
حکومت از آغاز بررسی ها روی جزییات سند تفاهم نامه امریکا و گروه 
طالبان خبر داد

8صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری اعالم کرده 
است که رهبران حکومت بررسی ها و مطالعه روی 
جزییات سند تفاهم نامه امریکا و طالبان را آغاز 
کرده است و به زودی مالحظات حکومت در این 

مورد اعالم خواهد شد. 
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز 
نشست خبری  یک  در  سنبله،  یازدهم  دوشنبه، 
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی   که  کرد  اعالم 
افغانستان، جزییات اساسی  امور صلح  امریکا در 
و  امریکا  میان  است  قرار  که  را  تفاهم نامه ای 
رهبران حکومت  با  برسد،  امضا  به  طالبان  گروه 
افغانستان شریک کرده است. او تصریح کرد که 
حکومت افغانستان در چارچوب منافع ملی کشور 
و  بررسی  را  سند  این  جزییات  دقیق  به صورت 
مطالعه می کند. به گفته صدیقی، نیاز است تا تمام 
به صورت دقیق مطالعه  تفاهم نامه  این  جزییات 
ریاست جمهوی  ارگ  بررسی شود. سخنگوی  و 
تصریح کرد که حکومت پس از مطاله تفاهم نامه 
که قرار است میان امریکا و طالبان نهایی شود، 
دیدگاه ها و نظریات خود را با زلمی خلیل زاد در 

میان می گذارد.
صدیقی توضیح نداد که حکومت چه زمانی موضع 
خودش را در قبال تفاهم نامه امریکا و گروه طالبان 

اعالم می کند، اما تصریح کرد که زمان طوالنی را 
در بر نخواهد گرفت.

 از جانب دیگر، صدیق صدیقی می گوید که رییس 
تا  از زلمی خلیل زاد خواسته است  جمهور غنی 
جناح های  دیگر  با  را  تفاهم نامه  سند  جزییات 

سیاسی نیز در میان بگذارد.
پیش تر وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور 
استراتژیک و روابط عامه، در توییتی اعالم کرده 
طالبان  و  امریکا  تفاهم نامه  پیش نویس  که  بود 

او  است.  گرفته  قرار  رهبران حکومت  اختیار  در 
که  گفت  و  کرد  تصحیح  را  خبر  این  بالفاصله 
نشان  به رهبران حکومت  تفاهم نامه  پیش نویس 

داده شده است.
که  گفت  هم چنان  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
حکومت افغانستان از امضای تفاهم نامه امریکا و 
گروه طالبان انتظار دارد تا جنگ ختم و مذاکرات 
مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان 
آغاز شود. او تصریح کرد که حکومت آماده آغاز 
مذاکرات مستقیم با طالبان است. به گفته او، برای 
گروه  جنگ  که  است  مهم  افغانستان  حکومت 
طالبان قطع شود و مذاکرات مستقیم آغاز گردد.

سخنگوی ریاست جمهوری »قطع خشونت ها و 
آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان« را 
از جزییات مهم تفاهم نامه امریکا و گروه طالبان 

عنوان کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست خبری 
حتمی  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
دانست و گفت که این روند ملی در زمان معین 
ریاست  انتخابات  است  قرار  می شود.  برگزار  آن 
جمهوری بر اساس برنامه از پیش اعالم شده، در 

ششم میزان برگزار شود.
زلمی  دیدار  از  جمهوری  ریاست  ارگ  پیش تر 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  با  افغانستان، 
آقای  ارگ،  اعالمیه  یک  براساس  بود.  داده  خبر 
با  یازدهم سنبله،  خلیل زاد چاشت روز دوشنبه، 
رهبران حکومت در ارگ ریاست جمهوری دیدار 

کرده است.
عبداهلل  با  امروز  صبح  خلیل زاد  این،  با  هم زمان 
به  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 

صورت جداگانه دیدار و گفت وگو کرده است.
آقای  دیدار،  این  در  که  است  گفته  سپیدار   
آخرین  جریان  در  را  اجرایی  رییس  خلیل زاد، 
جزییات گفت وگوهای صلح قرار داده و از تأمین 
است.  داده  اطمینان  پایدار  و  سراسری  صلح 
جریان  در  خلیل زاد  که  کرده  تأکید  سپیدار 
و  مذاکره  طرف ها  تمام  با  کابل،  به  سفرش 

گفت وگو خواهد کرد.

اصابت مرمی هاوان به 
یک خانه در لغمان پنج 

کشته برجای گذاشت
به  هاون  مرمی  یک  اصابت  کابل:  8صبح، 
یک خانه مسکونی در روستای شمسه خیل از 
مربوطات ولسوالی الیشنگ والیت لغمان، پنج 

کشته و شش زخمی برجای گذاشته است.
مسووالن محلی می گویند که این مرمی هاوان 
ساعت ۷:۰۰ شام روز یک شنبه، دهم سنبله، از 

سوی گروه طالبان انداخت شده است.
به  لغمان،  والی  سخنگوی  دولت زی،  اسداهلل 
رویداد  این  قربانیان  روزنامه ۸صبح گفت که 
اعضای یک خانواده اند. در میان کشته گان یک 

زن و یک کودک شامل اند.
 زخمیان این رویداد برای تداوی به شفاخانه 

منتقل شده اند.
این  که  می گویند  محلی  مسووالن  هرچند 
انداخت  طالبان  گروه  سوی  از  هاوان  مرمی 
شده است، اما طالبان تاکنون واکنشی نشان 

نداده اند.

هیچ گونه  که  کرد  تصریح  دولت زی  اسداهلل 
اصابت  محل  اطراف  در  نظامی  درگیری 
مرمی هاوان جریان نداشته است. در گذشته 
و  لغمان  والیت  در  مشابه  رویدادهای  نیز 

ولسوالی های آن به وقوع پیوسته است.
یک  به  جنگ  جریان  در  غیرنظامیان  تلفات 
و  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای  عمده  نگرانی 
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر 

کابل یا یوناما مبدل شده است.
را  میالدی  جوالی  ماه  پیش،  چندی  یوناما 
توصیف  غیرنظامیان  برای  ماه  مرگ بارترین 
ماه  بود که در جریان  یوناما گفته  بود.  کرده 
جوالی یک هزار و ۵۰۰ نفر کشته و زخمی 
عامل  را  دولت«  ضد  »عناصر  یوناما  شده اند. 
اصلی کشتار غیرنظامیان در یک ماه گذشته 

اعالم کرده است.

بن بست  جنگ،  جامعه شناسی  در 
که  می شود  گفته  حالتی  به  جنگی 
جنگ  طرف  دو  قوای  از  هیچ کدام 
گردد  پیروز  مقابل  به طرف  نمی تواند 
فرسایشی  حالتی  به  تبدیل  جنگ  و 
در  جنگی  بن بست  پیامد  می شود. 
افغانستان، روزمره گی ترس و فراگیر شدن آن بوده است. 
به  والیت  از یک  مسافرت  افغان  برای شهروندان  اکنون 
والیت دیگر و یا از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر، آمیخته 
با ترس است. برگزاری گردهمایی ها، کنسرت و حتا مراسم 
عروسی با ترس و دلهره همراه است. در خیابان ها، ترس 
روزمره گی  می باشد.  مردم  بین  در  احساس  حاکم ترین 
را  شهروندان  گریبان  بیش تر  بزرگ  شهرهای  در  ترس 

گرفته است.

نظر  به  تحلیل  برای  و  این جا  در  من 
از  آدم«  »وطن های  کتاب  »غیرادبی« 
دیالکتیک نظام مند هگل وام گرفته ام. 

چندان  نه  وام گیری،  این  از  بخشی 
فوت وفنی   با  مرتبط  که  دل بخواهی، 
نوشتن  برای  آن  از  نویسنده  است که 
از کل/کل  یعنی چرخش مدام  است؛  برده  بهره  اثر  این 
انتزاعی/وحدت انتزاعی مفاهیم به تراکم عوامل پیچ خورده، 

عینی و انضمامی که واقعیت پیرامون را ساخته اند. 
این کل انتزاعی مفاهیمی چون زمان، وطن، خاطره و امر 
پیدا و پنهان را در بر می گیرد و آن ها را ـ با استفاده از 
شیوه ی بیان اسماعیل سراب ـ »به واقعیت دهشتناک« 
برای کسی  و خشونت.  فقر  یعنی جنگ،  می زند؛  پیوند 

چون من که اشتیاقی به رمان خوانی...
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رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات: 

50 درصد گزینش ها 
با سفارش کمیشنران 

انجام یافته است

تاپی؛ پروژه ای شبیه رؤیا
پروژه ی  کار  که  می دهد  نشان  یافته های ۸صبح 
»تاپی«، خط انتقال پایپ الین گاز از ترکمنستان 
پاکستان،  و  افغانستان  طریق  از  هندوستان  به 
هیچ گونه پیش رفتی نداشته و بیش تر شبیه یک 
پروژه خیالی و رؤیایی است. بر اساس یافته های 
حوزه ی  این  از  گاز  استخراج  کار  تنها  ۸صبح، 

گازی در شهر »ماری« ترکمنستان در همسایه گی 
نیاز  زمان  سال  پنج  به  دست کم  هرات،  والیت 
از  سرمایه گذاری  عالقمند  ترکمنستان  دارد. 
جیب خودش نیست و به دنبال دونر می گردد. در 
افغانستان تا اکنون حتا یک متر زمین در مسیر 
تاپی استمالک نشده و حتا مقرره استمالک زمین 

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، در گزینش کارمندان 
کنند،  مداخله  نهادها  دیگر  و  که حکومت  آن  از  بیش تر  کمیسیون  این 
کمیشنران بر حال این کمیسیون دخالت دارند. تا جایی که به گفته ی 
 ۵۰ انتخابات،  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
درصد گزینش  کارمندان این نهاد در نتیجه مداخله اعضای این کمیسیون 

صورت گرفته است.

نیز ترتیب نگردیده است.
سپرد  وعده  غنی  رییس  جمهور  پیش،  سال  دو 
که تا یک سال دیگر گاز تا دروازه های خانه های 
نشان  ۸صبح  یافته های  حاال  اما  می رسد،  مردم 
می دهد که پروژه تاپی به چند سال دیگر زمان 

نیاز دارد تا به دروازه افغانستان برسد.

ارگ:

با توافق امریکا و طالبان »موافقت نامه های« کابل و 
واشنگتن حفظ می شود 

آیا خلیل زاد مشکل را حل 
خواهد کرد؟

روزمره گی ترس در 
افغانستان

منطق زمان در 
مواجهه با جنگ
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شش نیروی امنیتی در یک کمین طالبان در غزنی کشته شدند
ناوقت  امنیتی  نیروی  شش  کابل:  8صبح، 
یک شنبه شب در کمین گروه طالبان در روستای 
کشته  غزنی  والیت  قره باغ  ولسوالی  خونیان 
شده اند. این نیروها عضو اردوی منطقه ای بوده اند.

کمین  این  در  که  می گویند  محلی  مسووالن 
زخمی  نیز  محلی  پولیس  سرباز  سه  طالبان 
والی غزنی روز  نوری، سخنگوی  شده اند. عارف 
دوشنبه، یازدهم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت 
نیروها شب گذشته در حال گشت زنی  این  که 
بودند که با کمین گروه طالبان مواجه شدند. به 
گفته نوری، طالبان نیز در درگیری ای که میان 
شده  تلفات  متحمل  است،  داده  رخ  طرف  دو 

است، اما جزییات از این تلفات تاکنون در درست 
نیست.

از جانب دیگر، گروه طالبان اعالم کرده است که 
در حمله جنگ جویان این گروه به یک پوسته 
ولسوالی  خونیان  روستای  در  امنیتی  نیروهای 
این پوسته  قره باغ، یازده نفر به شمول فرمانده 

کشته شده اند.
قره باغ والیت غزنی از ولسوالی ناامن این والیت 
به شمار می  رود. به تازه  گی مقامات غزنی گفته اند 
مسیر  و  ولسوالی  این  امنیت  تأمین  برای  که 
نیروهای  ولسوالی می گذرد،  این  از  راه هایی که 

اردوی منطقه ای را جابه جا کرده اند.



سهشنبه
شماره1384

12سنبله1398
3سپتامبر2019
قیمت:20افغانی

سالیازدهم

2

نیروهای  هوایی  حمله  در  کابل:  8صبح، 
اکماالت  مسوول  کندز،  والیت  در  ارتش 
سالح و مهمات گروه طالبان با دو محافظش 

کشته شده اند.
است که  ملی گفته  امنیت  ریاست عمومی 
این حمله هوایی در ساحه »بوز قندهاری« 
براساس  است.  شده  اجرا  کندز  والیت 
معلومات این ریاست، سیدمحمد مشهور به 
الیاس، مسوول اکماالت سالح و مهمات گروه 
طالبان در زون شمال شرق که رابطه مستقیم 
با شورای کویته داشت، در این حمله هوایی 

هدف قرار گرفته است.
گروه  جنگ جویان  که  است  حالی  در  این 
طالبان دو روز پیش از چهار جناح به شهر 
نیروهای  مقاومت  با  که  کردند  کندز حمله 

امنیتی این حمله عقب زده شد.
در  که  است  کرده  اعالم  داخله  امور  وزارت 
درگیری های کندز، ۵۶ طالب کشته شده اند. 
این وزارت هم چنان کشته شدن ۲۰ نیروی 
امنیتی و پنج غیرنظامی را در جنگ کندز 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرده 
تولی شاهراه  بر  انتحاری  است که در حمله 
در شهر کندز، دست کم شش نیروی امنیتی 

کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده اند.
داخله  امور  وزارت  نصرت رحمی، سخنگوی 
گفته است که ۱۱ نفر از غیرنظامیان در این 
امنیتی  نیروی  چهار  شده اند.  زخمی  رویداد 

نیز در میان زخمیان قرار دارند.
رییس  فضلی،  احسان اهلل  دیگر،  جانب  از 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  کندز،  عامه  صحت 
که چهار کشته و ۱۷ زخمی از این حادثه به 

شفاخانه منتقل شده اند.
به گفته او، همه کشته ها و هفت زخمی این 
رویداد نظامی اند. به گفته او، ۱۰ غیرنظامی 

نیز در این رویداد زخم برداشته اند.

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرد 
به حومه های  که در پی حمله گروه طالبان 
از  بیش  بغالن،  والیت  مرکز  پلخمری،  شهر 

پنجاه عضو این گروه کشته شده اند. 
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، 
روز دوشنبه، یازدهم سنبله، در یک نشست 
خبری اعالم کرد که ۵۱ طالب پس از اجرای 
عملیات ضد حمله نیروهای امنیتی در شهر 
پلخمری کشته شدند. سخنگوی وزارت امور 
داخله گفت که شش نیروی امنیتی در این 
زخمی  دیگر  نیروی   ۱۱ و  کشته  نبردها 
این  در  غیرنظامی  هفت  هم چنان  شده اند. 

درگیری ها جان باخته اند. 
والیت  در  صحی  منبع  یک  دیگر،  جانب  از 

تأیید کرده است.
امنیتی،  نیروهای   ۱۵ شمول  به  هم چنان   
۸۵ نفر در درگیری های یک روزه شهر کندز 

زخم برداشته اند.
نهم سنبله، یک  طالبان شام گاه روز شنبه، 
انجام  کندز  شهر  در  نیز  را  انتحاری  حمله 
شمول  به  نفر  ده  آن  نتیجه  در  که  دادند 
سخنگوی  حسینی،  سیدسرور  سمونیار 

فرماندهی پولیس کندز، کشته شدند.
زیادی  واکنش های  با  کندز  شهر  به  حمله 
جمهوری،  ریاست  ارگ  است.  شده  روبه رو 
و  ملی  نهادهای  دیگر  و  اجرایی  ریاست 
نشانه  را  طالبان  حمله  این  بین المللی 

جنگ افروزی این گروه خوانده اند.
در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
امور صلح افغانستان که روز گذشته با گروه 
طالبان سرگرم مذاکره بود، نیز گفته است که 
جنگ کندز را با طالبان در میان گذاشته و از 
این گروه خواسته است که به چنین حمله ها 

باید خاتمه دهند.

نیز  عصمت اهلل مرادی، سخنگوی والی کندز 
می گوید که این حمله بر قطعه پولیس شاهراه 
در ساحه سه درکه شهر کندز به وقوع پیوسته 
است. این حمله انتحاری ۳ عصر روز دوشنبه، 
در  شاهراه  تولی  نزدیکی  در  سنبله،  یازدهم 

شهر کندز اجرا شده است.
ریاست  رویداد،  این  محل  نزدیکی های  در 
شفاخانه  و  عامه  صحت  ریاست  زراعت، 

حوزه ای کندز موقعیت دارد.
بر  را  رویداد  این  مسوولیت  طالبان  گروه 
که  است  حالی  در  این  است.  گرفته  عهده 
از  پیش  روز  دو  طالبان  گروه  جنگ جویان 
که  کردند  حمله  کندز  شهر  به  جناح  چهار 
با مقاومت نیروهای امنیتی این حمله عقب 

زده شد. 

