
وردوج پس از پنج سال از زنگ مکتب در والیت های گرم سیر نواخته شد
کنترل طالبان خارج شد والیت های  در  مکاتب  زنگ  کابل:  ۸صبح، 

سنبله،  شانزدهم  شنبه،  روز  کشور  گرم سیر 
نواخته شد و به این ترتیب دروازه های مکاتب 

به روی دانش آموزان این والیت ها باز شد.
ننگرهار، قندهار، نیمروز، هلمند، خوست، پکتیا، 
پکتیکا و لغمان از والیت های گرم سیر هستند 
که سال تعلیمی آن ها در پانزدهم سنبله آغاز 
می شود. سال تعلیمی در والیت های سردسیر 

اما در دوم حمل آغاز می شود.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، گفت که 
روند نام نویسی دانش آموزان تازه وارد برای سال 
در والیت های گرم سیر جریان  تعلیمی  جدید 
دارد و ممکن این روند تا 20 روز دیگر ادامه 
از  او رقم دقیقی را  پیدا کند. به همین دلیل 
در  شده  نام نویسی  تازه  دانش آموزان  شمار 

مکاتب ارائه نکرد.
هم زمان با این محمدمیرویس بلخی، سرپرست 
وزارت معارف، آغاز سال جدید تعلیمی را در 
از  او  است.  گفته  تبریک  گرم سیر  والیت های 
این والیت ها خواسته   باشنده گان  و  خانواده ها 
برای  را  دخترشان  و  پسر  فرزندان  تا  است 

فراگیری آموزش به مکاتب بفرستند.
مشکالت  که  است  کرده  تصریح  بلخی 
خانواده های والیت های گرم سیر را که به دلیل 
مکاتب  به  را  کودکان شان  نتوانسته اند  جنگ 
بفرستند، درک می کند و به همین دلیل تمام 
امکانات  که  هستند  متعهد  معارف  کارمندان 

کشور  سراسر  در  متوازن  صورت  به  تعلیمی 
به  پروش  و  آموزش  به  همه  تا  شود  تقسیم 

صورت یک سان دست رسی داشته باشند.
که  است  افزوده  معارف  وزارت  سرپرست 
خدمات  ارائه  قسمت  در  اصالحاتی  امسال 
تعلیمی روی دست گرفته شده و رشته بندی 
دانش آموزان  رتبه بندی  و  مکاتب  درسی  مواد 
امسال  وزارت معارف  از مهم ترین آن ها است. 
بر اساس اول نمره و دوم نمره را  درجه بندی 
لغو به جای آن سیستم جدیدی را جای گزین 
نمره  براساس  دانش آموزان  که  است  کرده 
بلند در کته گوری های مختلف قرار می گیرند. 
وزارت معارف به تازه گی برنامه رشته بندی در 
دوره لیسه را به نظرخواهی گذاشته است که 
براساس این دوره به دو رشته »علوم اجتماعی 

و ساینسی« تقسیم می شود.
برنامه  که  است  گفته  هم چنان  بلخی 
ساخت وساز دو هزار و ۷00 مکتب طبق تعهد 
جریان دارد و تالش می شود تا سه هزار و ۳00 

مکتب دیگر در آینده ساخته شود.
 در همین  حال، دفترهای مطبوعاتی قندهار، 
جدید  سال  رسمی  آغاز  از  نیمروز  و  هلمند 

تعلیمی در این والیت ها خبر داده اند.
براساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 
فعال  افغانستان  سراسر  در  مکتب  هزار   ۱۸
است و حدود ۹.۴ میلیون کودک نیز مصروف 

آموزش هستند.

از ۱۸ سنبله به مناسبت روز شهادت 
تجلیل  کشور  در  مسعود  احمدشاه 
برای  جوانان  از  شماری  می شود. 
گرامی داشت از این روز، موترهای شان 
مخصوصی  بنرها  و  پرچم ها  با  را 
گشت زنی  شهر  در  و  می پوشانند 
سرعت  با  جوانان  موتررانی  از  اما  شهروندان  می کنند. 
غیر مجاز در جاده های مزدحم شهر و شلیک های هوایی 
جوانانی  اما  شهر  دیگر  گوشه  در  نگران اند.  روز،  این  در 
هستند که می خواهند با اهدای خون، این روز را به نحو 

دیگری گرامی بدارند.

در جاپان الگویی به نام الگوی سه قطبی 
تعیین کننده  نقش  درباره  کوکی 
رسانه ها در روند های ملی و اثرگذاری 
 ۱۹۹0 سال  در  آن ها  بی قید و شرط 
آزمایش شد. آن زمان دولت جاپان به 
رهبری کایفو از امضای الیحه همکاری 
صلح ملل متحد خودداری کرده بود. کوکی که نویسنده ای 
طرح بود، موضع گیری های مختلف سیاسیون را در این 
باره زیر نظر داشت و سرمقاله های چهار روزنامه ی اصلی 
جاپان را در مورد الیحه همکاری صلح ملل متحد بررسی 
کرد. وی دریافت که پس از نشر این سرمقاله ها، تحوالت 
چشم گیری در افکار عمومی جاپان شکل گرفته است و 
در  رسانه ای  فشارهای  اثر  به  جدیدی  تصمیم  سرانجام 

مورد الیحه اتخاذ شد.
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شماره 1387
سال یازدهم

یک شنبه
17 سنبله 1398
8 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

۹۵درصد ماموران موقت 
انتخابات استخدام نشده اند آتش بس 

مقدم بر 
مذاکرات 

است
با آن که تنها ۱۹ روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی 

مانده، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم موفق نشده است روند 
استخدام کارمندان موقت مراکز رأی دهی را آغاز کند. آمارهای این 

کمیسیون نشان می دهد که از میان ۱۸۷ هزار و ۴۸۴ کارمند مورد نیاز 
مراکز رأی دهی،  تنها نُه هزار و ۸۸۴ نفر به عنوان کارمندان ارشد این 

مراکز استخدام شده اند. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند، 
روند استخدام رییسان و معاونان مراکز رأی دهی در سطح ولسوالی ها 

تکمیل شده و روند استخدام کارمندان موقت این مراکز...

آیا جنایات طالبان را می توان بخشید 
و فراموش کرد

سفر سرنوشت ساز 
به امریکا

گروهی از جوانان به  جای گشت زنی 
در شهر، خون اهدا می کنند

رسانه ها »رکن اصلی« 
صلح افغانستان
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تسلط  از  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
وردوج  ولسوالی  بر  دولتی  نیروهای  دوباره 
والیت بدخشان خبر داده است. این ولسوالی 
از پنج سال به این سو در کنترل گروه طالبان 

قرار داشت.
روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که  است  گفته 
بدخشان،  در  گسترده  عملیات  اجرای  با 
وردوج  ولسوالی  سال  پنج  از  پس  توانستند 
شانزدهم  شنبه،  روز  طالبان  کنترل  از  را 
سنبله، بیرون کنند. به گفته او، در پی اجرای 
عملیات آزاد سازی وردوج حدود ۱00 طالب 
داخلی و خارجی به شمول قاری فصیح الدین، 
قاری  بدخشان،  برای  طالبان  نام نهاد  والی 
حافظ، مسوول نظامی طالبان برای بدخشان 
و ده ها فرمانده کلیدی و مهم این گروه کشته 

و ده ها طالب دیگر زخمی شده اند.
احمدزی تأکید کرده است که در این عملیات 
تلفاتی  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به 
وارد نشده است و مصونیت غیرنظامیان نیز 

حفظ شده است.
چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

نگفته است.
ولسوالی های  آزادسازی  برای  عملیات 
بدخشان که در تسلط طالبان قرار دارند، یک 
امنیتی  نهادهای  بود.  آغاز شده  هفته پیش 
این عملیات را پردست  آورد عنوان می کنند. 
بدخشان از والیت هایی است که تاکنون چند 

ولسوالی آن در کنترل گروه طالبان است.

زلمی خلیل زاد گفته است که 
سران حکومت وحدت ملی را در 
جریان توافق نامه امریکا و طالبان 
قرار داده و کاپی این توافق نامه را 
نیز به آن ها نشان داده است. سه 
روز پس از آن، حکومت افغانستان 
نگرانی خود را نسبت به »پیامدها 
و خطرات ناگوار« این توافق نامه 
اعالم کرده و خواستار وضاحت 
در باره آن شد. صدیق صدیقی روز 
شنبه به روزنامه 8صبح گفت که 
جانب امریکا تا کنون در باره این 
توافق نامه برای حکومت افغانستان 
توضیح نداده است.

18 سنبله؛ شش خبرنگار محلی 
پکتیکا توسط »طالبان« 

ربوده شدند

والیت  در  محلی  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
پکتیکا می گویند که تفنگ داران ناشناس عصر 
خبرنگار  شش  سنبله،  پانزدهم  جمعه،  روز 
محلی این والیت را از مربوطات والیت پکتیا 

ربوده اند.
به  پکتیکا،  والی  سمکنی،  مجیب الرحمان 
خبرنگاران  این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
گردیز،  به سمت شهر  پکتیکا  از  روز گذشته 
مرکز این والیت، در حرکت بودند که از سوی 
میتاخان  ولسوالی  عمومی  جاده  در  طالبان 
والیت پکتیکا و ولسوالی زرمت والیت پکتیا 

ربوده شده اند.
این  سرنوشت  از  تاکنون  که  او  گفته  به 

خبرنگاران اطالعی در دست نیست.
برای  خبرنگاران  این  که  است  شده  گفته 
اشتراک در یک برنامه آموزشی در شهر گردیز، 

مرکز والیت پکتیا، در حرکت بودند.
پکتیکا،  پولیس  سخنگوی  آرین،  شاه محمد 
نیز این رویداد را تأیید می کند. او به روزنامه 
۸صبح گفت در ساحه ای که این اتفاق رخ داده 
است، در آن گروه طالبان حضور و فعالیت دارد 
ربوده  گروه  این  توسط  خبرنگاران  ممکن  و 

شده باشند.
گروه طالبان تا زمان نشر این خبر در این مورد 

واکنش نشان نداده است.
که  می گویند  پکتیا  والیت  مسووالن  هرچند 
مربوطات  از  متاخان  ولسوای  در  رویداد  این 
سخنگوی  اما  است،  داده  رخ  پکتیکا  والیت 
پولیس پکتیکا می گوید که محل وقوع رویداد 

ولسوالی زرمت والیت پکتیا است.

۱۹ روز تا انتخابات؛ 
ارگ:



۸صبح، کابل: فرماندهی عمومی گارنیزیون 
کابل اعالم کرده است که نیروهای امنیتی 
و  عاشورا  مراسم  امنیت  تأمین  به  متعهد 
مردم  از  اداره  این  هستند.  شهید  هفته 
خواسته است که در روزهای عزاداری عاشورا 
و بزرگداشت از هفته شهید، از انتقال سالح و 
شلیک های خودسر در جریان این مراسم در 
شهر کابل و ولسوالی های آن خودداری کنند 

و با نیروهای امنیتی همکار باشند.
شنبه،  روز  که  اداره  این  ابالغیه ی  یک  در 
که  است  آمده  شد،  نشر  سنبله  شانزدهم 
توجه  با  کابل  گارنیزیون  عمومی  فرمانده 
برابر  در  مسوولیت هایش  و  مکلفیت ها  به 
نظم  و  امن  تأمین  به  متعهد  شهروندان، 
عامه، ایجاد فضای مطمین و تأمین امنیت 
در برگزاری مراسم  در شهر و ولسوالی های 

کابل است.
گارنیزیون کابل گفته است که برای جلوگیری 
فعالیت های  از  جلوگیری  و  بی نظمی ها  از 
از  تروریستی نیاز است تا باشنده گان کابل 
جریان  در  شلیک  و  سالح  نوع  هر  انتقال 

اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
محمدی،  تره خیل  مال  که  است  کرده  اعالم 
با  همراه  نماینده گان،  مجلس  پیشین  عضو 
عبدالحکیم  خانواده اش  اعضای  و  برادران 
مسجد  در  را  وزارت  این  سرپرست  منیب، 
و  داده  قرار  »تحقیر«  و  »توهین«  مورد  ارگ 
با وی برخورد »فزیکی« کرده اند. ارگ ریاست 
جمهوری وعده کرده است که این قضیه را به 

صورت جدی تعقیب می کند. 
و  حج  ارشاد،  وزارت  اعالمیه  یک  اساس  بر 
اوقاف، این اتفاق روز گذشته هنگام نماز جمعه 

در مسجد ارگ رخ داده است.
در اعالمیه آمده است، زمانی که آقای منیب 
برای گزاردن نماز جمعه به مسجد ارگ رفته 
است، توسط مال تره خیل محمدی، شاه وزیر، 
حاجی خان  تره خیل و داداهلل برادر و دو عضو 
قرار  تحقیر  و  توهین  مورد  خانواده اش  دیگر 
طبق  است.  شده  لت وکوب  سپس  و  گرفته 
از  تره خیل  خان   حاجی  و  شاه وزیر  اعالمیه، 

اعضای مجلس نماینده گان هستند.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف، از این افراد به نام 
»زورمندان« یاد کرده و گفته است که پیش از 

مراسم هفته شهید و عاشورا در شهر کابل 
و ولسوالی های آن خودداری کنند.

در  دولتی  موترهای  از  استفاده  اداره،  این 
کاروان های عزاداری عاشورا و هفته شهید و 
هم چنان پوشیدن یونیفورم نهادهای امنیتی 

در این کاروان ها را نیز منع کرده است.
موترهای  از  استفاده  شامل  ممنوعیت  این 
شیشه سیاه، نصب عکس های شخصیت های 
کاروان های  از  و جلوگیری  وسایط  در  ملی 
سبب  که  می شود  جاده هایی  در  وسایط 
عامه  امن  و  ترافیک  نظم  شدن  مختل 

می شود.
هفته شهید از هژدهم سنبله و روز سالیاد 
ترور احمدشاه مسعود، آغاز می شود و برای 
یک هفته ادامه می یابد. به همین ترتیب روز 
ماه  دهم  با  برابر  سنبله،  نوزدهم  سه شنبه، 

محرم، روز عاشورا است.
با این حال، گارنیزیون کابل از مردم خواسته 
نیروهای  با  فوق،  موارد  رعایت  با  که  است 
و  عاشورا  مراسم  امنیت  تأمین  در  امنیتی 

هفته شهید همکار باشند.

این هم چندبار با استفاده از سالح و زورشان 
و  تهدید  را  منیب  آقای  که  کرده اند  تالش 
خواست های غیرقانونی شان را بر او بقبوالنند. 
این وزارت تأکید کرده است که رهبری وزارت 
و  غاصبان  مفسدان،  با  اوقاف  و  حج  ارشاد، 

زورمندان مبارزه جدی را آغاز کرده است.
عضو  پنج  و  تره خیل  مال  برخورد  وزارت  این 
خانواده اش را با عبدالحیکم منیب در مسجد 
نظام  تحقیر  و  عالمان  همه  به  توهین  ارگ 
برشمرده است.  قانون  را خالف  و آن  دانسته 
وزیر  لت وکوب  محکومیت  ضمن  وزارت  این 
ارشاد، حج و اوقاف، خواهان مجازات عامالن 

آن شده است.
جمهور  رییس  از  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت 
غنی نیز خواسته است تا این کردار غیرقانونی 
را به صورت جدی پی گیری کند. این وزارت 
در پایان اعالمیه اش از رییس جمهور خواسته 
با  را که  تفنگ داران غیرمسوول  تا جلو  است 
استفاده از سالح و زور می خواهند از مقامات 

دولتی باج گیری کنند، بگیرد.
مال تره خیل محمدی تاکنون به صورت رسمی 

در این مورد واکنش نشان نداده است.

