 
شده که شاعران و اهل ادب برایش احترام بگذارند و 

لقب »شیخ الشعرا« را به او بدهند. 
هراتی،  پیش کسوت  شاعران  از  نیک سیر،  عبدالغنی 
به این نظر است که افراد زیادی برای آموختن فن 
شاعری پیش استاد فدایی زانو زده و حاال به شاعرانی 

نام آشنا بدل شده اند.
کاظم کاظمی، شاعر نامدار کشور، هم با یادآوری از 
صاحب  را  وی  باری  هروی،  فدایی  برات علی  اشعار 
سخن عنوان کرده و شعر مقاومت را به وی منحصر 

دانسته بود.
حریم راز، منتخبی از آثار فریاد خون ، گنج اسرار و راز 
سخن  است، چامه ها و چکامه ها، راه روشن و گنج در 
ویرانه، مهم ترین آثار او است که دو اثر راه روشن و 

گنج در ویرانه تا کنون چاپ نشده است. 
برخی  در  بازهم  ساله گی   91 سن  در  فدایی  استاد 
قلم  به  هنوز دست  و  می کند  اشتراک  ادبی  محافل 
ادبی  انجمن  همراهانش  می سرآید.  شعر  و  می شود 
او  از  این شکل  به  تا  ایجاد کرده اند  را  فدایی  استاد 

قدردانی کنند.

6 سال یازدهم  شماره مسلسل 3179  سه شنبه 5 سنبله 1398

به بهانه هفتادوپنج ساله گی استاد رهنورد زریاب

زنده گی و کابل و هرآن چه زیر این 
عنوان درمی گنجد، برای او اصل 

نیست، تغییر یافته است، بدل است. 
کابلی که اکنون کابل خود نویسنده، 
خود مرد، خود عیار مرد کابلی نیست. 
بسیار دگرشدن ها بر این شهر زاد و 
زیست او تحمیل شده است. از این 

تغییرها و دگرشوی ها، ساده ترین ها و 
معمول ترین ها هم برای او آزاردهنده 

و ناخوش است. 



sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:            سنجر سهيل
ferdawskawisha@yahoo.com مدیرمسوول:              فردوس کاوش

معاون مدیرمسوول:     وحيد پيمان
گزارش  تحقيقی:        علی آرش

خبرنگاران:                 خليل اسير، سيدحسن حسينی، فهيم امين و علی شاه حقمل
ویراستار:                  علی نظری، س.نوین

رضا مرادی و حسيب بهش صفحه آرایي:    
ضيا محمدي وبسایت:         

مسوول رسانه های اجتماعی:  نورعلی فرحت
اميد نبی زاده، حسن آذرمهر  ویدیو:  

Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510 پذیرش اعالن:    
صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    

جاده شيرپور، ناحيه دهم، کابل، افغانستان نشانی دفتر کابل: 
8am.daily@gmail.com ایميل روزنامه:  

8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. سایر 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Ferdaws Kawish
ferdawskawisha@yahoo.com    

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

7 سال یازدهم  شماره مسلسل 3179  سه شنبه 5 سنبله 1398

عزیز نیک یار

بار اول نیست که اشتباهات امالیی عبداهلل فایز، رییس دانشگاه 
شبکه های  کاربران  بار  چند  اکنون  تا  می شود.  خبرساز  هرات، 
فایز  آقای  فیس بوکی  پر اشتباه  و پست های  مطالب  از  اجتماعی 
رو برداری و آن ها را دست به دست کرده اند. به تازه گی عبداهلل فایز، 
رییس دانشگاه هرات، که بر کرسی عالی رتبه ترین مرجع تحصیلی 
یک والیت تکیه زده، در یک پست فیس بوکی »نََسب« را »نصب« 
نگاشته است. قباًل کاربران شبکه های اجتماعی از یک پست او 

دست کم 15 اشتباه امالیی پیدا کرده بودند.
 آقای فایز قبل از ویرایش پستش نوشته بود: »آن کس که نصب 
داشته باشد ، گفتارش گوهر است.«  در سه پست فیس بوکی آقای 
فایز در هفته های گذشته نیز اشتباهاتی به مراتب جدی تر، توسط 