 ۴۰ و  جسد   ۱۰ که  می کند  تأیید  بغالن 
زخمی در نتیجه درگیری ها در شهر پلخمری 
به شفاخانه ها منتقل شده اند که شامل نظامی 

و غیرنظامی هستند. 
دهم  یک شنبه،  روز  بامداد  طالبان  گروه 
سنبله، از چهار جناح به شهر پلخمری، مرکز 
امنیتی  مسووالن  کرد.  حمله  بغالن،  والیت 
می گویند که این حمله گروه طالبان را در سه 
جناح به صورت کلی عقب زده اند، اما درگیری 
در یک جناح ادامه دارد. نصرت رحیمی، در 
این نشست خبری گفت که گروه طالبان در 
دورتر  پلخمری  شهر  از  که  »کرکر«  منطقه 
واقع شده است، هنوزهم مقاومت و می کند و 

در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد.

مسوول اکماالت سالح طالبان در یک حمله 
هوایی در کندز کشته شد

حمله انتحاری در کندز شش کشته و ۱5 
زخمی برجای گذاشت

جنگ بغالن؛ 5۱ طالب، شش نیروی 
امنیتی و هفت غیرنظامی کشته شدند 

افغانستان سرزمین 
تضادها

گورهای  که  کسانی 
وجود  به  را  دسته جمعی 
تقدیر شد.  آنان  از  آوردند، 
را  اداری  فساد  کسانی  که 
ترفیع  ساختند،  بیش تر 
مقام پیدا کردند. اگر در پی 
پایتخت  در  راکت باران شان 
تا مرز ۲۵ هزار نفر کشته شدند، مستحق جایزه 
گردیدند. این جا افغانستان است، سرزمین تضادها. 
منطق  رنگ  به  »نیز  مثلین  اجتماع  »ین جا« 

نیست«.
مملو  و  شگفتی ها  تضادها،  سرزمین  افغانستان 
از یک سو به دهکده  از معماهای پیچیده است. 
تارهای  هم  سویی  از  و  خورده  پیوند  جهانی 
قومیت و فرهنگ قبیله ای در آن تنیده می شود. 
از یک طرف نقاب دموکراتیک بر چهره اش افگنده 
قبیله ای  آیین  ترجیحات  بر  طرفی  از  و  می شود 

سماجت به عمل می آید.
 نه صلح و آشتی ملی در این کشور نورمال است و 
نه جنگش قاعده مند. این جا بسیاری از تیوری های 
چالش  به  االجتماع«  »علم  و  سیاست«  »علم 
باز  مردمش  کار  از  گره  نتوانسته  و  کشیده شده 
برای  راه کار  ارایه  و  آینده پژوهشی  هرگونه  کند. 
عبور از وضعیت فالکت بار، شکست را تجربه کرده 

است.
افغانستان واقعاً سرزمین تضادها است. در افغانستان 
جمع اضداد نه تنها محال، که ممکن گردیده است. 
از منطق  افغانستان  نشان می دهد که مردم  این 
جلو افتاده اند. این جلو افتاده گی رمز پیش رفت و 
تکامل نیست، به پیش واز سقوط رفتن و یک نوع 
تباهی است. زیستن و رفتار خارج از قواعد منطق 
آوردن  بار  به  رسوایی  و  بدنامی  نیست،  افتخار 
است. استثنای بر قاعده بودن، چالش برای منطق 
نیست؛ این منطق است که زنده گی ما را با چالش 

مواجه ساخته است.
افغانستان جامع اضداد است. مردم افغانستان همه 
بر منطق  این رو  از  و  را یک جا جمع کرده  چیز 
طعنه می زنند: ما تضادها را جمع کردیم و شد. در 
افغانستان دیوانه به دیوانه عشق می ورزد. بیچاره 
مولوی که می گفت: »همدلی از هم زبانی خوش تر 
چیز  همه  از  هم تباری  و  هم زبانی  این جا  است«. 
لذیذتر و مسرت بخش تر است. این جا سقف منطق 
برداشته  شگاف  قبیله ای  منطق  برابر  در  ارسطو 
مسلط  فرهنگ  برابر  در  پلورالیزم  این جا  است. 
عصبیت  و  حساسیت  می کند.  حقارت  احساس 
پلورالیزم  به  سخره  نوع  یک  مذهبی  و  دینی 
است. این جا اسالم، مذهب، سلطنت، جمهوریت، 
و همه  ملی  تروریزم، وحدت  امارت،  دموکراسی، 
طبقه  سیاست های  و  منفعت  برای  وسیله هایی 
خاص است. این جا در عین دین داری، ماکیاولیسم 
هدف  کرات  به  و  یافته  غلبه  سیاست  منطق  بر 
قواعد  اقتدار  این جا  است.  توجیه کرده  را  وسیله 
فلسفی نیز ترک برداشته است. اگر بر اساس قاعده 
فلسفی هرگونه سنخیتی علت انضمام است، این جا 
هم بودی زبانی و هم تافتی تباری علت انسجام و 

معیاری برای حب و بغض است.

 

سفیر خلیل زاد به کابل آمده است و باید متن موافقت نامه ای 
رهبران  به  را  کنند  امضا  طالبان  و  امریکا  است  قرار  که 
که  مکلف اند  حکومت  رهبران  باشد.  داده  تحویل  حکومت 
به  افغانستان  بگیرند.  موضع  افغانستان  منافع  به  مطابق 
نهاد  حکومت،  دارد.  جهانی  مشروعیت  دولت،  یک  عنوان 
و  است  جمهوری  یک  افغانستان  است.  دولت  این  مشروع 
مشکلی  مشروعیت  لحاظ  به  آن  به  متعلق  نهادهای  تمام 
نظم  و  افغانستان  دولت  جهان  کشورهای  تمامی  ندارند. 
به  باید  بنابراین  می شناسند.  رسمیت  به  را  کنونی  سیاسی 
یا هیچ گروه دیگر حیثیت یک دولت  گروهی مثل طالبان 
جنبش  یک  عنوان  به  می تواند  متحده  ایاالت  نشود.  داده 
از  متحده  ایاالت  برسد.  توافق  به  طالبان  با  گروه  یک  یا 
که  دارد  حق  است،  جنگیده  طالبان  گروه  با  که  آن جایی 
دشمنان  با  مبارزه  مأمور  را  آنان  و  کند  صلح  گروه  این  با 
که  بگیرد  تعهد  طالبان  از  می تواند  امریکا  بسازد.  خودش 

دیگر از صف دشمنان واشنگتن خارج شوند. 
که  ندارد  حق  متحده  ایاالت  شمول   به  کشوری  هیچ  اما 
در  اگر  ببرد.  سوال  زیر  را  افغانستان  ملی  حاکمیت  اصل 
امضا  طالبان  با  امریکا  است  قرار  که  موافقت نامه ای  متن 
کند،  اصطالح یا تعبیری وارد شده باشد که به گروه طالبان 
غیر  حکومت  سوی  از  ببخشد،  باید  را  دولت  یک  حیثیت 
به صورت  باید  شود. حکومت  اعالم  نامشروع  و  قبول  قابل 
رسمی و خیلی واضح به ایاالت متحده ابالغ کند که نقض 
به یک  از یک گروه  ارتقای طالبان  و  ملی کشور  حاکمیت 
این  نیست.  تحمل  قابل  کابل  برای  وجه  هیچ  به  دولت، 
دارند.  تقاضا  جمهوری  شهروندان  مجموع  که  است  چیزی 
این  شهروندان  و  است  مشروع  جمهوری  یک  افغانستان 
و  از اصل حاکمیت ملی  از دولت می خواهند که  جمهوری 

جایگاه حقوقی کشور شان دفاع کند. 
به  افغانستان  قلمرو  از  بخشی  که  نیست  تردیدی  این  در 
کشورهای  از  بسیاری  است.  افتاده  طالبان  گروه  دست 
به  قلمرو شان  از  بخشی  و  بی ثبات اند  هم  جهان  مشروع 
دست یک نیروی شورشی افتاده است. برخی از کشورهایی 
هم که حاال ثبات دارند،  در گذشته ی نه  چندان دور ثبات 
یک  نامشروع  سلطه ی  زیر  قلمرو شان  از  بخشی  و  نداشتند 
از  بخشی  بر  گروه  یک  سلطه ی  بود.  افتاده  شورشی  گروه 
قلمرو یک کشور، به آن گروه حیثیت یک دولت را نمی دهد. 
طالبان وقتی که بیش تر قلمرو کشور را زیر سلطه داشتند،  
به عنوان یک دولت مشروع از سوی بسیاری از کشورهای 
جهان به رسمیت شناخته نشد . سازمان ملل متحد حکومتی 
توسط  کابل  تسخیر  از  قبل  که  بود  به رسمیت شناخته  را 
طالبان بر سر کار بود. بنابراین هیچ توجیهی ندارد که اصل 

حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال برود. 
آقای وحید عمر، مشاور ارشد رییس  جمهور در امور روابط 
عمومی و ارتباط استراتژیک، در یادداشتی نوشته است که 
آن  پای  امریکا  و  طالبان  است  قرار  که  را  سندی  حکومت 
امضا کنند،  به صورت جدی مورد غور و بررسی قرار می دهد 
و بعد در مورد آن موقف می گیرد. روش درست همین است. 
حکومت  سرخ  خط  باید  موجود  سیاسی  نظم  مشروعیت 
باشد. هیچ نوع خدشه ای به این مشروعیت باید وارد نشود. 
باید  است،  جمهوری  مشروع  نهاد  که  افغانستان  حکومت 
اساسی  اصول  و  کشور  منافع  مورد  در  قاطعیت  با  بسیار 
نظم مبتنی بر قانون اساسی موضع بگیرد. بقیه ی نیروهای 
می دانند،  نظم جمهوری  از  بخشی  را  که خود  سیاسی هم 
نیروها که در گفت وگوهای رسمی  این  بگیرند.  باید موضع 
صحبت  جمهوری  نظم  موضع  از  طالبان  با  غیر رسمی  و 
نماینده گان کشورهای  با  باید در مالقات های شان  کرده اند، 
مختلف نیز از همین موضع وارد شوند و هرنوع تالش برای 
نپذیرند.  را  کشور  ملی  حاکمیت  اصل  شدن  خدشه دار 
یک  صرف  و  است  جمهوری  تجزیه ناپذیر  قلمرو  افغانستان 
دولت مشروع دارد. صلح باید منجر به تقویت دولت مشروع 
یک  در  که  سندی  بماند.  پایدار  تا  شود  جمهوری  نظم  و 
قلمرو به نحوی دو حاکمیت رسمی به وجود بیاورد،  جنگ 

را دایمی می سازد.

دولت باید پای حاکمیت 
ملی بایستد

محمدعارففصیحیدولتشاهی

استاددانشگاه



ارگ:

نهادهای ناظر:

زلمی  سفر  دهمین  با  هم زمان 
 خلیل زاد به کابل، ارگ ریاست 
پس  که  می گوید  جمهوری 
و  امریکا  احتمالی  توافق  از 
موافقت نامه های  طالبان،  گروه 
واشنگتن  و  کابل  میان  موجود 
ریاست  ارگ  شد.  خواهند  حفظ 
جمهوری هم چنان ایاالت متحده 
و  می کند  عنوان  افغانستان  استراتژیک  متحد  را  امریکا 
طالبان  گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  اگر  حتا  می افزاید، 
و  راهبری  پیمان  هر  بازهم  برسانند،  امضا  به  را  سندی 
توافق نامه های کابل با واشنگتن و ناتو قابل تطبیق خواهد 

بود و در اجرای آن هیچ تردیدی به میان نخواهد آمد. 
روز  جمهوری  ریاست  ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
از  روزنامه ۸صبح  با  یازدهم سنبله در صحبت  دوشنبه، 
دیدار زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا 
در امور صلح افغانستان با رییس جمهور غنی خبر داد و 
گفت: »ایاالت متحده امریکا با حکومت افغانستان به حیث 
یک متحد استراتژیک، کاماًل متحد متعهد و هیچ تردیدی 
در تعهد امریکا در برابر افغانستان وارد نخواهد شد.« آقای 
صدیقی افزود: »در صورت امضای کدام سند میان امریکا و 
طالبان، پیمان های استراتژیکی که کابل با واشنگتن دارد، 
همه پابرجا می باشند و هیچ نوع تغییری در این تعهدات 

به میان نخواهد آمد.« 
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  که  است  حالی  در  این 
وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا پس از نهمین دیدار 
رسمی اش با نماینده گان گروه طالبان در قطر، شام روز 
یک شنبه، دهم سنبله به کابل آمد. آقای خلیل زاد پیش 
از آمدنش به کابل، از پایان گفت وگوهای دور نهمش با 
نماینده گان گروه طالبان در دوحه خبر داد و در برگه ی 
توییترش نوشت: »ما در آستانه ی یک توافق استیم که 
خشونت را کاهش داده و راه را برای افغان ها خواهد گشود 

زمان  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
ریاست  انتخابات  برگزاری 
نهادهای  از  شماری  جمهوری، 
ناظر بر روند انتخابات از امنیت 
سیستم مرکزی )سرور مرکزی( 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ناظران  این  می کنند.  نگرانی  ابراز 
فضای  به  توجه  با  که  می گویند 
شکننده ی سایبری امکان اعمال نفوذ و دست برد به معلومات 
مستقل  کمیسیون  رو  این  از  دارد.  وجود  سیستم  داخل 
و  کند  توجه  مرکزی اش  سیستم  امنیت  به  باید  انتخابات 
با شرکت »درمالوگ«  این سیستم را در هم آهنگی  امنیت 

قوی تر و مطمین تر بسازد. 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
افغانستان یا )فیفا( روز دوشنبه، یازدهم سنبله در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت که امنیت سیستم مرکزی یا سرور 
در کمیسیون مستقل انتخابات باعث نگرانی نهادهای ناظر بر 
روند انتخابات شده است. از این رو یکی از خواست های مهم 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات مدیریت درست دستگاه های 
بایومتریک در ساحه و در عین حال سرور مرکزی در خود 
کمیسیون مستقل انتخابات است. به گفته او ایجاب می کند 
چون  موضوعاتی  روی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
استفاده دستگاه های بایومتریک به صورت آفالین و آنالین، 
نحوه رسیده گی به معلومات که به صورت آنالین در سیستم 
ثبت می شود و هم چنان معلوماتی که در سیستم آفالین بعداً 
باشد  داشته  واضح  دیدگاه  و  تفسیر  یک  در سرور می رسد 
که چگونه ویرایش می شود و کی ها به این سرور دسترسی 
یک  براساس  باید  مسایل  »این  گفت:  رشید  آقای  دارد. 
پالیسی روشن و در چوکات مشخص در کمیسیون تصویب 
شود، در غیر آن این سیستم در جهت های مختلف می تواند 

آسیب پذیر شود.«
بیان داشت که کمیسیون مستقل  این حال آقای رشید  با 
انتخابات باید بیش تر روی امنیت سیستم مرکزی کمیسیون 
کار کند و امنیت سرور مرکزی را جدی بگیرد. او از احتمال 
دست برد و اعمال نفوذ در این سیستم هشدار داد. آقای رشید 
با  بزرگ که در روابط خود  از کشورهای  گفت که شماری 
هم در منازعه اند و انتخابات افغانستان برای شان مهم است، 
کوشش می کنند که به نفع کاندیدای مورد نظرشان مداخله 
تمامی  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رو  این  از  کنند. 
نورم ها و امکانات را برای امنیت این سیستم روی دست گیرد 

در جریان گفت و گوهای  و  توافق نامه  امضای  از  ماه پس 
بین االفغانی روی آن تصمیم خواهیم گرفت.

