
انفجار در موتر حامل دانشجویان 
در غزنی یک کشته و پنج زخمی 

برجای گذاشت

جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  به  روز  ده  آن که  با 
مراکز  از  نیمی  به  نزدیک  اما  است،  مانده  باقی  کشور 
رای دهی در والیت های غربی افغانستان بنا بر تهدیدات 
اشتراک  برای  نمی توانند  مردم  و  است  مسدود  امنیتی 
بر  بنا  بروند.  رای   صندوق های  پای  به  انتخابات  روز  در 
گفته های والیان غور، فراه و بادغیس و مسوول کمیسیون  

انتخابات هرات، از مجموع 778 مرکز...

این پرسش لنین هم چنان جاری ا ست. ما برای آن سنتی 
ساخته ایم، از طرزی در سراج االخبار تا تره کی در انگار و 
محمودی در ندای خلق و غبار در وطن. طرزی که در 
دستگاه  از  هراسی  تا  نمی دید  لزومی  بود،  نشسته  صدر 
حاکم به دل راه دهد، پس با همان لحن تیز و تند لنینی 
پرسید: چه باید کرد؟ اما تره کی و محمودی و غبار که از 
این دستگاه دور بودند، به همان »چه می خواهیم« اکتفا 

کردند. در همان نیمه ی اول...
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شماره 1392
سال یازدهم

سه شنبه
26 سنبله 1398

17 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

بی برقی به بی آبی کشید

در جنوب شهر هرات و در منطقه ای موسوم به 
گوالیان، ده ها بیماری نگهداری می شوند که به 

دالیل مختلفی اما عمدتاً مرتبط...

مرگ، عشق و انتقاد در رمان کمیسیون مستقل انتخابات آماده برگزاری انتخابات نیست 
»در برگشت به مرگ«

بسته بودن نزدیک به نیمی از مراکز 
رای دهی در زون غرب 

پیرامون پایان دادن به آن چه راتب 
آغاز کرد
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۸صبح، کابل: در نتیجه انفجار یک ماین کارگذاری شده 
در موتر حامل دانشجویان در شهر غزنی یک نفر کشته و 

پنج نفر دیگر زخمی شده  اند.
دانشجویان  حامل  کاستر  نوع  موتر  یک  در  انفجار  این 
بیست وپنجم  دوشنبه،  روز  چاشت  ساعت۱۲:۳۰  حوالی 
مربوطات حوزه  از  علی الال«  منطقه »دشت  در  سنبله، 
حمله  این  در  است.  پیوسته  وقوع  به  غزنی  شهر  سوم 
راننده موتر جان باخته است و پنج دانشجوی پسر زخم 

برداشته اند.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی به روزنامه 8صبح گفت 
بیش ترشان دختر  که  دیگر  دانشجوی  که دست کم ۱۵ 
»شوک  و  شده   ضعف  دچار  انفجار  نتیجه  در  هستند، 

عصبی« دیده اند.
منتقل  درمان  برای  شفاخانه  به  زخمیان  او،  گفته  به 

شده اند.
این موتر حامل دانشجویان زمانی که از دانشگاه غزنی به 
سوی مرکز شهر در حرکت بود، هدف انفجار این ماین 

جاسازی شده قرار گرفته است.
تا هنوز مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده 
نگرفته است، اما مسووالن محلی در غزنی گروه طالبان را 

مسوول آن می دانند.
به  این رویداد  نوری می گوید که در ساحه ای که  عارف 
برای  و  دارند  گشت وگذار  طالبان  است،  پیوسته  وقوع 

سرکوب آن ها چند بار عملیات نظامی اجرا شده است.
غزنی از والیت های ناامن در جنوب کشور به شمار می رود. 
گروه طالبان در این والیت حضور و فعالیت گسترده دارد. 
اما مسووالن محلی در غزنی می گویند که در این اواخر 

گروه طالبان به صورت بی پیشینه سرکوب شده است.

مسووالن در شرکت برشنا می گویند که قطع برق وارداتی و تخریب پایه های برق، 
ضررهای هنگفتی را به این شرکت وارد کرده است. سه روز می شود که لین های 
برق وارداتی از کشورهای همسایه به افغانستان قطع است و این موضوع ضررهای 
بسیاری را برای برشنا و همین طور صنعت کاران و باشنده گان کشور در پی آورده 
است. همین طور بی برقی باعث شده که خدمات آبرسانی در والیت بغالن به صورت 
کامل قطع شود و عرضه این خدمات در ده والیت دیگر به شمول کابل تا ۵۰ 

درصد کاهش یابد. 

عطامحمد نور، رییس شورای اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان روز گذشته در دیدار با نیکالس کی سفیر ملکی ناتو در افغانستان، جنرال 
بروتس فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال، گریگوری بلیدیان معاون قنسلگری آلمان در بلخ گفته است که در پیوند به برگزاری انتخابات 

شفاف نگران است و احتمال بحرانی شدن انتخابات ششم میزان نیز وجود دارد. 

3

نامزدان و ناظران: 

چه باید کرد؟

»وزارت دولت 
در امور صلح« 

غیر قانونی 
است

مرض توبرکلوز یا سل

سل یا توبرکلوز)TB( توسط یک میکروب )باکتری( بوجود میآید. ا ین با کتری معموأل شش ها را مورد 
هدف قرار می دهد اما باعث مصابیت سایر حصص بدن مانند استخوان، مغز، مفاصل، دماغ و غیره نیز 

می گردد. 
سرايت مرض:

شخص مبتال به مرض میتواند که میکروب عامل مرض را به دیگران توسط سرفه و عطسه انتقال دهد.  
ازدحام ، شرایط زندگی خراب ، تغذی خراب ، عدم دسترسی به خدمات صحی ، وتطبیق نکردن واکسین 

توبرکلوز )BCG( عوامل عمده  برا ی انتشار این مرض می باشد.
اعراض و عاليم:

سرفه دوامدارکه بیشتر از ۲ -۳ هفته ویا زیاد ترازآن دوام کند، باختن وزن ، بی اشتهایی و عدم عالقه به 
با زی )خصوصآ دراطفال( ، تب خفیف و عرق شبانه.

تداوی:
اشخاص مبتال به مرض باید یک  کورس توصیه شده تداوی را تکمیل کنند. تداوی دوامدار و منظم از 
اهمیت زیادی برخوردار است در غیر آن میکروب های مقاوم به مقابل ادویه بوجود آمده که این یک 

مشکل جدی برای مریض و همچنان به جامعه می باشد. 

وقايه: بهترین طریقه وقایه درمقا بل مرض توبرکلوز تطبیق واکسین )BCG( هر چه زوتر بعد از والدت 
می باشد که طفل را در مقابل این مرض و اختالطات آن محافظت 

می نماید. 
)Bacille Calmette-Guérin(: واکسین توبر کلوز یا 

واکسین BCG در مقابل مرض توبر کلوز وقایه می کند. این واکسین 
از عامل مرضی زندۀ ضعیف شدۀ توبرکلوز ساخته شده و به شکل 

 پودر در ویالهای ۲۰ دوزه ، همراه با محلل آن مو جود است. 
سن تطبیق: واکسین BCG در زمان تولد و یا هر چه زود تر بعد از 

تولد باید تطبیق شود. 
مقدار يا دوز: برای اطفال کمتر از سن یکسال یک دوز ml ۰.۰۵ ملی لیتر 
محل زرق: در قسمت باالئی بازوی چپ در داخل جلد )بزاویه ۵ الی 

۱۰ درجه داخل جلد و بعدآ به زاویه صفر تطبیق مي شود(

 BCG

اعضای مجلس نماینده گان:

وزارت دولت در امور صلح یک نهاد تازه تأسیس دولتی است که سه ماه 
پیش با فرمان رییس جمهور غنی به فعالیت آغاز کرد، نهادی که بودجه 

باور اعضای این مجلس و  تایید نشده و به  آن از سوی مجلس نماینده گان 
حقوق دانان، فعالیت آن غیر قانونی است. بر اساس مکتوبی که کاپی آن به دست 

با  اسد سال جاری  تاریخ ۱۵  به  افغانستان  نماینده گان  روزنامه 8صبح رسیده، مجلس 
اکثریت آرا بودجه شش نهاد تازه تاسیس از جمله وزارت دولت در امور صلح را تایید نکرده است. اما با 

آن هم مسووالن این نهاد می گوید که فعالیت های این نهاد به صورت رسمی آغاز شده و در تالش اند این فعالیت 
را به سرتاسر افغانستان گسترش دهند. 