کاربران فضای مجازی رو برداری شده بود. 
صرف نظر از محتوای جمله اخیر و پیام پنهانی آن، تنها از نگاه 
ویرایش امالیی می توان چندین غلط نگارشی را از دل این جمله 
بیرون کشید. سوی دیگر قضیه نیز فعالیت های آقای فایز به عنوان 
رییس دانشگاه هرات در فضای مجازی است که چشم های زیادی 
از  را به سوی کارکرد ایشان چرخاند، تا آن جا که تعداد زیادی 
فیس بوک  قدیمی  پست های  و  نوشته ها  مجازی  فضای  کاربران 
سوی  از  امالیی  غلط های  تکرار  کردند.  هم رسانی  را  فایز  آقای 
و کاربران  افراد  از  بسیاری  تا  رییس دانشگاه هرات، سبب شده 
فیس بوک بیش از نقد سواد و کارکرد وی، بر خود او بتازند، حال 
آن که اشتباهات امالیی رییس دانشگاه هرات، گوشه ی ناچیزی 
از یک فاجعه کالن است که زیر پوست معارف و دانشگاه جریان 

دارد. 
داغ شدن بحث اشتباهات امالیی رییس یک دانشگاه بزرگ در 
و  منتقدانه  نگاهی  و  نظر  و  نقد  باب  افغانستان،  کالن شهر  یک 
آسیب شناسانه را به کارکرد دانشگاه به عنوان یک نهاد مهم باز 
کرد و نگارنده بر آن شد تا به اندازه بضاعت سواد و فهم خود، 
نگاهی بیندازد بر آن چه که دانشگاه است و آن چه که باید باشد. 

شاهد  را  شیک  چند طبقه  ای  ساختمان های  اخیر  سال های  در 
استیم که اکثرشان چوکی ها، دفترها، وسایل و تجهیزات زیبا نیز 
دارند و لوحه  ای بر سر دربِ  آن ها نصب شده است که کلمه ی 
گم گشته  میان  این  در  آن چه  اما  می کشد،  یدک  را  دانشگاه 
است، کارکرِد دانشگاه به عنوان یک نهاد مهم در قبض و بسِط 
فکری جوانان، تولید علم و ایجاد فضای مناسب برای تحلیل و 
آسیب شناسی وضعیت کشور و یافتن راه حل برای آسیب ها است. 
فهم تجربی نگارنده و مشاهده وضعیت حداقل سه دانشگاه بزرگ 
کشور از نزدیک با عینک های روزنامه نگاری و گفت وگوهای ایجاد 
شده در فضای مجازی، نشان می دهد که دانشگاه در افغانستان 
به عنوان یک نهاد آکادمیک نتوانسته است آن طور که باید، عمل 
کند و در راستای تغییر وضعیت موجود به آن چه مطلوب است، 

یاری رساند. 
و  نخبه گان  فرهنگیان،  سوی  از  باید  دانشگاه  نگارنده،  باور  به 
روزنامه نگاران به شدت آسیب شناسی شود، از همین رو با حوصله 
کِم این نوشته نگارنده تالش می کند تا نکاتی را در باب کم کاری و 

انحراف دانشگاه از مسیر اصلی آن شماره وار بیان کند.

عدم تغییر از دانش آموز به دانشجو و کمبود کادر علمی
علم اندوزی  رویکرد  تغییر  عدم  و  ظرفیت  ارتقای  عدم  دلیل  به 
دانشجویی،  به  دانش آموزی  مقطع  از  دانشگاه  شامل شده گان 
راه یافته گان به دانشگاه، با همان شیوه و رویکردی که نسبت به 
فراگیری دانش و فعالیت های علمی در دوران مکتب داشتند، در 
دانشگاه نیز با همان شیوه و رویکرد پیش می روند، با این تفاوت 
که همکاری استادان در دانشگاه و نحوه نظارت شان از کارکردهای 

دانشجویان نسبت به دوران مکتب کم تر می شود. 
به  یافتن  راه  که  گرفت  نتیجه  می توان  این طور  مسأله  این  از 
فعالیت های علمی  به  نگاه  و ملموسی در  تغییر جدی  دانشگاه، 
دانشجویان تازه وارد ایجاد نمی کند و تنها دانشجویان تازه وارد را 
دچار یک سردرگمی و نبود رهنما می سازد و تغییر مثبت و بهبود 
اندک  بسیار  شدن/بودن  دانشجو  فرآیند  در  دانش آموز  ظرفیتی 