ایاالت  نماینده گان  می گوید،  مژده  آقای  که  آن چنانی 
به توافق رسیده اند که در  امریکا و گروه طالبان  متحده 
جریان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان بر آنان 
حمله نخواهند کرد؛ مشروط بر این که در جریان چهارده 
افغان  نیروهای نظامی  با  امریکا  این سربازان،  ماه خروج 
همکاری نکند. در همین حال، ارگ ریاست جمهوری و 
قصر سپیدار با نشر خبرنامه های جداگانه از دیدار رییس 
جمهوری غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی با زلمی 
خلیل زاد خبر داده، اما جزییات گفت وگوهای شان را نشر 
نکرده اند. هم چنان وحید عمر، مشاور استراتژیک و روابط 
عامه رییس جمهور غنی در صفحه توییترش نوشته است 
توافق نامه  آقای خلیل زاد، مسوده متن  این دیدار  که در 
نسپرده  اما  داده،  نشان  آنان  با  را  طالبان  و  امریکا  میان 

است. 
از سویی هم، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در 
ویژه  نماینده  با  را  گفت وگوهای شان  دور  نهمین  قطر، 
»موفق«  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  متحده  ایاالت 

عنوان کرده است. 
این در حالی است که از این پیش ریاست اجرایی حکومت 
خاطرنشان ساخته است که پس از توافق امریکا و طالبان 
و  افغانستان«  از  امریکا  نظامی  نیروهای  »خروج  روی 
»تضمین طالبان برای قطع رابطه با گروه های تروریستی« 
قرار است یک تفاهم نامه مشترک میان نماینده گان امریکا 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  برسد.  امضا  به  طالبان  و 
حکومت هم چنان گفته است که در کنار این تفاهم نامه، 
یک اعالمیه مشترک از سوی واشنگتن و کابل نیز نشر 
خواهد شد. آقای عبداهلل توضیح داده است که متن این 
اعالمیه مشترک نیز نهایی شده و بر اساس محتوای این 
اعالمیه قرار است ایاالت متحده امریکا از همکاری اش با 
افغانستان تجدید تعهد کند. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 

پارلمانی سال گذشته را به چالش کشید. در انتخابات گذشته 
دستگاه های بایومتریک و هم چنان سرور مرکزی با نرم افزار 
کهنه مجهز بود و توانایی جلوگیری از آرای تکراری را نداشت. 
این سبب شد که انتخابات پارلمانی سال گذشته پرجنجال 

شود و با کاستی هایی به پایان برسد. 
اکنون گفته می شود دستگاه های بایومتریکی که در انتخابات 
با  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  رو  پیش  جمهوری  ریاست 
آخرین نرم افزار مجهز است. این دستگاه ها توانایی جلوگیری 
از تقلب و آرای تکراری را دارد. آقای حیدری از امنیت این 
با  سیستم  این  که  می گوید  و  می دهد  اطمینان  سیستم 
نرم افزارهایی که مجهز شده است، زمینه هک شدن را به حد 
اقل می رساند. به گفته او این سیستم می تواند صد درصد در 

انتخابات مفید واقع شود و شفافیت را تضمین کند.
از سوی دیگر او هک شدن این سیستم را ناممکن نمی داند، 
به صورت  در کشور  رأی گیری  که  آن جایی  از  اما می گوید 
کالسیک و ورقی صورت می گیرد، هک شدن این سیستم 
در نتایج آرا زیاد تأثیرگذار نیست. او گفت: »معلوماتی که در 
سیستم درج می شود دارای چندین کاپی است و  هکرها و 
یا افرادی که بخواهند این سیستم را هک کنند در نتایج آرا 
کدام تاثیری ندارد. زمانی یک سیستم  هک می شود که هم 

سیستم و هم رأی گیری، الکترونیک باشند.«

و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  احزاب،  توافق نامه ی 
شرکت درمالوگ

از سوی دیگر حبیب الرحمان ننگ، رییس عمومی داراالنشای 
احزاب،  سه جانبه  توافق  از  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون مستقل انتخابات و شرکت درمالوگ خبر می دهد. 
آقای ننگ می گوید که بر اساس این توافق نامه سه جانبه روند 
شناسایی و تفکیک آرای تکراری از دستگاه های انگشت نگاری 

به سیستم مرکزی محول شده است.

برای هر نامزد یک حساب کاربری ساخته می شود
این  از  پیش  سیاسی  احزاب  که  کرد  تصریح  ننگ  آقای 
و  نشود  استفاده  تکراری  صورت  به  آرا  که  می خواستند 
هم چنان مالکیت این سیستم در اختیار کمیسیون مستقل 
یک  که  می خواستند  احزاب  این،  بر  افزون  باشد.  انتخابات 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  برای  کاربری  حساب 
و  نتایج  بتوانند  تا  شود  ساخته  کمیسیون  وب سایت  در 
معلومات را به صورت آنالین مشاهد کنند. رییس داراالنشای 
کمیسیون افزود که این موارد با احزاب سیاسی توافق و اجرا 

ایاالت متحده امریکا نیز از این پیش اطمینان داده بود که 
حمایت امریکا از نیروهای امنیتی افغان پس از هر توافقی 

با گروه طالبان ادامه خواهد داشت. 
واشنگتن  با  موافقت نامه همکاری  این همه، کابل سه  با 
ماه  در  را  امنیتی«  »توافق نامه  واشنگتن  و  کابل  دارد. 
عقرب سال ۱۳۹۲ امضا کردند. این توافق نامه به منظور 
تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم و 
ارتقای توان مندی افغانستان برای دفع تهدیدهای داخلی 
و خارجی مبتنی بر قانون اساسی این کشور، میان کابل و 
واشنگتن امضا شده است. در این توافق نامه هم چنان روی 
پایگاه های نظامی دایمی،  آموزش و تجهیز نیروهای افغان، 
پرداخت  از  معافیت  امریکایی،  عساکر  قضایی  صالحیت 
مالیات و منع فعالیت های سیاسی نظامیان امریکایی در 

افغانستان بایدهایی ذکر شده است. 
هم چنان دولت افغانستان دو موافقت نامه امنیتی دیگر را 
با سفیر امریکا در کابل و نماینده ی ویژه ناتو در افغانستان 
توافق نامه  این  کرد.  امضا   ۱۳۹۳ سال  میزان  هشتم  در 
امضا  به  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  روز  یک 
را  امریکا  و  افغانستان  میان  امنیتی  موافقت نامه  رسید. 
رییس  ملی  امنیت  پیشین  مشاور  اتمر،  محمدحنیف 
جمهور غنی با جیمز کانینگهام، سفیر امریکا در کابل امضا 
توسط  نیز  ناتو  و  کابل  میان  امنیتی  موافقت نامه  و  کرد 
آقای اتمر و موریس یوخمس، نماینده ویژه غیرنظامی ناتو 
در افغانستان امضا شد. هنگام امضای این موافقت نامه ها، 
رییس جمهور غنی، عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی، شماری 
از رهبران جهادی و مقامات دولتی کشور حضور داشتند.

شده است. او گفت که اکنون برای هر کاندیدا یک حساب 
کاربری داده می شود و آن ها می توانند که تمامی جزییات را 
مشاهده و نظارت کنند. او تأکید کرد که نتایج و معلوماتی که 
داخل سیستم می شود، ویرایش پذیر )Editable( نیست. به 
گفته ی او در این سیستم دو قسم معلومات ذخیره می شود 
که یکی دیجیتالی و دیگر عکس خود رأی دهنده است. به 

گفته او هر دوی این مورد ویرایش پذیر نیست.
هم چنان آقای ننگ در مورد دستگاه های جدید بایومتریک 
گفت که این دستگاه های شامل پاوربانک، چاپ گر )پرنتر(، 
هم چنان  است.  حافظه  کارت  یا  کارت«  »اس دی  و  کیبل 
و هر سیم کارت  است  دارای یک سیم کارت  این دستگاه ها 
یک جی بی انترنت دارد که در روز انتخابات فهرست نتایج 
را به سرور انتقال می دهد. به گفته او این در صورتی ممکن 
است که دستگاه ها با انترنت متصل باشد تا فهرست نتایج را 
به سیستم مرکزی انتقال دهد. او افزود در صورتی که این 
قفل  یا  دستگاه ها الک  نباشد،  متصل  انترنت  به  دستگا ه ها 
است و نمی تواند که جدول نتایج را به سرور مرکزی انتقال 

دهد.
دستگاه های گم شده در انتخابات ریاست جمهوری کارا 

نیست
از دستگاه های  که  نگرانی هایی وجود داشت  دیگر  از سوی 
بایومتریکی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته مفقود شده 
استفاده شود.  رو  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  در  بود، 
اما این نگرانی ها را بی مورد می داند. او می گوید  آقای ننگ 
که این دستگاه ها مفقود نشده بلکه در اختیار کسانی است 
که از کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم شده اند اما بعد از 
برگزاری انتخابات، دوباره در اختیار کمیسیون قرار نداده اند. 
او گفت که تمامی افراد مشخص است و کمیسیون کسانی را 
که دستگاه ها را دوباره برنگردانده، معاش شان را قید کرده و 
برای شان نداده است. او اطمینان داد که این دستگاه ها قابلیت 

استفاده در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در  که  است  حالی  در  این 
به چهار هزار  نزدیک  بایومتریک و  در حدود ۳۰۰ دستگاه 
پاوربانک و یک شمار چاپ گر )پرنتر( از کمیسیون مستقل 

انتخابات مفقود شده بود.

این بار نتایج به موقع اعالن می شود
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از اعالم به موقع 
حبیب الرحمان  می دهد.  خبر  میزان  ششم  انتخابات  نتایج 
ننگ گفت که ممکن است نظر به شرایط، در یک روز نتایج 
چون  مسایلی  اکنون  که  گفت  او  کنند.  اعالم  را  انتخابات 
مشکالت انترنتی و امنیتی وجود دارد، تا زمانی که تمامی 
فهرست به سرور مرکزی انتقال نکند آنان قادر به اعالم نتایج 
انتخابات در یک روز نمی باشند. با این حال او اطمینان داد که 
مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی، نتایج نهایی را اعالم می  کنند. 
این در حالی است که بر اساس تقویم انتخابات، کمیسیون 
مستقل انتخابات باید تا شانزدهم عقرب نتایج نهایی انتخابات 

ریاست جمهوری را اعالم کند. 
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال  قرار است 
جاری برگزار شود. در این انتخابات ۳۹هزار و ۵۴۴ دستگاه 

انگشت نگاری به کار برده می شود.

تا برای مذاکرات در مورد یک صلح باعزت و پایدار و یک 
افغانستان متحد و بااقتدار که ایاالت متحده، متحدانش و 

هیچ کشور دیگری را تهدید نکند، با هم بنشینند.« 
هرچند محور این دور گفت وگوهای دو طرف روی خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان و تضمین معتبر برای قطع 
شده  عنوان  دیگر  تروریستی  گروه های  با  طالبان  رابطه 
این  توافق روی  نهایی شدن  از  اما  آقای خلیل زاد  است، 
دو مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که مایک 
پمپیو، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، از این پیش با 
اشاره به محور نهمین دور گفت وگوهای آقای خلیل زاد با 
نماینده گان طالبان در قطر، ابراز امیدواری کرده بود که در 
این دور گفت وگوها امریکا و طالبان به یک توافق نهایی 

دست یابند. 
با این حال، منابع آگاه از محتوای نهمین دور گفت وگوهای 
نماینده گان امریکا و طالبان، دلیل نهایی نشدن توافق امریکا 
و طالبان را در این دور گفت وگوها، عدم توافق دو طرف 
روی حفظ و یا فسخ پیمان استراتژیک و توافق نامه های 
موجود میان کابل و واشنگتن عنوان کرده اند. وحید مژده، 
آگاه مسایل طالبان یکی از دالیل به درازا کشیدن دور نهم 
گفت وگوهای دو طرف را »اختالف نظر جدی« روی لغو 
پیمان امنیتی کابل و واشنگتن عنوان کرد و گفت، جانب 
امریکایی از این پیش تعهد کرده بود که با نهایی شدن 
توافق امریکا و طالبان، پیمان امنیتی را با کابل لغو خواهد 
کرد. به سخن او اما، به دلیل اختالف به میان آمده میان 
وزارت خارجه و دفاع امریکا، آقای خلیل زاد از این مساله 
می گویند،  هم چنان  آگاه  منابع  است.  کرده  عقب نشینی 
مقام های  با  خلیل زاد  آقای  دیدار  دور  این  بحث های 
حکومت افغانستان نیز روی همین مساله متمرکز خواهد 
بود. آقای مژده هم چنان افزود، خواست طالبان در این دور 
گفت وگوها این بوده است که با امضای متن توافق میان 
امریکا و طالبان، پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن باید 
است که چهارده  امریکایی گفته  اما جانب  منحل شود، 

تا  هکرها و افراد نتوانند این سیستم را هک و یا معلومات این 
سیستم را به نفع کدام کاندید تغییر بدهند. رییس اجرایی 
امنیت دستگاه ها  داد، در صورتی که  فیفا هم چنان هشدار 
و سرور مرکزی جدی گرفته  نشود، ممکن است که به این 
سیستم دست  برد زده شود و سیستم را به یک فروپاشی سوق 

دهد تا نتیجه انتخابات به چالش کشیده شود.
عمومی  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  حال  همین  در 
داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز از امنیت سیستم 
مرکزی یا سرور ابراز نگرانی می کند. آقای ننگ در صحبت 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با 
تشویش ها و نگرانی اش را مبنی بر امنیت سیستم مرکزی با 
شرکت درمالوگ در میان گذاشته است. به گفته ی آقای ننگ 
کمیسیون مستقل انتخابات در تالش است تا امنیت سرور 
را قوی تر و با ضمانت تر بسازد. او هم چنان تصریح کرد که 
شرکت درمالوگ به کمیسیون تعهد داده است که به امنیت 
این دستگاه ها و سرور مرکزی توجه و از تقلب، دست برد و 
تکرار آرا جلوگیری کند. آقای ننگ به شهروندان اطمینان 
داد که در انتخابات ریاست جمهوری هیچ مداخله ای صورت 

نخواهد گرفت.
خواستیم در این مورد واکنش و دیدگاه شرکت درمالوگ را 
نیز داشته باشیم، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 
شرکت درمالوگ یک شرکت آلمانی است که در افعانستان 

کدام نماینده و نماینده گی ندارد.

کارشناسان: امنیت دستگاه های درمالوگ باال است
به  سایبری،  امنیت  کارشناسان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
تن  یک  حیدری،  مهدی  خوشبین اند.  شبکه  این  امنیت 
که دستگاه ها  به ۸صبح گفت  امنیت شبکه  کارشناسان  از 
است  شده  خریداری  درمالوگ  شرکت  از  که  سیستمی  و 
یک »پکیج« کامل است که از نگاه امنیت یکی از بهترین 
در  که  گفت  او  است.  جهان  در  انگشت نگاری  دستگاه های 
این دستگاه ها از آخرین تکنولوژی کار گرفته شده و زمینه ی 
تقلب در آن بسیار محدود است. به گفته ی او، این دستگاه ها 
به طور هم زمان قابلیت اتصال به دو سیم کارت از شبکه های 
متفاوت را دارد و هم چنان قابلیت اتصال به وای فای را نیز 
دارا است. این دستگاه ها به منظور شناسایی از آرای تکراری 
توانایی  دستگاه ها  این  که  افزود  او  است.  شده  خریداری 

جلوگیری از آرای تکراری، در ظرف ۴۰ ثانیه را دارد. 
این  از  گذشته  سال  انتخابات  در  که  است  حالی  در  این 
انتخابات  و  شد  گرفته  کار  آفالین  صورت  به  دستگاه ها 

با توافق امریکا و طالبان »موافقت نامه های« 
کابل و واشنگتن حفظ می شود 

امنیت سیستم مرکزی کمیسیون مستقل 
انتخابات جدی گرفته شود
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کابل  در  خلیل زاد  سفیر 
حضور دارد و سندی را که 
طالبان  با  امریکا  است  قرار 
بلندپایه گان  به  کند،  امضا 
است.  داده  تسلیم  دولت 
رهبران  اختیار  در  سند 
است  ملی  وحدت  حکومت 
و انتظار می رود که در روزهای 
مورد  در  را  خودشان  موضع  حکومت  رهبران  آینده 
از  رهبران حکومت  که  آن جایی  از  کنند.  روشن  آن 
امریکا و طالبان اطالع داشتند، به  موضوع مذاکره ی 
نظر نمی رسد که چیزهای غیر منتظره در سند ببینند. 
داشته  سند  مورد  در  جدی  مالحظات  آنان  هم  اگر 
ـ  بازهم تغییر جدی در آن  باشند ـ که مسلماً دارند 
نمی آید. ایاالت متحده تصمیم خودش را گرفته است. 
امریکا تصمیم گرفته است که مشکل خود را با گروه 
طالبان حل کند. مشکل امریکا با طالبان از همان آغاز، 
موضوع القاعده بود. طالبان نه پس از ۱۱ سپتامبر و نه 
قبل از آن حاضر بودند که با امریکا در مبارزه با القاعده 
همکاری کنند. ولی به نظر می رسد حاال پذیرفته اند که 
از صف جهادیسم جهانی ضد امریکا خارج می شوند و 
دیگر القاعده را نمی گذارند که در مناطق زیر سلطه ی 
آنان حضور و فعالیت داشته باشد. وقتی طالبان چنین 
تعهدی بدهند و کارشیوه ای هم برای اجرای این تعهد 
این  با  جنگ  به  متحده  شود،  ایاالت  گرفته  نظر  در 
گروه خاتمه می دهد. وقتی جنگ با این گروه خاتمه 
یافت، ایاالت متحده به صورت خودکار بدل به میانجی 

می شود. 
ایاالت متحده پس از امضای موافقت نامه ی طالبان 
و واشنگتن، نقش خود را از متحد دولت افغانستان 
امریکا تالش  از آن  به میانجی تغییر می دهد. پس 
می کند که نیروهای سیاسی، حکومت، نماینده گان 
پایتخت  اسلو،  را در  طالبان و فعاالن جامعه  مدنی 

جنگ،  جامعه شناسی  در 
حالتی  به  جنگی  بن بست 
هیچ کدام  که  می شود  گفته 
جنگ  طرف  دو  قوای  از 
مقابل  طرف  بر  نمی تواند 
پیروز گردد و جنگ بدل به 
می شود.  فرسایشی  حالتی 
در  جنگی  بن بست  پیامد 
ترس  روزمره گی  افغانستان، 
و فراگیر شدن آن بوده است. اکنون برای شهروندان 
از  یا  و  دیگر  والیت  به  والیت  یک  از  مسافرت  افغان 
یک ولسوالی به ولسوالی دیگر، آمیخته با ترس است. 
برگزاری گردهمایی ها، کنسرت و حتا مراسم عروسی 
ترس  خیابان ها،  در  است.  همراه  دلهره  و  ترس  با 
حاکم ترین احساس در بین مردم می باشد. روزمره گی 
ترس در شهرهای بزرگ بیش تر گریبان شهروندان را 