تخریب پایه های برق؛

قصه های دردناک از تنها مرکز 
نگهداری بیماران روانی در 

افغانستان



شورای  نوبتی  نشست  آخرین  کابل:  ۸صبح، 
دوشنبه،  روز  ملی  وحدت  حکومت  وزیران 
بیست وپنجم سنبله، برگزار شد. عبداهلل عبداهلل، 
این  در  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
نشست گفت که در آستانه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آخرین نشست شورای وزیران 
را برگزار می کند.او در این نشست از مسووالن 
در  که  خواست  دولتی  ادارات  و  وزارت خانه ها 
به  کامل  بی طرفی  با  انتخابات  پروسه  جریان 
عمل کرد هایی  از  و  کنند  ارائه  خدمات  مردم 
که شکل و رنگ کمپین های انتخاباتی به خود 

بگیرد، خودداری ورزند.
رییس اجرایی در آخرین نشست شورای وزیران 
در  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  بی طرفی   بر 
انتخابات ریاست جمهوری نیز تأکید کرد و از 
مسووالن امنیتی خواست تا بی طرفی نهادهای 

دولتی را حفظ کنند.
نخستین نشست شورای وزیران در بیست ویکم 

ماه میزان سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود.
مفاد  براساس  وزیران  شورای  نوبتی  نشست 
توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی توسط 
رییس اجرایی که در عمل نخست وزیر اجرایی 
مدیریت  و  رهبری  می رفت،  شمار  به  دولت 
می شد. توافق نامه حکومت وحدت ملی از رییس 
اجرایی به عنوان »مسوول تطبیق  پالیسی های 
برده است که در کابینه فیصله  نام  حکومت« 
رییس  توافق نامه،  این  مفاد  براساس  می شود. 
مربوط  کاری  امور  پیش رفت  مورد  در  اجرایی 

سازمان  سیاسی  نماینده گی  کابل:  ۸صبح، 
ملل متحد در کابل یا یوناما می گوید که تأمین 
شفافیت برای اعتبار انتخابات ریاست جمهوری 
برای  باید  انتخاباتی  شرکای  و  است  ضروری 
تأمین شفافیت این انتخابات به صورت مشترک 

کار کنند.
نهادهای  و  مدنی  نهادهای  نامزدان،  از  یوناما 
ناظر انتخابات خواسته است تا با کمیسیون های 
از  نظارت  و  شفافیت  تأمین  امر  در  انتخاباتی 
روند انتخابات ریاست جمهوری، همکاری کنند. 
همه  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  نهاد  این 
طرف های دخیل در انتخابات بتوانند نقش شان 
را برای تأمین و برگزاری انتخابات سالم ادا کنند. 
یوناما از شرکای انتخاباتی خواسته است تا هر 
نوع بی نظمی و تالش برای تقلب در انتخابات را 

به کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش دهند.
ریاست  انتخابات  در  تقلب  وقوع  از  نگرانی 
شرکای  و  نامزدان  سوی  از  همواره  جمهوری 

انتخابات مطرح شده است.
از جانب دیگر، یوناما از کمیسیون ها و شرکای 
انتخاباتی خواسته است که به هدف فراهم سازی 
واجد  افغان های  همه  برای  رأی دهی  زمینه 

شرایط، تالش های شان را افزایش دهند.
کل  دبیر  ویژه  نماینده  یاماموتو،  تدامیچی 
سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است: 
نماینده گان جلسه شورای  از  قوی  پیام  »یک 
امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در هفته 
گذشته این بود که جامعه بین المللی از انتخابات 

به پالیسی های حکومت باید مستقیماً به رییس 
جمهور گزارش می داد.

در  ملی  وحدت  حکومت  توافق نامه  متن  در 
این مورد آمده است: »رییس اجرایی جلسات 
می کند  دایر  را  وزیران  شورای  هفته وار  نوبتی 
اجرایی، معاونین رییس  از رییس  که متشکل 
اجرایی و تمام وزیران می باشد. شورای وزیران، 
امور اجرایی حکومت را به پیش می برد. هم چنان 
مجالس کمیته های فرعی شورای وزیران تحت 
ریاست رییس اجرایی دایر می گردند. بر مبنای 
این ماده موافقت نامه، رییس جمهور، طی یک 
فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو 

و مجزا از کابینه، تعریف و اعالم خواهد کرد.«
دو  هفته ای  عمدتاً  وزیران  نشست های شورای 
بار به روزهای دوشنبه برگزار می شد. کابینه که 
توسط رییس جمهور مدیریت و رهبری می شد، 

روزهای پنج شنبه تشکیل جلسه می داد.
 در نشست شورای وزیران چنان که معلوم بود، 
در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  ابتدا 
مورد وضعیت عمومی کشور صحبت می کرد و 
سپس مسووالن وزارت خانه و ادارات دولتی در 
مورد اجندای مورد بحث و مرتبط به این جلسه 

گزارش می دادند.
آخرین نشست شورای وزیران در حالی برگزار 
ریاست  انتخابات  برگزاری  تا  روز   ۱۱ که  شد 
جمهوری باقی مانده است. تا هنوز روشن نیست 
در  را  نو تشکیل  نهاد  این  آینده  حکومت  که 
ساختار حکومت جدید حفظ خواهد کرد یا خیر.

سپتامبر   ۲۸ تاریخ  به  که  جمهوری  ریاست 
برگزار می شود، کاماًل حمایت می کند.«

به باور یوناما، برگزاری انتخابات معتبر مسوولیت 
به  همه  باید  و  است  انتخاباتی  شرکای  همه 
صورت جدی در بخش برگزاری انتخابات شفاف 

باهم متحدانه تالش کنند.
دینی،  عالمان  نامزدان،  از  ملل متحد  سازمان 
رسانه ها، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی 
خواسته است که رأی دهنده گان را برای استفاده 

از حق دموکراتیک شان بسیج کنند.
یاماموتو در این مورد گفته است: »رأی دهی تنها 
راهی است  و  نیست  موضوع مسوولیت مدنی 
برای حفاظت از دست آوردهایی که در افغانستان 
به دست آمده و هم چنان نشان دهنده حمایت از 

پروسه های سیاسی صلح آمیز می باشد.«
یوناما اعالم کرده که متعهد است تا مسوولیت 
حمایت  برای  ماموریتش  مبنای  بر  را  خود 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از 
شکایات انتخاباتی در راستای برگزاری انتخاباتی 
معتبر، شفاف و همه شمول به رهبری و مالکیت 

افغان ها، انجام دهد.
کابل  در  ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی   
در  که  است  کرده  تعهد  دیگر  بار  هم چنان 
قسمت حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات 
و کمیسیون شکایات انتخاباتی برای برگزاری 
شفاف،  معتبر،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
از  افغان ها  به رهبری و مالکیت  همه شمول و 

هیچ تالشی فروگذار نمی کند.