است. 
دانشگاه در افغانستان بیش از این که یک پروسه پر پیچ و خم و در 
حین حال پویا جهت دست یابی به علم، بازخوانی علم و تولید علم 
باشد، یک پروژه ساده و بی درد سر از حفظیات برای دانشجویان 
قبولی  نمره  که  آن چه  به  دست یابی  برای  دانشجویان  است. 
خوانده می شود، نیاز به پژوهش و خلق اثر علمی ندارند. دانشجو 
را  از درس گفتارها، سال های تحصیلی  انبوهی  با حفظ  می تواند 
جزوه-  عملکرد  این  بگذراند.  میل  باِب  موفقیت  و  ساده گی  به 
نمره محوری دانشگاه باعث شده است که با سپری شدن چندین 
سال از تأسیس دانشگاه ها در کالن شهرهای کشور، باز هم بازار 
پژوهش کساد بماند و چرخه تحقیق به کندی بچرخد. به همین 
دلیل، اکثر فعالیت هایی که زیر عنوان پژوهش در قالب پایان نامه 

دانشجویی از سوی دانشجویان کار می شود، فاقد ارزش های یک 
پژوهش جامع و پر محتوا است.

شیوه سنتی ارایه علم و عدم کنشگری سیاسی-اجتماعی
نگارنده به این باور است که آن چه در دانشگاه های افغانستان به 
خورد دانشجو داده می شود، علم نیست، بلکه شبه علم و یا ناعلم 
سی  جزوه های  عنوان  به  دانشگاه  که  را  درس گفتارهایی  است. 
الی صد و شصت صفحه  ای با اشتباهات امالیی و اطالعات قدیمی 
ارایه می کند، نمی تواند پاسخ مناسبی به کلیت مخاطبان دانشگاه 
اعم از دانشجویان و جامعه باشد. از سوی دیگر شیوه ارایه آن چه 
نگارنده آن را شبه علم می داند نیز بسیار ایستا، قدیمی، خسته کن 
و فاقد خالقیت است و خالصه می شود به یک تعامل یک سویه 
بین دانشجو و جزوه. دانش مدرن روح دانشگاه است و دانشگاه 
ساختارهای  و  آموزشی  سیاست های  بی روح.  است  کالبدی  ما 
یادگیری در دنیای امروز، روز به روز در حال تغییر است. دانشگاه 
ما اما هنوز هم شیوه سنتی و قدیمی ارایه شبه علم و یا ناعلم را به 
جای علم روی دست دارد و به هیچ عنوان نمی تواند ادعا کند که 

این شیوه پویا، سازنده و راهگشا باشد. 
کشورهای  در  دور  سالیان  از  دانشگاه ها  در  سیاسی  تشکل های 
مختلف به عنوان یک رکن پویای کار سیاسی - اجتماعی شناخته 
شده اند. نهاد دانشگاه در حال تربیه و بازده رباط هایی است که 
قدم  آن،  تکراری  حرف های  و  دانشگاه  روزمره گی های  از  فراتر 
تشکیل  عدم  و  سیاسی-اجتماعی  کنش گران  نبود  بر نمی دارند. 
تشکل های دانشجویی برای ایجاد گفتمان های سیاسی-اجتماعی، 
یکی از ضعف های جدی دانشگاه است. دانشگاه در کالن شهرهای 
تا  ایستاترین تشکل های دانشجویی  و  افغانستان شاهد کم ترین 
به حال بوده است. عدم ایجاد تشکل های دانشجویی با پشتوانه 
علمی جهت کارِ سیاسی - اجتماعی، عرصه را برای گروه های جوان 
امر سبب شده است که  این  و  غیر دانشجو خالی گذاشته است 
نقش جوانان دانشجو در امر سیاسی و اجتماعی با یک رویکرد 
معقوالنه کم تر باشد. دانشگاه می توانست با ایجاد بینِش و تفکر 
نقادانه در دانشجویان، آن ها را به کنش گران و فعاالن عرصه های 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد و حتا محیط زیست تبدیل کند و روحیه 
نقادانه و  تفکر  از آن جایی که  را در آن ها زنده سازد.  مددکاری 
بینش جدی در مورد مسایل پیرامون در نهاد دانشگاه جایی ندارد، 
دانشجو در عرصه های اجتماعی به عنوان فردی خنثا و یا اکثراً 
سیاهی لشکر مورد استفاده گروه ها، احزاب و سیاست مداران قرار 

می گیرد. 