گارنیزیون کابل به مردم: در مراسم عاشورا و 
هفته شهید سالح حمل نکنید

برخورد فزیکی مالتره خیل و برادرانش با 
سرپرست وزارت حج و اوقاف در مسجد ارگ
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در حاشیه ی 
جدال  »امارت« 

و »جمهوریت«

 

سازمان  عمومی  رییس   استانکزی  معصوم  آقای  استعفای 
امنیت ملی یک گام ارزنده بود. ناکامی های امنیتی ایجاب 
اصالحات الزم  ملی،  امنیتی  بدنه ی  و  رأس  در  که  می کند 
حمله های  و  تخریبی  فعالیت های  حداقل  تا  بیاید  میان  به 
بزرگ  شهرهای  در  حداقل  تروریستی  گروه های  انتحاری 
کاهش یابد. در این اواخر فعالیت های تروریستی در داخل 
به مراکز والیت ها  یافته است. گروه طالبان  افزایش  شهرها 
وحشت ناک  تروریستی  حمله های  ولی  می کنند  حمله  هم 
در داخل شهرها صورت می گیرد. واسطه های مملو از مواد 
را  بی گناه  انسان های  جان  و  می شود  شهر  داخل  انفجاری 
می گیرد. انفجار یک واسطه ی بزرگ مملو از مواد انفجاری 
در چهار راه عبدالحق هم چیزی غیر از ناکامی اطالعاتی و 
نیروهای  توسط  غیرنظامیان  البته کشتار  نبود.  استخباراتی 
دولتی هم موضوعی است که رهبران حکومت باید در مورد 
حیات  حق  از  حفاظت  کنند.  اقدام  و  باشند  حساس  آن 

شهروندان، وظیفه ی اصلی و اساسی حکومت است. 
تا  دهند  انجام  را  الزم  اقدامات  باید  حکومت  رهبران 
ارگان های کشفی و استخباراتی بیش تر از این فعال شوند. 
مبارزات  در  آن  تن  دو  که  ملی  امنیت  قبلی  رییس های 
افراد  گماشتن  که  آن چه  از  بارها  دارند،  حضور  انتخاباتی 
کرده  انتقاد  اطالعاتی  مهم  سمت های  در  حرفه ای  غیر 
بودند. آقای امراهلل صالح باری گفته بود که رهبران حکومت 
کار  را که سابقه ی  افراد غیرحرفه ای  و  اشخاص  از  شماری 
سمت های  به  دارند،   دولتی  غیر  امدادرسان  سازمان های 
اطالعاتی گماشته است. به گفته ی او از کارمندان ان جی اوها 
بود  نیاز  که  بودند  گماشته شده  به سمت هایی  مستقیم  را 
اگر  می شدند.  گماشته  استخبارات  فن  متخصصان  آن  در 
داده شود.  پایان  آن  به  باید  است،  همین  وضعیت  واقع  به 
و  توانا  چهره های  اطالعاتی  مهم  سمت های  تمام  در  باید 
آشنا به فن استخبارات گماشته شوند. اصل شایسته ساالری 
رییس   شود.  رعایت  استخبارات  در  جدی  صورت  به  باید 
جدیدی که برای سازمان امنیت ملی برگزیده می شود، باید 
به  باشد.  بلد  را  استخبارات  حرفه ی  باید  او  باشد.  حرفه ای 
مربوط  مهم  تصمیم های  خود  تا  شود  داده  اجازه  باید  او 
به گونه ای  امنیت ملی  باید سازمان  بگیرد.  را  به سازمانش 
اداره شود که هیچ جناح سیاسی نتواند از آن در راه مقاصد 
سیاسی و جناحی استفاده کند. استفاده از نهادهای مهمی 
مثل امنیت ملی برای مقاصد جناحی و سیاسی، کل کشور 
جناحی  استفاده ی  مورد  نهاد  یک  وقتی  می زند.  آسیب  را 
بر اساس روابط  نهاد  قرار می گیرد که عزل ونصب ها در آن 
امنیت  در  عزل ونصب ها  در  بگیرد.  قومی صورت  و  سیاسی 
ملی و هر اداره ی دیگر باید اساس کار شایسته گی حرفه ای 
و تعهد وطنی باشد. کسانی که تخصص و تعهد دارند، باید 
و  اطالعاتی  نهادهای  در  قومی شان  تعلقات  از  نظر  صرف 
و سهم بندی های  گزینش ها  داستان  شوند.  گماشته  کشفی 
نباید  قومی  خیالی  درصدی های  یابد.  خاتمه  باید  قومی 
اساس گزینش ها قرار بگیرد. باید سیستم به گونه ای اصالح 
در صورت  فن  و متخصصان  بیایند  باال  شود که شایسته ها 
استفاده ی  اجازه ی  جناحی  هیچ  به  شوند.  استخدام  نیاز 

ابزاری از امنیت ملی و دیگر نهادها باید داده نشود. 
و  شهروندان  تمام  برای  ارزش ها  و  نهادها  رابطه ی  باید 
از  پاس داری  برای  نهادها  شود.  تفهیم  سیاسی  نیروهای 
ارزش  یک  شهروندان  امنیت  می آیند.  وجود  به  ارزش ها 
ارزشی  انسان ها  اقتصادی  و  روانی  فزیکی،   امنیت  است. 
است.  درج شده  اسناد حقوقی جهانی  در همه ی  که  است 
و  حفاظت  برای  هم  ملی  امنیت  و  پولیس  مثل  نهادهای 
امنیتی  منافع  حفظ  آمده اند.  میان  به  ارزش  همین  تحقق 
همه ی  که  است  ارزشی  نیز  کشور  یک  شهروندان  جمعی 
ملی  امنیت  اصلی  وظیفه ی  می دارند.  عزیز  را  آن  انسان ها 
امنیت جمعی شهروندان است.  از همین اصل  هم حفاظت 
این نهاد برای استفاده ی ابزاری به میان نیامده است و هیچ 
جناحی  کوچک  منافع  خرج  را  آن  که  ندارد  حق  جناحی 
می گیرد،  قرار  ملی  امنیت  رأس  در  بعداً  که  کسی  کند. 
ندهد  اجازه  و  باشد  داشته  را  قانون  تطبیق  شهامت   باید 
ابزاری  استفاده ی  مورد  از سوی هیچ جناحی  نهاد  این  که 

قرار بگیرد.

لزوم اصالحات در 
ارگان های کشفی

یکشنبه
شماره۳۱۸۷

۱۷سنبله۱۳9۸
۸سپتامبر20۱9
قیمت:20افغانی

سالیازدهم

کالم خالصه 

ما  مسلمانان  تاریخ  در 
مختلفی  اصطالحات  با 
بر  که  هستیم  روبه رو 
اطالق  جامعه  زمام داران 
نخستین  است.  گردیده 
زمام دار  اولین  که  لقبی 
از  پس  اسالمی  جامعه ی 
نامیده  آن  به  اکرم  پیامبر 
را  آن  سیاسی  دستگاه  که  بود  خلیفه  شد، 
»خلف«  ریشه  از  خلیفه  می نامیدند.  خالفت 
که  می گردد  اطالق  کسی  به  و  یافته  اشتقاق 

اموری را پس از فرد دیگری برعهده گیرد. 
رواج  که  دیگری  اصطالحات  خلیفه،  از  پس 
یافت، لقب »امیر« و »امارت« بود. این لقب هم 
شرعی  الزامی  آن که  بدون  بود،  معمول  مدتی 

در استخدام آن وجود داشته باشد.
روی  »سلطنت«  و  »سلطان«  اصطالحات  باز 
کار آمد که بزرگ ترین نظریه پرداز فقه سیاسی 
»احکام  نام  به  را  کتابش  ماوردی،  مسلمانان، 
که  »ملک«  واژه ی  نمود.  مسما  سلطانی« 
هم  نامند،  »مملکت«  را  آن  سیاسی  دستگاه 
هم  آن  که  داشت  کاربرد  دور  گذشته های  از 
جالب  می کرد.  افاده  را  سلطنت  مفهوم  عین 
که  مردی  همان  فاتح،  محمد  سلطان  این که 
استانبول را فتح کرد، گاهی خودش را »قیصر« 
او  لقب  این  با  هم می نامید و هیچ دانشمندی 

مشکل نداشت. 
»سلطنت«  هم  ما  اسالم  کنونی  جهان  در 
هم  و  »مشیخت«،  هم  »مملکت«،  هم  داریم، 
شاهد  ما  هیچ گاهی  که  جمهوری«  »ریاست 
جنگ واژه ها نبوده ایم، تا جایی که داعش هیچ 
یک از اصطالحات باال را نپسندید و خودش را 

»دولت« نامید. 
از دید من آن چه در این میان مهم بوده، تحقق 
لقب.  آن  یا  و  اصطالح  این  نه  است،  عدالت 
را تشکیل می دهد  اسالمی  نظام  عدالت جوهر 
آن  در  برداشته شد،  میان  از  عنصر  این  اگر  و 
»نبی«  را  خویش  جامعه ی  زمام دار  اگر  زمان 

هم بنامیم، سودی نخواهد داشت.
جمهوریت دارای دو اصل است که یکی موروثی 
مردم  آرای  نقش  دیگرش  و  است  نظام  نبودن 
جوهر  با  که  اصلی  دو  زعیم شان؛  انتخاب  در 
از  انسانی  منطق  بدیهیات  و  سو  یک  از  دین 
سوی دیگر هم نوایی داشته و مظهری از مظاهر 

عدالت به شمار می رود.
جز  چیزی  »امارت«  اصطالح  به  چسبیدن 
نظام  و  دولت  بنیاد  و  بیخ  کندن  برای  بهانه 
با بلدوزر واژه های بشری نیست، تا راه را برای 
فرهنگ چراگاه  و  نظام جباریت  پیاده ساختن 
تجربه ی  و  ساخته  آماده  کیبلی«  »مدیریت  و 
مدیریت  زمینه ی  در  را  بشر  مثبت  و  طوالنی 

سیاسی مصادره نمایند. 
حبیب اهلل قاآنی سال ها پیش گفته بود:

حال مسما بگو ز تسمیه بگریز
حل معما بکن ز تعمیه بگذر

خواجهبشیراحمدانصاری

ما اسالم کنونی جهان در
هم داریم، »سلطنت« هم
»مشیخت«، هم »مملکت«،
جمهوری« »ریاست هم و
شاهد ما هیچگاهی که
تا نبودهایم، واژهها جنگ
جاییکهداعشهیچیکاز
اصطالحاتباالرانپسندیدو
خودشرا»دولت«نامید.



تکمیل خواهد شد. حبیب رحمان ننگ، رییس عمومی 
مورد  این  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
می گوید که کار بروکراسی استخدام همه ی کارمندان 
نیز  موقت  کارکنان  این  استخدام  روند  و  تکمیل شده 
طبق الیحه مربوطه این کمیسیون به زودی انجام خواهد 

شد.

می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
گفت وگوها  شروع  برای  که 
باید  طالبان  و  دولت  بین 
خشونت ها متوقف و آتش بس 
کشور  در  سراسری  و  جامع 
صدیقی،  صدیق  شود.  برقرار 
جمهوری،  ریاست  سخنگوی 
سنبله،  شانزدهم  شنبه،  روز 
به روزنامه 8صبح گفت که شرط نخست دولت برای 
توسط  توقف خشونت  طالبان،  گروه  با  مذاکره  شروع 
این گروه و توافق روی آتش بس است. صدیقی افزود 
که دولت افغانستان به دنبال صلح دایمی و پایدار است 
چنین  نیست  ممکن  خشونت ها  کامل  توقف  بدون  و 
صلحی به دست آید. او تأکید کرد که دولت به خاطر 
بلکه  است،  نیافتاده  راه  به  صلح  دنبال  به  »ضعف« 
صادقانه به دنبال آن است تا جنگ جاری پایان یابد و 
برای تمامی افغان ها زمینه زنده گی صلح آمیز در کشور 

فراهم شود.
این که دو مسأله  باره  در  ریاست جمهوری  سخنگوی 
در  بین االفغانی  مذاکرات  و  آتش بس  هم  به  مرتبط 
است،  ترتیب شده  طالبان چگونه  و  امریکا  توافق نامه 
پاسخ روشن نداد. صدیق صدیقی گفت، درباره این که 
است،  مقدم  یک  کدام  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  در 
زلمی خلیل زاد باید توضیح بدهد. او همین طور در باره 
و  امریکا  توافق نامه  در  مسأله  دو  این  چقدر  این که 
طالبان مورد توجه بوده است، نیز صحبت نکرد. صدیق 
صدیقی اما خاطرنشان ساخت که توافق نامه امریکا و 
طالبان باید آتش بس و شروع مذاکرات دولت افغانستان 
مهم ترین  این  که  گفت  او  کند.  تضمین  را  طالبان  با 
انتظار دولت افغانستان از تالش هایی است که امریکا و 
دیگر کشورها در زمینه صلح افغانستان انجام می دهند.

صدیق صدیقی از جانب دیگر افزایش حمالت طالبان 
هم چنان  و  دولتی  نیروهای  مواضع  و  تأسیسات  بر 
هشداردهنده  را  گروه  این  توسط  غیرنظامیان  کشتار 
و  امریکا  که  حالی  در  گفت  صدیقی  کرد.  توصیف 
طالبان توافق نامه خود را در »پرنسیپ« نهایی کرده اند، 
تشدید حمالت طالبان به تأسیسات دولتی و افزایش 
مردم،  و  دولت  برای  گروه،  این  توسط  مردم  کشتار 
حمالت  این  او،  استدالل  به  دارد.  هشداردهنده  پیام 

با آن که تنها ۱۹ روز دیگر به 
ریاست  انتخابات  برگزاری 
مانده،  باقی  جمهوری 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
است  نشده  موفق  هم  هنوز 
موقت  کارمندان  استخدام  روند 
کند.  آغاز  را  رأی دهی  مراکز 
نشان  کمیسیون  این  آمارهای 
مورد  کارمند   ۴8۴ و  هزار   ۱8۷ میان  از  که  می دهد 
نیاز مراکز رأی دهی،  تنها نُه هزار و 88۴ نفر به عنوان 
استخدام شده اند. مسووالن  این مراکز  ارشد  کارمندان 
استخدام  روند  می گویند،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رییسان و معاونان مراکز رأی دهی در سطح ولسوالی ها 
تکمیل شده و روند استخدام کارمندان موقت این مراکز 

به زودی آغاز خواهد شد.
حبیب رحمان ننگ، رییس عمومی  دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات روز شنبه، شانزدهم سنبله در صحبت 
با روزنامه 8صبح، گفت همه ی رییسان و معاونان مراکز 
رأی دهی در سطح والیت ها و ولسوالی ها استخدام شده اند 
و در حال حاضر در کمیسیون مستقل انتخابات مصروف 
استخدام  روند  آغاز  از  هم چنان  ننگ  آقای  آموزش اند. 
کارمندان موقت مراکز رأی دهی خبر داد و افزود، رییسان 
و معاونان این مراکز پس از فراگیری آموزش های الزم، به 
ولسوالی های مربوطه اعزام خواهند شد تا روند استخدام 

کارمندان موقت مراکز رأی دهی را آغاز کنند. 
این در حالی است که الیحه »استخدام کارکنان موقت 
انتخاباتی« کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف دانسته 
حدود  را  موقتش  کارمندان  همه ی  استخدام  روند  تا 
چهارده روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
آمده  این الیحه  )الف( ماده سوم  بند  تکمیل کند. در 
اقل  انتخابات به مدت حد  است: »کارکنان موقت روز 
دو هفته و حد اکثر یک ماه استخدام می شوند و این 
را  آرا  شمارش  و  رأی دهی  محالت  و  مراکز  کارکنان 

تشکیل می دهند.« 
موقت  کارمندان  استخدام  الیحه  طبق  حال،  این  با 
تا  است  مکلف  انتخابات  مستقل  کمیسیون  انتخابات، 
برای  را  پنج روز دیگر )۲۲ سنبله( کارمندان موقتش 
کارهای اجرایی ششم میزان استخدام کند. این کارمندان 
با باز شدن مراکز رأی دهی در ششم میزان مکلف اند در 

از جانب دونالد ترمپ تأیید و از سوی دو طرف امضا 
شود. زلمی خلیل زاد افزود که به دنبال توافقات امریکا 
و طالبان، راه برای مذاکرات بین االفغانی باز خواهد شد. 
او گفت که دولت افغانستان در این مرحله باید هیأت 
با  مذاکره  برای  و  دهد  تشکیل  را  خود  مذاکره کننده 
طالبان آماده شود. خلیل زاد گفت، قضایایی که مربوط 
بین االفغانی  مذاکرات  در  باید  می شود،  افغانستان  به 
روی آن ها فیصله شود. او هرچند درباره تقدم و تأخر 
نگفت،  چیزی  روشن  صورت  به  مذاکرات  و  آتش بس 
آتش بس  موضوع  خود  صحبت های  در  این که  از  اما 
داد،  قرار  چهارم  جایگاه  در  موضوعات  ترتیب  در  را 
امریکا شروع مذاکره مقدم  برای  تلقی شد که  چنین 

بر آتش بس است.
زلمی خلیل زاد گفته است که سران حکومت وحدت 
ملی را در جریان توافق نامه امریکا و طالبان قرار داده 
و کاپی این توافق نامه را نیز به آن ها نشان داده است. 
سه روز پس از آن، حکومت افغانستان نگرانی خود را 
توافق نامه  این  ناگوار«  خطرات  و  »پیامدها  به  نسبت 
اعالم کرده و خواستار وضاحت در باره آن شد. صدیق 
روزنامه 8صبح گفت که جانب  به  روز شنبه  صدیقی 

که تعدادشان به نُه هزار و 88۴ تن می رسد، استخدام 
شده اند، اما برای روز رأی دهی نیاز است بیش از ۱۷۰ 

هزار کارمند موقت دیگر استخدام شوند. 
با وجود این نگرانی ها، اما مسووالن کمیسیون مستقل 
انتخابات اطمینان می دهند که روند استخدام کارمندان 
آنان  عملیاتی  زمان بندی  طبق  کمیسیون  این  موقت 

حکومت  برای  توافق نامه  این  در باره  کنون  تا  امریکا 
افغانستان توضیح نداده است.