آخرین جلسه شورای وزیران حکومت 
وحدت ملی برگزار شد
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والی بغالن از سمتش 

کنار رفت

انفجار ماین کنار 
جاده ای در فراه جان 
پنج غیرنظامی را گرفت

 

انفجار پایه های انتقال برق به کابل تاکتیک بسیار کثیف و 
غیر انسانی است. طالبان با بدل کردن کابل به شهر تاریک 
قصد دارند که مردم عام را علیه نهادهای دولتی بشورانند. 
آنان از هر وسیله ای کار می گیرند تا مردم عام فشار جدی 
منتقل  دولتی  نهادهای  به  را  فشار  این  بعد  و  کنند  حس 
در  که  آی اس آی  زخم«  هزار  با  قتل  »استراتژی  در  کنند. 
دهه ی هشتاد تدوین شده بود، اعمال فشار بر کابل از طریق 
قطع آب و برق آن  تجویز شده است. بر مبنای آن استراتژی 
باید  کابل با راه اندازی حمله های تخریبی و تروریستی در 
داخل شهر زیر فشار قرار گیرد و از بیرون راه های مواصالتی 
و آب و برقش قطع شود،  تا باشنده گان شهر علیه نهادهای 
باقی  دولت  نام  به  نهادی  ترتیب  این  به  و  بشورند  دولتی 
در  می کنند.  استفاده  هم  طالب ها  را  استراتژی  این  نماند. 
برخی از موارد، سازش های محلی و معامله های پشت پرده 
ولی  نگیرد،  قرار  هدف  برق  پایه های  که  می شود  سبب 
استراتژی اصلی تمام نیروهای ضد نهاد دولت در افغانستان 
این است که کابل باید زیر فشار شدید قرار بگیرد تا به زانو 

درآید و از درون منفجر شود. 
در این هم هیچ تردیدی نیست که ضعف مدیریت حکومت 
سبب  مرکزی  حکومت  غلط  تصمیم های  و  بغالن  محلی 
محلی  مقام های  والیت شد.  آن  در  طالبان  قلمرو  گسترش 
میان  را  الزم  انسجام  و  هم آهنگی  نتوانستند  بغالن  والیت 
بیاورند.  وجود  به  والیت  آن  در  ساکن  مختلف  گروه های 
غیر  برخورد  با  هم  مرکزی  حکومت  مقام های  از  برخی 
از دسته های  با شماری  و سازش  بغالن  با مشکل  حرفه ای 
والیت  آن  در  را  بحران  قوس  مقاطع،  از  برخی  در  طالبان 
اشتباه های شان  به  باید  حکومتی  مقام های  کردند.  تقویت 
راه  آن  به  دیگر  بار  که  بگویند  به صراحت  و  کنند  اعتراف 

غلط نمی روند. 
طالبان  تخریبی  فعالیت های  اثر  از  کابل  ماندن  تاریک 
صلح  گروه  این  رهبران  که  است  آن  نشان دهنده ی 
رسیدن  برای  بخواهد  صلح  واقعاً  که  گروهی  نمی خواهند. 
فشار  عام  مردم  روی  سیاسی اش  و  ایدیولوژیک  اهداف  به 
نقش  خواستار  و  بخواهد  صلح  که  گروهی  هر  نمی آورد. 
وارد  فشار  عام  مردم  به  باشد،   آینده  در  سیاسی  مشروع 
نمی کند تا به اهداف سیاسی و ایدیولوژیکش برسد. گروهی 
تالش  است  آینده  در  مشروع  سیاسی  نقش  خواستار  که 
می کند که برای خودش وجهه سازی کند. روشن است که 
وجهه سازی با اعمال فشار به مردم عام هیچ سازگاری ندارد. 
گروهی که خانه های مردم را تاریک می سازد، برنامه ای برای 
وجهه سازی ندارد. آن گروه صرف به رسیدن به یک سری 
امر  این  می اندیشد.  خودش  ایدیولوژیک  و  سیاسی  اهداف 
خود گواه آن است که طالبان طرف دار صلح و مذاکره برای 
پایان جنگ نیست. چگونه می توان باور کرد که گروهی که 
طریق  از  که  دارد  قصد  می سازد  تاریک  را  مردم  خانه های 

مذاکره به جنگ پایان دهد؟
قرون  بسیار  آنان  بیرونی  حامیان  و  طالبان  رهبران  ذهن 
حالل  را  نظامی  غلبه ی  هم  هنوز  آنان  است.  وسطایی 
طریق  از  که  می کند  فکر  گروه  این  می دانند.  مشکالت 
غلبه ی نظامی،  فشار بر مردم و کشتن مخالفانش به اهدافی 
که برای خودش تعریف کرده است می رسد. آنان نمی پذیرند 
با  گروهی  هیچ  و  است  متفاوت  امروز خیلی  افغانستان  که 
استفاده از زور صاحب مشروعیت سیاسی نمی شود. طالب ها 
به قاعده ی قدیمی و منسوخی که می گوید زور مشروعیت 
نام جلب  به  آنان چیزی  مانیفست  در  دارند.  باور  می آورد، 
رضایت مردم وجود ندارد. اگر چنین چیزی می بود این گروه 
دست به تخریب پایه های برق نمی زد. کل تالش طالبان این 
بگردانند.  عقب  به  را  کالن شهرها  دیگر  و  کابل  که  است 
یک  به  را  کابل  هم  خودشان  حاکمیت  زمان  در  طالبان 
روستا بدل کرده بودند. تاریک ساختن کابل نشان می دهد 
که هیچ تغییری در فکر و عمل آنان به میان نیامده است.  
حتا این گروه برای وجهه سازی هم که شده دست از اعمال 
فشار بر باشنده گان کابل برنمی دارد. نهادهای حکومتی باید 
به منظور تثبیت مشروعیت کارکردی وزارت خانه های قوای 
مسلح وارد عمل شوند و نگذارند مناطقی که در آن پایه های 

برق قرار دارد،  در اختیار نیروهای طالبان باشد.

تاکتیک کثیف 
و غیر انسانی
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۸صبح، کابل: فرید بسیم، والی بغالن، از سمتش 
روز دوشنبه،  ارگان های محلی  اداره   رفت.  کنار 
رییس  که  کرد  اعالم  سبنله،  بیست وپنجم 
پذیرفته  را  بسیم  آقای  استعفای  غنی  جمهور 

است.
را  بغالن  پیشین  والی  استعفای  علت  اداره  این 
مشکالت و گرفتاری شخصی عنوان کرده است.

تا  که  است  گفته  هم چنان  محلی  ارگان های 
بغالن،  والیت  برای  جدید  والی  شدن  معرفی 
امور  بغالن،  والی  معاون  نیازی،  عبدالقدیم 

مربوط به این والیت را پیش می برد.
شاهد  سو  به  این  هفته  دو  از  بغالن  والیت 
و  دولتی  نیروهای  میان  نبردها  شدیدترین 

طالبان در چند سال اخیر بوده است.
حومه های  و  پلخمری  شهر  به  طالبان  حمله  از 
حمله  از  پس  است.  شده  سپری  ۱۴روز  آن 
طالبان به شهر پلخمری، والیت بغالن برای چند 
روز درگیر جنگ بود. بیش تر این درگیری ها در 
حومه های شهر پلخمری متمرکز بود. طالبان در 
حمله به شهر پلخمری و حومه های آن شاهراه 
بودند،  بسته  رفت وآمد  روی  به  را  کابل ـ شمال 
سنبله(   ۲۱( پنج شنبه شب  امنیتی  نیروهای  اما 

موفق شدند این شاهراه را باز کنند.
حمله گروه طالبان به شهر پلخمری به دنبال آن 
آغاز شد که جنگ جویان این گروه در حمله به 

شهر کندز ناکام شدند.
تا  پلخمری  شهر  به  حمله  آغاز  از  طالبان  گروه 

کنون ۲۴۰ نفر کشته و زخمی داده است.