بت های ایدیولوژیک
نخست  است:  پدیده  دو  ایدیولوژیک،  بت های  از  نگارنده  مراد 
مجراهای  از  دانشگاه  استادی  سمت  به  افراد  راه یابی  و  حضور 
قومی-سیاسی و با گذر از سیستم فرسوده بروکراتیک که شدیداً 
استاد  عنوان  به  می خواهد  که  فردی  یعنی  است؛  مدرک محور 
دانشگاه گماشته شود، خود نیز برآیند دانشگاه افغانستانی است 
که معایب آن در باال ذکر شد. این نوع استادان حصاری از  کمال 
در دور خود ایجاد کرده اند و تعامل شان با دانشجویان بسیار اندک 
است. آن ها اجازه نمی دهند که دانشجویی ولو پویا و نقاد، آنان را 
مورد انتقاد قرار دهد. با ابزارهایی که سیستم برای استادان ایجاد 
کرده است، به راحتی می توانند دانشجویان زیرک و نقاد را از سر 
راه خود حذف کنند. پدیده دوم تابوها، ایدیولوژی های افراطی، 
است  دگمی  و  مذهبی  تفکرهای  و  به شخصیت ها  مقدس  نگاه 
دانشجویان  به خورد  ایدیولوژیک  به عنوان بت های  استادان  که 
می دهند. فهم تاریخی و تجربی ما، شاهد تبعات منفی این کار 
در چند سال اخیر از جمله پیوستن دانشجویان دانشگاه کابل به 

گروه های تروریستی بوده است.  
نگارنده با ذکر شماره وار آسیب های دانشگاه، به این باور است که 
عبداهلل فایز، رییس دانشگاه هرات، ماحصل چنین سیستم است 
و همان قدر که مخاطب می تواند بر سواد آقای فایز خرده بگیرد، 
می تواند بر سیستم نیز خرده بگیرد تا تلنگری باشد برای بازنگری 

نقادانه و علمی دانشگاه ها و مدیران آن ها در افغانستان.

اشتباهات امالیی 
چرا از رییس دانشگاه؟

ماندن  بسته  از  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
غربی  والیت های  در  رأی دهی  مرکز   ۴7۰ دست کم 

افغانستان خبر می دهد. 
به  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که پس از بررسی های امنیتی، 
به  که  است  گفته  انتخابات  به کمیسیون  داخله  وزارت 
ترتیب در والیت  هرات 1۶۲ مرکز، در والیت فاریاب 17۴ 
مرکز، در والیت غور 111 مرکز و در والیت بادغیس 1۳۶ 
مرکز رأی دهی بنابر تهدیدات بلند امنیتی مسدود است.

والی هرات: حرف »رسانه ها« کذب است.
نشر گزارش مسدود بودن مراکز زیاد رأی دهی در والیت 
هرات از رسانه ها در روز یک شنبه، کافی بود که در هرات 

مقام های محلی علیه آن واکنش نشان دهند.
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات دیروز، یعنی یک روز پس 
از نشر گزارش به دفتر والیتی کمیسیون انتخابات رفت و 
پس از دیدار با رییس کمیسیون، این آمار را تکذیب کرد. 
در صفحه ی رسمی فیس بوک مقام والیت هرات ویدیویی 
این  انتخابات  والیتی  از کمیسیون  هرات  والی  دیدار  از 
والیت به نشر رسیده است. در عنوان ویدیو آمده است: 
»ادعای برخی رسانه ها در مورد بسته بودن ده ها مرکز 
و  محلی  اداره  مسووالن  سوی  از  هرات،  در  رأی دهی 

کمیسیون انتخابات رد و تکذیب شد.«
بسته  خبر  ویدیو،  در  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 
بودن 1۶۲ مرکز را تکذیب می کند و از فعال بودن ۳۰۰ 
مرکز رأی دهی در این والیت خبر می دهد. آقای رحیمی 
می افزاید که آماده گی های نیروهای امنیتی برای تامین 

امنیت ۳۰۰ مرکز رأی دهی وجود دارد.  
پایه ی  بر  رسانه ها  گزارش  آن که  با  نیست  معلوم  هنوز 
اطالعات سخنگوی کمیسیون انتخابات بوده است، چرا 
علیه  را  انتقاد  شمشیر  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 

رسانه ها نشانه رفته است.