هم زمان با آن نُه دیپلمات امریکایی که سابقه کار در 
افغانستان داشتند، نسبت به خروج شتاب زده سربازان 
یک  در  آن ها  دادند.  هشدار  افغانستان  از  امریکایی 
بیانیه مشترک اعالم کردند که اگر سربازان امریکایی، 
افغانستان را به صورت شتاب زده ترک کنند، این کشور 
به یک جنگ تمام عیار داخلی سقوط خواهد کرد. به 
دنبال آن، کنگره امریکا از زلمی خلیل زاد خواست تا 
با حضور در جلسه علنی کمیته روابط خارجی مجلس 
توضیح  توافق نامه  این  درباره  کشور،  این  نماینده گان 
بدهد. روز گذشته، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، در 
امریکا تالش  یک نشست خبری در فرانسه گفت که 
دارد به یک توافق سیاسی با گروه طالبان دست یابد، 
اما معنای آن هر نوع معامله با این گروه نیست. او با 
اشاره به افزایش سطح خشونت ها در افغانستان گفت 
که این خشونت ها، گفت وگوهای صلح را در سایه قرار 
داده است، به همین دلیل امریکا تن به هر معامله ای 
وزیر  اظهارات  این  از  افغانستان  داد. حکومت  نخواهد 

دفاع امریکا استقبال کرده است. 

نشان از آن دارد که در گفتار و رفتار طالبان تناقض 
جدی موجود است و ادعای صلح طلبی این گروه را زیر 

پرسش قرار می دهد.
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
زمینه سازی  برای  که  بود  گفته  پیش تر  افغانستان، 
وابسته  هم  به  موضوع  روی چهار  افغانستان  در  صلح 
که خروج سربازان امریکایی از افغانستان، تهدید نشدن 
و  آتش بس  افغانستان،  از خاک  آن  متحدان  و  امریکا 
است،  طالبان  گروه  با  بین االفغانی  مذاکرات  شروع 
هم چنان  امریکایی  دیپلمات  این  می کند.  گفت وگو 
تأکید کرده بود در صورتی که روی یکی از این چهار 
طالبان  و  امریکا  بین  توافقی  هیچ  نشود،  توافق  مورد 
گذشته  هفته  اما  خلیل زاد  زلمی  شد.  نخواهد  انجام 
در سفرش به کابل گفت که بین امریکا و طالبان در 
»پرنسیپ« روی این چهار موضوع به صورت »کلی« و 
روی دو موضوع نخست به صورت »ویژه« توافق حاصل 
شده است. او جزئیات بیش تری در باره چگونه گی توافق 

روی هر یک از این چهار موضوع نداد.
توافق نامه  که  گفت  هم چنان  امریکایی  دیپلمات  این 
که  است  اجرا  قابل  و  نهایی  زمانی  طالبان  و  امریکا 

شمارش  از  پس  و  یابند  حضور  مربوطه شان  محالت 
آرای هر مرکز مرخص شوند. در جریان این زمان، آنان 
از سوی رییس مرکز  مکلف اند در کنار وظایف محوله 

رأی دهی، به راهنمایی رأی دهنده گان نیز بپردازند. 
اما  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  حال،  همین  در 
تا  را  موقت  کارمند  هزار   ۱۵۰ به  نزدیک  استخدام 
رییس  رشید،  یوسف  می دانند.  دشوار  دیگر  روز  پنج 
)فیفا(  افغانستان  و عادالنه  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی 
وضعیت موجود در داخل کمیسیون مستقل انتخابات 
را »اسف بار« خواند و گفت: »با توجه به کشمکش های 
موجود میان کمیشنران و دبیرخانه کمیسیون مستقل 
امنیتی، روند استخدام کارمندان  انتخابات و اوضاع بد 
موقت کمیسیون ممکن است در زمان معّین آن صورت 
نگیرد.« رییس اجرایی فیفا تأخیر در استخدام کارمندان 
موقت این کمیسیون را به نفع اجرایی شدن برنامه های 
بعدی کمیسیون مستقل انتخابات نمی داند و از همین 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  که  می کند  پیشنهاد  رو 
استخدام  روند  موجود،  شرایط  به  توجه  با  انتخابات 
کارمندان موقت را هرچه زودتر آغاز کنند؛ زیرا به سخن 
آقای رشید، کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات 
با اصول و  نیازمند آموزش و آشنایی  از استخدام  پس 

بایدهای روز رأی دهی می باشند.
این در حالی است که طبق تقویم انتخاباتی قرار است 
ششم  در  دیگر  روز  تا ۱۹  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات،  این  در  اشتراک  برای  شود.  برگزار  میزان 
کرده اند.  نام نویسی  شهروند  میلیون  نیم  و  نُه  از  بیش 
می دهد  نشان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آمارهای 
که رأی دهنده گان قرار است در ۲۹ هزار و ۶۰۰ محل 
این محالت  بروند.  رأی  پای صندوق های  به  رأی دهی 
و  دارند  قرار  رأی دهی  مرکز   ۹۴۲ و  هزار  چهار  در 
بیش ترین مراکز رأی دهی نیز در مکاتب دولتی، مساجد 

و تکیه خانه ها موقعیت خواهند داشت. 
میرزامحمد حق پرست، از سخنگویان کمیسیون مستقل 
انتخابات می گوید برای هر مرکز رأی دهی یک رییس، 
یک معاون و شش کارمند دیگر به عنوان کارمند موقت 
استخدام خواهند شد. با این حال، کمیسیون مستقل 
نیازمند  میزان  انتخابات ششم  برگزاری  برای  انتخابات 
۱8۷ هزار و ۴8۴ کارمند موقت می باشد. مسووالن این 
کمیسیون گفته اند که رییسان و معاونان مراکز رأی دهی 
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۹۵درصد ماموران موقت
 انتخابات استخدام نشده اند

غنی  محمداشرف  سفر  زمان 
رییس جمهور به ایاالت متحده 
هنوز مشخص نشده است، ولی 
همین  در  که  می آید  نظر  به 
او  سیاسی  سرنوشت  سفر 
سفر  این  در  می شود.  تعیین 
یا مقام های امریکایی او را قانع 
مقام های  او  هم  یا  و  می سازند 
امریکایی را قناعت می دهد. آقای غنی مالحظات جدی 
درباره ی سندی دارد که قرار است طالبان و امریکا آن 
طالبان  که  است  این  مهم  بسیار  بحث  کنند.  امضا  را 
امتیاز  امریکایی  نیروهای  خروج  زمانی  بدل جدول  در 
آتش بس سراسری را نداده اند و آن را موکول به مذاکرات 
نداده اند  تضمین  طالبان هم چنان  کرده اند.  میان افغانی 
امریکا،  دست  با  پایان جنگ  توافق نامه ی  با امضای  که 
که  است  این  دیگر  مالحظه ی  می دارند.  بر  جنگ  از 
طالبان پای سند توافق با امریکا،  به نام »امارت اسالمی 
افغانستان« امضا می کنند. امریکا به دلیل عجله ای که 
دارد نخواست روی کشورهای حامی طالبان فشار وارد 
کند تا این گروه را وادار به پذیرش برخی از خواست های 
جانب افغانستان بکنند. از مالحظات آقای غنی بر می آید 
با شتاب بسیار چیزی سرهم کرده  که سفیر خلیل زاد 
است تا ضرورت های انتخاباتی ترمپ را برآورده کند. اگر 
مالحظات آقای غنی در نظر گرفته نشود و امریکایی ها 
در سفرش به واشنگتن قناعتش را حاصل نکنند،  احتمال 
آن زیاد است که ارگ موافقت نامه ی امریکا و طالبان به 

صورت رسمی نامشروع و خطرناک اعالم کند. 
این وضعیت تا حدی شبیه به رویدادهایی است که در 
نیمه ی دوم دهه ی هشتاد واقع شد. پس از روی کارآمدن 
گورباچف در شوروی،  مسکو تصمیم گرفت که نیروهایش 
را از افغانستان بیرون کند. اما کارمل به دالیل مختلف 
از جمله مالحظات امنیتی و باورهای ایدیولوژیک،  حاضر 
نبود با گورباچف همکاری کند. گورباچف هم مثل ترمپ 
ضرورت های سیاسی در داخل کشورش داشت. او باید 
و  می بخشید  بهبود  غرب  دنیای  با  را  شوروی  روابط 
برنامه ی اصالحات خودش را اجرا می کرد. خروج نیروهای 
شوروی از افغانستان به بهبود روابط مسکو و دنیای غرب 
کمک می کرد. به همین دلیل بود که گورباچف تصمیم 
افغانستان  از  را  نیروهایش  زودتر  هرچه  تا  بود  گرفته 
بیرون کند. گورباچف تصمیم داشت که در کنار خروج 
قشون سرخ، حل سیاسی جنگ افغانستان را هم کلید 
میانه َرو، بخشی  تنظیم های  بود که  این  او  انتظار  بزند. 

دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
جنبه های  دارای  که  منازعاتی 
گونه  به  نیست،  بین المللی 
چشم گیری نسبت به منازعات 
بین المللی افزایش یافته است. 
در این نوع منازعات، غیرنظامیان 
بیش از هر گروه دیگر در معرض 
قرار  تخویف  و  تهدید  شکنجه، 
ضد  جرایم  اصلی  قربانی  و  دارند 
بشری، جنایات جنگی و نسل کشی اند. لیکن در مقایسه 
این  تعقیب عدلی عامالن  این همه جنایات،  ارتکاب  با 
بین المللی  جنایات، چه در سطح ملی و چه در سطح 
قرار گرفته است. مهم ترین دلیل آن  کم تر مورد توجه 
را می توان معامله کردن عدالت در برابر راه حل سیاسی 
دانست. چون سعی می شود تا در ختم منازعه، مصونیت 
یا کم کردن  توقف جنگ  برای  باشد که  قیمتی  جزایی 
خشونت باید پرداخته شود. در این میان، قربانیان جنگی 
بدون دست رسی به عدالت و با بها دادن بیش تر به ختم 

جنگ، از حق دست رسی به عدالت محروم می شوند. 
به  دست یابی  برای  که  است  این  دیگر  زشت  واقعیت 
صلح باید با رهبرانی مذاکره کرد که خود عامالن اصلی 
اما در عین زمان، این مسأله برمی گردد به  جنایات اند. 
از  را  گروه های مذاکره کننده که چگونه موضوع عدالت 
شروط و پایه های اساسی در پیمان صلح قرار می دهند. 
در ضمن، زمانی که صلح و عدالت در دو خط متفاوت 
قرار می گیرند، اغلب برای صلح ارجحیت داده می شود 
هرچند  می گردد.  واگذار  آینده  به  عدالت  اجرای  و 
انتخاب یکی از این گزینه ها و آن هم این گونه، واهی 
و غیرمنطقی می نماید. همان گونه که هیچ فردی باور 
ندارد تا صلح و دست یابی به آن از اولویت برخوردار نباشد 
و خشونت ها نباید هرچه زودتر متوقف شود، دست یابی به 
صلح پایدار نیز بدون اجرای عدالت نه منطقی می نماید و 
نه دست یافتنی است. هم چنین، صلح پایدار در برگیرنده 

موافقت نمی شود. داکتر خلیل زاد مذاکره کننده ی ارشد 
در  که  بود  داده  انتباه  این طور  آغاز  در  متحده  ایاالت 
برابر اعالم جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی طالبان 
و  می دهند  تن  طوالنی  و  جامع  سراسری  آتش بس  به 
می شود  دیده  ولی  می شوند؛  میان افغانی  دیالوگ  وارد 
که چنین نشده است. حتا سفیر خلیل زاد پذیرفته است 
پای  افغانستان«  اسالمی  »امارت  عنوان  به  طالبان  که 
سند توافق با امریکا امضا کنند. این امر نشان دهنده ی 
از  پیش  دارد.  عجله  زیاد  متحده  ایاالت  که  است  آن 
این آقای خلیل زاد گفته بود که واشنگتن به دنبال حل 
سیاسی جنگ افغانستان است تا زمینه ی خروج نیروهای 
امریکایی را فراهم سازد،  نه صرف یک توافق خروج. ولی 
به نظر می رسد که حال اولویت برای اداره ی بر سر اقتدار 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  واشنگتن  در 
است تا به عنوان پایان طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا 
به همین دلیل  یاد شود.  از آن  انتخابات آن کشور  در 
است که اختالف های جدی بین غنی و واشنگتن بروز 
برای  است.  اختالفی  هم  انتخابات  موضوع  است.  کرده 

واشنگتن انتخابات اولویت نیست، ولی محمداشرف غنی 
رییس جمهور به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 

شش میزان تاکید دارد و آن را تغییرناپذیر می داند. 
به نظر می آید که سفر آتی رییس جمهور به واشنگتن 
حاکم  حزب  رهبر  عنوان  به  کارمل  سفر  آخرین  مثل 
به مسکو، سرنوشت ساز  زمان  آن  دولت  رییس  و  وقت 
را  غنی  آقای  سیاسی  سرنوشت  سفر  این  بود.  خواهد 
تعیین خواهد کرد. در این سفر یکی از دو طرف، باید 
جانب دیگر را قانع بسازد. راه سومی وجود ندارد. یک 
امریکا سندی را  این است که  احتمال بسیار بعید هم 
که با طالبان روی آن مذاکره کرده است،  امضا نکند و 
با آقای غنی روی خروج نظامیان امریکایی بدون توافق 
با طالبان مذاکره کند و سناریوی سال ۱۹8۹ تطبیق 
افغانستان خارج  از  شود. در آن سال نیروهای شوروی 
شدند، بدون این که روند حل سیاسی جنگ به راه بیافتد 
از  بردارند. پس  از جنگ دست  روسی  نیروهای ضد  و 
خروج نیروهای شوروی کمک های مالی و نظامی مسکو 

به حکومت داکتر نجیب ادامه یافت.

گونه شفاف فیصله یا اصدار حکم کنند. چون اکثر این 
زندانی ها محکوم به جرایمی اند که اخالل امنیت داخلی 
و خارجی دانسته می شود و رییس جمهور نیز صالحیت 
رهایی بدون قیدوشرط این افراد را ندارد. بند هژدهم ماده 
شصت و چهارم قانون اساسی بیان می دارد که تخفیف و 
عفو مجازات »مطابق به احکام قانون« از صالحیت های 
رییس جمهور است. در این صورت، طالبانی که مرتکب 
فعالیت های خراب کارانه بر ضد نظام و ضد منافع عمومی  
کشور شده اند، عفو مجازات و یا تخفیف در میعاد حبس 
آنان جواز ندارد. چون کسانی که به جرایم امنیتی و ضد 
مصونیت عامه محکوم اند، مجازات آنان شدیدتر است و 
قابل عفو نیست. قوانین افغانستان اعمال خراب کارانه ای 
که بر ضد نظام و منافع عمومی انجام می شوند را زیر چتر 
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی 
افغانستان  ماده ی ۲۱۶ کد جزای  و  است  تعریف کرده 
مرتکب جرایم امنیتی و ضد مصونیت عامه را با مسوولیت 
جزایی شدیدتری روبه رو ساخته است. البته اکثر جرایمی 
که توسط طالبان ارتکاب یافته است با انگیزه ی منحط 
شده اند  واقع  اغلب  وحشیانه  گونه ی  به  و  بوده  همراه 
دانسته  تخفیف  و  عفو  موجب  تنها  نه  آن  مرتکبان  که 

نمی شوند، بلکه با تشدید مجازات روبه رو اند. 
از سویی هم، قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات 
ملی در مورد طالبان قابل تطبیق نیست. در گام نخست، 
هر چند هدف اصلی وضع این قانون، تحکیم مصالحه و 
ثبات ملی، ختم خصومت ها و ایجاد اطمینان برای همه 
طرف های درگیر جهت مصونیت آن ها در صورت پابندی 
به قانون اساسی و قوانین نافذ کشور است، اما این قانون 
برای یک دوره خاص تصویب شده است و از نظر زمانی 
برای جناح های  قانون  این  است.  زمان خاصی  به  مقید 
سیاسی و طرف های متخاصمی که پیش از ایجاد اداره ی 
موقت، به نحوی باهم درگیر بوده اند، وضع شده است که 
حتا بخشی از طالبان کابل نشین نیز در جریان سال های 

اخیر از مزایای آن بهره بردند.