ماین  یک  انفجار  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
کنار جاده ای در مرکز والیت فراه، پنج غیرنظامی 
فراه  والیت  امنیتی  مسووالن  شده اند.  کشته 
قربانیان  میان  در  و کودکان  زنان  می گویند که 

شامل هستند.
محب اهلل محب، سخنگوی پولیس فراه، می گوید 
بیست وچهارم  یک شنبه،  روز  انفجار  این  که 
مربوطات  از  شیخان  کاریز  روستای  در  سنبله، 

مرکز والیت فراه به وقوع پیوسته است.
با  کودکان  و  زنان  حامل  موتر  یک  او،  گفته  به 
طالبان جاسازی  از سوی  که  کنار جاده ای  ماین 
فراه  مرکز  کاریز شیخان  روستای  در  بود،  شده 

برخورد کرده است.
گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است.

والیت فراه در حوزه غرب از والیت های ناآرام به 
اواخر دست  این  شمار می رود. گروه طالبان در 

به تحرکات گسترده در این والیت زده است.
در  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  دیگر،  جانب  از 
این  در  کنار جاده ای  ماین های  انفجار  نتیجه 
اواخر افزایش یافته است. این موضع سبب شده 
است تا نهادهای حامی حقوق بشر و نماینده گی 
بارها  یومانا  یا  افغانستان  سازمان ملل متحد در 
نهادها  این  نظر  از  که  دولت«  ضد  »عناصر  از 
هستند،  جاده ای  کنار  ماین گذاری های  مسوول 

بخواهند تا دست از این شیوه جنگی بردارند.

سازمان ملل: شفافیت برای اعتبار انتخابات 
ضروری است



مسوول برنامه های مؤسسه دیده بان انتخابات افغانستان می گوید، 
از  برخی  به  کمیشنران  از  شماری  که  دارد  وجود  نگرانی های 
نامزدان ریاست جمهوری ارتباط مستقیم دارند و معلومات این 
کمیسیون را با آنان در میان می گذارند. او اما مشخص نساخت که 

کمیشنرانی با کدام نامزدان در ارتباط است. 

انتخابات به تعویق بیفتد
با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات پیشنهاد می کنند 
که برای سالمت انتخابات نیاز است برگزاری انتخابات ریاست 
شینواری،  حبیب اهلل  شود.  برگزار  تأخیر  روز   ۲۰ با  جمهوری 
مسوول برنامه های مؤسسه دیده بان انتخابات افغانستان )ایتوا( 
می گوید، از آن جایی که کمیسیون مستقل کارمندان موقت روز 
رأی دهی را طبق جدول زمانی استخدام نکرده است و آموزش 
این کارمندان نیز نیاز به زمان بیش تر دارد، الزم است برگزاری 
بیست وچهارم  به  میزان  ششم  از  جمهوری  ریاست  انتخابات 
میزان به تعویق بیفتد. آقای شینواری می گوید این پیشنهاد در 
هم آهنگی با جمعی از نهادهای ناظر صورت گرفته و در کنار این 
که کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از این فرصت آماده 
برگزاری انتخابات بهتر و سالم می شود، نامزدان نیز فرصت کافی 

برای کمپین بیش تر دریافت خواهند کرد. 
کمیسیون مستقل انتخابات اما می گوید، تأخیر انتخابات ریاست 
بود. میرزا محمد  به هیچ عنوانی پذیرفتنی نخواهد  جمهوری 
حق پرست، از سخنگویان این کمیسیون می گوید، نهادهای ناظر 
حق دارند پیشنهادشان را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان 
بگذارند، اما این کمیسیون آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات 
حق پرست  آقای  دارد.  میزان  ششم  در  را  جمهوری  ریاست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  ساخت  خاطرنشان  هم چنان 
مسوولیت های بزرگش را از قبیل انتقال مواد حساس انتخاباتی، 
چاپ برگه ها و تصمیم های بزرگ در پیوند به برنامه های اجرایی 
روز رأی دهی را تکمیل کرده و تالش خواهد شد هیچ کاستی در 

انتخابات پیش رو به میان نیاید. 
از سویی هم، نهادهای امنیتی می گویند برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در ششم میزان آماده گی کامل دارند. سخنگویان 
وزارت های داخله دفاع گفته اند که برای روز رأی دهی حدود ۷۲ 
هزار نیروی امنیتی توظیف خواهد شد و حدود ۳۰ هزار نیروهای 

دیگر در حالت آماده باش قرار خواهند داشت.

نهاد  یک  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
سه  که  است  دولتی  تازه تأسیس 
رییس جمهور  فرمان  با  پیش  ماه 
نهادی  آغاز کرد؛  فعالیت  به  غنی 
مجلس  سوی  از  آن  بودجه  که 
باور  به  و  نشده  تایید  نماینده گان 
حقوق دانان،  و  مجلس  این  اعضای 
بر  است.  قانونی  غیر  آن  فعالیت 
اساس مکتوبی که کاپی آن به دست 
روزنامه ۸صبح رسیده، مجلس نماینده گان افغانستان به تاریخ 
۱۵ اسد سال جاری با اکثریت آرا بودجه شش نهاد تازه تاسیس 
از جمله وزارت دولت در امور صلح را تایید نکرده است. اما با 
آن هم مسووالن این وزارت می گویند که فعالیت های این نهاد به 
صورت رسمی آغاز شده و در تالش اند این فعالیت را به سرتاسر 

افغانستان گسترش دهند. 
بودجه  وزارت دولت  به ۸صبح رسیده،  اطالعاتی که  اساس  بر 
اما  اجرا می شود.  کود ۹۱  از  و  مستقل  گونه  به  امور صلح  در 
حاالت  در  تنها  کود ۹۱  از  استفاده  که  می گویند  حقوق دانان 
با آن که بودجه این  اوپراتیفی مجاز است.  یا مسایل  اضطرار و 
وزارت از سوی مجلس نماینده گان تایید نشده اما این نهاد در 
ساحه شهر نو کابل دفترهای اداری ایجاد کرده و شمار زیادی 
از کارمندانش را استخدام کرده است. هم چنان کارمندان والیتی 
این نهاد در ۳۳ والیت دیگر افغانستان یا استخدام شده اند و یا  

هم در حال استخدام اند.
پنج نهاد دیگر نیز در سندی که به دسترس ۸صبح قرار گرفته از 
جمله نهادهایی اند که مجلس نماینده گان بودجه شان را رد کرده 
است، مجلس نماینده گان عالوه بر بودجه وزارت دولت در امور 
صلح، بودجه نهادهایی هم چون وزارت دولت در امور شهدا، اداره ی 
تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، اداره امتحانات ملی 
کانکور وزارت تحصیالت عالی، اداره ی نفت و گاز و اداره ثبت و 

احوال نفوس را رد کرده است.
رییس جمهور غنی، سال گذشته این نهادها را از بدنه وزار ت های 
کار و امور اجتماعی، معارف، تحصیالت عالی، معدن و احصاییه و 
معلومات جدا و به عنوان اداره ها و وزارت های جدید ایجاد کرد. 
بودجه مستقل  ارگان ها  این  برای  رییس جمهور  این،  بر  افزون 
اختصاص داد و در بودجه ملی نیز آن را گنجانید. در این میان، 
وزارت تازه تاسیس دولت در امور صلح  از لحاظ تشکیالت و واحد 

بودجه ای مستقل است. 
مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  منشی  کبرزانی،  سیدعظیم 