گرفته است.
استفاده از موترهای زرهی از سوی مقام های بلند رتبه 
دولتی و افراد ثروتمند و ساختن دیوارهای کانکریتی 
استخدام  و  قدرتمند  افراد  خانه های  و  دفاتر  کنار  در 
در  ترس  بودن  فراگیر  از  ناشی  نیز  امنیتی  محافظان 
تا  است  ترس سبب گردیده  روزمره گی  است.  جامعه 
و  افغانستان  حکومت  بلندپایه  مقام های  از  بسیاری 
شماری از نماینده گان ولسی جرگه، خانواده های شان  را 
برای زنده گی به کشورهای دیگر بفرستند تا مصونیت 

آن ها تأمین گردد.
آیا مقام های حکومتی که خود شان  را رهبر می پندارند 
و یا فرمانده هانی که خود تحت تأثیر یک ترس فراگیر، 
خانواده های شان  را به جای امن می فرستند، می توانند 
حس ترس را از بدنه جامعه بزدایند؟ آیا این مقام های 
حکومتی می توانند بر قوای نظامی کشور تأاثیر روانی 

برای مقاومت در برابر دشمن داشته باشند؟
به نظر می رسد که روزمره گی ترس، مقام های حکومتی 
را بیش تر از مردم درگیر کرده است، در حالی  که اگر 
حس ترس، حاکمان سیاسی یک جامعه را درگیر کند، 
تسلط  نظامی  قوای  بدنه  بر  توانست  نخواهند  آن ها 
روانی داشته باشند. در این صورت، شکاف میان سرباز 
تراژدی جنگ  بیش تر خواهد شد.  روز  هر  فرمانده  و 

بقای ایشان را تضمین کند. اگر انتخابات برگزار نشود، 
ربط او با سیاست افغانستان زیر سوال می رود. طیفی 
ارگ،   از سیاست مداران پشتون و غیر پشتون مخالف 
این  در  دارند.  طالبان  با  ارتباط  و  تماس  کانال های 
که  است  شده  مطرح  بحث هایی  تماس  کانال های 
در  موقت  آتش بس  به  طالبان  تمایل  نشان دهنده ی 
بدل تأخیر انتخابات است. اگر طالبان در نشست اسلو 
حاضر به امتیازدهی باشند و با برخی از سیاست مداران 
روی تأخیر انتخابات به توافق برسند،  صدمه ی سیاسی 
این  اگر  به رییس  جمهور غنی می رسد،  به ویژه  آن 
توافق مورد استقبال قدرت های بزرگ از جمله امریکا 
قرار بگیرد. در این هم هیچ تردیدی نیست که آقای 
غنی نگرانی های مشروع در مورد ارزش های جمهوری 
نظم  این  دارد.  نیز  اساسی  قانون  بر  مبتنی  نظم  و 
می گیرد  انتخابات  برگزاری  از  را  خودش  مشروعیت 
و در صورتی که انتخابات برگزار نشود،  موضع طالب 
انتخابات برگزار شود و نتیجه ی  قوی تر می شود. اگر 
باز هم بحران سیاسی  بازنده نپذیرند،   نامزدان  آن را 
به  می برد.  طالبان  گروه  را  آن  سود  و  می شود  خلق 
همین دلیل است که وضعیت خیلی پیچیده است و 
دشوار  بسیار  پیچیده  وضعیت  این  در  تصمیم گیری 

می باشد.
کابل  در  را  مدتی  خلیل زاد  آقای  زیاد  احتمال  به 
می گذراند تا میان آقای غنی و واشنگتن تفاهم حاصل 
شود. گزارش های تأیید ناشده هم وجود دارد که آقای 
در  مشکل  اگر  است.  شده  دعوت  واشنگتن  به  غنی 
کابل حل نشود و کاری از دست خلیل زاد برنیاید، به 
احتمال زیاد مقام های امریکایی در واشنگتن با آقای 
غنی مذاکره خواهند کرد تا تفاهمی میان دو طرف به 
وجود بیاید. طالبان هم به شدت تالش می کنند که از 
نشود.  برگزار  انتخاباتی  تا  کنند  بهره برداری  وضعیت 
واشنگتن گزینه ای دیگر غیر از مذاکره و تفاهم با آقای 
غنی ندارد. سیاست مداران دیگر با دیپلماسی خلیل زاد 
مشکل  میان افغانی  نشست  احتمالی  فیصله های  و 
مصاحبه ی  در  رییس  اجرایی،  عبداهلل،  داکتر  ندارند. 
است  حاضر  که  گفت  نجفی زاده  لطف اهلل  با  اخیرش 
برای ختم جنگ از انتخابات بگذرد و حتا در صورت 
لزوم اگر برنده ی انتخابات هم باشد،  از پست ریاست 

جمهوری صرف نظر کند. 

نقشه های  و  طرح ها  که  فرمانده هانی  داخله،  و  دفاع 
نظامی را می سازند، دشمن را صرفاً از بعد تسلیحات، 
پناه گاه ها، چگونه گی تکنیک های حمله و گریز و سایر 
مهارت های گوریالیی می شناسند و تحلیل می نمایند یا 
سایر متغیرهای اجتماعی و روانی محیط جنگ را نیز 

می دانند و بر مبنای آن گام بر می دارند؟
حکومت  در  جنگ  فرمانده های  که  نمی رسد  نظر  به 
افغانستان به غیر از جنگیدن و مبارزه که بدون شک 
قابل  روایت  یک  با  است،  ستایش برانگیز  و  ارزشمند 
قبول اجتماعی-روانی با محیط روستایی انس گرفته 
باشند. اگر کارگزاران جنگ در حکومت افغانستان بافت 
اجتماعی روستاها را می شناختند و عالوه بر جنگ در 
سنگرهای گرم، از یک استراتژی فرهنگی نیز برخوردار 
گونه  به  حاضر  حال  در  معادله جنگ  باید  می بودند، 

دیگری می بود.
در جامعه شناسی جنگ گفته می شود که جنگ دارای 
عنصر  سیاسی،  عنصر  ذهنی،  عنصر  جمعی،  عنصر 
که  می رسد  نظر  به  می باشد.  غیر مسلحانه  و  حقوقی 
مسلحانه  عنصر  بر  افغانستان  در  ذهنی جنگ  عنصر 

آن می چربد.
توانسته اند  گوناگون  شیوه های  به  توسل  با  طالبان 
تأثیر بگذارند.  افکار عمومی جامعه  اراده دشمن و  بر 
ترس از انتحار و انفجار و حمله در افغانستان، به یک 
روزمره گی بدل شده است. جنگ طالبان در حال حاضر 
بیش تر بعد روانی دارد و آن ها به خوبی می دانند که 
دولت  پیمانه  همان  به  بترسند،  بیش تر  مردم  هرقدر 

تضعیف می گردد. 

ناروی، گرد  آورد تا در مورد یک آتش بس سراسری و 
آینده ی سیاسی افغانستان مذاکره کنند. وقتی ایاالت 
متحده تا حد زیادی نقش خود را به عنوان میانجی 
در نظر بگیرد،  روشن است که مذاکره برای آینده ی 
سیاسی افغانستان،  آتش بس و توافق روی این موارد 
را به انتخابات ریاست جمهوری اولویت می دهد. برای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کنونی،  رییس  جمهور 
اولویت دارد. او می گوید که اول باید انتخابات ریاست 
کار  روی  رییس  جمهوری  و  برگزار شود  جمهوری 
بیاید که مشروعیت انتخاباتی داشته باشد و حکومت 
منتخب وارد گفت وگوها برای پایان جنگ و آینده ی 
سیاسی کشور شود. اما برای ایاالت متحده اولویت 
آینده ی  روی  توافق  و  تفنگ ها  سریع  خاموشی 
نوامبر  در  ترمپ  است. حکومت  افغانستان  سیاسی 
انتظار دارد  انتخابات در پیش رو دارد و  سال آینده 
ختم  بتواند  می آید،   افغانستان  در  که  تحوالتی  با 
طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا را به افکار عمومی 

آن کشور بفروشد. 
خلیل زاد، جان  بس، مایک پمپیو و دیگر دیپلمات های 
عملی  را  ترمپ  آقای  دساتیر  که  مکلف اند  امریکایی 
کنند. آقای پمپیو، وزیر خارجه ی امریکا، هم چندی 
گفته  کابل نشین  سیاست مداران  از  شماری  به  قبل 
طالبان  با  توافق  و  جنگ  پایان  امریکا  برای  که  بود 
انتخابات. او گفته بود که ترمپ  در اولویت است، نه 
دیگر  پیام  ندارد.  را  موجود  وضع  دوام  تحمل  دیگر 
کابل نشین  سیاست مداران  به  امریکا  خارجه ی  وزیر 
این بود که دیپلماسی خلیل زاد یک فرصت بی نظیر 
برای ختم جنگ چهل ساله و کاهش قابل مالحظه ی 
خشونت در افغانستان است که باید از آن استفاده ی 
اعظمی صورت بگیرد. ولی پیش رفت های دیپلماسی 
خلیل زاد منافع تیم محمداشرف  غنی، رییس  جمهور 
کشور را برآورده نمی کند. آقای غنی، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری است و می خواهد که این انتخابات 

افغانستان اکنون این است که سربازان عالوه بر این که 
در سنگرها جان می دهند، برای محافظت از فرمانده ها 
و سایر مقام های دولتی نیز قربانی می شوند. این فرضیه 
نزد  جنگ  انگیزه  می رود  احتمال  که  آزمود  باید  را 
سرباز  میان  زنده گی  تفاوت  دلیل  به  افغان  سربازان 
شدت  به  مختلف،  رده های  در  حکومتی  مقام های  و 

کاهش یافته است.
بین  در  که  بود  چینی  جنرال  سان تزو،  یا  سان زی 
سال های ۴۰۰ تا ۳۲۰ قبل از میالد زنده گی می کرد. 
او نویسنده کتاب »هنر جنگ« است. سان زی در این 
کتاب مهم ترین عامل پیروزی در جنگ ها را عامل روانی 
می داند. به باور او، جنگ نباید تنها با سالح انجام شود، 
بلکه می توان با توسل به شیوه های دیگری دشمن را 
به انزوا کشاند و اراده و توان او را سست کرد تا مجبور 
گردد تسلیم شود. یکی از موضوعات اساسی کتاب هنر 
جنگ در همین بحث خالصه می گردد که در صورتی 
 که فرمانده های جنگ، توانایی این را داشته باشند تا 
تسلط روانی بر افکار عمومی داشته باشند، مردم یک 
جامعه حاضر خواهند بود تا با انگیزه باال، فرمان های 
رهبر جامعه را با قبول هر خطری اجرا کنند. طوری  که 
دیده می شود، سران حکومتی افغانستان تسلط روانی 
قابل قبولی بر افکار عمومی ندارند؛ چون بر خود شان 
را  خانواده های شان  آن ها  از  برخی  است.  ترس حاکم 
آسایش  و  رفاه  در  تا  فرستاده اند  دیگر  کشورهای  به 
دیدن  به  هرهفته  نیز  خود شان  و  کنند  زنده گی 
وقتی  افغان  فقیر  آیا سرباز  خانواده های شان می روند. 
تأثیر  تحت  حکومتی  بلندپایه  مقام های  که  می بیند 
زنده گی  کانکریتی  دیوارهای  پشت  در  فراگیر  ترس 
دیگر  کشورهای  به  را  خانواده های شان   و  می کنند 

می فرستند، این ترس بر او تأثیر نخواهد کرد؟
طرف های  از  جانب  کدام  افغانستان،  جنگ  در  آیا 
استفاده  برای شکست دشمن  روانی  عوامل  از  درگیر 
وافر می کند؟ کدام جانب جنگ توانایی منزوی ساختن 
دشمن را داشته است؟ آیا اراده کدام جانب از دو طرف 
آیا  است؟  گردیده  روز سست تر  هر  با گذشت  درگیر 
فرمانده های نظامی افغان جز مهارت های جنگ تا چه 
آن ها  آیا  دارند؟  اشراف  نظامی  تیوری های  بر  اندازه 
جامعه شناسی روستایی را می دانند؟ آیا در وزارت های 
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روزمره گی ترس در افغانستان

طالبانو
در مورد قلمرو نفوذ و تسلط طالبان، 
می شود.  مطرح  گوناگونی  ادعاهای 
یا  سیگر  گزارش  آخرین  اساس  بر 
کم تر  گروه  این  امریکا،  ویژه  بازرس 
از نیم مناطق افغانستان را زیر اداره ی 
مورد  در  گزارش  آخرین  دارد.  خود 
و  طالبان  کنترل  تحت  قلمرو  میزان 
حکومت که در ماه جنوری نشر شد، 
نشان می دهد که حکومت بر ۵۴ درصد 
از خاک کشور کنترل و نفوذ دارد که ۶۵.۲ درصد از جمعیت 
کشور در آن زنده گی می کنند. با این حال  پرسش این جا است 
که تسلط طالبان بر ۴۶ درصد خاک کشور تا چه اندازه ثبات و 

پایداری دارد؟
شهرهای  اطراف  در  حاکمیت  و  قدرت  جنگ،  دهه  چهار  در 
اداره  امکانات  و  نفوذ  دارای  افراد محلی   از سوی  عموماً  کشور 
شده  است و حکومت های مرکزی و محلی جز در مقر شهرستان /

ولسوالی ها بر سایر مناطق حاکمیت چندانی نداشته اند و بعضاً 
فقط هم آهنگی هایی وجود داشته  است. 

یا  و  تضعیف  برای  فراوانی  تالش های  کنونی  نظام  اوایل  در 
امر  این  که  گرفت  صورت  محلی  قدرت های  شدن  قانون مند 
پیامدهای  از  یکی  داشت.  دنبال  به  را  خود  خاص  پیامدهای 
گوناگون  مناطق  در  طالبان  گرفتن  قدرت   راه کار،  این  منفی 
بوده است. به  عنوان مثال، حوزه های غرب، شمال و شمال شرق 
عموماً توسط مجاهدان بومی اداره می شد که اکنون اکثر آنان 
میان  نبرد  در  تا  کرده اند  تالش  افراد  این  هستند.  خانه نشین 
در  اما  بمانند.  محفوظ  تا  باشند  بی طرف  طالبان  و  حکومت 
مواردی که حضور طالبان طاقت فرسا شده است، آن ها دست به 
خیزش های نه  چندان سازمان یافته مردمی زده اند. نمونه ی این 
خیزش های مردمی را این روزها در غور شاهد هستیم که طالبان 

را به شدت به چالش کشیده است.
موضوع مهم و قابل بحث این است که در صورت پیچیده تر شدن 
اوضاع و ضعیف  شدن حکومت در اطراف، آیا باز هم نیروهای 

بومی محلی بی طرف خواهند ماند؟
در هفته های گذشته و با مبهم  شدن وضعیت صلح و انتخابات، 
مجاهدان اقدام هایی داشته اند که این موضوع را منتفی می کند. 
بیش  که  امرش  زیر  به مجاهدان  هرات  در  اسماعیل خان  امیر 
ولسوالی های  بیش تر  در  و  می گردد  تخمین  تن  بیست هزار  از 
داده  است.  کامل  آماده باش  دارند، دستور  نفوذ گسترده  هرات 
این در صورتی است که هم اکنون طالبان حتا جرأت حضور و 
فعالیت گسترده در ولسوالی هایی هم مانند زنده جان و گذره را 
اساسی  از مرکزهای  ولسوالی ها  این  یافته اند، در حالی  که  نیز 
در  که  طبیعی  است  می رود.  به  شمار  مجاهدان  عمده ی  و 
صورت به  وجود آمدن بی نظمی و تصمیم طالبان برای تثبیت 
امتیازات بیش تر در گفت وگوهای  بهر گرفتن  از  حاکمیت شان 
زیان  به  تقابل ها  این  و  آمد  خواهد  به وجود  تقابل هایی  صلح، 

طالبان تمام خواهد شد.
در  کشور،  ملی  قهرمان  فرزند  مسعود،  احمد  دیگر  سوی  از 
تازه ترین فعالیت های رسمی سیاسی خود خواهان ایجاد جبهه ی 
است  پدر خود خواسته   از هواداران  او  ضد طالبان شده  است. 
که  صورتی   در  گیرند.  قرار  طالبان  برابر  در  واحد  صف  در  تا 
احمد مسعود دست به اقدامات عملی بزند، طبعاً قلمرو طالبان 
عبدالرشید  جنرال  گذشته  در  هم چنان  شد.  خواهد  کوچک تر 
دوستم، رهبر قدرتمند در شمال کشور، نیز بارها هشدار داده  
است که آماده تصفیه ی کامل شمال از وجود طالبان است و از 
حکومت به  خاطر نپذیرفتن این خواست خود انتقاد کرده  است.