3۰۰ مرکز فعال رأی دهی در هرات
در همین حال، داوود صدیق زاد، رییس والیتی کمیسیون 
انتخابات در هرات به روزنامه ی ۸صبح می گوید که در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳9۳، از مجموع ۴۶۲ 
مرکز رأی دهی در والیت هرات، در ۴۰۰ مرکز رأی دهی 
انتخابات برگزار شده بود. وی تاکید می کند که آمار نشر 
شده مبنی بر بسته ماندن 1۶۲ مرکز رأی دهی در هرات 
در رسانه ها مربوط به سال ۲۰۰۴ میالدی است، زمانی 
که به گفته ی وی مراکز رأی دهی با استفاده از جی پی اس. 
تثبیت شده بود و به مرور زمان برخی از مراکز بنابر دلیل 

کوچ و مشکالت امنیتی تغییر کرد. 
آقای صدیق زاد می افزاید که در انتخابات پارلمانی سال 
1۳97 خورشیدی ۳۰۰ مرکز رأی دهی در والیت هرات 
تثبیت شده بود و تا کنون بنا بر همان معیار یک سال 
پیش که نظر به ثبت نام رأی دهنده گان به دست آمده 
در هرات ۳۰۰  انتخابات  والیتی  برای کمیسیون  است، 

مرکز رأی دهی مورد اعتبار است.
رییس دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در هرات می افزاید 
که تا فعاًل سرمایه گذاری دفتر مرکزی کمیسیون و تعهد 
نیروهای امنیتی برای تامین امنیت ۳۰۰ مرکز است اما 
از این میان، وجود تهدیدات امنیتی؛ مراکز رأی دهی را از 

نگاه فعال بودن به سه دسته تقسیم کرده است. 
هرات  در  هم آهنگی  مرکز  ارزیابی های  وی  گفته ی  به 
نگاه  از  شهر  داخل  رأی دهی  مراکز  که  می دهد  نشان 
امنیتی حالت عادی دارند، ولسوالی های نزدیک به شهر با 
سطح تهدید نسبتاً متوسط و ولسوالی های دور با تهدید 

باالی امنیتی روبه رو هستند. 

بازی »خطرناک« کمیسیون انتخابات
میلیون  چهار  از  بیش  ولسوالی،   19 داشتن  با  هرات 
کمیسیون  مختلف  آمارهای  بر  بنا  و  دارد  جمعیت 
انتخابات، باشنده گان این والیت با وجود تهدیدات بلند 
امنیتی در ولسوالی های »شیندند، زاول، زیرکوه، پشت 
کوه، ادرسکن، گلران، فرسی، چشت، کشک کهنه، رباط 

سنگی« و برخی نقاط نزدیک به شهر، اشتراک فعال در 
روز رأی دهی داشته اند.

مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  این ها  تمام  با 
انتخابات در هرات می گوید که ارزیابی های امنیتی حاکی 
رأی دهی،  مرکز  از مجموع حدود ۳۰۰  که  است  آن  از 

نزدیک به ۳۰ مرکز تا فعاًل زیر تهدید امنیتی است.
میزان  مورد  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  گزارش 
هرات  والی  مستقیم  واکنش  و  رأی دهی  بسته ی  مراکز 
پرسش هایی را نزد برخی از ستادهای انتخاباتی نامزدان 

انتخابات ریاست جمهوری به میان آورده است. 
انتخاباتی  دسته ی  اعضای  از  مصون،  محمدابراهیم 
دارد  امکان  که  می گوید  ۸صبح  به  مسعود  احمدولی 
کمیسیون انتخابات در همکاری با کسانی از داخل نظام، 
سعی در اجرای بازی کج دارومریز داشته باشد. به گفته ی 
ارائه ی  سیاست  که  می شود  برده  گمان  مصون،  آقای 
اطالعات به گونه ی نادرست از سوی کمیسیون هم برای 
خسته کردن مردم از انتخابات باشد و این »خطرناک« 

است. 
در همین حال دسته ی انتخاباتی فرامرز تمنا، دیگر نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم با واکنش به نشر 
و  انتخابات  بر کمیسیون  ناظر  نهادهای  آمار، نقش  این 

عملکرد آنان را قابل بحث می خواند.
نهادهای  و  جهانی  جامعه ی  از  انتخاباتی  دسته ی  این 
ناظر داخلی و خارجی بر عملکرد کمیسیون می خواهد 
از  بعد  و  جریان  در  قبل،  روندهای  بر  بهتر  نظارت  که 
دو  با  در همین حال خواستیم  باشند.  داشته  انتخابات 
ستاد انتخاباتی اشرف غنی، رییس جمهور کنونی و نامزد 
انتخابات پیش رو و ستاد عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
و نامزد انتخابات پیش رو مصاحبه کرده و نظرشان را در 

مورد این آمار بخواهیم، اما با تالش زیاد موفق نشدیم.