با آن که تنها ۱۰ روز دیگر به برگزاری  
باقی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مستقل  کمیسیون  است،  مانده 
الزم  آماده گی  هم  هنوز  انتخابات 
ششم  انتخابات  برگزاری  برای  را 
بر روند  ناظر  نهادهای  ندارد.  میزان 
انتخابات و نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری با ابراز این مطلب می گویند، 
کارکرد این کمیسیون از نظر »تخنیکی، مدیریتی و استقالل«، 
تا کنون برای آنان رضایت بخش نبوده است. آنان از کمیسیون 
مستقل انتخابات می خواهند، از آماده گی های الزم این کمیسیون 
آن،  کامل  استقاللیت  حفظ  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای 

اطمینان بدهد. 
آماده گی های  از  انتقاد  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
کمیسیون مستقل انتخابات می گویند، در صورتی که نگرانی و 
بی اعتمادی آنان نسبت به برگزاری انتخابات برطرف نشود، میزان 
روند  در  کندی  یافت.  خواهد  کاهش  رأی دهنده گان  اشتراک 
انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز رأی دهی، تکمیل نشدن 
استخدام کارمندان موقت روز رأی دهی و آماده سازی آنان برای 
کارهای اجرایی روز رأی دهی از نگرانی های عمده نهادهای ناظر و 

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. 
محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی »امنیت و عدالت« 
به رهبری رحمت اهلل نبیل روز دوشنبه، ۲۵ سنبله در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت، کمیسیون مستقل انتخابات از نظر مدیریت 
با چالش های فراوانی روبه رو است و در صورتی که این چالش ها 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نشود،  برطرف  آن  معّین  زمان  در 
آن چنانی که الزم است برگزار نخواهد شد. آقای کیانی گفت، 
کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون نتوانسته کارمندان موقت 
روز رأی دهی را استخدام کند. آقای کیانی هم چنان خاطرنشان 
ساخت، کندی کار کمیسیون انتخابات در استخدام کارمندان 
آنان آموزش های الزم را فرانگیرند و  موقت سبب می شود که 
در نهایت سبب نارسایی هایی در روز رأی دهی شوند. هم چنان 
مواد  انتقال  روند  می گویند،  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
حساس انتخاباتی از کابل به دفترهای والیتی کمیسیون مستقل 
انتخابات تا کنون تکمیل نشده است. حبیب اهلل شینواری، مسوول 
برنامه های بنیاد انتخابات افغانستان )ایتوا( گفت: »یافته های ما 
نشان می دهد که هنوز هم مواد حساس انتخابات دست کم به 
او، این امر سبب  انتقال نیافته است.« به سخن  هشت والیت 
می شود که روند انتقال این مواد به مراکز رأی دهی در ولسوالی ها 

با تاخیر مواجه شود. 
کمیسیون  انتخابات،  تقویم  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
مستقل انتخابات مکلف بود روند انتقال مواد حساس را از کابل 
به دفترهای والیتی این کمیسیون چهار روز پیش در ۲۲ سنبله 
تکمیل کند. هم چنان بر اساس تقویم انتخابات، روند انتقال این 
مواد از دفترهای والیتی به مراکز رأی دهی در ۲۲ سنبله آغاز 

می شد. 

انتقال مواد انتخاباتی به والیات تکمیل شده است
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات اما می گویند، روند انتقال 
مواد حساس انتخابات از دفتر مرکزی به دفترهای والیتی در ۲۲ 

او زمانی که بحث تشکیل یک اداره مربوط شورای ملی شود، 
تصویب بودجه آن نیز مربوط این شورا می شود. اکنون که بودجه 
نهاد توسط اعضای مجلس نماینده گان رد شده، حکومت  این 

صالحیت تعیین وجه مالی آن  را نیز ندارد. 
از سویی هم، این حقوق دان تصریح می کند که رییس جمهور 
صالحیت تخصیص بودجه وزارت خانه ها را از کد احتیاطی »۹۱« 
ندارد. او استدالل کرد که از کد ۹۱ در صورتی  استفاده می شود 
که در قانون بودجه ملی پیش بینی نشده باشد. او خاطرنشان کرد 
که رییس جمهور تنها در مواردی چون حالت اضطرار و مسایل 

اوپراتیفی از کد ۹۱ می تواند استفاده کند. 
در همین حال ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح 

هنوز هم نامزدان ریاست جمهوری را اطمینان نداده است که این 
دستگاه ها آرای تکراری را شناسایی خواهند کرد. آقای تمنا افزود: 
»در صورتی که بحث استفاده از بیومتریک پیش از انتخابات حل 
نشود، نامزدان با اطمینان کامل به سوی انتخابات نخواهند رفت 
و در نتیجه میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو کاهش 

خواهد یافت.«
مسووالن  جمهوری،  ریاست  نامزدان  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون مستقل انتخابات، نماینده گان احزاب سیاسی و نماینده 
شرکت »درمالوگ« آلمانی در یک بررسی مشترک دریافتند که 
انگشت نگاری که قرار است برای ثبت مشخصات  دستگاه های 
رأی دهنده گان در ششم میزان استفاده شود، ظرفیت شناسایی 

و جلوگیری از آرای تکراری را ندارد. 
توافق نامه سه جانبه احزاب سیاسی،  بر اساس یک  از آن،  پس 
نماینده ی شرکت درمالوگ و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم 
گرفته شد که یک نرم افزار جدید در سیستم مرکزی کمیسیون 
مستقل انتخابات نصب شود تا از آرای تکراری جلوگیری کند؛ 
زیرا نماینده شرکت درامالوگ خاطرنشان ساخته است که این 
دستگاه ها نمی تواند چهره و شست رأی دهنده گان را شناسایی و 

از تکرار آن پیش گیری کند. 
رییس دسته انتخاباتی »تدبیر و توسعه« هم چنان از چاپ برگه های 
اضافی برای انتخابات ششم میزان انتقاد کرد و کمیسیون مستقل 
انتخابات را مکلف به پاسخ گویی در برابر هر برگه اضافی دانست. 
فرامرز تمنا، نامزد ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات 
خواست از سوء استفاده این برگه ها و یا پرکردن صندوق های 
رأی به نفع نامزدان مشخص جلوگیری کند. آقای تمنا در حالی 
از سوءاستفاده شدن برگه های رأی دهی نگرانی اش را ابراز کرده 
است که کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ششم میزان 
حدود یک ونیم میلیون برگه رأی دهی اضافی چاپ کرده است. 
حبیب رحمان ننگ، رییس عمومی دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات از این پیش دلیل چاپ این برگه های اضافی با »تدابیر 
احتیاطی« عنوان کرده و گفته است که تالش خواهد شد از این 

برگه ها سوء استفاده صورت نگیرد.
استقاللیت  انتخابات هم چنان در بحث  روند  بر  ناظر  نهادهای 
کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که هرچند نامزدان به توافق 
کرده اند،  گزینش  را  انتخابات  کمیسیون های  اعضای  هم دیگر 
از فیلتر ارگ ریاست جمهوری عبور کرده است.  اما این اعضا 

می گوید که به گونه ی رسمی این وزارت فعالیت دارد و هم چنان 
این وزارت تالش دارد تا فعالیت هایش را توسعه دهد. او ادامه داد 
که این وزارت تاکنون در سطح والیت ها، دفترهای اداری نداشته 
است، از این رو پالن دارد تا برای گسترش فعالیت هایش در سطح 

والیات دفترهایی ایجاد و کارمندانی را استخدام کند. 
مورد  در  امور صلح  در  دولت  وزارت  دیگر، سخنگوی  از سوی 
بودجه این نهاد می گوید که بودجه این وزارت تحت بودجه ملی 
از سوی پارلمان تأیید شده و از آن استفاده می کند. این در حالی 
است که اعضای مجلس نماینده گان تأکید کرده اند که این مجلس 
بودجه وزارت ها و اداره های نوتأسیس چون وزارت دولت در امور 

صلح را رد کرده اند. 