نکته ی مهم این است که طالبان باید بدانند، نفوذشان بر مناطق 
گوناگون کشور آن چنان که تبلیغ می کنند پایدار نیست و در 
گفت وگوهای صلح با حکومت به این مسأله دقت کنند که حتا 
تضعیف یا تغییر حکومت و نظام به معنای تسلط   آنان بر کشور 
نیست. در صورتی  که نظام کنونی وجود نداشته باشد، نیز شرایط 
داخلی کشور به گونه ای نیست که این گروه توانایی حاکمیت 

کامل را داشته  باشد. 
از سوی دیگر کشورهای منطقه به استثنای پاکستان از گروه 
طالبان تجربه های تلخ دارند و حمایت های شان بیش تر استفاده ی 
مقطعی و ابزاری معلوم می شود تا شراکت راهبردی. در صورت 
ایجاد تقابل میان طالبان و شرکای راهبردی کشورهایی مانند 
روسیه و ایران در افغانستان، این کشورها از شرکای راهبردی 

خود حمایت خواهند کرد. 
تا میان  افکار عامه مسوول است  برابر  نیز در  جامعه ی جهانی 
مردم ساالری و حکومت استبدادی یکی را انتخاب کند و قطعاً هر 

انتخابی به  جز بازگشت به امارت اسالمی خواهد داشت.

محمدجوادبیات

فردوس

سیدمحمدفقیری
جامعهشناس



رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات:
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 
گزینش  در  می گوید،  انتخابات 
بیش تر  کمیسیون  این  کارمندان 
نهادها  دیگر  و  حکومت  آن که  از 
بر حال  مداخله کنند، کمیشنران 
این کمیسیون دخالت دارند. تا جایی 
ننگ،  حبیب الرحمان  گفته ی  به  که 
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 
نتیجه  در  نهاد  این  کارمندان  گزینش   درصد   ۵۰ انتخابات، 

مداخله اعضای این کمیسیون صورت گرفته است/ می گیرد.
در پی استخدام افراد خودی و به منظور جلوگیری از نفوذ افراد 
در کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این قانون انتخابات از 
سوی حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تعدیل شد و 
بر بنیاد آن، باید تمامی گزینش ها با نظارت مستقیم کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی صورت گیرد. با وجود این هم، 
مستقل  کمیسیون  گزینش های  در  افراد  دخالت  بحث  ظاهراً 
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  دارد.  ادامه  هم چنان  انتخابات 
مستقل انتخابات اعضای کمیسیون را به دخالت در گزینش ها 
متهم می سازند اما یک عضو این کمیسیون ارگ را به مداخله 

در کار این نهاد دخیل می داند. 
نهادهای ناظر نیز که از روند استخدام در کمیسیون مستقل 
انتخابات نظارت کرده اند افراد در ارگ ریاست جمهوری و نیز 
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را در گزینش های کارمندان 
این نهاد دخیل می دانند. نهادهای ناظر می گویند که بیش تر 
گزینش ها در کمیسیون مستقل انتخابات متاثر از مسایل قومی 
و سیاسی بوده  است. از سویی هم اسنادی که در اختیار روزنامه 
۸ صبح قرار گرفته نشان می دهد، برخی از افرادی که در نتیجه 
رقابت به پست های مهم کمیسیون مستقل انتخابات کامیاب 
شده اند، به پست های شان راه نیافته اند و افراد یادشده در جاهای 

دیگر معرفی شده اند. 

شیوه استخدام کارمندان
مستقل  کمیسیون  قانون،  به  مطابق  که  است  حالی  در  این 
افراد  آزاد  رقابت  از شیوه  استفاده  با  تا  است  متعهد  انتخابات 
شایسته را برای بست های خالی این نهاد به منظور پیش برد به 

موقع امور اداری به کار بگمارند. 
برای حفظ شفافیت در روند استخدام کارکنان دایمی کمیسیون 
مستقل انتخابات، هر دو کمیسیون )کمیسیون اصالحات اداری 
و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل انتخابات( از آغاز تا ختم 
را  پروسه  خویش،  نظارتی  نماینده  حضور  با  امتحان  پروسه 

نظارت می کنند.
با آن که در سال های قبل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات 
در گزینش کارمندان دست باز داشت، اما پس از آن که قانون 
کمیسیون  شد،  تعدیل  گذشته  سال  حوت  ماه  در  انتخابات 
این قانون موظف شد  ام  اداری مطابق به ماده ۲۳  اصالحات 
که از نحوه استخدام کارمندان در این کمیسیون نظارت کند. 
اکنون اما اظهارات رییس دبیرخانه و اعضای این کمیسیون و 
هم چنان گزارش نهادهای ناظر نشان می دهد که با وجود این 

تغییرات، گزیش ها متاثر از مداخله ها بوده است. 

تشکیالت کمیسیون مستقل انتخابات   
و  بزرگ ترین  از  یکی  افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
عریض ترین نهادهای کشور است. این کمیسیون از یک رییس 

و شش عضو تشکیل شده است.
میان  آن  از  که  دارد  دایمی  کارمند   ۳۵۰ از  بیش  نهاد  این 
۱۸۵ نفر در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل 
مشغول به کار اند و ۲۸۰ نفر در دفترهای والیتی و همین طور 

تعدادی کارمندان دیگر به شکل قراردادی استخدام شده اند. 
عالوه بر کارمندان دایمی، کمیسیون مستقل انتخابات حدود 
۲۰۰ هزار کارمند را برای روز انتخابات استخدام می کند. این 
کارمندان تا کنون استخدام نشده اند و در روزهای نزدیک به 

برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون برگزیده می شوند. 
با همه این ها و پس از تعدیالتی که در قانون انتخابات به وجود 
آمد، بسیاری از کارمندان قبلی کمیسیون مستقل انتخابات از 

کار برکنار و به جای آن ها افراد جدید استخدام شدند. 
دایمی  بست  کنون ۲۲  تا  که  می گوید  ننگ،  حبیب الرحمان 
که شامل بست های اول و دوم در کمیسیون مستقل انتخابات 
می شد به اعالن سپرده شده و افراد جدید برای این پست ها 

استخدام شده اند.
و  سوم  بست های  شامل  که  بست   ۴۲ حدود  این ها  کنار  در 
چهارم کمیسیون مستقل انتخابات می شد نیز خالی بودند که 
برای ۲۰ پست  افراد جدید استخدام و برای ۲۲ پست دیگر در 
حال گزینش افراد هستند. در کنار این ها ده ها پست دیگر که 
انتخابات  تا هشتم کمیسیون مستقل  شامل بست های هفتم 

می شد نیز پر شده اند.
همین طور به گفته آقای ننگ، رییس های والیتی کمیسیون 
مستقل انتخابات نیز از نو استخدام شده اند. آن چه اما رییس 
دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، در گزینش های 
ذکر شده مداخله کمیشنران این کمیسیون به گونه ای کاماًل 

عریان وجود داشته است.
آقای ننگ در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تصریح کرد که پیش 
تنها در ۲۰ درصد استخدام ها  این کمیسیون  اعضای  این،  از 
این  وی،  گفته  به  پسین  ماه های  در  اما  می کردند  مداخله 
دخالت ها افزایش یافته و همین اکنون نصف استخدام های افراد 
در این نهاد بر اساس سلیقه و خواست کمیشنران کمیسیون 

مستقل انتخابات صورت می گیرد.
رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات با آن که به گونه ی 
به  که  گفت  اما  نگرفت،  نام  خاصی  کمیشنران  از  مشخص 
عماًل  کمیسیون  این  دیگر  عضو  چهار  کمیشنر،  دو  استثنای 
و  قومی  تباری،  مسایل  لحاظ  به  را  افرادشان  که  می خواهند 

سیاسی در این کمیسیون جابه جا کنند. 
کمیشنران  سوی  از  را  بسیاری  سفارش های  که  گفت  او 
دریافت کرده که از او خواسته شده تا افراد مورد نظرشان را 
در پست های مهم و کلیدی به کار بگمارند. رییس دبیرخانه ی 
کمیسیون مستقل انتخابات که مسوولیت استخدام کارمندان 
جدید در کمیسیون مستقل انتخابات را بر عهده دارد، با تاکید 
گفت: »دخالت کمیشنران در استخدام افراد قباًل ۲۰ درصد بود 
اما اکنون به ۵۰ درصد افزایش یافته است و این را من کاماًل 
تایید می کنم که کمیشنران می خواهند که خویش، دوست و 

افراد نزدیک به خودشان را در کمیسیون جابه جا کنند.« 
از  حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 
گزینش های سلیقه ای و نفوذ اعضای کمیسیون در استخدام ها 
پرده بر می دارد که پیش از این یکی از اعضای این کمیسیون 

قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  که  سندی  دیگر،  سوی  از 
گرفته نشان می دهد که یک فرد متقاضی برای پست یکی 
از معاونین تخنیکی ریاست داراالنشا با آن که بلندترین نمره 
را در امتحان به دست آورده بود، اما دو کمیشنر با گزینش 
وی مخالفت می کردند و نمی خواستند که فرد کامیاب شده، 
این پست را تصاحب کند. افراد یادشده می خواستند که فرد 
موردنظرشان را در این پست استخدام کنند، اما سرانجام 
در پی فشارهای نهادهای ناظر کمیسیون مستقل انتخابات 

ناگزیر شدند که به گزینش او، تن دهند.
از  پس  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  مسووالن  اما   
آن که نتوانستند فرد مورد نظرشان را در پست معاونیت 
بدون طی  و  غیرقانونی  به شکل  کنند،  تخنیکی جابه جا 
مراحل روند رقابتی فرد مورد نظرشان را در پست معاونیت 
این  کردند.  جابه جا  داراالنشاء،  ریاست  استراتژیک  روابط 
پست پس از تعدیل قانون انتخابات در ساختار کمیسیون 
تنها  یافته  راه  این پست  در  فردی که  است.  اضافه شده 
بر اساس پیشنهاد کمیسیون و منظوری ریاست جمهوری 

بوده است.
اختیار روزنامه ی ۸صبح  اسناد دیگری که در  همین طور 
قرار گرفته نشان می دهد کسی که در امتحان برای احراز 
کرسی ریاست انتخابات دفتر والیت کابل بلندترین نمره را 
به دست آورده بود، به این پست راه نیافته است. کمیسیون 
قانونی  روند  یک  از  این که  جای  به  اما  انتخابات  مستقل 
حمایت کند، فرد دیگری را به عنوان سرپرست دفتر والیت 
به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است. سندهایی  کابل 
که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می دهد که 
کمیسیون مستقل انتخابات در سه تاریخ جداگانه و در سه 
کرده  معرفی  جمهوری  ریاست  به  را  شخص  سه  مکتوب 

است. 
 

بر اساس اسناد با آن که در امتحان، شفیق زمانی بلندترین 
به پست  اما موفق نمی شود که  به دست می آوَرد  را  نمره 
ریاست انتخابات والیت کابل راه یابد. به تاریخ ۵-۱۳۹۸-

عنوان  به  را  سیدی  خیبر  انتخابات  مستقل  کمیسیون   ۵
سرپرست ریاست امور انتخاباتی )عملیاتی( والیت کابل به 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند و ریاست جمهوری نیز 
آن را منظور کرده است. در فرجام اما کمیسیون مستقل 
انتخابات آقای زمانی را در والیت قندهار به عنوان رییس 

کمیسیون این والیت معرفی کرده است. 
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، با اشاره به این موضوع 
در  ناهم آهنگی  نوع  یک  بیان گر  خود  این  که  می گوید 
درونی  مشکالت  از  و  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این گزینش ها بیش تر  او گفت که  نهاد حکایت دارد.  این 
سلیقه ای است: »حوزه رأی دهی کابل بسیار مهم است و به 
همین دلیل کمیشنران نیز نتوانستند که روی گزینش یک 

فرد برای والیت کابل جورآمد بکنند.« 

نهادهای ناظر چه می گویند؟
انتخابات  افراد در کمیسیون مستقل  روند گزینش های  از 
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز نظارت کرده اند. یوسف رشید 
رییس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا(، 
می گوید در کنار افرادی در ارگ و اعضای کمیسیون شماری 
از مقام های محلی نیز در روند استخدام کارمندان مرکزی و 

والیتی کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می کنند.
کمیسیون  که  می گوید  هم چنان  نهاد  این  اجرایی  رییس 
مستقل انتخابات، آن شمار از کارمندانی را که پیش از این 
از سوی این نهاد در لیست سیاه قرار گرفته بودند، دوباره 

وارد امتحان کرده است. 

ادعا کرده بود که برخی از افراد در ارگ ریاست جمهوری در 
گزینش کارمندان این کمیسیون مداخله می کنند. 

موالنا عبداهلل از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این 
گفته بود که »شماری از داوطلبان که در پروسه رقابت کامیاب 
شده اند، برای منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد نمی شوند 
و یا این که پیشنهاد تقرری شان در ریاست جمهوری بدون کدام 

دلیل موجه معطل قرار می گیرد.«
که  بود  کرده  یادآوری  انتخابات  مستقل  کمیسیون  این عضو 
»یک تعداد افراد به طور گزینشی بدون هیچ گونه توجیه قانونی 
به ریاست جمهوری پیشنهاد می شوند و حتا در ظرف دو یا سه 

روز حکم تقررشان از ریاست جمهوری صادر می گردد.« 
این  دایمی  بست های  از  شماری  عبداهلل،  موالنا  گفته  به 
کمیسیون در جریان پروسه رقابت متوقف می شوند و بعضی 
از بست ها اصاًل به اعالن داده نمی شوند اما به طور غیرقانونی 
ادعاهای  از  توسط حکم رییس جمهور مقرر می شوند. برخی 
مشابه دیگر نیز از سوی این عضو کمیسیون مطرح شده بود. 
اما آقای موالنا عبداهلل سندی به خاطر این ادعایش در اختیار 

روزنامه ۸صبح قرار نداد. 
فردی  و  اجرایی  مسوول  عنوان  به  ننگ،  حبیب الرحمان  اما 
که گزینش های جدید تحت نظر او صورت می گیرد، می گوید 
دخالتی از سوی ارگ و یا سیاسیون کشور در کار نیست بلکه 
انتخابات  برحال کمیسیون مستقل  اعضای  و  این کمیشنران 

هستند که در روند گزینش ها مداخله می کنند. 
او در ادامه گفت: »فعاًل در روند استخدام مداخله تنها از طرف 
تا  اجرایی  شخص  صفت  به  من  می گیرد.  صورت  کمیشنران 
کنون هیچ گونه فشاری از سوی حکومت و سیاسیون دریافت 
افراد  استخدام  کار  در  کمیشنران  این که  از  جز  به  نکرده ام 
مداخله می کنند. ممکن است که یک و یا دو کمیشنر مداخله 
زیاد نداشته باشد، اما مداخالت دیگر اعضای کمیسیون تا کنون 

ادامه دارد.«

گزینش های غیرقانونی 

 

او گفت که یک نظارت این نهاد از والیت تخار نیز نشان 
می دهد که بیش تر استخدام افراد در دفتر والیتی کمیسیون 
مستقل انتخابات در این والیت، متاثر از سلیقه های شخصی 

بوده است. 
نیز  شفافیت  و  انتخابات  دیده بان  از  شینواری  حبیب اهلل 
می گوید که نظارت آن ها نشان می دهد که برخی از افراد در 
ارگ ریاست جمهوری در گزینش های کمیسیون مستقل 
این  در  بیش تری  جزییات  او  می کنند.  مداخله  انتخابات 
زمینه به دست نمی دهد. اما ارگ ریاست جمهوری همواره 
ادعاهایی که در این زمینه مطرح شده را رد می کند و مدعی 
است که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل است 

و ارگ در کارهای آن مداخله نمی کند. 
کاندیدان  از  برخی  که  افزود  شینواری  آقای  این  کنار  در 
در  را  خودشان  افراد  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات جابه جا کرده اند تا به گفته وی 
از آن چه در این کمیسیون می گذرد به آن ها گزارش دهند.  

مداخله یک نهاد دولتی در استخدام 
در کنار آن چه یاد شد، نهادهای ناظر از دخالت کمیسیون 
در  استخدام  روند  در  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز انتقاد می کنند و می گویند 
که این کمیسیون خود یک نهاد دولتی است و گزینش هایی 
از  متأثر  می تواند  می شود،  انجام  نهاد  این  طریق  از  که 
نهاد  یک  ناظر  نهادهای  باور  به  باشد.  دولت  سیاست های 
مستقل  نهاد  یک  کارمندان  استخدام  در  حکومتی چطور 

دخالت داشته باشد. 
قانون  تعدیل  از  پس  شد،  یاد  باال  در  که  طوری  همان 
آن  براساس  و  شد  ساخته  خاصی  طرزالعمل  انتخابات، 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون های  نظر  تحت  استخدام ها 

انتخابات به صورت مشترک صورت می گیرد. 
اما حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات، گفت که تا کنون مواردی به مشاهده نرسیده که 
هیأت نظارت کمیسیون اصالحات اداری در روند گزینش 
کارمندان این کمیسیون دخالت کرده باشد.  آن طوری که 
اداری  اصالحات  کمیسیون  نقش  داد،  توضیح  ننگ  آقای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  گزینش  روند  در 
همکاری  کاندیدان  »شارت لیست«  روند  در  که  است  این 
مالکیت سایر  برگزار  کند.  نیز  را  تحریری آن ها  امتحان  و 
موارد این روند به گفته وی به کمیسیون مستقل انتخابات 

بر می گردد. 