در  اشخاص  جزایی  و  حق العبدی  دعوای  دوم،  گام  در 
مورد جرایم فردی به هیچ روی قابل عفو نیست. اضافه 
به  دست  اغلب  طالبان  چون  شد،  داده  تذکر  آن چه  بر 
ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی زده اند، بر 
عفو  و  ملی  مصالحه  قانون  چهارم  ماده  اول  بند  بنیاد 
عمومی، اشخاصی که به اثر ارتکاب جرایم علیه امنیت 
داخلی و خارجی کشور، تحت تعقیب عدلی قرار داشته 
باشند، از مزایای این قانون، نمی توانند مستفید شوند. از 
به صراحت  قانون  این  ماده سوم  دوم  بند  مهم تر،  همه 
بیان می دارد که آن عده اشخاص و گروه هایی که پس از 
تصویب این قانون دست از مخالفت مسلحانه کشیده و به 
فرایند مصالحه می پیوندد، در صورتی از مزایای این قانون 
برخوردار می شوند که قانون اساسی و قوانین نافذ دیگر 
را بپذیرند و احترام بگذارند. در حالی که گروه طالبان 
نظام جمهوری اسالمی  و  اساسی  قانون  برابر  هماره در 
قرار گرفته اند و از امارت طالبان دفاع کرده اند، به مشکل 
می توان استدالل کرد که مفاد این قانون بر آن گروه نیز 

قابل تطبیق است. 
توافق  از  پس  که  باشد  این  تصور  گاه  هر  فرجام،  در 
جنگ  دوره  جنایات  عفو  برای  دیگری  قانون  صلح، 
طالبان در برابر دموکراسی وضع شود، قانون مذکور به 
دلیل صراحت اصل حقوقی که بر بنیاد آن هیچ شخص 
نمی تواند قاضی در پرونده ای باشد که در آن ذی نفع است 
ارتکاب  »nemo judex in sua causa«، جنایات 
یافته خودشان را عفو کنند و برای شان معافیت جزایی 
هر  در  بیافتد،  اتفاق  عملی  چنین  گاه  هر  کنند.  ایجاد 
فرصت ممکن دیگر در آینده، مرتکبان و عامالن جنایات 
عدلی  پی گیری  قابل  بشریت،  ضد  بر  جنایت  و  جنگی 
اصل  تابع  این جنایات  زیرا  تعقیب قضایی می باشند.  و 
حقوقی مرور زمان نمی شود. از سویی هم، وضع قوانین 
جدید برای اعمالی است که در آینده اتفاق می افتد. آن 
گونه که نمی توان با وضع قوانین جدید اعمال گذشته را 
پرداخت، همان طور  آن  مجازات  به  و  کرد  جرم انگاری 
نمی توان جنایات گذشته را با قانون جدید مورد عفو قرار 
داد. در نتیجه، رهایی و عفو جنایت کارانی که دست به 
کشتار غیرنظامیان زده اند و موجبات قتل عمد و تخریب 
نقض  موجبات  تنها  نه  کرده اند،  فراهم  را  عامه  دارایی 
قوانین ملی و بین المللی را فراهم می سازد، بلکه صدمه بر 
اصل تأمین عدالت نیز پنداشته می شود. از این رو، مردم 
افغانستان، نه جنایات ارتکاب یافته طالبان را می بخشند و 

نه فراموش می کنند.

محمدظاهر  طرف داران  و  خلق  دموکراتیک  حزب  از 
شاه سابق،  یک حکومت مشترک تشکیل دهند و نظام 
سیاسی جدید بسازند. اما حل سیاسی جنگ کلید نخورد 
و گورباچف نتوانست انتظار بکشد. او تصمیم گرفت که 
توافقات ژنیو را به امضا برساند و نیروهای روسی را خارج 
کند. گورباچف تصمیم خودش را به کارمل ابالغ کرده 
بود، اما او با خروج کامل نیروهای شوروی به آن سرعتی 

که گورباچف می خواست، مخالفت کرد. 
به یک متحد دیگر در کابل  گورباچف متوجه شد که 
نیاز دارد تا با او در امر خروج نیروهای شوروی همکاری 
کند. در آخرین سفر کارمل به مسکو به او گفته شد که 
باید از سمت رهبری حزب و دولت وقت کنار برود. او در 
آغاز مقاومت و مخالفت کرد، ولی بعد زیر فشار مسکو 
تصمیم گرفت که از قدرت کنار برود و اجازه بدهد که 
داکتر نجیب زمام امور را به دست گیرد. امروز ترمپ هم 
می خواهد که مجموع نیروهای خودش را از افغانستان 
که  می کرد  تاکید  آغاز  در  خلیل زاد  سفیر  کند.  بیرون 
هیچ چیزی  روی  نشود،   موافقت  موارد  روی همه ی  تا 

منع  حیات،  حق  جمله  از  بشر  حقوق  کلیدی  مفاهیم 
شکنجه، آزادی بیان، آزادی مذهب و دیگر قواعد بنیادین 
حقوق بشری است. گروه هایی مثل طالبان که به گونه 
بنیادین حقوق بشری شهروندان  قواعد  واضح در نقض 
دخیل اند باید از زیر پوشش معافیت جزایی بیرون شوند 
و در فرایند شفاف محاکماتی دادگاهی شوند. هر چند 
شهروندان افغانستان نگاه به آینده دارند، اما به هیچ روی 
از جنایات گذشته نمی توانند چشم پوشی کنند و در کنار 
رسیدن به صلح، به شکل گیری فرایند عدالت پس از صلح 
نیز باور دارند. همین جا است که مفاهیمی هم چون حق 
نقض  قربانیان  برای  ترمیمی  اقدامات  دانستن حقیقت، 
حقوق بشر و جبران خسارت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
افغانستان به گونه  می شوند و در وضعیت پسامنازعه ی 

گسترده، کاربرد پیدا خواهد کرد.
در  حقیقت یاب  کمیسیون های  ایجاد  دلیل  همین  به 
کنار نهادهای قضایی ضرورت مهم پنداشته می شود تا 
مسیر را برای اجرای عدالت هموار کند. از نظر تاریخی 
کشورهای  از  بسیاری  در  حقیقت یاب  کمیسیون های 
آفریقایی، اروپای شرقی و امریکای التین به ابزار مهم و 
مؤثر برای به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان دوره 
جنگ یا گذار از دیکتاتوری به دموکراسی بدل شدند. هر 
چند این امر بدیهی است که دولت های عادل، موثرترین 
عامل برای اجرای عدالت است، اما نقش نهادهای مدنی 
خسارت  جبران  و  عدالت  اجرای  حقیقت،  کشف  در  را 
نمی توان نادیده گرفت. احزاب سیاسی، رسانه ها و کلیه 
فعاالن سیاسی-مدنی می توانند در مستندسازی جرایم، 
کشف حقیقت و پروسه نظارت از اجرای عدالت به تسریع 
فرایند دادخواهی و شفاف ساختن اجرای عدالت کمک 

کنند.
جنگ جویان  از  شماری  که  گونه  آن  این،  بر  افزون   
طالب اغلب زندانی استند و نیاز است تا وضعیت آن ها 
نیز مشخص شود، کمیسیون حقیقت یاب و یا نهادهای 
به  مورد  در  صلح  توافق  از  پس  تا  مکلف اند  قضایی 
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یکشنبه
شماره۳۱۸۷

۱۷سنبله۳۱۸۷
۸سپتامبر20۱9
قیمت:20افغانی

سالیازدهم

از ۱8 سنبله به مناسبت روز ترور 
کشور  در  مسعود  احمدشاه 
از  شماری  می شود.  یادبود 
برای  مسعود  هوادار  جوانان 
روز،  این  از  گرامی داشت 
و  پرچم ها  با  را  موترهای شان 
می پوشانند  مخصوصی  بنرها 
می کنند.  گشت زنی  شهر  در  و 
شهروندان اما از موتررانی جوانان با سرعت غیر مجاز در 
جاده های مزدحم شهر و شلیک های هوایی در این روز، 
که  هستند  جوانانی  اما  شهر  دیگر  گوشه  در  نگران اند. 
دیگری  نحو  به  را  روز  این  خون،  اهدای  با  می خواهند 

گرامی بدارند.
رستم عزیزی در والیت پنجشیر متولد شده و ۲۴ سال 
دارد. وی یک سال پیش سند لیسانس خود را از رشته 
آورده  به  دست  خصوصی  دانشگاه های  از  یکی  حقوق 
اهدای  کارزار  جوانان،  از  جمعی  با  تازه گی  به  او  است. 
احمدشاه  ترور  سالیاد  از  گرامی داشت  مناسب  به  خون 
مسعود را راه اندازی کرده است. او و سایر جوانان با شعار 
در  گشت زنی  جای  به  می خواهند  تغییر«  برای  »اهدا 

شهر، خون هدیه کنند. 
که  می خواهد  دوستانش  از  رستم  روزها،   از  یکی  در 
برای گرامی داشت از ۱8 سنبله، برای زخمیان نیروهای 
صفحه  در  وی  کنند.  اهدا  خون  غیرنظامیان  و  امنیتی 
مثل  دوستانی  که  عده  »آن  می نویسد:  فیس بوکش 
رگ رگ  در  اما  ندارد  مرمی  تفنگ های شان  شاجور  من 
ما  با  بیایید  می جوشد،  آزادی خواهی  حس  خون شان 
دوستانش  از  ادامه  در  او  بپیوندید.«  فراخوان  این  در 
می خواهد که در صورت موافق بودن، به وی پیام بدهند؛ 
دوستانی که بیش تر تمایل دارند در این روز با سالح در 

شهر گشت زنی کنند.
شماری زیاد از جوانان با ارسال پیام به وی،  تمایل شان 
برای اهدای خون در ۱8 سنبله را نشان می دهند. حتا 
جمعی دیگر از جوانان والیت های جوزجان و فراه برای 
او پیام می گذارند و می خواهند که در این کارزار اشتراک 
کنند. رستم با جوانان گفت وگو می کند و از میزان عالقه 
آن ها به اهدای خون، شگفت زده می شود. آنان در اولین 
گروه  باالی  را  سنبله«  »مشعل داران ۱8  اسم  گام شان، 
اهداکننده گان خون می گذارند و شعار »اهدا برای تغییر« 

این  به  از یک هفته  گروه طالبان 
را  گروهی اش  حمالت  سو 
از  شماری  سقوط  هدف  به 
است.  کرده  تشدید  والیت ها 
با  هم زمان  گروه  این  حمالت 
توافق نامه ی  متن  شدن  نهایی 
صلح میان امریکا و گروه طالبان 
افزایش یافت. طوری که در یک 
هفته ی گذشته، این گروه حمالت تهاجمی و گروهی اش 
را به منظور سقوط والیت های کندز، بغالن و فراه آغاز 
کرد. این حمالت به رغم گذشت نزدیک به یک هفته، 
فروکش نکرده و همین اکنون هم درگیری ها ادامه دارد.

از  بامداد روز یک شنبه، دهم سنبله پس  گروه طالبان 
کرد.  حمله  بغالن  والیت  به  کندز،  والیت  در  شکست 
این گروه،  آغاز حمالت  از  با گذشت یک هفته  اکنون 
هنوز هم جنگ ادامه دارد و این شهر زیر محاصره قرار 
دارد. هر چند از شمار تلفات این درگیری ها، آمار تازه ای 
در دست نیست، اما در چند روز گذشته در این والیت، 
۵۱ تن از جنگ جویان گروه طالب کشته و ۳۱ تن دیگر 
آنان زخمی شده اند. به همین ترتیب وزارت امور داخله 
تعداد کشته  گان غیرنظامی را هفت نفر و نظامیان را شش 
تن اعالم کرده است. هم چنان این درگیری ها باعث بی جا 

شدن شمار زیادی از باشنده گان این والیت شده است.
بغالن یکی از والیت های مهم و استراتژیک در شمال شرق 
است. این والیت از لحاظ موقعیت ژیوپولتیکی که دارد نُه 
والیت شمال و شمال شرق کشور را با هم متصل کرده 

است.
جاوید بشارت، سخنگوی قوماندانی امنیه والیت بغالن 
روز شنبه، شانزدهم سنبله در صحبت با روزنامه 8صبح 
گفت که اعضای گروه طالبان از والیت های بامیان، کندز، 
سمنگان و سایر والیت ها به بغالن آمده  و جنگ گسترده 
او،  گفته ی  به  کرده اند.  آغاز  امنیتی  نیروهای  علیه  را 
گروه  و  دارد  جریان  والیت  این  در  عماًل جنگ  اکنون 
و  پلخمری  مرکزی،  بغالن  ولسوالی های،  در  طالبان 
به گفته  است.  امنیتی درگیر  نیروهای  با  برفک  و  تاله 
در  طالبان  افراد  بغالن،  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
تا  این سبب شده  و  جابه جا شده اند  ساحات مسکونی 
عملیات نیروهای امنیتی با کندی مواجه شود. او گفت: 
»نیروهای امنیتی به خاطر این که به خانه های مردم و 
پاک سازی  با  آرام،  و  دقت  با  نرسد،  آسیب  مردم  جان 

خانه ها پیش َروی می کنند.«
با این حال او تصریح کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور عملیات تصفیه ای شان را آغاز کرده اند و به زودی 

این والیت را از وجود گروه طالبان پاک سازی می کنند.
از سوی دیگر، شماری از اعضای شورای والیتی والیت 
بغالن وضعیت امنیتی در بغالن را شکننده می خوانند. 
به  بغالن  والیتی  شورای  عضو  ظریف،  محمدظریف 
شکننده  بغالن  در  امنیتی  وضعیت  که  گفت  8صبح 

اما این راهکار را »روشی برای ترویج فرهنگ مثبت در 
جامعه« عنوان می کند. وی می گوید که پس از راه اندازی 
این کارزار در سال های گذشته، شماری از تکیه خانه ها به 
آنان وعده داده اند که در سال جاری، خود به پاک کاری 

زباله ها بپردازند.
در  با گشت زنی  جوانان،  به  ویژه  شهروندان،  از  شماری 

شمال  در  کشور  مهم  شهرهای  جمله  از  کندز  والیت 
است. در این اواخر این والیت شاهد حمالت تهاجمی 
گروه طالبان بوده است. این والیت نُه ولسوالی دارد. به 
این  ولسوالی  سه  اکنون  همین  محلی  مسووالن  گفته 
گفته  به  دارد.  قرار  طالبان  گروه  تصرف  تحت  والیت 
آقتاش  و  کلباد  گل تپه،  ولسوالی های  محلی،  مسووالن 

سه ولسوالی  ای اند که در تصرف طالبان اند.
از سوی دیگر، آقای مرادی، ولسوالی های گل تپه، کل باد و 
آقتاش را نوتشکیل می داند و می گوید که این ولسوالی ها، 
کمپلکس اداری ندارد تا برایش تشکیل امنیتی به وجود 
بیاید. او نبود تشکیل امنیتی برای این ولسوالی ها را یگانه 
دلیلی خواند که تا اکنون حکومت محلی نتوانسته است 
آن جاها را از نفوذ گروه طالبان حفظ کند. با این حال او 
اطمینان داد که به زودی این مشکل حل خواهد شد و 
این ولسوالی ها از دست گروه طالبان پس گرفته می شود.