نماینده گان، روز دوشنبه، ۲۵ سنبله در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت که بودجه نهادهای نوتأسیس، از بودجه وسط سال کشیده 
اعضای مجلس  فیصله  اساس  بر  که  افزود  او  است.  رد شده  و 
نماینده گان، این نهادها به وزارت های مربوطه اش رجعت داده شد 
تا در چوکات همان وزارت فعالیت کنند. از سوی دیگر این عضو 
مجلس نماینده گان از فعالیت »غیر قانونی« وزارت دولت در امور 
صلح به شدت انتقاد می  کند و می گوید که این اداره اکنون بدون 
تأیید اعضای مجلس نماینده گان به فعالیت  های ش ادامه می دهد 
و عالوه بر آن کارمند جدید نیز استخدام کرده است. او گفت: 
»وزارت دولت در امور صلح حیثیت یک اداره مستقل را دارد و  
بودجه آن مستقل است.« به گفته آقای کبرزانی، نهادهایی از این 
دست، باید اول از پارلمان رأی بگیرند و در غیر آن فعالیت شان 

خالف قانون است.
مالیه  وزارت  سخنگوی  مسجدی،  شمروزخان  حال  همین  در 
می گوید که شماری از اداره های مستقلی که توسط رییس جمهور 
ایجاد شده بود، بودجه آن ها از سوی شورای ملی تصویب نشده و 
این اداره ها اکنون در وزارت های مربوط فعالیت می کنند، زیرا به 
گفته او این اداره ها به عنوان یک واحد اداری مستقل از سوی این 

مجلس به رسمیت شناخته نشده  است.
از سوی دیگر، او در مورد بودجه وزارت دولت در امور صلح گفت 
که بر اساس حکم رییس جمهور، بودجه این نهاد از کود های »۹۱ 
و ۹۲« اختصاص داده شده است. او گفت: »در هم آهنگی با مقام 
ریاست جمهوری یک مقدار پول از مصارف متفرقه شورای عالی 
صلح را در کود احتیاط اضافه شد که تقریباً ۵۷۰ میلیون افغانی 

می شود و از کود احتیاط به این ریاست پول داده می شود. «
در همین حال وحید فرزه ای، عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان 
ملی   شورای  صالحیت های  از  را  اداری  مستقل  واحد  تشکیل 
اساسی  قانون  اساس  بر  رییس جمهور  که  می گوید  و  می داند 
رییس  او  گفته  به  ندارد.  را  اداره ها  چنین  ایجاد  صالحیت 
جمهور صالحیت دارد تا تشکیل یک واحد اداری را به شورای 
ملی پیشنهاد کند و این از صالحیت های شورای ملی است که 
این عضو  تأیید می کند.  یا  و  رد  را  پیشنهاد شده  اداری  واحد 
اتحادیه حقوق دانان استدالل کرد که بر اساس ماده ۹۰ قانون 
اساسی کشور، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا لغو یک اداره، 
از صالحیت های شورای ملی است از این رو هیچ نهاد دیگری 

صالحیت ایجاد و یا لغو یک نهاد مستقل را ندارد.
 بر این اساس، آقای فرزه ای ایجاد وزارت دولت در امور صلح را 
خالف قانون اساسی می داند. او گفت که این وزارت بر خالف 
سخن  به  است.  شده  ایجاد  »وزارت خانه ها«  یا  مرکزی  ادارات 

سنبله تکمیل شده است و روند انتقال آن به مراکز رأی دهی پس 
از اطمینان دهی نهادهای امنیتی آغاز خواهد شد. 

میرزامحمد حق پرست، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات 
در پیوند به استخدام کارمندان موقت روز رأی دهی می گوید که 
استخدام کارمندان موقت برای ششم میزان ۷۰ درصد تکمیل 
شده است و این روند به زودی ۱۰۰ درصد تکمیل خواهد شد. 
این درحالی است که الیحه »استخدام کارکنان موقت انتخاباتی« 
کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف دانسته تا روند استخدام 
برگزاری  از  پیش  روز  حدود ۱۴  را  موقتش  کارمندان  همه ی 
انتخابات ریاست جمهوری، تکمیل کند. در بند )الف( ماده سوم 
این الیحه آمده است: »کارکنان موقت روز انتخابات به مدت حد 
اقل دو هفته و حد اکثر یک ماه استخدام گردیده و این کارکنان 
مراکز و محالت رأی دهی و شمارش آرا را تشکیل می دهند.« 
اکنون اما که تنها ۱۰ روز دیگر به روز رأی دهی باقی مانده است، 

این روند تکمیل نشده است. 
از سویی هم، عطامحمد نور، رییس شورای اجرایی حزب جمعیت 
اسالمی افغانستان روز گذشته در دیدار با نیکالس کی، سفیر 
ملکی ناتو در افغانستان، جنرال بروتس فرمانده نیروهای حمایت 
قاطع در شمال و گریگوری بلیدیان معاون قنسلگری آلمان در 
بلخ گفته است که در پیوند به برگزاری انتخابات شفاف نگران 
است و احتمال بحرانی شدن انتخابات ششم میزان نیز وجود دارد. 

بی اعتمادی نامزدان
افزون بر نگرانی ها از آماده گی کمیسیون مستقل انتخابات برای 
نامزدان  میزان،  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
دستگاه های  انتقال  می گویند،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انگشت نگاری به دفترهای والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
ناظر،  نهادهای  و  نامزدان  سوی  از  آن  مجدد  بررسی  بدون 
چگونه گی مدیریت برگه های اضافی رأی و جلوگیری دستگاه های 
انگشت نگاری از آرای تکراری در انتخابات ریاست جمهوری از 
مواردی است که آنان را نسبت به برگزاری یک انتخابات شفاف 

بی اعتماد ساخته است. 
فرامرز تمنا، رییس دسته ی انتخاباتی »تدبیر و توسعه« می گوید، 
پس از اثبات این که دستگاه های انگشت نگاری ظرفیت الزم برای 
جلوگیری از آرای تقلبی را ندارد، به دفترهای والیتی کمیسیون 
مستقل انتخابات فرستاده شده و کمیسیون مستقل انتخابات 

اعضایمجلسنمایندهگان:
»وزارت دولت در امور صلح« غیر قانونی است

نامزدانوناظران:
کمیسیون مستقل انتخابات آماده برگزاری 
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وکیل مدافع زمان احمدی، زندانی 
می گوید  ارتداد  به  محکوم 
بر  مبنی  آنان  اعتراض  که 
استیناف خواهی  درخواست 
نظرخواهی  تجدید  کمیته  به 
لوی سارنوالی رسیده و قرار است 
این کمیته به زودی در مورد آن 
تصمیم بگیرد. گفته می شود که 
نظرخواهی،  نظر کمیته تجدید  بودن  در صورت مثبت 
این درخواستی پس از تسلیم دهی به ریاست تحریرات و 
داراالنشای لوی سارنوالی، به استره محکمه فرستاده خواهد 

شد.
علی مدد حکیمی، وکیل مدافع زمان احمدی روز دوشنبه، 
۲۵ سنبله در گفت وگویی با روزنامه ۸صبح افزود، کمیته 
که  است  کرده  تعهد  لوی سارنوالی  نظرخواهی  تجدید 
چهارشنبه، ۲۷ سنبله تصمیم شان را در مورد درخواست 
استیناف خواهی آنان مشخص کند. وی ابراز امیدواری کرد 
با توجه به دالیل درج شده در این اعتراض، بتواند  که 
زمینه را برای برگزاری محکمه استیناف فراهم سازد. آقای 
حکیمی افزود که این اعتراض پس از ارزیابی بورد مشاوران 
لوی سارنوالی، در اختیار کمیته تجدید نظرخواهی قرار 