کارخانه گی انجام نشده 
از سویی هم با آن که در یک فیصله نامه کمیسیون مستقل 
انتخابات که به تاریخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ صورت گرفته در 
آن به ریاست داراالنشای این کمیسیون هدایت داده شده تا 
افرادی را که در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته به هر 
یا در بی نظمی های  لحاظ در کارهای شان کوتاهی کرده و 
انتخاباتی دست داشته اند،  و مفقود شدن وسایل  انتخابات 
شناسایی کنند، اما یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات 
به روزنامه ۸صبح گفت که این کار تا کنون انجام نشده است.

 ۳۰۰ حدود  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  جریان  در 
دستگاه بایومتریک، بیش از چهار هزار پاوربانک و چندین 

چاپ گر مفقود شده است. 
اما حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات گفت که این نهاد قبل از این فیصله نامه رهبری 
کارهایی  متهم  افراد  شناسایی  زمینه ی  در  نیز  کمیسیون 
را انجام داده بود. به گفته وی، برخی از افراد به سارنوالی 

معرفی شده اند.
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50 درصد استخدام ها متاثر از سفارش 
کمیشنران است

علیآرش



سفارش  به  زنده گی  کتاب   
پشه ها از کاوه جبران را خیلی 
وقت شده که گرفته ام بخوانم، 
می گرفتم،  را  کتاب  بار  هر  اما 
نویسنده  از  دل آزرده  آنقدر 
را  کتاب  نمی توانستم  که  بودم 
به  این که  از  قبل  کنم.  شروع 
ادبیات،  درباره  مقاله  صد  از  بیش تر  بیایم،  افغانستان 
فرهنگ، سینما و نقاشی افغانستان در بی بی سی، جدید 
منتشر  دیگر  جاهای  و  ملی  اقتدار  گاردین،  آنالین، 
کرده بودم، اما پس از آمدنم دیگر تصمیم گرفته بودم 
از ترجمه  اگر  هیچ چیزی ننویسم. من فکر می کردم 
شاعران  است،  شده  استقبال  این همه  من  شعرهای 
آثارشان  از من هستند، چرا  بهتر  نویسنده گانی که  و 
ترجمه نشود. چرا نویسنده گان ما فرقه فرقه و قریه قریه 
تقسیم شوند و با هم برای هم نکوشند. اما نتیجه اش 
جنبش سید رضا کوبان شد. از خودم تا خانواده ام همه 
مورد هجمه قرار گرفتند. حتا از حرام زاده گفتن هم در 

حقم ابا نشد.
شود،  دیده  جا  هیچ  نشاید  و  نباید  که  آن چه  دیدم   
دشنام  شب  و  می نوشند  چای  من  خانه ی  در  روز 
نمی دانستم  من  که  بود  تلخی  واقعیت  این  می دهند. 
چطور هیچ چیز در این مملکت تکان نمی خورد. سال ها 
است که چون حکایت کتیبه اخوان ثالث است »فتاده 
شط  و شب  بود...  کوهی  انگار  آن سوی تر  تخته سنگ 
علیلی...« من به ناحق جلیل می پنداشتمش، مثل اول 
همین شعر... علت دیگر علیلی این که همه می خواهند 
دیگران را به میل خود بسازند. اگر به نصیحت نشد، 
یا  باشد  تو کالن تر  از  نیست آن دیگری  زور. مهم  به 
خرد تر، باسواد تر و با تجربه تر یا جوان تر. خود من هم 
در جوانی همین بودم. شمشیرم به جان همه عالم تیز 
بود. به حساب سطور هجدهم برومر لویی بناپارت که 
بعدها مجبور شدم  الهی است و  فکر می کردم نسخه 

یکی یکی از دل رنجور همه مهجوری بکشم. 
آقای جبران البته سخن ناپسندی به من نگفته بود، اما 
در زیر باران سنگ، حکایت حالج و گل شبلی است که 
حتا پرتاب گلی هم دشوار می آید. به هر حال مقدمه 
بر من  بهانه،  دو  این  به  نشود، خواندن کتاب  طوالنی 
خرقه نمی سوزاند . این دفعه اما توصیه آقا ضیا و جذبه 
نمی دانم  بعد  و  کتاب  باز کردن  به  کرد  وادارم  کتاب، 
یک روز تمام شد یا بیش تر. هیچ چیزی جز خواندنش 
پیش  ماه  »شش  بود.  فوق العاده  کتابی  نمی توانستم. 
باز کردم، شمایل کنونی خویش را دیدم  وقتی چشم 
و از آن پس، هرروز به آیینه روبه رو نگاه می کنم تا راز 
پیری را دریابم. گمان برده ام پیری زوال تدریجی آدمی 
در  سال ها  که  است  فردی  ناگهانی  هوشیاری  نیست ؛ 
خوابی عمیق مانده است.« این شروع صفحه دوم کتاب، 
راز همه کتاب است. داستانی شگفت درباره هوشیاری، 
مثل همان هجدهم برومر لویی بناپارت بود برای من؛ 
کتابی در مذمت جهالت و برده گری آدمی؛ کتابی بر ضد 
عادت، عادت به نادانی، عادت به ممارست و بی چاره گی؛ 
از  پس  که  مردی  واقعی.  وضعیتی  از  نمادین  روایتی 
سی سال و اندی از خوابی عجیب بر می خیزد و بعد بر 
گذشته اش هوشیار می شود و بدتر این که این سی سال 
و اندی را نیز سوژه کنجکاوی گروهی آزمایشگاه دار  در 
بستری فیشن شده بوده است. بی آن که بداند، اسباب 
بازی تحقیق دیگری بوده و از یک دیگر بزرگ به بزرگ 
دیگری سپرده شده و بعد از این نیز اسب گادی دیگر 
بزرگ )مجموعه ای از باورهای فکر نشدنی( خواهد بود.

شخص  اول  روایت  با  پشه  ها«  سفارش  به  »زنده گی 
بی نامی  راوی  واگویه های  از  منعطف،  زاویه ای  با  اما 
پشه جادویی،  نیش یک  اثر  در  راوی  شروع می  شود. 
یک پشه آخر زمانی،  به خوابی عمیق رفته است، یا 
او که قرار است راوی  از خوابی برخاسته است.  شاید 
ساختاری  در  باشد،  زیستی-سیاسی  تجربه  از  نوعی 
هوشیار  کم کم  که  ذهنی  با  و  مصاحبه/محاکمه  مثل 
می شود و الجرم به هم ریخته است، مثل داستان های 
علمی ـ تخیلی، مرتب با فلش بک بین زمان ها می گردد . 
کاماًل  وضعی  در   خواب ،  طوالنی  سال های  از  بعد 
متفاوت از وضعیت بدوی سابقش، در یک شفاخانه ی 
و  پیر  که  می  بیند  و  برمی  خیزد  خواب  از  مدرن  فوق 
کهن سال است و جوانی نداشته اش از دست رفته است. 
او تنها نمونه بازمانده از یک دوره متروک و پیشاتمدن 
است. او باید برای مراقبان ناظرش از دارالخالفه شگفت 

کابل حکایت کند.
در دارالخالفه ای که »ابی خلیفه« فرد فرمان فرما است، 
ببتوته کرده  او در بیت الخال  بر  کسی که حکم  جهاد 
دارالخالفه  قمری  هجری   ۱۴۷۰ سنه  های  در  است، 
کابل را پی می   گذارد و متمردان و مخالفانش که البته 
از خال ف کاران هستند، در آن سوی حصار باقی مانده اند 

من در این جا و برای تحلیل به نظر 
آدم«  »وطن های  کتاب  »غیرادبی« 
وام  هگل  نظام مند  دیالکتیک  از 

گرفته ام. 
چندان  نه  وام گیری،  این  از  بخشی 
دل بخواهی، که مرتبط با فوت وفنی  
است که نویسنده از آن برای نوشتن 
یعنی  است؛  برده  بهره  اثر  این 
به  انتزاعی مفاهیم  انتزاعی/وحدت  از کل/کل  چرخش مدام 
تراکم عوامل پیچ خورده، عینی و انضمامی که واقعیت پیرامون 

را ساخته اند. 
این کل انتزاعی مفاهیمی چون زمان، وطن، خاطره و امر پیدا 
و پنهان را در بر می گیرد و آن ها را ـ با استفاده از شیوه ی 
بیان اسماعیل سرابـ  »به واقعیت دهشتناک« پیوند می زند؛ 

یعنی جنگ، فقر و خشونت. 
برای کسی چون من که اشتیاقی به رمان خوانی ندارم و در 
خط روایی و پی رنگ و آشنایی زدایی، جزیی نگری و استراتژی 
راوی و سایر تکنیک های ادبی سردرگمم، رمان وطن های آدم 
مملو از بازی های بی معنای زبانی، هم نشینی های غیرضروری 
واژگانی، شکسته شدن های پی درپی و ناآگاهانه ی خط روایی، 
تکرار های بی جا و کالفه کننده و در آخر گریز و گسست های 
حساب  به  بگذارید  را  این  می رسید.  نظر  به  عجیب وغریب 
پس  نظری  سیاست  به  است  قرار  که  منتقدی  ادبی  ضعف 

پشت رمان آروین بپردازد. 
با چنین اعترافی، می توان مستقیم پی رابطه ی دیالکتیک امر 

انتزاعی و واقعیت انضمامی رمان را گرفت. 
رمان ابتدا با روایتی از حال و روز راننده   تاکسی  شروع می شود 
که هر روز با آدم های گوناگونی بر می خورد و از قرار، قصه های 
زیادی برای گفتن دارد. مخاطب به محض آن که می خواهد به 
دل زدگی و این نتیجه ی سهل الوصول برسد که این رمان هم 
جاپای درام های تکراری سینمایی را لگدمال کرده، با واقعه ای 
در درون خاطره گویی راننده مواجه می شود: ِگلی شدن چند 
کاراکتر ـ که بعدها و در ادامه ی رمان خود تبدیل به سوژه 
می شوند ـ در ایستگاه موتر، بر اثر بی مالحظه گی راننده، آن 

هم در سی سال پیش. 
با زمان  بازسازی خاطره ی راننده، هم  با  نویسنده می کوشد 
پس  کسالت آور  حرکت هایی  در  و  مدام  را  آن  و  کند  بازی 
و پیش بکشد و هم مخاطب را در غیراخالقی ترین وضعیت 
افغانستان، در  تاریخ معاصر، یعنی دوره ی تجاوز شوروی به 

ساده ترین عمل غیراخالقی راننده  تاکسی شریک سازد. 
با این حال، نویسنده که هر بار در جایگاه تحلیل گر مسایل 
سیاسی و اجتماعی و حتا نظریه پرداز ادبی قرار می گیرد و از 
جست زدن به فضای بیرون از خط داستانی پروایی ندارد، این 
عمل غیراخالقی راننده  تاکسی را از زبان خودش با وضعیت 
اسفبار کنونی، یعنی سی سال بعد ـ شاید مثاًل سال ۱۳۹۸ 

ـ مقایسه می کند. 
از آن هنگام که بر سر  از صفحه ی ۲۴ به بعد، یعنی  رمان 
روایت شخص راوی آرام می گیرد، خزیده خزیده پیش می رود 
و به گمانم کم کم آن صالبت مورد نیاز را به دست می آورد. 
راوی همراه  و خاطره پردازی های  با خاطره سازی ها  مخاطب 

می شود و خود را در دورن رمان می یابد. 
با این حال پیش از صفحه ی ۲۴، شگرد نویسنده به میزانی 
افشا می شود و می توان این شگرد را چنین ارزیابی کرد: در 
کلیت امر، تاریخ چیزی نیست جز روایت های جزیی، تکه پاره 
به معنای  نه  پنهان  پنهان.  پیدا و  از »چیز«های  و گسسته 
ناپیدا و چیزی که در شرف  به معنای  بلکه  نابود،  و  نیست 

پیدا شدن است. 
اما به دلیل قدمت ذهنیت نسبی گرایی در نویسنده، این تاریخ 
و  زمان  است:  روبه رو  مسأله پرور  امر  دو  دشواره،  دو  با  خود 
روایت. زمان مسأله ساز است. چرا؟ چون مشخص نیست که 
از چه حرف می زند، به چه چیزی تعین می بخشد و حدش 

چیست، یعنی شروعش کجا است و ختمش به چه معنا. 
منتظران  شدن  ِگلی  از  را  زمان  نویسنده  که  است  چنین 
»سی  می پرسد:  در صفحه ی ۱۴  و  می کند  شروع  سرویس 
سال پیش، بعد از گل پرشدن آدم های کنار ایستگاه نزدیک 
شفاخانه ی ابن سینا چطور شروع شده است؟« در صفحه ی 
پیش از آن با پیشنهاد حادثه ی ِگلی شدن منتظران سرویس 
در برابر هر حادثه ی بزرگ تر، تأثیرگذارتر و شاید غیراخالقی تر 
دیگر، چنین گمان می زند: »حتماً شما هم مانند من منتظر 
بودید ]که راننده[ از حادثه ی تکان دهنده ای بگوید: یک اقرار 

و اعترافی، حرفی به میدان بیاورد که قصه جالب تر شود.« 
مشخص است که ِگلی شدن منتظران ایستگاه، یک امر پیدا 
اما بازگو نشده در تاریخ است. بنابراین برای ظهور امر پنهان 
باید سر دیگر این روایت را کشید؛ یعنی آن جا که راوی اساساً 
بر کلیت منطق روایتش خط شک می کشد و با بازی زبانی 

احکام اثبات و رد وقوع یک رویداد را ردیف می کند. 
در این جا است که روایت نیز مسأله ساز می شود. چرا؟ چون با 
تأکید و اصرار نویسنده یا راوی، باید آن را متکثر و تکه و پاره 
دریابیم. در صفحه ی ۱۵ پیشنهاد می کند که »بیایید راهی 

و عذاب دردناکی برای شان وعده داده شده است. مثل 
کشورهایی که در دعوای دو بلوک فکری قرن گذشته 
این  سیاسی  و  اجتماعی  چیدمان  در  شدند.  تقسیم 
دارالخالفه، سه کردار جمعی تنها میسر و متصور است: 
طلب علم در مدرسه، کار در مزارع تریاک و یافتن کار 

انباری )مأموریت دولتی در دارالخالفه(.
بزرگ حکم فرما  دین  جهاندار  کابل  دارالخالفه  در 
است. نویسنده رندانه، از دینی نام نبرده و مثل 
انسانی  از  مثالی  جهانی  داستانش  همه ی 
کابل  شاید  تنها  می دهد.  شرح  را  مثالی 
صورت  هم  آن  که  است  حقیقی  نام 
است.  انسانی  مدینه ای  از  مثالی 
فرسوده،  زردرنگ  روزنامچه  های 
که  است  عملی  و  قدسی  رسایل 
همواره تدریس می شود و سه مدرسه ی 
مهم با سه مرشد )شیخ درس خانه کاه گلی، ابن سامان 
بر عهده  را  ارشاد و رهنمایی طلبه  ها  و مالزم( وظیفه 
پارادوکسیکال هرکدام فهم متفاوت  دارند و به شکل 
خود را از آیین  جهاندار بزرگ دارد. همین باعث بحث 
و خلجان فرهنگی یا به قول ارسطو پاییدیای مدینه و 

رقابت نحله ای این مدینه عجیب است. 
پرسش و خنده و آیینه از جمع چیزهای حرام  است و 
سرانجام از میان مردمان سر به هوا یکی آیینه با خود 
می گرداند. در آیینه خود را می بیند و این خود دیداری 
سبب طغیان همه چیز در او می شود؛ بی اعتقاد شدن 
به سیستم و سر به شورش کشیدن . آیینه، در خافظه 
زبان فارسی ، جام جم  است، اما در نسبت با سکندر.  هم 
یافتن خود است به همان سبق سفرنامه مرغان عطار و 

هم دریافتن جهان است. 
آن  در  زن  که  است، چرا  دارالخالفه، سترون  مدینه  
موجودی شیطانی شمرده می شود. جامعه ای در خود 
این پرسش  به  میرا است  و همان که طغیان کرده، 

می رسید که حتماً آنان مادرانی داشته اند.
ظاهر  دین  صاحب  شود،  طغیان  باید  که  زمانی  در 
کارامازوف،  برادران  در  مسیح  ظهور  مثل  می شود، 
به این دعوا که این دین، مسخ شده نسخه شفای او 
است. اما بر خالف مسیح در آن جا که در زندان مالها با 
تهدید شان راه گزیز می گیرد، این جا توسط مالها کشته 

و به نام ظهور ابلیسانه مجازات می گردد.
یکی از موتیو های کلیدی کتاب، مسأله زمان است که 
نویسنده در کاربردش جدی است. از یک سو روایت در 
تالقی زمان ها شکل می گیرد و این سیرورت گذشته و 

آینده را در نقطه حال جمع می کند:
هیچ  اکنون  جز  و  اکنون،  در  دارد  بنیانی  »زنده گی 

نیست.« 
دیگر اما زمان، دایره ای چرخان زروانی است که مرکز یا 

نافی دارد و آن پناهگاه اعتقادها است:
تکفیر.  یا  می  شوند  تقدیس  یا  گونه اند:  دو  »اعتقاد  ها 
در  یکی  دارد،  نام  زمان  که  چرخان  دایره  ای  ناف  در 
جدال  می  روند.  میان  از  و  می  آیند  پدید  دیگری  دل 