ریزش مراکز رأی دهی
انتخابات در  روز  بسته در  مراکز  تعداد  نشر  به  اعتراض 
ستادهای  به  منحصر  تنها  افغانستان  غربی  والیت های 

مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نمی شود.
شماری از نماینده گان مردم هرات در پارلمان و شورای 
خواهان  موضوع،  این  به  واکنش  با  هم  هرات  والیتی 
انتخابات  پروسه ی  از  بهتر  نظارت  و  بیش تر  شفافیت 

هستند. 
سید عظیم کبرزانی، عضو شورای ملی کشور به این نظر 
و  والیتی  کمیسیون  دو  بین  هم آهنگی  عدم  که  است 
مرکزی انتخابات برای مردم مایه ی »تاسف« است و باید 

دقت عمل بیش تری به خرج دهند. 
مهدی حدید، عضو شورای والیتی هرات هم عمل کرد 
وی  می خواند.  شک برانگیز  را  انتخابات  کمیسیون 
مراکز  شمارش  در  کمیسیون  که  زمانی  می پرسد 
ندارد،  را  الزم  دقت  آن  دقیق  تعداد  اعالن  و  رأی دهی 
خرج  به  دقت  می تواند  چطور  مردم  آرای  شمارش  در 
دهد؟ این عضو شورای والیتی می افزاید که بنا بر افزایش 
نزدیک هرات  و  ولسوالی های دور  امنیتی در  تهدیدات 
در  انتخابات،  به رسمیت شناختن  با  طالبان  و ضدیت 
انتخابات پیش رو نسبت سال 1۳97، مراکز رأی دهی 

بیش تری بسته می ماند.
با نگاهی به دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری کشور، 
گذشته  به  نسبت  امنیتی  تهدیدات  که  می شود  دیده 
رأی دهی در والیت  مرکز  سبب شده که حداقل 1۰۰ 
مرکز   ۴۰۰ انتخابات  دور  آن  در  شوند.  مسدود  هرات 

رأی دهی در این والیت به روی رأی دهنده گان باز بود.
با تمام این ها گفتنی است که نظر به گفته های عبدالعزیز 
ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات، نتیجه گرفته 
مراکز  تعداد  با  افغانستان  والیت های غرب  که  می شود 
هم چنان  بود.  خواهد  مواجه  رأی دهی  بیش تر  بسته ی 
کشیده شدن ناامنی از والیت های هلمند به سمت فراه 
و نبردهای طالبان در دو والیت غور و بادغیس و حتا 
هرات،  والیت  ولسوالی های  در  طالبان  رنگ  پر  حضور 
از  قبل  روزهای  در  کشور  غرب  که  است  آن  بیانگر 
انتخابات و حتا در روز انتخابات، شاهد رویدادهای ناامنی 

بیش تری می شود.

بازی کج دارومریز کمیسیون 
انتخابات

سیدحسن حسینی
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اسرائیل پس از موشک پرانی 
از غزه مواضع حماس 

را هدف قرار داد

دولت هانگ کانگ ۳۶ معترض از جمله یک کودک ۱۲ ساله را بازداشت کرد

اولین جرم مرتکب شده در فضا؛ کدام قانون بر فضا حاکم است؟

دویچه وله به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داده است که 
نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه، چهارم سنبله ، در 
پایگاه های  از  یکی  غزه،  نوار  از  موشک پرانی  به  واکنش 
پایگاه  این  داد.  قرار  هدف  را  منطقه  این  در  حماس 
واقع شده در شمال نوار غزه متعلق به نیروهای موسوم به 

»عزالدین قسام«، شاخه نظامی حماس، بوده است.
که  بود  کرده  اعالم  یک شنبه  شامگاه  اسرائیل  ارتش 
سوی  به  موشک  سه  غزه  نوار  در  مسلح  فلسطینی های 
این کشور پرتاب کرده اند. به گزارش رسانه های اسرائیلی، 
دو موشک پرتاب شده از غزه توسط سامانه دفاع موشکی 
اسرائیل موسوم به »گنبد آهنین« شکار شده و یکی از 
اصابت  کشور  این  جنوب  در  جاده ای  کنار  به  نیز  آن ها 

کرده است.
نیروهای امدادی اسرائیلی اعالم کرده اند که اقدامات الزم 
از میان  انجام داده اند.  را  نفر  برای مجموعاً هفت  صحی 
این افراد شش نفر دچار اضطراب ناشی از حمله موشکی 
شده بودند و یک زن نیز هنگام فرار به پناهگاهی دچار 
آسیب دیده گی شده است. هنوز خبری در مورد تلفات و 