هم جواری  در  که  سمنگان  والیت  حال  همین  در   
والیت های کندز و بغالن موقعیت دارد، نیز زیر تهدید 
از  والیت  این  محلی  مسووالن  دارد.  قرار  طالبان  گروه 
تهدیداتی که از سوی گروه طالبان در برابر این والیت 
وجود دارد، ابراز نگرانی می کنند. محمدصدیق عزیزی، 
سخنگوی والی این والیت، وضعیت امنیتی این والیت 
را هرچند خوب توصیف می کند، اما می گوید که نگران 

حمله طالبان به این والیت است.
آقای صدیقی تصریح کرد که همین اکنون در والیت های 
ناامنی های  این  دارد.  جریان  جنگ  سمنگان  هم جوار 
نیز  والیت  این  امنیتی  وضعیت  روی  منفی  تاثیرات 
گذاشته است. با این حال او تأکید که کرد که مقام های 
محلی این والیت برای رویارویی با این تهدیدات تدابیر 
شدید روی دست گرفته اند. سمنگان یک از والیت هایی 
است که با بغالن، کندز و بلخ هم مرز است. گفته می شود 
که این والیت شش ولسوالی دارد که طالبان اکنون در 

شماری از این ولسوالی ها تحرکات نظامی دارند.

اناردره به دست طالبان سقوط کرد
سقوط  از  فراه،  والیت  محلی  مقام های  دیگر  سوی  از 
خبر  طالبان  دست  به  والیت  این  اناردره ی  ولسوالی 
می دهند. گروه طالبان روز پنج شنبه، هفته گذشته به 
این والیت حمله کرد. این گروه در ساعات اول حمله اش 
به این والیت، مرکز جلب وجذب ارتش در ناحیه چهارم را 

را انتخاب می کنند.
روز  در  می خواهد  که  است  جوانی  دیگر  نوروزی  ظفر 
یادبود از ترور احمدشاه مسعود، خون اهدا کند. وی این 
و  می بیند  عزیزی  رستم  فیس بوک  در صفحه  را  کارزار 
سپس با ارسال پیامی به وی، تمایلش به اهدای خون در 
او و سایر جوانان می خواهند  این روز را نشان می دهد. 
را در جامعه ای که  اهدای خون در ۱8 سنبله  فرهنگ 
بیش تر جوانان آن به گشت زنی در سطح شهر عالقه مند 
طریق  این  از  که  می گوید  وی  کنند.  نهادینه  هستند، 

می خواهند به زخمیان رویدادها نیز کمک کنند.
ظفر افزود که آنان توانسته اند حتا شماری از دوستان شان 
را که در روز ۱8 سنبله به گشت زنی در شهر می پردازند، 
به شرکت در این کارزار عالقه مند سازند. به گفته او، حتا 
شماری از دوستانش وعده داده اند که در این روز خون 
بدهند و سپس در شهر به شکل مسالمت آمیز گشت زنی 
کنند. با این همه، وی می گوید که تالش می کنند با این 
 ۱8 روز  از  گرامی داشت  برای  را  بهتری  فرهنگ  کار، 

سنبله در جامعه نهادینه سازند. 

دهم  برای  سبز  خانه  کارزار  زباله ها؛  جمع آوری 
عاشورا

باشنده گان  است  قرار  از ۱8 سنبله،  روز پس  تنها یک 
اهل تشیع در کشور مراسم گرامی داشت از دهم محرم 
را برگزار کنند. مؤسسه خانه سبز اما در سال جاری و 
پس از رنگ یافتن اهدای خون،  می خواهد زباله هایی که 
پراکنده  از دهم عاشورا در سطح شهر  در گرامی داشت 

می شود را جمع آوری کند.
جمع آوری  در  بدین  سو  سال  دو  از  سبز  خانه  مؤسسه 
زباله های شهر پس از گرامی داشت از مراسم عاشورا سهم 
که  می گوید  مؤسسه،  این  رییس  یگانه،  زهرا  می گیرد. 
افراد رضاکار در  از  با استفاده  نام »شهر زیبا«  آنان زیر 
تالش اند تا زباله های سطح شهر را جمع آوری کنند. وی 
افزود که این راهکار را برای ترویج فرهنگ شهرنشینی 
افراد جامعه در  به  در پیش گرفته اند و در جریان کار، 

خصوص پاک سازی شهر از زباله ها، آگاهی می دهند.
از  آنان  که  تجربه ای  به  توجه  با  که  یگانه می گوید  بانو 
سال های گذشته کسب کرده اند، می خواهند این کارزار 
چند  هر  وی  کنند.  راه اندازی  شهر  مزدحم  نقاط  در  را 
تصریح می کند که به دید و باورهای مردم احترام دارند، 

جریان  والیت  این  در  گسترده  طور  به  جنگ  و  است 
دارد. او از عمل کرد نیروهای امنیتی در امر پاک سازی 
این والیت از وجود گروه طالبان انتقاد کرد. آقای ظریف 
عالوه کرد، به رغم این که نیروهای کافی در والیت بغالن 
وجود دارد، اما این نیروها، عملیات سرنوشت ساز را به 
راه نیانداخته اند تا خشونت  ها را مهار کنند. او گفت که 
اکنون در ولسوالی های جلگه، دوشی، بند دو، شهر کهنه 
و چشمه ی شیر این والیت جنگ جریان دارد. هم چنان 
و  ولسوالی ها  این  مسیر  در  طالبان  گروه  او  گفته  به 
شاه  راه ها ایست های بازرسی ایجاد کرده و عبور و مرور 

مردم را با چالش مواجه ساخته است.
هم زمان با این، تهدیدات گروه طالبان در والیت کندز 
روز  بامداد  طالبان  گروه  است.  نشده  رفع  کلی  به  نیز 
بر والیت کندز  استقامت  از چندین  شنبه ، نهم سنبله 
داشت،  ادامه  روز  یک  که  حمله  این  در  کرد.  حمله 
پیش  َروی کردند.  این شهر  مرکز  تا  افراد گروه طالبان 
طالبان  مرکز،  از  کمکی  نیروهای  رسیدن  با  سرانجام 
شکست خوردند و مجبور به عقب نشینی شدند. در این 
درگیری ها 8۱ تن کشته و 8۵ تن دیگر زخمی شدند. در 
میان کشته گان این رویداد، ۲۰ نظامی، پنج غیرنظامی و 

۵۶ تن از جنگ جویان گروه طالبان شامل اند.
در  امنیتی  وضعیت  کندز  والیت  محلی  مسووالن 
مرکز شهر کندز را قناعت بخش توصیف می کنند. این 
در  نیروهای کماندو  با رسیدن  که  مسووالن می گویند 
امنیتی به حالت عادی برگشته و  این والیت، وضعیت 

تهدیدات گروه طالبان کاهش یافته است.
عصمت اهلل مرادی، سخنگوی والی این والیت به 8صبح 
این والیت،  در  طالبان  از شکست گروه  گفت که پس 
وضعیت امنیتی در داخل شهر به حالت عادی برگشته 
است. او هم چنان افزود که نیروهای کمکی کماندو به 
منظور  به  را  تصفیه ای  عملیات  و  آمده اند  والیت  این 
پاک سازی این والیت از وجود جنگ جویان طالب آغاز 
کرده اند. او افزود که پیش از این ولسوالی های خان آباد، 
دشت ارچی و امام صاحب شاهد حمالت تهاجمی گروه 
طالبان بودند، اکنون با آمدن نیروهای کمکی وضعیت 
به  مردم  زنده گی  و  شده  بهتر  ولسوالی ها  این  امنیتی 
حالت عادی برگشته است. او گفت: »وضعیت فعاًل نرمال 
است، مردم به مرکز شهر آمده آند تا به زخمیان رویداد 

اخیر خون هدیه کنند.«

سطح شهر، ۱8 سنبله و روز عاشورا را گرامی می دارند. 
آنان که بیش تر با سالح مجهز اند،  گاهی با شلیک های 
همین  در  می کنند.  مختل  را  امنیت  شهر،  در  هوایی 
حال، هدف انفجار قرار گرفتن کاروان هواداران احمدشاه 
مسعود در سال گذشته که هفت کشته و ۲۵ زخمی برجا 

گذاشت، به نگرانی های امنیتی در این روز افزوده است.

تصرف کرد. در این حمله تلفات سنگین به جنگ جویان 
طالب وارد شده است. به گفته مسووالن در وزارت دفاع 
در این در گیری 8۵ تن از جنگ جویان طالب کشته و 

۳۰ تن آنان زخمی شده اند.
اکنون سخنگوی پولیس فراه می گوید ولسوالی اناردره به 
دست گروه طالبان سقوط کرده است. محب اهلل محب، 
سخنگوی پولیس فراه، گفته است که نهادهای امنیتی 
در تالش اند تا عملیاتی را برای پس گرفتن این ولسوالی 
امنیتی  نیروهای  که  است  کرده  تصریح  او  کنند.  آغاز 
پس از چند ساعت درگیری، برای جلوگیری از تلفات 
غیرنظامیان عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. او اطمینان 
داده است که به زودی این ولسوالی از نزد طالبان پس 

گرفته می شود.

وضعیت امنیتی قناعت بخش است
در همین حال وزارت دفاع علی رغم ادامه جنگ در بیش 
از پنج والیت کشور، امنیت این والیت ها را خوب توصیف 
می کند. محمدزبیر عارف،  معاون سخنگوی وزارت دفاع 
که  والیت هایی  در  گفت  روزنامه 8صبح  با  در صحبت 
جنگ جریان دارد و وضعیت امنیتی خوب است. او گفت 
که همین اکنون عملیات تصفیه ای و تهاجمی در این 
والیت ها برای سرکوب گروه طالبان آغاز شده و طالبان 

در حال شکست اند.
و  تصفیه ای  عملیات  اکنون  »همین  گفت:  عارف  آقای 
تهاجمی ما در والیت های بدخشان، کندز، تخار، بغالن 
روان  بهبودی  طرف  به  فعال  ما  و  دارد  جریان  فراه  و 

هستیم.«
وردوج پس از پنج سال از کنترول طالبان بیرون شد

سقوط  دفاع،  وزارت  سخنگوی  معاون  حال  درعین 
ولسوالی اناردره به دست گروه طالبان را رد کرد. او گفت 
که گروه طالبان، به این ولسوالی حمله گروهی کرده ولی 
نیروهای امنیتی این حمله های آنان را دفع کرده اند. او 
هر چند تهدید گروه طالبان در این والیت ها را رد نکرد، 
اما گفت که نیروهای امنیتی اکنون از حالت تدافعی به 
گروه های  تا  دارند  تالش  و  درآمده اند  تهاجمی  حالت 
سرکوب  کشور  مختلف  نقاط  در  را  مسلح«  »مخالف 
کنند. معاون سخنگوی وزارت دفاع هم چنان از تصرف 
ولسوالی وردوج بدخشان از دست گروه طالبان نیز خبر 
داد. این ولسوالی، بیش از پنج سال تحت تصرف گروه 

طالبان قرار داشت.
گروه طالبان از یک هفته به این سو حمالت گروهی شان 
آغاز  و غرب کشور  در شمال   کلیدی  در والیت های  را 
کرده اند. هرچند نیروهای امنیتی توانسته اند که از سقوط 
این والیت های جلوگیری کنند، اما درگیری ها تا اکنون 
در نقاط مختلف این والیت ها جریان دارد. حمالت گروه 
طالبان در یک هفته گذشته، تلفات جانی و مالی زیاد را 
به همراه داشت. هم چنان این حمله ها باعث بی جاشدن 

شماری زیاد خانواده ها شده است.

 گروهی از جوانان به  جای 
گشت زنی در شهر، خون اهدا 

می کنند

خون ریزی و آواره گی 
هم زمان در پنج والیت

حسیببهش

رضامرادی

۱8 سنبله؛



یکی از نقطه ضعف  هایی که ما در طول یک قرن اخیر داشتیم، درس نگرفتن از تغییر 
نظام های سیاسی و به آزمون گرفتن نظام های متفاوت در کشور بوده است. امروز 

دولت مردان و مردم افغانستان باید به این درک رسیده باشند که تغییر نظام به خواست و 
سلیقه ی هر گروه در واقع تکرار تاریخ و اشتباهات یک قرن گذشته است. امروز ما در صدمین 

سالروز استرداد استقالل کشور قرار داریم و اگر از سال ۱۹۱۹ میالدی تا حاال یک نظام 
سیاسی تداوم پیدا می کرد بدون شک، امروز در این وضعیت نمی بودیم.

تصمیم گیری  فرایند  یک  انتخابات 
برای  آن  طی  مردم  که  است 
و  شخصی  خود،  امور  اداره ی 
یا اشخاصی را برای یک مدت 
انتخابات  می گزینند.  بر  معّین 
اصل  یک  دموکراسی  نظام  در 
است. کشور هایی که توسط نظام 
بر  می شوند  اداره  دموکراسی 
انتخابات  اساس این نظم، باید بعد از چهار و یا پنج سال 
برگزار شده و قدرت سیاسی با اراده ی مردم از یک شخص 

به شخص دیگر انتقال یابد.
انتخابات از زمان روم باستان و یونان باستان در طول قرون 
وسطا برای انتخاب رهبرانی چون امپراطور روم و پاپ برگزار 
بنیادی نظام  از اصول  انتخابات که یکی  اما  می شده است. 
دموکراسی است در افغانستان چندان قدمت طوالنی ندارد، 
با سقوط دولت طالبان و  اوایل قرن ۲۱  انتخابات در  بلکه 
ایجاد اداره موقت به گونه رسمی وارد ادبیات سیاسی کشور 
تاریخ  در  و سرتاسری  انتخابات رسمی  اولین  و  است  شده 
افغانستان در سال ۱۳۸۳ هـ. ش برگزار شد. با برگزاری این 
انتخابات مردم افغانستان برای اولین بار سرنوشت شان را خود 
تعیین کردند و صفحه ی جدیدی از تاریخ افغانستان گشوده 
ارزش های  هـ.ش   ۱۳۸۳ سال  انتخابات  برگزاری  با  شد. 
این  امروز  تا  و  شد  پیاده  کم کم  افغانستان  در  دموکراسی 
نباید  اما  است،  داشته  ادامه  کاستی هایش  و  کمی  با  روند 
یا ۱۸ سال اخیر چشم پوشی کرد.  از دست آورد های ۱۷ و 
در  زیادی  دست آورد های  اخیر،  دهه  دو  تقریباً  طی  در  ما 
زمینه های مختلف داشتیم که از جمله می توان از کار هایی 
که در زمینه های آموزش پرورش، آزادای بیان، حقوق زنان، 
شکل گیری نهاد های مختلف و دولت سازی نام برد که بدون 
کشوری  افغانستان  است.  نبوده  کمی  دست آورد های  شک 
گرفته  آزمون  به  را  سیاسی  متفاوتی  نظام های  که  است 
است ولی متأسفانه هیچ کدام آن ها پایدار نمانده و با تغییر 
بر خالف  تغییر کرده است.  به گونه  نیز  فرد نظام سیاسی 
بیش تری از کشور های دیگر که در آن ها اداره کننده کشور 
نظام است نه فرد، اما افغانستان کشوری است فردمحور که با 

بدل شدن فرد، نظام سیاسی آن نیز تغییر می خورد.

رسانه قدرت این را دارد که از کاه 
کوهی بسازد و از کوه کاهی؛ این 
مطلب از افرادی شنیده می شود 
تحصیالت  هم  روزی  که 
نداشته اند،  رسانه  ای  حرفه ای 
انکار ناپذیر  قدرت  از  اما 
قدرت،  ساختار های  در  رسانه ها 
بزرگ کشوری  تصمیم گیری های 
و شکل دهی افکار عمومی آگاه اند. 
و  سر  باال  گفته ی  به  رسانه ها  و  ارتباطات  پژوهش گران 
صورت بخشیده و آن را داخل چارچوب های علمی جای 
داده  و بحث نقش پایدار رسانه ها در تصمیم گیری های بزرگ 

و کشوری را نظام مند ساخته اند.
درباره  کوکی  سه قطبی  الگوی  نام  به  الگویی  جاپان  در 
اثرگذاری  و  روند های ملی  تعیین کننده رسانه ها در  نقش 
بی قید و شرط آن ها در سال ۱990 آزمایش شد. آن زمان 
دولت جاپان به رهبری کایفو از امضای الیحه همکاری صلح 
ملل متحد خودداری کرده بود. کوکی که نویسنده ای طرح 
بود، موضع گیری های مختلف سیاسیون را در این باره زیر 
نظر داشت و سرمقاله های چهار روزنامه ی اصلی جاپان را 
در مورد الیحه همکاری صلح ملل متحد بررسی کرد. وی 
دریافت که پس از نشر این سرمقاله ها، تحوالت چشم گیری 
در افکار عمومی جاپان شکل گرفته است و سرانجام تصمیم 
جدیدی به اثر فشارهای رسانه ای در مورد الیحه اتخاذ شد.