سهمگینی  است مابین هر دو که هرگز پایانی ندارد.«
راوی کتاب هم آیینه را نشانه ای از جست وجوی زمان 
خود  و  امروزش  خود  آن  در  می داند.  رفته  دست  از 
روزهای گذشته اش را با هم می بیند. آیینه، هم صورتی 

دیگر از زمان است .
از  که  واژه ای  است؛  روزنامچه  قصه،  دیگر  محور 
اصطالحات قجری قرض گرفته شده و به معنای دفتر 
حساب و کتاب و با کتابچه اعمال آن را نویسنده توأم 
کرده، اما کاربردی زهیر مانند دارد، مثل تقدیر مکتوب 
به عده ای خاص است و  که رمز خواندن آن محصور 
دیگران مضمون آن را تنها شفاهی می آموزند. اشاره ای 
رندانه و استفاده ای ظریفانه از کلمه ای که حاال محور 

بخشی از روایت است.
از دیگر مفاهیم کلیدی او بحث خود و دیگری است. 
دیگری محل فرافکنی همه گناهان و سبب خلق همه 
است  مطرود  هم گنان  گاهی  دیگری  است.  مشکالت 
آدم های  گاهی  و  است  مدینه  حصارهای  پشت  که 
بیگانه که افسرده اند و هر روز خود را می کشند. خود 
اما سعادت مند است و الجرم شکر گزار. خود سترون. 
باآلخره پشه ها، پشه هایند که مرگ و آگاهی را می آورند 
و آگاهی هم زاد مرگ است: »آگاهی ام از هر دو جهان 

وحشت داد.«
است؛  فلسفی  پندارهای  از  پر  جبران،  کاوه  داستان 
روایتی پیامبرانه از ذات انسان است. ظالمانه است اگر 
این داستان را قصه ای درباره طالبان بدانیم، که طالبان 
و امثال آن، خود صورتی از وضعیت رو به زوال آدمی 
است در مواجهه با مدنیت و سنت. در سمباده شعبده 
دینی که مسخ شده است و این فقط دین نیست که 
وضعیتی  در  چیز  همه  شده،  مسخ  وضعیت  این  در 
مستحیل قرار دارد: خلیفه ، زن ، دانش ، حکومت داری ، 
کتاب و حتا نجات دهنده . به طور کلی این صورت مسخ 
شده انسان است، صورت د گر گون شده انسان که هیچ 

شئ در آن قابل اعتماد و اعتبار نیست.
نثر  است.  فوق العاده  شخصیت پردازی ها  این،  جز  به 
ریتم  کم کم  اما  دارد،  نامنظم  ریتم  ابتدا  در  اگر چه 
یک دست، فاخر و لحن دل پذیر به خود می گیرد . شاید 
اگر کتاب یک ویرایش دیگر هم می شد، توسط کسی 
شروع  نثر  و  اندکش  اطناب های  بعضی  غیر نویسنده ، 
کاوه  کتاب  این ها،  همه ی  با  اما  می شد؛  بهتر  کتاب ، 
فوق العاده  کتابی  پشه ها(  به سفارش  )زنده گی  جبران 
و عمیق است؛ یکی از بهترین آثار داستانی از تأمالت 
پیامبرانه نویسنده ی شاعر. مهم تر این که در این کتاب، 
شده  خارج  شاعرانه گی  سایه  از  اولش  کتاب  برخالف 
است. کتابی که مطمیناً سال های سال در حافظه ادبیات 
ما و چه بسا اگر خوب ترجمه شود، در حافظه ادبیات 
جهان می درخشد. عمر نویسنده اش با نوشتن داستان ها 

و شعر های فوق العاده بیش تر، دراز و پر برکت باد!

بازسازی  به  و  بگیریم  نظر  در  آسان تر 
به  تبدیل  را  ایستگاه  کنیم.  اقدام  صحنه 
مورد  افراد  میان  در  و  کنیم  عکس  یک 
قرار  را  افرادی  خود  دلخواه  به  بحث، 

دهیم.« 
مکرر  بازی های  از  پس   ۱۹ صفحه ی  در 
داستان،  روایت  و  شخصیت ها  زمان،  با 
قرار  تاریخ نگاران  برابر  در  را  رمان نویسان 
می دهد و حکم می کند که: »تاریخ نویسان 
برعکس  می نویسند،  را  قضایا  کلیات 
تعداد  بیکاری  سر  از  که  رمان نویسان 
و  خود  اطراف  در  موظف  مگس های 
فرق  البته  )که  را  شخصیت های شان 
با ذکر وظایف در  ندارند(  با هم  چندانی 
می توانند  مقرر  ثانیه ی  در  انجام  حال 

بنویسند.« 
در صفحه ی ۴۰ از مخاطب نیز می خواهد 
تا به رادیکالیته کردن سیاست تکثر روایت ها بپیوندد: »چنین 
خودخواهی  نوعی  می تواند  صرف  کردن،  سرهم   قصه هایی 
نویسنده برای داغ کردن موضوع باشد. بنابراین شما صاحب 
فلکی  نو  از  و  ویران کنید  را  اختیار هستید که کاًل قصه ها 

دگر بسازید.« 
به سطح چیزی چون  را  روایت ها  تکثر  نیز  کتاب  پایان  در 
نابیان گری می کشاند؛ فنی که اتفاقاً در ادبیات دهه ی هفتاد 
و  شده  مسخ  چیزی  به  بعدها  که  شد  تکرار  آن قدر  ایران 
بی صورت بدل گشت. در صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ نویسنده یا 
راوی ادعا می کند : »تازه قصه، قصه ها، عین روایت ما نیست؛ 
عین هیچ روایتی نیست. خیلی کثرت دارد، خیلی غیرقابل 

درک است.«
و  تاریخ نگاری  به  راوی  یا  نویسنده  نگاه  که  نقد  این  سر  از 
تاریخ نگاران به شدت سطحی و عامیانه است، می توان گذشت 
کارکرد  راوی،  حکم  برخالف  که  کرد  اشاره  باید  صرفاً  و 
تاریخ نگاری فراتر از عبرت گیری از گذشته است و مکتب یا 
جنبش آنال نیز نشان داده که این تنها رمان نویسان نیستند 

که به جزیی نگری در احیای گذشته عالقه دارند. 
اما آن چه را نمی شود و نمی توان نادیده گرفت، تحلیل های 
برون خطی راوی  است. راوی به ما اجازه نمی دهد که به عنوان 
مخاطب اثر، تکثر را از درون روایت های جاری در رمان، از 
البه الی وجوه چندگانه ی شخصیت های داستان، از وضعیت 
آشفته و امور پیدا و پنهان کشور در سی سال گذشته و یا 
هر دقیقه ی دیگر بیابیم. این زحمت را خود به دوش کشیده 
و در هر جایی که مجال یافته، از خط داستان خارج شده و 
به ما تکنیک ها و شگردهای ادبی و به  ویژه رمان نویسی را 

آموختانده است. 
من این شیوه را ـ به دلیل فهم ناچیزم از ادبیات ـ نمی توانم 
ناکارا و معیوب بخوانم، اما می توانم بر آن مهر ناخوشایند را 

بکوبم. 
رویدادها  تراکم  از  اثر،  این  در  نظام مند  دیالکتیک  چرخش 
پدیدارشناسی  به  و  انضمامی شروع شده  و  عینی  عوامل  و 
امر انتزاعی نزدیک می شود و سپس برای بسط امور انتزاعی 

دوباره به دنبال مصادیق و عینیات بیرونی می گردد. 
به همین دلیل است که هر بار در جای جای رمان، جزییات 
به  هم می پیوندند، تشریح می  شوند و خود را به یک کلیت 
اعاده می کنند.  را  انتزاعی وطن  مفهوم  و سپس  می رسانند 
وطن چیست؟ کجا است؟ این را باید از درون جزییات و با 
پی گیری خط داستانی بیابید تا در آخر به این نتیجه برسید 
که بله، وطن یعنی موتر راننده ی تاکسی، لحاف راوی که از 
بیم بوم همه شب به زیرش پناه می برد، خانه ی محقر رفیق 
که با اصابت راکت آوار می شود، ارسی برای مادر چشم به راه 
پسر و گور برای خالو، لباس های رنگارنگ و پاره پاره ی حیدر 

و میخ های حشمت دیوانه. 
مفهوم دیگر، فردیت و اصرار بر عادی بودن افرادی  است که 
در درون رمان تبدیل به شخصیت می شوند. این بار به باور 
من نویسنده توانسته از پس ادغام فضاها و درهم پیچیده گی 
وجوه سوژه ها برآید. با این که راوی کوشیده نشان دهد که 
در و دیوار و گل و سبزه و آسمان و زمین و سرانجام انسان، 
همه ی آن هایی که نه با ح.د.خ.ا و خاد و نه با شوروی متجاوز 
سروکاری داشتند، عادی بودند و معمولی می زیستند و بودند 
به  زیبایی دست کم  به  اگر نه  بار  هر  اما  بودند،  این که  برای 
زیرکی توانسته نشان بدهد که این وضعیت است، این محیط 
است و در آخر این جنگ است که انسان را به سوی خود 

فرا می خواند. 
به راننده توجه کنید که چطور از راننده گی برای دولت، به 
راننده  تاکسی معمولی بدل شده است، یا به حشمت که یک 
پایش را در حادثه ای که منجر به کشته و زخمی شدن چندین 
روس شد، از دست داد و اکنون میخ بازی می کند، زن کنار 
ارسی، با این که خودش معمولی  است، ولی فرزندش به خاطر 
جنگ جاری الدرک شده، رفیق که خود را از هیاهوی دولت 
طرفدار امپریال سوسیالیسم بیرون کشید و در یکی از تپه های 
کابل راکت خورد و یا خود راوی که  با این که دست کم در 
آن دوران فردی عادی بوده، چطور هرگز نمی توانسته کودکی 

خود را از شر صدای بوم و جت میگ ۲۹ برهاند. 
با جنگ هم نشین اند. زنده گی  این آدم های معمولی  همه ی 
معمولی آن ها با جنگ آغاز می شود، با جنگ عجین می شود 
و پس از جنگ نیز تداوم می یابد. با این حال جنگ، امروز 
به  دیگری  رنگ  و  منطق  و  می دهد  تغییر  را  فردای شان  و 
زنده گی معمولی شان می بخشد. در سراسر رمان، دو زندگی 
در جریان است: زنده گی در شهر و روستا و زنده گی در زیر 
سایه ی جنگ؛ زنده گی معمولی و زنده گی غیرمعمولی. جنگ 
است که زمان را می راند. جنگ انتزاع نمی شناسد، انتزاع را 

فرو می خورد و مفاهیم را از ریخت می اندازد. 
با این حال، در این حال جاری، در این فاصله گیری از آن سی 
سال و از آن گسست است که می توانیم زنده گی را دریابیم و 
زنده گی را از درون جنگ پدیدار کنیم. می توانیم مفاهیم را از 
این فاصله، دقیقاً از این سی سال بعد، ورانداز کنیم و توضیح 

دهیم. این کاری ا ست که نویسنده از پس آن برآمده است.
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شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در 
 )NHLP( پروسه داوطلبی تهیه وخریداری لوازم باغدری برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری ومالداری
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات 
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مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل  
از ظهر به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹ به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی 
ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوآری است که جلسه قبل از 

آفرگشائی به تاریخ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰چهارده هزار  دالر امریکایی اخذ میگردد.
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می دهد  نشان  ۸صبح  یافته های 
خط  »تاپی«،  پروژه ی  کار  که 
از  گاز  پایپ الین  انتقال 
از  هندوستان  به  ترکمنستان 
پاکستان،  و  افغانستان  طریق 
و  نداشته  پیش رفتی  هیچ گونه 
بیش تر شبیه یک پروژه خیالی و 
رؤیایی است. بر اساس یافته های 
۸صبح، تنها کار استخراج گاز از این حوزه ی گازی در 
شهر »ماری« ترکمنستان در همسایه گی والیت هرات، 
ترکمنستان  دارد.  نیاز  زمان  سال  پنج  به  دست کم 
به  و  نیست  خودش  جیب  از  سرمایه گذاری  عالقه مند 
یک  حتا  اکنون  تا  افغانستان  در  می گردد.  دونر  دنبال 
متر زمین در مسیر تاپی استمالک نشده و حتا مقرره 

استمالک زمین نیز ترتیب نگردیده است.
دو سال پیش، رییس  جمهور غنی وعده سپرد که تا یک 
سال دیگر گاز تا دروازه های خانه های مردم می رسد، اما 
حاال یافته های ۸صبح نشان می دهد که پروژه تاپی به 
افغانستان  دروازه  به  تا  دارد  نیاز  زمان  دیگر  چند سال 

برسد.
به روزنامه ۸صبح گفته اند  تاپی  منابع دخیل در پروژه 
دو  با  ترکمنستان  در  تاپی  پروژه ی  اجرایی  روند  که 
کشور  این  و  است  روبه رو  »مالی«  و  »اجرایی«  مشکل 
هنوز نتوانسته منبع مالی مشخصی برای آغاز کار انتقال 
گاز از مسیر پروژه ی تاپی به کشورهای آسیای جنوبی 

پیدا کند. 
اطالعات رسیده به روزنامه ی ۸صبح حاکی از آن است 
در  خارجی  سرمایه گذاری  عالقه مند  ترکمنستان  که 

برای  آسیا  است که کشورهای جنوب  از دالیلی  قضیه 
خرید گاز ترکمنستان به مسیرهای طوالنی، پرهزینه و 
ناامن روی آورند. خط لوله تاپی یکی از این مسیرها است 
که با دور زدن ایران بخشی از گاز مورد نیاز افغانستان، 

پاکستان و هند از آن طریق تأمین خواهد شد.
که  می دهد  نشان  گزارش ها  ایران،  تالش های  پی  در 
سال گذشته ی میالدی این کشور با تغییر سیاست ضد 
ندارد  تاپی  پروژه ی  به  امیدی  که  کرد  اعالن  ترانزیتی، 
و پیشنهاد سوآپ )معاوضه( را به ترکمنستان فرستاده 

است. 
حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، باری 
ترکمنستان،  تاپی  گاز  لوله  درباره ی طرح ساخت خط 
به  گاز  سوآپ  امکان  و  هند  و  پاکستان  افغانستان، 
پاکستان گفته بود: »معلوم نیست امنیت و منابع مالی 

ساخت این خط از چه محلی تأمین خواهد شد.«
در همین حال مذاکرات برای انتقال گاز ترکمنستان به 
بستر دریای  از مسیر  به آسیای جنوبی  ایران و سپس 
خزر هم روی میز گفت وگوهای کشورهای منطقه قرار 
دارد. چانه زنی ها برای صدور گاز ترکمنستان به ترکیه هم 

کماکان به رسانه ها رسیده است. 

پنج سال تا بهره برداری میدان گازی »گالکنیش«
تاپی، گاز ترکمنستان را از حوزه »گالکنیش« در جنوب 
مکعب  متر  تریلیون   ۱۶ تا  آن  ذخایر  که  ترکمنستان، 
و  فراه  هلمند،  هرات،  والیت های  راه  از  شده،  برآورد 
قندهار افغانستان به کویته بلوچستان پاکستان و از آن جا 
در  باآلخره  و  منتقل می کند  این کشور  ملتان  به شهر 
پایان  به  هند  پنجاب  در  »فاضیلکا«  به  موسوم  منطقه 

می رسد.
این  از  گاز  استخراج  کار  ۸صبح،  یافته های  اساس  بر 
دست کم  ترکمنستان  »ماری«  شهر  در  گازی  حوزه ی 
به پنج سال زمان نیاز دارد و گام های اولی توسط یک 
شرکت کوریایی از یک سال به این طرف برداشته شده، 
اما ترکمنستان اجازه ی بازدید از آخرین پیش رفت های 

کار را به خبرنگاران نداده است. 
هزینه ی مجموعی این پروژه ی بزرگ اقتصادی منطقه ای 
حدود هفت ونیم میلیارد دالر است و حدود ۱۵ میلیارد 
دالر دیگر نیز در بخش گاز سرمایه گذاری می شود. بخشی 
از این هزینه قرار است با کمک بانک انکشاف آسیایی 
تأمین شود، اما با گذشت چند سال از امضای توافق و 
شور و هلهله ی رسانه ای از آن، خبری از تأمین بودجه ی 

مورد نظر از هیچ طرفی در دست نیست. 