خسارت های احتمالی در باریکه غزه منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، اداره موسوم به »کوگات« که 
مسوولیت هم آهنگی امور غیرنظامی میان دولت اسرائیل 
و فلسطینیان را برعهده دارد، روز دوشنبه اعالم کرد که 
نصف کاهش خواهد  تا  را  غزه  باریکه  به  ارسال سوخت 
داد. به گفته این اداره اسرائیلی، این تصمیم را بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پس از پرتاب موشک از غزه 

گرفته است.
آتش بس شکننده ای که با میانجی گری مصر میان اسرائیل 
و نیروی حماس برقرار شده بود، در هفته های اخیر بارها 
با  غزه  نوار  مرز  است. در جریان حمالت در  نقض شده 
مسلح  فلسطینی   9 آگست  جاری  ماه  در  تنها  اسرائیل 

کشته شده اند.
اتحادیه اروپا، امریکا و اسرائیل سازمان افراطی حماس را 
که کنترل نوار غزه را در دست دارد، در فهرست تروریستی 
خود قرار داده اند. در این باریکه حدود دو میلیون نفر در 
شرایطی دشوار زنده گی می کنند و با کمبود آب آشامیدنی 

و برق روبه رو هستند.

امریکا روز دوشنبه در  ترمپ، رییس جمهور  دونالد 
حاضر  کشورهای  رهبران  که  گفت  گروه 7  نشست 
واحد  نتیجه  به  ایران  سر  بر  »کمابیش  اجالس  در 
رسیده اند.« وی هم چنین گفت که رهبران گروه 7 

»اتحاد عالی« بر سر موضوع ایران دارند.
به گزارش یورونیوز، هم زمان آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمان، گفت که رهبران کشورهای حاضر در اجالس 
با  ایران  درباره  سازنده ای«  »گفت وگوهای   7 گروه 
آقای ترمپ داشته اند؛ »اما هنوز راه زیادی باقی مانده 

است.«
صدراعظم آلمان هم چنین گفته است که سران گروه 
7 در ارتباط با ایران »گام بزرگی به جلو« برداشته اند 
تا مانع از افزایش تنش ها با ایران در ارتباط با برنامه 

اتمی اش شوند.
مرکل با اشاره به این که امریکا از گفت وگوهای مقامات 
اروپایی با ایران استقبال کرده  است، افزود: »رهبران 
گروه هفت بر سر این که ایران نباید به سالح هسته ای 
دست پیدا کند، توافق نظر دارند و اتفاق نظر دیگر این 
است که باید یک راه حل سیاسی برای آن پیدا کرد.« 
خانم مرکل هم چنین تأکید کرد که »منفعت بزرگ 
همه در حل مسالمت آمیز مسأله ایران است، اما این 

کار ساده ای نیست.«
این  »این که  گفت:   هم چنین  آلمان  صدراعظم 
مذاکرات چه نتیجه ای خواهد داشت و چه امکاناتی 

آن مک کلین، فضانورد ناسا، متهم است در دورانی که 
است،  می برده  سر  به  بین المللی  فضایی  ایستگاه  در 
به حساب بانکی همسر سابق خود دست درازی کرده 

است.
به گزارش یورونیوز، خانم مک کلین که با همسر سابق 
خود، سامر وردن بر سر حضانت فرزند شش ساله شان 
اختالف دارد، اعتراف کرده که به حساب بانکی آقای 
وردن دسترسی داشته اما کار خالفی انجام نداده است.
این شاید اولین بار باشد که شخصی متهم به ارتکاب 

کاری خالف قانون در فضا شده است.
است،  بازگشته  زمین  به  اخیراً  که  مک کلین  خانم 
مدعی است که تنها برای اطمینان حاصل کردن از 
وضعیت اقتصادی همسر سابق و پسرشان به حساب 

به  اقدام  دوشنبه  روز  هانگ کانگ  پولیس 
میان  در  کرد.  معترضان  از  نفر   ۳۶ بازداشت 
به  هم  ساله   1۲ کودک  یک  بازداشت شده گان، 

چشم می خورد.
به گزارش صدای امریکا به نقل از رویترز، بازداشت 
تظاهرات  یک  که  داد  رخ  آن  از  پس  افراد  این 
معترضان  و  شد  کشیده  خشونت  به  ضددولتی 

اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف کردند.
در جریان این تظاهرات، پولیس هانگ کانگ هم 
اشک آور  گاز  و  پاشیده  آب  معترضان  سمت  به 

شلیک کرده است.