قابل  غیر  افغانستان  در  ویژه  به  رسانه ها  مورد  در  آن چه 
انکار است، نقش مالکان آن ها است. رسانه ها با گرایش ها 
و تفکرات سیاسی خود در نقش آفرینی برای ثبات سیاسی 
هرچند  دارند،  فراوانی  »استعداد«  ملی  یک پارچه گی  و 
گرایش های قومی، مذهبی، اقتصادی و سطح سواد و تعامل 

مخاطبان نیز بر محتوای رسانه ها اثر گذار است. 
برای  بزرگی  توانایی های  از  مردم ساالر  نظام  در  رسانه ها 
امنیت  و  نظم  حفظ  جهت  اجتماعی ـ سیاسی  انسجام 
برخوردارند و هم زمان می توانند دورنمای پیش رفت جامعه 
را ترسیم کنند، بر همین اساس نگارنده این سطور آن چه 
رسانه ها برای »بارور شدن« روند صلح در افغانستان انجام 

داده می توانند را در زیر برجسته ساخته می سازد:

1.  رسانه های تپنده برای صلح
اخیراً در فضای جهانی، رسانه های آزاد، حرفه ای و کثرت گرا 
به  داشتند،  برازنده  نقش  خوب  حکومت  داری  امر  در  که 

چنین شرایط، همه ی مردم از جنگ خسته اند و صلح آرزوی 
تامین  دیرینه ی مردم است که خواهان آن اند. بدون شک 
همه ی  در  توسعه  و  پیش رفت  برای  است  زمینه ای  صلح 
حوزه های زنده گی. با آمدن صلح، صفحه ی جدیدی در تاریخ 
دیرینه ی  آرزوی  به  مردم  و  خواهد شد  گشوده  افغانستان 
خود خواهند رسید که همانا استقرار صلح خواهد بود. اخیراً 
گفت وگوهایی که میان زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا 
نظر می رسد  به  است،  گرفته  طالبان صورت  با  برای صلح 
نشود.  برگزار  انتخابات  که  شده اند  آن  خواستار  طالبان 
آن ها می خواهند که نظام جمهوری تغییر کند و به جای 
افغانستان  اما اگر دولت  بیاید؛  امارت اسالمی به وجود  آن 
بدهند  تن  طالبان  به خواسته های  امریکا  متحده  ایاالت  و 
خون  با  که  افغانستان  سال   ۱۸ یا  و   ۱۷ دست آورد های 
هزاران شهید تداوم و حفظ شده است از بین خواهد رفت 
و ما یک بار دیگر به ۱۸ سال گذشته بر خواهیم گشت. این 

بر خشونت پرهیزی، گفت وگو و رسیدن به صلح می توانند 
دیدگاه های تازه مصالحه را در افکار عمومی پرورش دهند. 

3.  رسانه ها »راننده گان صلح«
سخت،  افغانستان،  جنگ  مورد  در  پژوهش ها  راه اندازی 
هزینه بر و زمان گیر است. دست رسی به اطالعات دقیق در 
دو سوی میدان های نبرد نیز طاقت فرسا و نفس گیر به نظر 
می رسد. از این رو، برای دسترسی به مردم دو سوی نبردها 
به ویژه در مناطق دوردست، مکانیزم های معمولی کارآیی 
شعف  و  شور  می توانند  همه گانی  رسانه های  تنها  ندارد. 
را به گوش همه گان  ثبات  به  آرامش، صلح و دست یافتن 

برسانند. 
»رسانه های همه گانی Mass Media « به شمول رادیوها، 
تلویزیون ها و روزنامه ها تنها ابزاری هستند که می توانند پیام 
واحد را به صورت هم زمان برای هزاران و میلیون ها مخاطب 
رسانه های  بنیادین  اجندای  شامل  باید  صلح  برسانند، 

همه گانی گردد.
جمیز دین از چهره های سابقه دار بی بی سی در سال ۲0۱۳ 
در کتاب »نقش رسانه ها و ارتباطات در دولت های شکننده 
« استدالل می کند که نقش رسانه ها به شکل فزاینده ای در 
دولت های شکننده مهم است. وی با نگاهی به نقش رسانه ها 
در افغانستان اذعان می کند که رسانه ها می توانند شرایطی 
را به میان آورند که منجر به ثبات سیاسی شود، در حالی 

که گاهی این شانس را از دست می دهند. 

4. تغییر در چشم انداز و تنوع رسانه ها
پدیده های  جمله  از  رسانه ها  دیگر،  سکتور  هر  از  بیش تر 
همیشه در حال تغییر جهان  هستند. رسانه ها با پیش رفت 
همراه«  »گوشی  فناوری  دارند.  همیشه گی  رابطه  فناوری 
کرده  دگرگون  را  معلومات  انتقال  شناخته شده  روندهای 

است. 
تولید کننده گان  هم زمان  را  کاربران  اجتماعی  رسانه های 
مردم  است.  ساخته  )مخاطب(  محتوا  دریافت کننده گان  و 
پخش  عالقه مند  حرفه ای  خبرنگاران  برخالف  »عادی« 
با  از سوی دیگران تولید شده است.  خبرهایی اند که قباًل 
این ویژگی رسانه های اجتماعی به »همه کسانی« شانس 
این  با  است.  نشده  شنیده  هرگز  که صدای شان  می دهند 
حساب رسانه های اجتماعی نیز بارور استعدادی ویژه برای 
تبدیل شدن به عامل »صلح« اند. اما ناگفته پیدا است که 
این ویژگی رسانه های اجتماعی دروازه ها برای توهین، افترا و 

صلح و انتخابات در یک آزمون تاریخی

رسانه ها »رکن اصلی« صلح افغانستان

عرصه های  در  افغانستان  عوامل ضعف  از  یکی  من  باور  به 
رازهای  از  یکی  است.  بوده  پایدار  نظام  یک  نبود  مختلف، 
موفقیت کشور های قدرت مند جهان، حفظ و ارج گزاری به 
نظام و سیستم بوده است. در کشور های پیش رفته جهان 
سیستم بر مبنای یک استراتژی بلندمدت کار می کند و با 
بدل شدن فرد، نظام و سیستم تغییر نمی خورد، بلکه افراد 
متفاوت ادامه دهنده ی راه یک دیگر اند که در نهایت آن ها 
آرمان های  و  اهداف  به  نظام  حفظ  توسط  می شوند  موفق 

بلندمدت شان برسند.
امروز افغانستان در یک آزمون تاریخی قرار دارد، از یک سو 
پروسه ی صلح و از سوی دیگر انتخابات و تداوم نظام سیاسی 
حاکم که با خون هزاران سرباز و هزاران افغان تا امروز حفظ 
و  کشت  اخیر،  دهه ی  چند  طول  در  است.  یافته  تداوم  و 
داشته  ادامه  بی رحمانه در کشور  و  فجیع  به شکل  کشتار 
در  آمده اند.  ستوه  به  خون ریزی  و  جنگ  از  مردم  و  است 

صورت فزاینده مورد توجه »مخاطبان« قرار گرفته اند؛ چون 
فعالیت آن ها روی توسعه ی جهانی و گسترش ثبات اثرگذار 

بوده است. 
رسانه ی تپنده برای صلح، دست رسی مردم به جریان آزاد 
راه  به  سازنده  گفتمان های  می سازد،  فراهم  را  اطالعات 
می اندازد، مردم را برای ابراز دیدگاه های شان ترغیب می کند، 
مشارکت سیاسی بیش تر را به میان می آورد و پاسخگویی 
را تقویت می کند. از همین رو نهادهای توسعه ای جهانی با 
حال  در  پر منازعه  جوامع  در  که  می کنند  کار  رسانه هایی 
کار اند تا تسهیل کننده ی گفتمان صلح در همه ی الیه های 
نخبه گان و قشرهای  از مشارکت سیاسی  و  باشند  جامعه 
گونه گون جامعه برای صلح بهره گیرند. حمایت های جهانی 
سیاسی  مشارکت  افزایش  جهت  در  اکنون  رسانه ها  برای 
متمرکز شده است. آنان خواهان سهم گیری قشرهایی اند که 
پیش از این حاشیه نشین بوده اند؛ چون گفتمان و مشارکت 
سنگ بنای »مردم ساالری« است. رسانه هایی که وابسته به 
حمایت های اقتصادی اند، تپنده گی برای صلح را می توانند 
سرلوحه کار خود قرار دهند که هم زنده بمانند و هم برای 

صلح کار کنند. 

2.  تغییر ماهیت و چیستی جنگ
هر منازعه و جنگ باید به درستی در کانتکست اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی خودش درک شود و عالوه بر آن رسانه ها 
از منظر چیستی واقعی جنگ مذکور به پوشش آن بپردازند. 
جنگ در افغانستان کنونی به مراتب چندبعدی و پیچیده تر 
شده است. کشتار مردم بی گناه اکنون بیش تر از میدان های 
نبردها  می دهد.  روی  مسکونی  مناطق  و  شهرها  در  نبرد 
و  داشته  پر فراز  ویژگی ها یک دهه ی  این  با  افغانستان  در 
شیوه های سنتی، مردمی و بومی مصالحه جواب نداده است، 
چون به باور خیلی از سیاسیون این نبردها با جنایات بشری، 
مافیا، جرم های سازمان یافته، تمایل به تشدید شکننده گی 
از آن و جهانی سازی جنگ پیوند  دولت، مشروعیت زدایی 

دارد. 
از جایی  که جنگ افغانستان پویا بوده و مراحل مختلف به 
نظامی، آتش بس، تالش های دیپلماتیک  شمول فشارهای 
برای صلح، مذاکره برای صلح، ترتیب معاهده ها و نگارش 
رو  این  از  است،  پیموده  را  صلح  توافق  برای  خاکه ها 
یاد شده  تمام مسایل  به  ریزبینی  با  افغانستان  رسانه های 
رسانه ها  سازند.  هموارتر  را  صلح  به  رسیدن  راه  می توانند 
با در نظرداشت »تغییر ماهیت جنگ« با نگاه پویا و مبتنی 

این  نادیده گرفتن خون هزاران طفل، مرد و زن  بازگشت 
کشور است که در طی این ۱۸ سال داده اند.

به باور من، برای بیرون رفت از چالش های اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی که افغانستان با آن ها دست وپنجه نرم 
این  اگر  است.  نظام جمهوری  تداوم  راهش  یگانه  می کند، 
نظام حاکم تداوم پیدا کند، در بلندمدت افغانستان خواهد 
توانست با اراده قوی از پس چالش هایی که امروزه با آن ها 

روبه رو است، بیرون بیاید.
پدیده های  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  چالش های 
این  اجتماعی  پدیده های  از خصلت های  یکی  اجتماعی اند. 
است که ایجاد تغییر در آن نیازمند زمان طوالنی است. اگر 
یک نظام پایدار وجود نداشته باشد، تغییر در آن به وجود 
نمی آید، چون اگر تغییرات اندکی در آن به وجود بیاید، با 
برای  من  باور  به  پس  می رود.  بین  از  سیاسی  نظام  تغییر 
این که شاهد تغییر در این زمینه ها باشیم نیاز است که یک 
نظام و سیستم پایدار و پا بر جا داشته باشیم که بتواند در 

این زمینه ها در بلندمدت تغییر ایجاد کند.
اخیر  قرن  یک  طول  در  ما  که  ضعف  هایی  نقطه  از  یکی 
به  و  سیاسی  نظام های  تغییر  از  نگرفتن  درس  داشتیم، 
آزمون گرفتن نظام های متفاوت در کشور بوده است. امروز 
رسیده  درک  این  به  باید  افغانستان  مردم  و  دولت مردان 
در  گروه  هر  و سلیقه ی  به خواست  نظام  تغییر  که  باشند 
واقع تکرار تاریخ و اشتباهات یک قرن گذشته است. امروز ما 
در صدمین سالروز استرداد استقالل کشور قرار داریم و اگر 
از سال ۱9۱9 میالدی تا حاال یک نظام سیاسی تداوم پیدا 

می کرد بدون شک، امروز در این وضعیت نمی بودیم.
با  سلیقه ای  برخورد  و  متفاوت  نظام های  گرفتن  آزمون  به 
سرنوشت کشور یکی از اشتباهات تاریخی مان در یک قرن 
این  دیگر  بار  یک  بدهیم  اجازه  نباید  که  است  بوده  اخیر 

اشتباه تاریخی اتفاق بیافتد.
سیاسی،  بحران های  از  بیرون رفت  راه  تنها  من  باور  به 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و از همه مهم تر مسأله صلح 
و جنگ که امروز افغانستان با آن دست وپنجه نرم می کند، 
اراده ی مردم  و  به خواست  پایدار  نظام  تداوم یک  و  حفظ 
است. نظامی که امروز در افغانستان حاکم است، حقوق تمام 
اتباع کشور در آن محفوظ می باشد، اما در صورتی که قانون 
اساسی تغییر کند، اگر نظام از بین برود با از بین رفتن نظام، 
تمام دست آورد های زیربنایی و اساسی کشور نیز نابود خواهد 
شد، چنان چه که تجربه حکومت داکتر نجیب اهلل و هم چنین 
تجارب حکومت های ماقبل داکتر نجیب، ثابت کرده است 
که با از بین رفتن و سقوط نظام تمام دست آورد ها با خاک 
از حافظه ی  افغانستان  امیدواریم که رهبران  یک سان شد. 
تاریخ  گذشته  و درس های  باشند  برخوردار  تاریخی خوبی 

افغانستان را فراموش نکنند.

محتوای مخرب را هم چنان باز می کند. از این  رو رسانه های 
همه گانی باز مکلف اند تا با پخش محتوای سازنده، از انقسام 

جامعه پیش گیری و انسجام را تقویت کنند. 

5. رسانه ابزار محلی و جهانی )انقسام یا انسجام(
تعامل  افق  اجتماعی  رسانه های  و  همراه  گوشی  انترنت، 
خشونت ها  گزارش  و  خبر  ساخته اند.  »آنی«  را  جهان  با 
اجتماعی شد،  وارد شبکه های  این که  به محض  در محل، 
از سویی،  است.  قابل دسترس  در سراسر جهان  بی درنگ 
رسانه های جهانی نیز بر زنده گی مردم محل اثر گذار اند و 
شرایط آنان را به گوش »تصمیم گیران بزرگ« می رسانند. 
از این رو گسترش »فرهنگ صلح« میان کاربران رسانه های 
جامعه  جدی  نیاز  یک  همه گانی،  رسانه های  و  اجتماعی 
مختلف  اقشار  بیش تر  مشارکت  است.  افغانستان  کنونی 
بر  »صلح محور«  محتوای  گسترش  و  تولید  در  اجتماع 
گفت وگو  میزهای  پشت  صلح  بازی گران  و  تصمیم گیران 

اثرگذار است. 

6. مالکیت رسانه ها، چالشی برای صلح خواهی
بودن  مستقل  یا  و  ایدیولوژیک  حزبی،  خصوصی،  دولتی، 
اثرگذار  صلح  برای  نقش آفرینی شان  و  محتوا  بر  رسانه ها 
می توانند  خصوصی ـ تجاری  رسانه های  آن که  با  است. 
تحث تأثیر دیدگاه مالکان و یا احزاب قرار گیرند، اما این 
نیست. سردبیران و مسووالن  اجماع سازنده  و  برای صلح 
رسانه ها می توانند با قراردادن صلح در اولویت محتوای شان، 
گفتمان های  و  رقیب  سیاسی  گروه های  بین  از کشمکش 
نفرت زا و بدگمانی پرهیز کنند و به  جای آن اعتماد سازی 
و اجماع بر سر صلح را به  میان آورند. در غیر آن رسانه ها 
می توانند به گسترش بدبینی و فروپاشی دموکراسی کمک 
کنند و منجر به بی تفاوتی عمومی و تجزیه دموکراسی شوند.  
متکی بر آن چه ذکر شد، رسانه های همه گانی با بهره گیری 
ابزار  هم چون  می توانند  سانسور  نبود  و  بیان  آزادی  از 
ترویج »فرهنگ صلح خواهی«، فضای مشارکت  قدرت مند 
»همه گان« برای صلح، ایجاد اجماع، بستر سازی فکری صلح 

و صدا بخشیدن به قشرهای حاشیه نشین عمل کنند. 
میان  آنان  نفوذ  و  همه گانی  رسانه های  قدرت مند  نقش 
مردمان مختلف جامعه، تنوع راه های ارتباطی آنان با مردم 
انکار  واحد صلح خواهی« غیر قابل  ایجاد »هویت  توانایی  و 
دبیران،  رو  این  از  است،  پایدار ضروری  افغانستان  برای  و 
مدیر مسووالن، خبرنگاران و نگارنده گان و در مجموع عوامل 

تولید در رسانه ها از بازیگران مهم صلح می باشند.