گرفته است. 
در همین حال، مسووالن در لوی سارنوالی تأیید می کنند 
که اعتراض زمان احمدی به کمیته تجدید نظرخواهی 
سخنگوی  رسولی،  جمشید  است.  رسیده  اداره  این 
از دریافت درخواستی  آنان پس  افزود که  لوی سارنوالی 
برای  لوی سارنوال  و هدایت  احمدی  زمان  مدافع  وکیل 
تجدید  فرایند  مطابق  را  درخواستی  آن،  نظر  تجدید 
کمیته  به  مشاورین،  بورد  ارزیابی  از  پس  و  نظرخواهی 

تجدید نظرخواهی فرستاده اند.
وکیل مدافع زمان احمدی دو هفته پیش درخواستی اش 
برای تجدید نظرخواهی را به لوی سارنوالی تسلیم کرد. وی 
پیش از این گفته بود که درخواستی  مبنی بر تجدیدنظر 
پرونده مؤکلش را پس از »درج دالیل شرعی و قانونی«، 
به لوی سارنوالی می فرستد. به گفته وی، حکم حبس ۲۰ 
سال »در غیاب مؤکلش و بدون حضور وکیل مدافع« برای 

تا کنون سه هزار و ۹۲۲ نفر در این فراخوان امضا کرده اند.
پیش از این نیز شمار زیادی از مشترکان در رسانه های 
اجتماعی از حکومت خواسته بودند که زمینه رهایی زمان 
اکبر،  شهرزاد  که  است  گفتنی   کند.  فراهم  را  احمدی 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در توییتی، از 
پیگیری پرونده زمان احمدی خبر داده بود. وی در صفحه 
توییترش نوشته  است: »همکاران ما برای مستندسازی 
پرونده با آقای احمدی و همه مقامات ذی ربط مصاحبه 
کرده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از وکالی آقای 
احمدی پشتی بانی فنی ارائه کرده است و ما نامه رسمی به 

برگزاری  به  روز  ده  آن که  با 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
اما  است،  مانده  باقی  کشور 
مراکز  از  نیمی  به  نزدیک 
غربی  والیت های  در  رای دهی 
افغانستان بنا بر تهدیدات امنیتی 
نمی توانند  مردم  و  است  مسدود 
برای اشتراک در روز انتخابات به 

پای صندوق های رای  بروند.  
مسوول  و  بادغیس  و  فراه  غور،  والیان  گفته های  بر  بنا 
کمیسیون  انتخابات هرات، از مجموع ۷۷۸ مرکز رای دهی 
در والیت های غربی ۳۱۳ مرکز رای دهی در روز انتخابات 
مرکز  این حساب ۴6۵  با  است.  مسدود  مردم  روی  به 
رای دهی در این والیت ها پذیرای مردم در روز رای دهی 

خواهد بود.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( هم اعالم کرده که 
نبود امنیت در ولسوالی ها و مناطق دور دست، سبب شده 
زیر سوال  انتخابات  شفافیت  اصل  و  عمومیت  اصل  که 
برود. به گفته ی این نهاد ، کاهش سطح دسترسی مردم به 
صندوق های رای دهی، شکست دموکراسی تعبیر می شود.

 با آن که والیان والیت های غربی از راه اندازی عملیات های 
زمینه ی  فراهم سازی  و  طالبان  مواضع  بر  گسترده 
دسترسی بیش تر و بهتر به انتخابات خبر می دهند، اما 
تهدیدات  رو  پیش  روزهای  در  که  دارد  وجود  آن  بیم 
هم  دسترسی  میزان  همین  به  و  یابد  افزایش  امنیتی 

کاهش یابد. 

نشست مشترک خبری والیان زون غرب
والیان والیت های غربی افغانستان در یک نشست خبری 
از  نیمی  به  نزدیک  بودن  مسدود  از  هرات  والیت  در 
به گفته ی  دادند.  این والیت ها خبر  رای دهی در  مراکز 
از  زیادی  شمار  که  شده  سبب  امنیتی  تهدیدات  آنان، 
ساکنان مناطق دور و نزدیک والیت های هرات، غور، فراه 
رای دهی  روند  در  انتخابات  برگزاری  روز  در  بادغیس  و 

شرکت کرده نتوانند. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، به خبرنگاران گفت که 
تمامی برنامه های دولت در راستای برگزاری انتخابات در 
حال اجرا است، اما تهدیدات امنیتی در برخی از مناطق 
دوردست امکان دارد سبب ممانعت مردم از اشتراک در 
انتخابات شود. با آن که آقای رحیمی از شمار دقیق مراکز 
اما داوود  این والیت سخن نگفت،  مسدود رای دهی در 
صدیق زاد، رییس کمیسیون انتخابات هرات، به روزنامه ی 
از مجموع ۳۰۰ مرکز رای دهی در  ۸صبح می گوید که 
این والیت، ۳۲ مرکز به روی مردم مسدود است. آقای 

ناامنی در مناطق زیر کنترل شان، با مسدود کردن مراکز 
انتخابات  در  شرکت  از  را  مردم  دست  عماًل  رای دهی، 

بسته اند. 
در والیت غور هم داستان به همین شکل است. آن طور 
که گزارش شده، بیش تر از نیمی از مراکز رای دهی در این 

والیت هم مسدود است. 
غالم ناصر خاضع، والی غور، به روزنامه ی ۸صبح می گوید 
از مجموع ۱۸۱ مرکز رای دهی، تنها ۱۰۹ مرکز به  که 
روی مردم باز است. آقای خاضع می افزاید که در مجموع 
برگزاری انتخابات در ۷۲ مرکز رای دهی »ناممکن« است. 
به گفته ی آقای خاضع، این مراکز در ساحات زیر کنترل 
انتخابات در آن ها  طالبان مسلح است و تصور برگزاری 

سخت است. 
ولسوالی های دولینه، چهارسده و تولک والیت غور جزء 
مناطقی است که حاکمیت دولت در آن ها کم تر است و 
این  تنها در »مراکز«  انتخابات  آقای خاضع،  به گفته ی 
سه ولسوالی و روستاهای نزدیک به آن ها برگزار می شود.

آغاز عملیات گسترده  نظامی
صحبت از مسدود بودن شمار زیادی از مراکز رای دهی در 
والیت های غربی افغانستان در حالی مطرح می شود که 
طی دو روز گذشته، والیان والیت های غربی افغانستان با 
حضور در هرات و اشتراک در جلسه های مشترک امنیتی 
راه اندازی عملیات  نظامیان داخلی و خارجی، در پی  با 

وی صادر شده است.