گشوده خواهد شد، در حال حاضر ما نمی دانیم.«
او خواستار  بود که  ترمپ گفته  دونالد  این  از  پیش 
ایران  امور خارجه  وزیر  با محمدجواد ظریف،  دیدار 

نشده است، زیرا »هنوز برای این دیدار زود است.«
دعوت  از  که  گفت  هم چنین  امریکا  جمهور  رییس 
وزیر خارجه ایران از سوی فرانسه به اجالس گروه 7 

متعجب نشده است.
امریکا  که  گفت  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  وی 
می خواهد »ایران قدرتمند باشد و واشنگتن به دنبال 

تغییر رژیم در ایران نیست.«
گفت وگو  خواستار  که  گفت  هم چنین  ترمپ  آقای 
توافق  زمان بندی  و  بالستیک  موشک های  درباره 

بانکی آقای وردن وارد شده است.
ناسا در واکنش به اتهامات خانم مک کلین به شبکه 
خبر ان بی سی گفت: »آن مک کلین یکی از فضانوردان 
فضا  و  هوانوردی  ملی  اداره کل  و  است  ناسا  سرآمد 
درباره مسایل شخصی کارکنانش اظهار نظر نمی کند.«

 15 از  بیش  مشارکت  با  بین المللی  فضایی  ایستگاه 

از زمان آغاز اعتراض ها در هانگ کانگ از نیمه ماه 
جون، این خشونت آمیزترین تظاهرات بود.

پولیس هانگ کانگ در بیانیه ای اعالم کرده است 
که شش نفر از اعضای این نیرو، اقدام به درآوردن 
برای  هم  پولیس  یک  و  کردند  خود  تفنگ های 

هشدار به معترضان، اقدام به شلیک هوایی کرد.
روزهای  برای  هم  بیش تری  تظاهرات  معترضان 
از جمله مقابل دفتر  برنامه ریزی کرده اند،  آینده 

هواپیمایی هانگ کانگ.
اعتراض ها و تظاهرات در هانگ کانگ از تابستان 
سال جاری و پس از ارایه الیحه استرداد مظنونان 

هسته ای با ایران است و افزود که »ایران تحت فشار 
مالی خیلی زیادی است.«

حسن روحانی، رییس جمهور ایران، گفته است که 
»اگر بدانم مالقاتی با یک  شخص ، منافع ملی کشور 
ما را تأمین می کند و به آبادی ایران کمک می کند، 

دریغ نمی کنم.«
ایران به محل اجالس گروه 7 به  سفر وزیر خارجه 
گرفت.  صورت  فرانسه  دعوت  با  و  غیرمنتظره  طور 
این سفر برای گفت وگو با مقامات اروپایی در حاشیه 
اجالس گروه  7 امیدها برای آغاز گفت وگو میان ایران 
دو  مناقشات  حل  برای  راهی  یافتن  نیز  و  امریکا  و 

طرف را افزایش داده است.

کشور ساخته شده است.
این پانزده کشور در سال 199۸، معاهده ای را امضا 
بر  کشوری  هر  ملی  قوانین  آن  اساس  بر  که  کردند 

شهروندان آن کشور در فضا حاکم خواهد بود.
این معاهده پیوسته اند و ۲۳  تاکنون 1۰9 کشور به 
کشور دیگر در حال به تصویب رساندن این معاهده 

توسط مراجع قانونی خود هستند.
یکی از مقررات اصلی این معاهده، ممنوعیت استقرار 
سالح های هسته ای در فضا و استفاده صلح آمیز از ماه 
و دیگر سیاره ها است. بر اساس این معاهده، همه ملل 
روی زمین به طور آزادانه حق دارند در فضا اکتشاف 
کنند، ولی هیچ دولتی حق اعالم حاکمیت بر فضا را 

ندارد.

به چین آغاز شد. گرچه رییس اجرایی هانگ کانگ 
پس از باال گرفتن اعتراض ها اعالم کرد که این 
الیحه »مرده« است، اما اعتراض ها ادامه پیدا کرد.

استعفای  چون  مواردی  خواستار  معترضان 
رییس اجرایی هانگ کانگ، دخالت کم تر چین و 

دموکراسی بیش تر در این منطقه هستند.
در  داشتن  دست  به  را  خارجی  دولت های  چین 
ناآرامی های هانگ کانگ متهم کرده است. دولت 
انجام  آماده  را  معترضان  هم چنین  کشور  این 
رفتارهای »تروریستی« معرفی و تهدید کرده است 

که در صورت لزوم با آن ها برخورد خواهد کرد.

آنگال مرکل: منفعت همه ی ما در حل مسالمت آمیز مسأله ایران است