عبدالشکور فقیرزاده

آصف غفوری
پژوهش گر ارتباطات

 یک شنبه
شماره ۱387

۱7 سنبله ۱3۹8
8 سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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در جاپان الگویی به نام الگوی سه قطبی کوکی درباره نقش تعیین کننده رسانه ها در روند های ملی و اثرگذاری بی قید و شرط آن ها در 
سال ۱۹۹0 آزمایش شد. آن زمان دولت جاپان به رهبری کایفو از امضای الیحه همکاری صلح ملل متحد خودداری کرده بود. کوکی که 

نویسنده ای طرح بود، موضع گیری های مختلف سیاسیون را در این باره زیر نظر داشت و سرمقاله های چهار روزنامه ی اصلی جاپان را در مورد 
الیحه همکاری صلح ملل متحد بررسی کرد. وی دریافت که پس از نشر این سرمقاله ها، تحوالت چشم گیری در افکار عمومی جاپان شکل 

گرفته است و سرانجام تصمیم جدیدی به اثر فشارهای رسانه ای در مورد الیحه اتخاذ شد.
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تیشه بر ریشه ی هنر کاشی سازی زد
محمداشرف غنی،

قدامت ۸00 سال  با  حرفه ای 
تا  دور  گذشته های  از  که 
کنون در هرات رواج دارد. 
هر چند در گذر زمان رو 
اما  است،  رفته  افول  به 
با  هنرمند  چند  هم  هنوز 
دارند  تالش  دندان  و  چنگ 

آن را  زنده نگه دارند. 
کاشی سازی در هرات فرازوفرودهایی را تجربه کرده 
و سال ۱۳00 هجری قمری تقریباً از بین رفت، اما 
۴9 سال بعد عبداهلل خان ملک یار والی وقت هرات آن 

را دوباره احیا کرد.
رییس جمهور غنی، سال ۱۳۸۴ خورشیدی زمانی 
که وزیر مالیه بود بودجه ی یک درصد عواید گمرک 
هرات که به حساب مسجد جامع واریز می شد را قطع 
کاشی سازی  کارگاه  تعطیلی  سبب  اقدام  این  کرد. 
مسجد جامع شد، اما هنرمندان چراغ آن را روشن 
بین  از  قدیمی  این هنر  ندادند  اجازه  و  داشته  نگه 

برود.
برخی  که  است  خراب  حدی  به  هنر  این  وضعیت 
از  اندک پس  معاش  دلیل  به  هنرمندان کاشی ساز 
پایان وقت رسمی برای مخارج زنده گی دست فروشی 
می کنند. مدیریت حفظ و ترمیم آبده های تاریخی، 
نگران  کاشی ساز،  هنرمندان  و  فرهنگی  آگاهان 
آینده ی این هنر هستند و این که مبادا روزی نابود 

شود. 
کاشی سازان می گویند والی هرات با حضور در کارگاه 
ولی  داده،  معاش  مدد  پرداخت  وعده ی  آنان  به 
وعده اش عملی نشده و دست آورد حضور والی تنها 

گرفتن عکس یادگاری با هنرمندان بوده است. 

نگذارید هنرم با من به گور برود
در کارگاهی کوچک داخل مسجد جامع بزرگ هرات 

داده های اداره های دولتی در والیت غور نشان می دهد 
که گراف خشونت علیه زنان در این والیت طی پنج 
ماه قبل نسبت به پنج ماه سال گذشته روند نزولی به 
خود گرفته است. بر اساس گزارش ریاست امور زنان 
و کمیسیون حقوق بشر والیت غور، موارد خشونت در 
این والیت نسبت به گذشته کم تر ثبت شده است و به 

همین دلیل ، کاهش خشونت را نشان می دهد. 

پایه ی گزارش کمیسیون حقوق بشر والیت غور،  بر 
طی دست کم پنج ماه گذشته ۲۷ مورد خشونت علیه 
زنان در این مرکز ثبت شده که از این میان شش مورد 
قتل بوده است. قتل ها عموماً در »لعل و سرجنگل«، 
در  که  جایی  است؛  داده  رخ  غور  ولسوالی  امن ترین 
گذشته سابقه ی خشونت علیه زنان در آن کم تر دیده 

شده است. 
در کنار این بر پایه ی اطالعات کمیسیون حقوق بشر و 
نهادهای فعال مدنی در والیت غور، تنها در ماه رمضان 
غور  در  زنان  قتل  مورد  سال جاری خورشیدی، سه 
اتفاق افتاده که تا کنون به هیچ یک از این پرونده ها 
رسیده گی نشده است. از این میان می توان به پرونده ی 
خانمی حامله اشاره کرد که از طرف شوهرش در یک 

بعد از ظهر داغ به گلوله بسته شد.

میزان باالی خشونت بر زنان 
یکی از مسووالن شفاخانه مرکزی والیت غور با حفظ 
هویت به روزنامه  ی ۸صبح می گوید که در هر ماه ۱00 
این مرکز درمانی راجع  به  زنان  مورد خشونت علیه 

و  شد  روبه رو  بی پیشینه ای  رکود 
تعطیل  کاشی سازی  کارگاه های 

شدند. 
۴9 سال بعد عبداهلل خان ملک یار، 
این  احیای  برای  هرات  وقت  والی 
حرفه آستین باال زد و افرادی چون 
فکری سلجوقی، سعید مشعل و... با 
جان  کاشی سازی  به  او  پشتی بانی 

دوباره دادند.
کاشی سازی  هم  طالبان  زمان  در 
محلی  مقام های  و  داشت  رونق 

حکومت طالبان با کنار گذاشتن بودجه ی جداگانه 
تالش داشتند از افول این هنر پیش گیری کنند.

درآمد  از  درصد  یک  خورشیدی   ۱۳۸۴ سال  تا 
گمرک هرات به گونه ی مستقیم به حساب مسجد 
جامع بزرگ هرات واریز می شد و تشکیالتی مستقل 
از حکومت زیر نام »مدیریت اعانه« مسوول گردآوری 

و مصرف این پول بود. 
رییس جمهور غنی، هنگامی  که وزیر مالیه بود طی 
سفر به هرات پول اعانه گمرک را قطع کرد و به این 
ترتیب مدد معاش کاشی سازان پرداخت نشد و آن ها 

مجبور شدند این حرفه را کنار بگذارند. 
حاال نگرانی اصلی فعاالن فرهنگی هرات این است 
و  حکومت  کم توجهی  خاطر  به  روزی  مبادا  که 
نبود بودجه ی کافی هنر کاشی سازی از بین رود و 

دروازه ی کارگاه آن ها باری دیگر بسته شود. 

از هنر کاشی سازی حمایت کنید
و  است  هرات  در  قدیمی  هنرهای  از  کاشی سازی 
نزدیک یک قرن قدمت دارد. ساختمان های قدیمی 
هرات و شهرهایی مثل بلخ، مشهد، نیشابور و... که 
با  شده  استفاده  خراسانی  معماری  سبک  آن ها  در 

کاشی های چشم نواز مزین شده است. 

تیر اندازی طالبان بر یک زن و دو کودکش
خشونت بر زنان در غور تنها از طرف اعضای خانواده 
اتفاق نمی افتد. بر اساس یافته های کمیته ی دادخواهی 
در  گذشته  هفته ی  غور،  والیت  در  مدنی  جامعه ی 
مرکز  فیروز کوه،  مربوطات  از  »پس رقی«  روستای 
والیت غور، یک خانم به همراه دو کودک سه و ده 
برای خوردن غذا  از آن که طالبان  ساله ی خود پس 
به خانه اش رفته بودند، تیر باران شدند. اطالعات نشان 
افراد  نظر  مورد  غذای  بود  نتوانسته  وی  که  می دهد 

مسلحی که به خانه اش رفته بودند را تهیه کند. 
اضافه بر این برخی گزارش های تأیید نشده ای از تجاوز 
ولسوالی   در  زنان  بر  طالبان  گروه  اعضای  از  برخی 
دارد.  وجود  کنترل شان  زیر  مناطق  سایر  و  دولت یار 
از حمله بر برخی مناطق  ادعا شده که طالبان پس 
و زیر کنترل گرفتن آن، باالی زنان خانواده هایی که 
مردان شان در صفوف نیروهای امنیتی هستند، تجاوز 
کرده اند. این ادعاها را دفتر والی غور به دلیل این که 
گزارش دقیقی از مناطق زیر کنترل دولت به دست 

نمی آید، تأیید یا رد نکرده است. 

کاهش دسترسی زنان به نهادهای 
عدلی در غور

سراغ هنرمندانی رفتم که با جان و دل در تالش اند  
از مرگ حرفه شان پیش گیری کنند. کاشی سازان این 
حرفه را نسل به نسل از پدران خود آموخته و با وجود 
درآمد اندک سعی دارند آن را زنده نگه  دارند. صدای 
»تق تق« برخورد چکش  با سفال   گوش، و طرح های 
چشم نواز روی کاشی ها چشم هر بیننده ای را نوازش 

می دهد.
بشیراحمد، از هنرمندان قدیمی کارگاه که ۳0 سال 
عمرش را وقف هنر کاشی سازی کرده نگران روزی 
است که این هنر از بین برود. یکی دیگر از هنرمندان 
کار  مشغول  نفر   ۶0 کارگاه  در  روزگاری  می گوید 
بودند، اما حاال شمار کاشی سازان از انگشتان دست 

هم  کم تر است. 
امید نیک نام، از کودکی کاشی سازی را آموخته و در 
هرات تنها فردی است که فوت و فن ترکیب رنگ 
کسی  می گوید  نیک نام  آقای  می داند.  را  کاشی ها 
عالقه مند یادگیری این هنر نیست و اگر روزی او از 

دنیا برود هنرش با وی به گور خواهد رفت.
عبدالقیوم  قبل  چندی  می گوید  نیک نام  آقای 
رحیمی، والی هرات به کارگاه آمد و به کاشی سازان 
وعده داد برای شان مانند گذشته مددمعاش پرداخت 
می شود؛ وعده ای که عملی نشد و دست آورد حضور 

او عکس یادگاری با هنرمندان بود و بس.
دفتر والی هرات می گوید رسیده گی به خواست های 
اما  است،  اداری  مراحل  طی  نیازمند  کاشی سازان 
کمک  آنان  برای  شخصی اش  عواید  از  هرات  والی 

کرده است.

توجه طالبان و بی توجهی حکومت فعلی 
در  کاشی سازی  هنر  فرهنگی  امور  آگاهان  باور  به 
فریدون  است.  تجربه  را  فرازوفرودهایی  زمان  گذر 
احمدی، هرات شناس و آگاه امور فرهنگی می گوید 
کاشی سازی سال ۱۳00 هجری قمری در هرات با 

می شود. او می گوید که بر اساس گزارش ها در مجموع 
هم  غور  والیت  مختلف  ولسوالی های  شفاخانه های 
دست کم 50 مورد خشونت علیه خانم ها ثبت می شود. 
اکثر خشونت ها شامل ضرب و شتم، قتل، مشکالت 
عصبی پس از خشونت و بیماری های پس از ازدواج 

زودهنگام است.
عالوه بر این قتل، ازدواج اجباری، محاکمه  صحرایی، 
بد دادن، ازدواج زودهنگام و ضرب و شتم از شایع ترین 
انواع خشونت ها علیه زنان در والیت غور به حساب 

می رود.
دادخواهی  کمیته ی  معاون  بشیری،  هاجره  نگاه  از 
جامعه ی مدنی در والیت غور، به هر اندازه که تهدیدات 
امنیتی در این والیت افزایش یابد، فشار زنده گی بر 
او می افزاید که هر  افزایش می یابد.  این والیت  زنان 
بار منطقه ای به دست طالبان سقوط می کند، بعد از 

مردان، زنان متحمل بیش ترین خشونت ها می شوند.

در مجموعه ی تاریخی مصال با مناره های استوارش، 
دیگر  تاریخی  بنای  چندین  و  بزرگ  جامع  مسجد 
هرات کاشی های تک رنگ و هفت رنگ به گونه بسیار 

هنرمندانه به کار رفته است. 
تاریخی  آبده های  ترمیم  و  حفظ  مدیر  صفا،  زلمی 
ریاست اطالعات و فرهنگ هرات به روزنامه ی ۸صبح 
می گوید بودجه ی کنونی حکومت برای بقای کارگاه 
صالحیت  اگر  و  نیست  کافی  هرات  کاشی سازی 
فروش کاشی های تولیدی کارگاه به مدیریت حفظ 
و ترمیم آبده های تاریخی داده شود، بخش بزرگی از 

مشکالت مالی هنرمندان برطرف می شود.
بناهایی  قانون،  اساس  بر  می کند  تأکید  صفا  آقای 
که در شهر قدیم هرات و نزدیک آبده های تاریخی 
تزیین  قدیمی  کاشی های  با  باید  می شود،  ساخته 
گردد و کارگاه کاشی سازی با فروش کاشی می تواند 
سودآوری  برای حکومت  مالی  خودکفایی  بر  عالوه 

کند. 
وقتی می خواستم کارگاه کاشی سازی را ترک کنم، 
یکی از هنرمندان کاشی ساز گفت برای تامین مخارج 
خانواده اش پس از وقت رسمی دست فروشی می کند، 
اما تا روزی که زنده است، اجازه نمی دهد این حرفه  

از بین برود.

با این حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که طالبان امسال مناطق 
بیش تری را زیر تصرف در آورده اند و به دنبال آن زنان 
او می افزاید که  دیده اند.  ناحیه آسیب  این  از  زیادی 
بنا بر کنترل شدید طالبان بر مناطق زیر تصرف شان، 
اکثر خشونت ها علیه زنان رسانه ای نمی شود و میزان 
دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی هم کاهش 

یافته است.
آمار ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر غور حکایت 
دیگری هم دارد. بر پایه ی اطالعات این اداره، ۲۷ مورد 
به خشونت  زنان در بخش رسیده گی  خشونت علیه 
علیه زنان کمیسیون حقوق بشر والیت غور به ثبت 
رسیده است که از این میان شش مورد قتل شامل 

آن است. 
به خشونت   ناصری، مسوول بخش رسیده گی  فریده 
علیه زنان کمیسیون حقوق بشر والیت غور، به این 
نظر است که اکثر ولسوالی های والیت غور ناامن است 
و همین قضیه سبب شده که دسترسی زنان به مراجع 
عدلی و قضایی و کمیسیون حقوق بشر کم تر باشد. او 
با اظهار نگرانی از این وضع، می افزاید که با توجه به 
آن چه که در این والیت می گذرد، شرایط زنده گی با 

گذشت هر روز برای زنان اسفبارتر می شود.
معصومه انوری، معاون شبکه ی زنان در حکومت داری 
است،  کرده  وظیفه  ایفای  غور  والیت  در  مدتی  که 
قطور  را  والیت  این  در  زنان  بر  پرونده های خشونت 
در  دولت  که  است  نیاز  وی،  گفته ی  به  می خواند. 
امنیتی و حفظ مناطق شهری و  امور  کنار توجه به 
دسترسی  میزان  افزایش  به  بیش تر  توجه  روستایی، 

زنان به نهادهای عدلی و قضایی داشته باشد.
والیت غور در غرب افغانستان طی سال های گذشته 
نشان داده که بیش ترین موارد خشونت علیه زن در آن 
رخ می دهد. هر  از  گاهی قتل، محاکمه ی صحرایی و یا 
شالق زدن زنان از طرف مالها و فرماندهان طالبان در 

این والیت تیتر رسانه ها شده است.