وعده  های سرخرمن
رییس  غنی،  محمد اشرف  قبل  سال  دو  از  کم تر  کمی 
جمهور کشور، در همراهی با سران سه کشور دیگر عضو 
پروژه ی تاپی در والیت غربی هرات وعده سپرد که تا یک 
سال دیگر گاز پروژه ی تاپی به افغانستان می رسد و مردم 

روستاها و شهرها از آن استفاده می کنند.
ترکمنستان،  در  تاپی  عملیاتی  کار  افتتاح  مراسم  در 
رهبران کشورهای عضو، تحقق عملی این پروژه را گامی 
نو در مناسبات منطقه ای خواندند. نواز شریف، نخست وزیر 
پیشین پاکستان، در آن مراسم گفت که پروژه انتقال گاز 
تاپی، سبب به  وجود آمدن صلح و تشویق تجارت بین 

 کشورهای منطقه خواهد شد.
اعالم  زمان  همان  در  تاپی  عضو  کشورهای  مقام های 
عنوان  به  و  است  پروژه  یک  از  فراتر  تاپی  که  کردند 
همکاری فراگیر، افغانستان و منطقه را به سمت آبادانی، 
آسیای  اجتماعی-اقتصادی  توسعه  و  بیش تر  همکاری  

مرکزی و جنوبی سوق خواهد داد.
است  کیلومتر   ۱۸۱۴ مجموع  در  لوله،  خط  این  طول 

پروژه ای شبیه رؤیا
تـاپی؛

کشور  این  گاز  هم  درک  این  از  تا  است  تاپی  پروژه ی 
به فروش برسد و هم شرکت ترکمن گاز، شرکت داخلی 
ترکمنستانی، به سود خوبی دست یابد؛ اما هنوز نتوانسته 
برای این امر سرمایه گذار جذب کند. پیش از این گفته 
مجموعی  هزینه ی  از  بخشی  ترکمنستان  که  بود  شده 
پروژه ی تاپی را نظر به سهم ۷۵ درصدی از کل پروژه ، 

پرداخت می کند.
۸صبح،  روزنامه ی  به  رسیده  اطالعات  پایه ی  بر 
عنوان  به  تاپی  پروژه ی  به  آن که  از  بیش   ترکمنستان 
از  بازاریابی  دنبال  به  کند،  نگاه  ویژه  اقتصادی  فرصت 
کشورهای منطقه و اروپا است تا از این درک برای منابع 

انرژی خود مشتری های بیش تر به دست آورد.
تالش ها،  همین  دنبال  به  که  گفته اند  به ۸صبح  منابع 
روسیه  به  ترکمنستان  گاز  انتقال  برای  مذاکرات  اخیراً 
آغاز شده است؛ امری که با وجود موانع متعدد از زمان 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل ترکمنستان، 

امیدی به اجرایی شدنش وجود نداشت. 
در همین راستا، ترکمنستان پس از توقف یک دوره سه 
در ۱۵  را  روسیه  به  گاز طبیعی  صادرات  ساله، مجدداً 
اپریل ۲۰۱۹ برای ده هفته از سر گرفت و امیدها برای 

تمدید آن نزد دو کشور وجود دارد.

ایران مترصد فرصت است
ایران، همسایه ی غربی افغانستان هم با میدان های گازی 
زیاد، از سال ها به این طرف در نتیجه تداوم »سیاست ضد 
ترانزیتی« نتوانسته بود مسیر قابل اعتمادی به کشورهای 
کشورهای  به  گاز  انتقال  جهت  میانه  آسیای  حوزه ی 
که همین  گفته اند  به ۸صبح  منابع  باشد.  آسیا  جنوب 

که ۸۱۶ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند و 
ظرفیت انتقال ساالنه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز را به سه 
کشور عضو تاپی دارد. هر کشور مقداری مشخص از این 

گاز را خریداری کرده است.
سال  در۱۰  افغانستان  تاپی،  ساله   ۳۰ قرارداد  مطابق 
نخست این پروژه، ساالنه ۵۰۰ میلیون متر مکعب، در ۱۰ 
سال دوم ساالنه ۱ میلیارد مترمکعب و در۱۰ سال سوم، 
ساالنه ۱،۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان می خرد.

دفتر  گرفت،  باال  رسانه ها  سروصدای  که  قبل  چندی 
ریاست جمهوری کشور اعالم کرد که تاپی تا پایان سال 
۲۰۱۹ میالدی تکمیل می شود؛ امری که حاال بیش تر به 

یک رؤیا شبیه است تا واقعیت!
در هرات، جلیل احمد فضل جو، مسوول اجرایی پروژه ی 
تاپی، به ۸صبح می گوید که تمام مسیر پایپ الین گاز در 
از وجود ماین پاک سازی شده و روند استمالک  کشور 

زمین ها جریان دارد.
آقای فضل جو می افزاید که هنوز حتا یک متر زمین هم 
در هیچ نقطه از کشور از مردم استمالک نشده و فقط 
از  نقشه برداری که جزیی  بررسی های محیط زیستی و 
فرآیند استمالک به شمار می رود، انجام یافته است. به 
گفته ی وی، نیاز است تا نظر به قوانین متعدد در کشور، 
مسیر  زمین های  استمالک  برای  مشخصی  مقرره های 
پروژه ی تاپی از سوی ریاست جمهوری کشور آماده شود، 
اما با گذشت دو ماه هنوز خبری از این مقرره ها نیست. 

در همین حال جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به 
۸صبح می گوید که عبدالقیوم رحیمی، والی این والیت، 
اخیراً در سفر به کشور ترکمنستان، در دیدار با مقام های 
دولتی آن کشور، خواهان جدیت در اجرای پروژه ی تاپی 

شده است. 
 پیش از آن، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ی 
کشور، هم در سفر به هرات گفته بود که کار پروژه ی تاپی 
عمل شدنی است. گفتنی است که همراه و هم زمان با 
عبور خط انتقال گاز پروژه ی تاپی، خط انتقال برق، خط  
آهن، جاده و فایبر نوری از یک مسیر عبور خواهند کرد 
را به یک »چهارراه« منطقه ای نزدیک تر  افغانستان  که 
می کند، اما گذشت زمان نشان داد که زمان زیادی برای 

تحقق وعده های مقام های دولتی نیاز است.
نگرانی از آن وجود دارد که اگر افغانستان بازیگر ماهری 
در اجرای پروژه ی تاپی نباشد، ترکمنستان با کشورهای 
دیگر وارد مذاکره شده و به این ترتیب، توپ از میدان 

افغانستان به بیرون پرتاب شود.
امید شکری، از تحلیل گران حوزه ی انرژی، در مقاله ای 
به ایندیپندنت فارسی نوشته که تنوع بخشی به بازارهای 
صادراتی گاز، همواره مورد توجه ترکمنستان بوده است. 
به نقل از آقای شکری، وابسته بودن این کشور به صادرات 
گاز به چین، مطلوب این کشور نیست و یافتن بازارهای 
بوده  ترکمنستان  انرژی  وزارت  دغدغه  همواره  جدید، 
روند  کندی  به  توجه  با  که  نوشته  هم چنان  او  است. 
از گزینه های جدی  اروپا یکی  بازار  تاپی،  احداث پروژه 
ترکمنستان برای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی این 
کشور است و اگر ترکمنستان نتواند در یافتن بازارهای 
صادراتی موفق عمل کند، اقتصاد این کشور با مشکالت 

زیادی مواجه خواهد شد. 
ترکمنستان  صادرات  عمده ی  بخش  که  است  گفتنی 
به  طبیعی،  گاز  صادرات  کاهش  و  است  انرژی  منابع 

معنای کاهش درآمد ارزی این کشور خواهد بود. 
حاال باید دید که با توجه به نگرانی های جدی نسبت به 
بی وقفه ی  و جست وجوی  تاپی  پروژه ی  رفتن  دست  از 
ترکمنستان برای فروش گاز، افغانستان می تواند کماکان 

نفعی از آن ببرد یا خیر.
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تاریــخ  در  طوفــان  قوی تریــن  دوریــن،  طوفــان 

جزایــر باهامــا، ایــن مجموعــه جزایــر دریــای کاراییــب 

ــت. ــده اس ــم کوبی را دره

ــه  ــه گــزارش بی بی ســی، در طــول شــب گذشــته ب ب

دلیــل قطــع بــرق و محدودیــت دسرتســی بــه انرتنــت، 

ــرون  ــه بی ــر طوفــان زده ب اطالعــات کمــی از ایــن جزای

رســید، امــا توییــت و ویدیوهایــی کــه التــرا رهمینــگ، 

مشــاور نخســت وزیر ســابق پــری کریســتی بــه اشــرتاک 

ــرد؛  ــکار ک ــی آش ــی را کم ــاد ویران ــت، ابع ــته اس گذاش

ایــن ویدیوهــا ویرانــی شــدید را در جزایــر آباکــو نشــان 

داد. خودروهــای معلــق، ســقف های کنــده شــده و 

ــا  ــا آب ت ــی جاه ــه در برخ ــدی ک ــی در ح آب گرفته گ

ــزار  ــر ۱۷ ه ــن جزای ــید. در ای ــا می رس ــقف خانه ه س

نفــر زنده گــی می کننــد.

منتــر  جان باختــه گان  از  رســمی  آمــار  هنــوز 

ــی  ــا یک ــه ای ب ــری مصاحب ــبکه خ ــک ش ــا ی ــده، ام نش

از ســاکنان آباکــو نــر کــرده کــه می گویــد نواســه 

اســت. بــرده  آب  را  هشت ســاله اش 

ــش  ــا افزای ــته ب ــای گذش ــن در روزه ــان دوری طوف

رسعتــش بــه درجــه پنــج افزایــش پیــدا کــرد و مقامــات 

ایــن  موج هــای  بلنــدی  کــه  بودنــد  داده   هشــدار 

طوفــان بــه هفــت مــرت می رســد. رسعــت بادهــای ایــن 

ــان  ــدیدترین  طوف ــه ش ــت ک ــرت اس ــان ۲۸۵ کیلوم طوف

ــود. ــی می ش ــارص ارزیاب ــخ مع ــه در تاری ــن منطق ای

انتظــار مــی رود ایــن طوفــان »بی انــدازه خطرنــاک« 

ــور کــرده و  پــس از حــدود ســی ســاعت از باهامــا عب

بــه ســمت ســاحل رشقــی امریــکا حرکــت  کنــد.

کــه مرتــب  اســت  از کشــورهایی  یکــی  باهامــا 

گرفتــار طوفــان می شــود و بایــد دایــم ســاختامن ها 

چهــار  درجــه  طوفــان  بــرای  را  آن   ســازه های  و 

مقوم ســازی کــرد. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد 

قــدرت ایــن طوفــان فراتــر از ایــن بــوده اســت.

تعــدادی  و  ســاخته  پنــاه گاه   ۱۴ باهامــا  دولــت 

کلیســا و مدرســه را مشــخص کــرده کــه مــردم در آن هــا 

پنــاه  بگیرنــد، امــا ایــن نگرانــی هســت کــه بــا پر شــدن 

ظرفیــت پناه گاه هــا مــردم در ســاختامن هایی پنــاه 

در  فرانســه  جمهــور  رییــس  کابــل:  ۸صبــح، 

گفت وگویــی بــا حســن روحانــی، از ایــران خواســته 

اســت کــه بــه تعهــدات خــود در توافــق هســته ای 

باشــد. پای بنــد 

بــا  دیــدار  در  مکــرون  رســانه ها،  از  نقــل  بــه 

ــرای  ــه ب ــت ک ــته اس ــی اش، از وی خواس ــای ایران همت

ــه مذاکــرات  ــر جنــگ یمــن ب ترغیــب طرف هــای درگی

صلــح اقــدام کنــد. وی هم چنــان در ایــن گفت وگــو 

ــان  ــه در موضوعــات لبن ــی خواســته اســت ک از روحان

ــد.  ــان ده ــی نش نرم

ریاســت  ســمت  در  حضــورش  از  پــس  مکــرون 

ــران و  ــان ته ــا می ــد ت ــالش می کن ــه، ت ــوری فرانس جمه

کنــد.  میانجی گــری  واشــنگنت 

پیــش از ایــن،  مقامــات امریکایــی بارهــا از تحریــم 

و  داده  هشــدار  ایــران  بــا  ممنوعــه  تجارت هــای 

گفته انــد کــه در صــورت نقــض تحریم هــا واکنــش 

می دهنــد.  نشــان 

ــر خارجــه  ــل از رســانه ها، ســال گذشــته وزی ــه نق ب

امریــکا هنــگام اعــالم راهــرد جدیــد ایــن کشــور، 

ــود کــه در آن ، از  ــی را درج کــرده ب برخــی از رشط های

رسان ایرانــی خواســته بــود تــا از مداخلــه در امــور 

کشــورهای منطقــه، حامیــت از تروریســم و اقدامــات 

ــد. ــودداری کنن ــرب خ مخ

ــا  ــرون ب ــل مک ــی امانوئ ــاس تلفن ــتین مت ــن نخس ای

حســن روحانــی پــس از پایــان نشســت رهــران گــروه 

ــت. ــه اس ــت در فرانس هف

امانوئــل مکــرون در جریــان کنفرانس خری مشــرتک 

بــا رییــس جمهــور امریــکا اعــالم کــرد کــه بــرای کاهــش 

ــکا راه کاری را آمــاده کــرده و  ــران و امری تنــش بیــن ای

احتــامل مــی رود کــه رسان دو طــرف بــا حضــور وی بــا 

ــد. ــدار کنن یک دیگــر دی

عربســتان  رهــری  بــه  ائتــالف  کابــل:  ۸صبــح، 

ــی در  ــیان حوث ــع شورش ــه مواض ــد ک ــعودی می گوی س

یمــن را هــدف حملــه هوایــی قــرار داده اســت.

بــه نقــل از رســانه ها،  در بیانیــه ای کــه از ســوی 

تلویزیــون دولتــی عربســتان ســعودی نــر شــده،  آمده 

اســت کــه یــک مرکــز نگهــداری طیاره هــای بــدون 

رسنشــین و موشــک در شــامل غرب یمــن را هــدف 

ــد. ــرار داده ان ــه ق حمل

ــه  ــه حوثی هــا گفت ــوط ب ــن حــال، رســانه  مرب ــا ای ب

ــرار  ــدف ق ــدان ه ــک زن ــه ی ــن حمل ــه در ای ــت ک اس

گرفتــه و آنــان ده هــا جســد را از زیــر آوار بیــرون 

آورده انــد.

ــن  ــب رسخ در یم ــرت صلی ــداد، دف ــن روی ــس از ای پ

گفــت کــه ایــن حملــه بــر زندانــی در شــامل غرب یمــن 

ــه و بیــش از ۱00 نفــر کشــته شــده اند. صــورت گرفت

ایــران بــه حامیــت از شورشــیان حوثــی در یمــن کــه 

بــر ضــد حکومــت می جنگنــد، متهــم اســت. عربســتان 

ســعودی نیــز در ائتالفــی بــا کشــورهای منطقــه، از 

ــد. ــت می کن ــن حامی ــت یم دول

ــی در  ــه اهداف ــر ب ــای اخی ــی در روزه ــروه حوث گ

ــد. عربســتان  ــه کرده ان خــاک عربســتان ســعودی حمل

ســعودی نیــز ایــران را بــه حامیــت از حوثی هــا متهــم 

می ســازد.

پیــش از ایــن،  ســازمان ملــل متحــد از وضعیــت یمــن 

ــده  ــرده و آن را فاجعــه انســانی خوان ــی ک ــراز نگران اب

بــود.

بگیرنــد کــه در لیســت دریافــت آب و غــذا قــرار 

ندارنــد.

ــروز در  ــا، دی ــس، نخســت وزیر باهام ــرت مینی هیوب

حالــی کــه بــه وضــوح ناراحــت بــود، در یــک کنفرانــس 

خــری گفــت: »مــن فقــط می توانــم بــه آن هــا بگویــم 

امیــدوارم ایــن آخرین بــار نباشــد کــه صــدای مــن 

احتــامالً  ایــن  بــه همراه شــان.  را می شــنوند، خــدا 

غم انگیزتریــن و بدتریــن روز زنده گــی مــن اســت. مــا 

ــده  ــا ندی ــخ باهام ــه در تاری ــم ک ــی مواجه ای ــا طوفان ب

ــم.« بودی

ــت  ــرب حرک ــمت غ ــه س ــون ب ــن اکن ــان دوری طوف

بــه  تدریــج  بــه  کــه  شــده  پیش بینــی  می کنــد. 

ــی  ــا ســاحل رشق ــت بدهــد و ب ــر جه شــامل غرب تغیی

امــا محــل برخــورد دقیقــاً  کنــد،  امریــکا برخــورد 

نیســت. مشــخص 

کارولینــای  و  جورجیــا  فلوریــدا،  ایالت هــای  در 

شــاملی و جنوبــی اعــالم وضــع اضطــراری شــده و 

ــش  ــه ی پی ــکا، هفت ــور امری ــد ترمــپ، رییس جمه دونال

ســفرش بــه لهســتان را لغــو کــرد و بــا مســووالن 

ــی  ــت. او در توییت ــرده اس ــدار ک ــران دی ــت بح مدیری

ــاک« توصیــف کــرده  ــدازه خطرن ایــن طوفــان را »بی ان

 بــود کــه ویرانی هایــش »خیلی خیلــی شــدید« خواهــد 

ــود. ب

در فلوریــدا ۲ هــزار نیــروی گارد ملــی بســیج شــده 

ــاش هســتند و  ــروی دیگــر هــم در آماده ب و ۲هــزار نی

طوفــان در متــام ســاحل ۱۹۳ کیلومــرتی فلوریــدا پایــش 

می شــود. انتظــار مــی رود طوفــان اوایــل هفتــه آینــده 

بــه فلوریــدا برســد.