یک شنبه
شماره ۱387

۱7 سنبله ۱3۹8
8 سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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محمدحسین نیک خواه 

سیدحسن حسینی

بر پایه ی گزارش 
کمیسیون حقوق 
بشر والیت غور، 
طی دست کم پنج 
ماه گذشته 27 
مورد خشونت علیه 
زنان در این مرکز 
ثبت شده که از 
این میان شش 
مورد قتل بوده 
است.



پاکستان به رییس جمهور 
هند اجازه عبور از حریم 

هوایی اش را نداد
پاکستان روز شنبه و بر خالف روال معمول، درخواست هند 
برای عبور هواپیمای رام نات کوویند، رییس جمهور این کشور 
از حریم هوایی خود را رد کرد و علت آن را »رفتارهای« اخیر 

دهلی نو اعالم کرد.
به گزارش یورونیوز، این تصمیم در زمانی گرفته شده که تنش 
توجهی  قابل  طور  به  کشمیر  بحران  پی  در  کشور  دو  میان 

افزایش یافته است.
»رییس  گفت:  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی،  محمود  شاه 
جمهور هند برای استفاده از حریم هوایی پاکستان با هدف 
تصمیم  ما  اما  بود؛  کرده  مجوز  درخواست  ایسلند  به  سفر 
گرفتیم که چنین اجازه ای به او ندهیم. این تصمیم با توجه به 

رفتار هند گرفته شده است.«
نخست وزیر  خان،  عمران  تایید  به  تصمیم  این  او،  گفته  به 

پاکستان نیز رسیده است.
هنوز هند به این اقدام اسالم آباد واکنشی نشان نداده است.

دور جدید تنش ها میان دو کشور همسایه پس از آن افزایش 
یافت که در ۱۴ فوریه با حمله ای انتحاری در منطقۀ جامو و 
از  کشمیر تحت کنترل هند، دست کم ۴0 نفر جان خود را 
دست دادند و گروه اسالمگرای »جیش محمد« مسئولیت این 

حمله را برعهده گرفت.

در واکنش به این حمله، جنگنده های هند در ۲۶ فبروری به 
اردوگاه »جیش محمد« در منطقۀ تحت کنترل پاکستان در 

کشمیر حمله کردند.
یک روز پس از آن نیز پاکستان دو هواپیمای جنگی هند را با 
این استدالل که »در حریم هوایی این کشور پرواز می کردند« 
سرنگون کرد و سپس حریم هوایی خود را بر تمام پروازهای 

هند بست.
این ممنوعیت سرانجام در ماه جوالی برای تمام هواپیماهای 
غیرنظامی لغو شد و به این ترتیب محدودیت هایی که برای 

پروازهای بین المللی بوجود آمده بود نیز خاتمه یافت.

11th Year   No: 3187  Sunday  8 September, 2019   Price: 20 Afs

شهنشاه، شعله و مقدر کا سکندر
پرورشگاه می گذرد. مهم ترین دوره ی تاریخ معاصر افغانستان، 
نوجوان های  نقطه نظر  از  کمونیست ها،  حکومت  دوران 

بی سرپرست پرورشگاهی در این فلم روایت می شود.
کودکان  است.  شده  پرهیز  نمادگرایی  از  شدت  به  فلم  در 
برده  کار  به  معصومیت  نماد  عنوان  به  هیچ گاه  پرورشگاه 
نشده اند. افرادی معصوم و قابل ترحم هم نیستند. ولی ذهن 
نمادساز و استعاره پرداز تماشاگر از ورای صحنه ها، نمادهایی 
می آفریند و بیرون می آورد تا به درک بهتری از خود و دنیای 
اطرافش برسد. این طوری است که پرورشگاه بدل می شود 
به جهانی کوچک که نماینده گی می کند از جهان بزرگ تری 
به نام افغانستان. حتا اگر نام پرورشگاه »وطن« هم نمی بود، 
در  چون  افغانستان؛  از  باشد  استعاره ای  می توانست  هم  باز 
در  که  است  جاری  افراد  بین  روابط  و  مناسبات  همان  آن 
اجتماع مردم افغانستان. مناسبات قدرت، خشونت، زورگویی 
و باج گیری بارها در صحنه های مختلف نشان داده می شود و 
نتیجه ی آن ها که طرد و آسیب های روحی و روانی برای افراد 
ضعیف و ناتوان را در دنبال دارد. نپذیرفتن نتیجه ی بازی و 
درگیری گروهی را هم در این جا شاهد هستیم. مرگ و عشق 

هم گاه به گاه در این ُخرد جهان چهره می نمایاند.
فلم به تاریخ معاصر افغانستان می پردازد؛ به جز صحنه هایی 
از خبرهای تلویزیونی رویدادهای تاریخ به طور غیرمستقیم 
بیان می شود. جنگ های اتفاق افتاده در این دوره نیز در فلم 
حضور غیرمستقیم دارد؛ یعنی تنها اثرات جنگ ها به بیننده 
نشان داده می شود. پدر مسیح اهلل در جنگ و بمباران کشته 
شده است. وقتی بیننده این خبر را از او می شنود، در یک آن 
پرورشگاهی  نوجوان های  این  متوجه خواهد شد که همه ی 
یتیم و بی سرپرست البد پدر، مادر و دیگر نزدیکان شان را در 
جنگ از دست داده اند. این پرداختن غیرمستقیم به اتفاق های 
این دوره ی تاریخ در این فلم است که اولین صدای فلم را که 
برای ما معنادار  اثنای عنوان بندی شروع فلم شنیده ایم،  در 
حضور  و  ورود  از  خبر  که  جفیدن سگ ها  صدای  می سازد؛ 

بیگانه ها می دادند، یعنی ورود نیروهای روسی در افغانستان. 
اتاق های پرورشگاه بی شباهت به سلول های زندان نیست و 
نوجوان های تازه وارد که مورد خشم و خشونت و باج گیری 
را  پرورشگاه  صحنه های  می گیرند،  قرار  قدیمی ترها  آن 
که  افغانستان،  بزرگ تر،  زندانی  از  می سازد  استعاره ای 
مردمانش هم چون پرورشگاهی ها رؤیای بیرون رفتن از آن 
از  برهه  باشد که در همین  یادمان  را در سر می پرورانند. 
تاریخ افغانستان بزرگ ترین مهاجرت و آواره گی تاریخ برای 
افغان ها اتفاق افتاد. دل تنگی پرورشگاهی ها از این حصاری 
که دورشان کشیده شده است و آرزوی فرار و گریز از آن 
محدوده و دلخوش ساختن خود با تصاویر و چهره هایی از 
اتاقک های شان  دیوار  به  که  اسطوره های شان  و  قهرمانان 
زده اند یا پوشیدن لباس هایی که تصویر یا نام آن ها را بر خود 
دارد، همان طور که به زیبایی در فلم به تصویر کشیده شده  
است، بیانگر این است که زندانی ها حتا سلول های زندان شان 

را می آرایند تا قابل سکونت تر بسازند. 
بعدتر صحنه ای در فلم است که تانکی روسی افتاده در دره ای 

دیده می شود. تماشاگر تیزبین می داند که این صحنه به طور 
ظریفی اشاره دارد به نبردی که روس ها در آن گرفتار آمده اند؛ 
آن  به  و شادی ای که  بازی  نوجوانان  باعث شده  نبردی که 
روسی  نیروهای  بقیه   آنگاه  برود.  یادشان  از  بودند  مشغول 
بازمانده از آن جنگ به سراغ این تانک می آیند تا جسد های 
معنای  صحنه،  از  سربازان  گریز  ببرند.  را  همراهان شان 
دیگری ندارد جز شکست و برگشت سپاه روس که آن هم 
به عالی ترین شکل سینمایی بیان شده است. الشه ی تانک که 
دیگر اکنون محل بازی و بازیچه ی نوجوان ها است، نشانی از 

شکست روس ها دارد. 
در فلم از جنگ آشنایی زدایی شده است؛ هیچ صحنه ای از 
بمباران و ویرانی در فلم نیست و گریه  و ماتم زنان و کودکان. 
تنها تیری که شلیک می شود، در صحنه ی پایانی و از اسلحه ی 
مجاهدان است که آن هم خون و خون ریزی ندارد. با دیدن 
اثرات جنگ است که با جنگ آشنا می شویم. مسیح اهلل و این 
دیگران پدران شان در جنگ از بین رفته اند. تبعات جنگ نیز 
وجود دارد؛ گلوله هایی به جا مانده از جنگ که هنوز قربانی 
می گیرد. حسیب، نزدیک ترین دوست قدرت، با انفجار یکی از 
این گلوله ها از بین می رود. تنها به مدد سینمای هندی است 
که قدرت می تواند با غم از دست دادن دوستش مقابله کند. او 
فلم هندی وار آهنگ فلم شعله را در رثای دوستش در ذهنش 

زمزمه می کند.
بیان  در  مجاهدین  به  کمونیستی  دولت  از  گذار  دوره ی 
سینمایی با همین تغییر قیافه ی مدیران پرورشگاه، روسری 
داده  نشان  زن،  معلمان  و  زن  کارمندان  پوشیدن  چادر  و 
می شود. پرورشگاه همان افغانستان بود و مدیران آن همان 
دولت مردانی بودند که اینک با نزدیک شدن مجاهدان مسلح 
به طور ریاکارانه ای چهره و رفتار عوض می کنند. کتاب هایی 
پنهان  را  باورهای شان  و  می سوزانند  می خوانده اند،  که  را 
می سازند تا مبادا بعدتر توسط دولت مردان جدید به بازپرسی 

و زندان بیفتند. 
اوج فلم با ورود مجاهدان به پرورشگاه رقم می خورد که منجر 
آواز  فلم،  قهرمان  قدرت،  می گردد.  پرورشگاه  مأمور  قتل  به 
باور  او می خواند. به  پایانی فلم مقدر کا سکندر را در رثای 
انگار  سرنوشت  و  تقدیر  چنگال  از  نوجوانان،  دیگر  و  قدرت 

رهایی ای نیست.
و  سینمارو  نوجوان های  رؤیاهای  تحقق  همان  آخر  فصل 
تماشاگر فلم های هندی است که از شهنشاه آموخته اند که 
برای  که  آموخته اند  کنند.  تارومار  را  بدی ها  لشکر  چگونه 
دوستی جان را فدا بسازند. در آخر سکندر تقدیر است که 
برعکس خواسته های آدمی بر آدم پیروز است و سرنوشتش 

را رقم می زند؛ پیروزی موقت بدمعاش ها یا لشکر مجاهدان.
فلم های هندی همه پایان خوش دارند، چون قاعده ی آن ها بر 
اساس اخالقیات استوار است، به این معنا که عدالت باید در 
انتها اجرا شود. لشکر بدمعاش ها ممکن است به طور مؤقت 
پیروزی ای به دست بیاورند، ولی پیروزی نهایی حتماً از آن 
بچه ی فلم خواهد بود. او یک تنه می تواند در برابر انبوه دشمن 
به نبرد بپردازد و پیروز شود. بچه های پرورشگاه خود به قلع 
و قمع بدمعاش ها می پردازند، آن هم فلم هندی وار. قهرمان 
فلم، قدرت، طبق قاعده ی همه ی فلم های سینما با سرکرده ی 
بدمعاش ها روبه رو می گردد تا با او تصفیه ی حساب کند. او را 
با شیوه ی شاهنشاه فلم هندی با ضربات پی در  پی لگد، نابود 

می سازد.
قدرت از گروه نوجوانان پرورشگاه که در حال شادمانی هستند 
از پیروزی بر بدمعاش ها، جدا می شود و رو به تماشاگر پیش 
به  فلم  بچه ی  قیافه ی متفکر  با  فلم  پایانی  می آید. صحنه ی 
پایان می رسد. انتظار می رفت که به جای کلمه ی پایان که روی 
تصویر قدرت می آید، کارگردان کلمه ی شروع را می گذاشت، 
آن  با  جوانی اش  کم تجربه گی  علی رغم  قدرت  که  همان گونه 
ورود  که  دریافته  است،  گرفته  به خود  که  متفکری  قیافه ی 
برای  مقدمه ای  وطن  پرورشگاه  به  بدمعاش ها  گروه  این 
لشکرکشی ها و فاجعه های دیگری در آینده خواهد بود. این 
قیافه ی درهم رفته خبردهنده است از دوره ای الاقل سه دهه ی 
دیگر که سرشار از تباهی ها، خشونت و انفجار جهل و تعصب... 

است. او پیش تر توان سکندر تقدیر را دریافته بود.

در  افغانستان  در  سینما  اگرچه 
پیدا  راه  بیستم  قرن  شروع  همان 
از سینما  افغان ها  کرد، ولی سهم 
بود.  فلم  دیدن  و  نمایش  تنها 
حاال  افغان ها،  سینمایی  تولیدات 
که  است  اندک  چنان  دلیلی،  هر  به 
نیاز  افغان  سینماروهای  نسل های 
فلم دیدن شان را با دیدن فلم هایی از 
سینمای کشورهای همسایه، به ویژه هند، رفع می کردند. از 
فلم های هندی آموختند و تقلید کردند و منطق و فرهنگ 
فلم های هندی بر خصلت و رفتار آن ها تأثیر گذاشت. همین 
ساخته ی   )۲0۱9( پرورشگاه  فلم  از  بخش هایی  در  موضوع 
شهربانو سادات نشان داده می شود. فلم هندی اگرچه خاصیت 
در  افغان  سینماروهای  برای  ولی  داشته،  تخدیری  و  ابتذال 
زنده گی سرتاسر نشیب و دشوارشان خاصیت تسکین بخشی 
هم داشته است. بر پرده ی سینما بوده که آمال و آرزوهای 
آن ها به تحقق می رسیده، به خصوص از نوع سینمای هندی 
آن. در این نوع فلم ها اتفاق می افتاده که انسان فقیری یک شبه 
به ثروت می رسیده، همان طور که فرد مغرور و متکبری به 
خاک سیاه می نشسته، حق به حقدار می رسیده و ستم گران 
رفتار نسل های  و  افکار  این سینما دهه ها  کیفر می دیده اند. 
سینمارو افغانی را شکل داده بود. اعتیاد به فلم های هندی 
در نزد جوان ها، باعث می شد که قهرمان های فلم های هندی 
الگوها و اسطوره  های آن ها. شهربانو سادات  تبدیل  شوند به 
هندی  فلم های  از  صحنه هایی  موضوع،  همین  از  آگاهی  با 
را در همان شروع فلمش آورده است و صحنه های تقلیدی 
به  دارد،  فلم  دیگر  جاهای  بعضی  در  هم  دیگری  هندی وار 
صحنه ها  این  هندی.  فلم  آهنگ های  از  زمزمه هایی  همراه 
همان طور که برای نسل های گذشته ی سینماروهای افغان 
نوستالژیک است، باعث شده  که فلم نه تنها مورد پسند آن ها، 
سینماروهای معمولی، قرار بگیرد، بلکه تماشاگران خاص و 
جدی سینما را نیز راضی می سازد، به دلیل این که فلم بر تأثیر 
فلم های هندی نزد مردم عامه اشاره دارد. موضوعات دیگری 
تولیدات  بهترین  از  یکی  را  فلم  این  که  هست  فلم  در  هم 

سینمای سال های اخیر افغانستان می سازد. 
با  که  آغاز می شود  قدرت  نام  به  بی خانمانی  نوجوان  با  فلم 
دست فروشی روزگار می گذراند. در همان سکانس اول )البد با 
پول دستالف اول( به تماشای یک فلم هندی آمده است. او 
عاشق امیتابه بچن است، شهنشاه، به گواهی آهنگ هایی که از 
فلم های او در جای جای فلم زمزمه می کند و تصاویری از او را 
که در دیوار اتاقش در پرورشگاه خواهد زد. قرار است به سان 
شهنشاه که در فلم یک تنه حریفانش را سرکوب می کرد، در 
آخر همین فلم پرورشگاه، لشکر بدمعاش ها را که به پرورشگاه 
هجوم آورده اند، تارومار کند. ولی برای رسیدن به صحنه ی 
پایانی فلم که نقطه ی اوج فلم هم است، ماجراهای زیادی باید 
اتفاق بیفتد. ابتدا قدرت را به خاطر فروش تکت سینما در بازار 
سیاه دستگیر می کنند و سپس به خاطر نداشتن سرپرست به 
بقیه ی داستان در همین  )داراالیتام( می فرستند.  پرورشگاه 

آصف سلطان زاده
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