تعدد وکالی مدافع
قضیه زمان احمدی اما پس از رسانه ای شدن، بُعد تازه ای 
گرفته است. گفته می شود به تازه گی، وی زهرا سپهر، از 
وکالی فعال حقوق مدنی را به عنوان وکیل مدافع خود 
برای بررسی پرونده اش انتخاب کرده است؛ موضوعی که 
آقای احمدی آن را تایید می کند. این در حالی است که 
امور  وی،  مدافع  وکیل  عنوان  به  نیز  حکیمی  علی مدد 

دوسیه او در سارنوالی را به پیش می برد. 
زمان  شدن  محکوم  موضوع  شدن  رسانه ای  با  هم زمان 
محکمه  به  دست رسی  بدون  ارتداد  جرم  به  احمدی 
استیناف، شمار زیادی از وکالی مدافع خواستار پیش برد 
پرونده وی شده اند. هرچند گفته می شود وجود وکالی 
مدافع متعدد برای ایجاد سرعت عمل در پی گیری پرونده 
مجاز است، اما علی مدد حکیمی از تعدد وکالی مدافع 
نگرانی می کند.  ابراز  احمدی  زمان  پرونده  پی گیری  در 
وی می گوید که احتمال دارد بیش تر اشخاص در جریان 

پی گیری پرونده زمان احمدی، سود ببرند. 
در همین حال زهرا سپهر، وکیل مدافع که در روزهای 
اخیر از سوی زمان احمدی انتخاب شده، می گوید که وی 
بر اساس خواست آشنایان و با تاییدی او، وارد پرونده وی 
شده است. او افزود که تالش کرده است روند پی گیری 
این دوسیه را در همکاری علی مدد حکیمی به پیش ببرد، 
اما هنوز موفق به این کار نشده است. وی تایید کرد که 
روند درخواستی زمان احمدی برای تجدید نظر پرونده اش 
را از نزدیک ارزیابی می کند. بانو سپهر ابراز امیدواری کرد 
که بتوانند این پرونده را به زودی طی مراحل کنند و با 
توجه به اظهارات جدید زمان احمدی، روی فرمان عفو 

نیز کار کنند. 
تالش ها برای تجدید نظرخواهی در پرونده زمان احمدی 
در حالی افزایش یافته است که به تازه گی، بنیاد شهمامه 
فراخوان جمع آوری امضا به نشانی حکومت را برای رهایی 
زمان احمدی در رسانه های اجتماعی به راه انداخته است. 
این بنیاد حد اکثر امضاها را پنج هزار تعیین کرده اند و از 
شهروندان خواسته  است که در این فراخوان اشتراک کنند. 

لوی سارنوالی ارسال کرده ایم که از آن ها خواسته است تا 
از درخواست آقای احمدی برای استیناف حمایت کنند.«

زمان احمدی هفت سال پیش به جرم آن چه »ارتداد و 
اهانت به مقدسات دین اسالم« از سوی محکمه ابتدایی 
شده  محکوم  تنفیذی  زندان  سال  به ۲۰  شده،  خوانده 
است. وی قرار بود یادداشتی راجع به عوامل تخریب بودای 
بامیان را در هفته نامه موعود به نشر برساند که از سوی 
سپری  بدون  وی  حکم  شد.  بازداشت  امنیتی  نیروهای 
شدن محکمه استیناف، در محکمه ابتدایی نهایی شده 

است.

صدیق زاد پیش از این گفته بود که شمار زیادی از مناطق 
ولسوالی های اوبه، ادرسکن، شیندند، پشت کوه، زیر کوه، 
گلران، فرسی و کشک کهنه زیر تهدید مستقیم طالبان 
با مسدود کردن مراکز رای دهی، مانع  آنان  قرار دارد و 

مردم از اشتراک در انتخابات می شوند.
مسدود بودن مراکز رای دهی در فراه، غور و بادغیس 

مسوول  گفته های  بر  بنا  هم  فراه  والیت  در  وضعیت 
درجه یک این والیت، تعریف چندانی ندارد. عبدالجبار 
ثابت، والی فراه که در نشست خبری حضور داشت، به 
از مجموع ۲۲۴ مرکز رای دهی  روزنامه نگاران گفت که 
در این والیت، 6۳ مرکز فعال و ۱6۱ مرکز رای دهی غیر 
فعال است. به گفته ی آقای ثابت، اکثر مراکز مسدود در 

ولسوالی های ناامن والیت فراه قرار دارد.
بر بنیاد گزارش ها، ولسوالی های بکواه، شیب کوه، گلستان، 
خاک سفید، پشت رود و اناردره و برخی از نواحی مختلف 
در شهر فراه اخیراً به شدت ناامن شده است. طالبان در 
عملیات های  راه اندازی  با  ولسوالی ها  این  مناطق  اکثر 

گوناگون، علیه دولت شاخ و شانه می کشند.
در والیت بادغیس در مجموع ۷۳ مرکز رای دهی وجود 
دارد که از این میان ۴۸ مرکز آن مسدود است ـ بیش 

از نیمی از مراکز.
پای  رد  که  می گوید  بادغیس،  والی  ملکزی،  عبدالغفور 
طالبان پاکستانی در ولسوالی های آب کمری و باالمرغاب 
این والیت دیده شده است. به گفته ی وی، آنان با ایجاد 

وسیع علیه مواضع طالبان هستند.
آن طور که عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می گوید، در 
روزهای آینده با راه اندازی عملیات گسترده علیه طالبان، 
امن خود  مناطق  از  و  ربوده شده  آنان  از  خواب خوش 

متواری خواهند شد.

اصل عمومیت و شفافیت انتخابات
با تمام این ها اما مسووالن تیفا در هرات به این باوراند که 
نبود امنیت سبب شده که در کل اصل عمومیت و اصل 
شفافیت انتخابات در والیت های زون غرب افغانستان زیر 

سوال برود. 
به  هرات،  در  تیفا  والیتی  مسوول  احمدیار،  احمد شهیر 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که بیم افزایش شمار مناطق 
ناامن در روزهای آینده پررنگ تر است. به گفته ی آقای 
از  خیلی  پارلمانی،  گذشته ی  انتخابات  در  احمدیار، 
ساکنان مناطق دور و نزدیک ولسوالی ها در والیت های 
غربی کشور نتوانستند به صورت آزاد در انتخابات اشتراک 
برقراری  به  موظف  دولت  که  می کند  تاکید  او  کنند. 
امنیت، حداقل در روز انتخابات است تا از این درک مردم 

بتوانند آزادانه در این روند ملی اشتراک کنند. 
گفتنی است که طالبان بارها با حضور در رسانه ها گفته اند 
که علیه انتخابات دست از هیچ تالشی بر نمی دارند. با این 
وصف دیده شود که دوئل دولت و طالبان در ده روز مانده 
به انتخابات چطور انجام می یابد و برنده ی میدان کیست.

تکلیف درخواست تجدید نظر 
زمان احمدی به زودی مشخص 

می شود حسیببهش

سیدحسنحسینی
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سالیازدهم برشنا  شرکت  در  مسووالن 
برق  قطع  که  می گویند 
پایه های  تخریب  و  وارداتی 
را  هنگفتی  ضررهای  برق، 
کرده  وارد  شرکت  این  به 
که  می شود  روز  سه  است. 
از  وارداتی  برق  لین های 
افغانستان قطع است و این  کشورهای همسایه به 
موضوع ضررهای بسیاری را برای برشنا و همین طور 
صنعت کاران و باشنده گان کشور در پی آورده است. 
همین طور بی برقی باعث شده که خدمات آبرسانی 
در والیت بغالن به صورت کامل قطع شود و عرضه 
این خدمات در ده والیت دیگر به شمول کابل تا ۵۰ 

درصد کاهش یابد. 
مسووالن شرکت برشنا می گویند که تخریب پایه های 
برق، قطع لین و هزینه بلند تولید برق حرارتی در 
یک سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون افغانی خساره 
به این شرکت وارد کرده است. در حال حاضر نیز 
شرکت برشنا ناگزیر است که در هر شب به خاطر 
تولید برق حرارتی، بیش از یک میلیون افغانی ضرر 

ببیند. 
امان اهلل غالب، رییس عمومی شرکت برق افغانستان 
)برشنا( می گوید، این شرکت هم اکنون در کنار تولید 
برق از منابع آبی، کمبود برق کابل را با استفاده از 
جنراتورهای بزرگ دیزلی تامین می کند که این کار 
به گفته وی، برای شرکت برشنا بسیار پرهزینه است.

شهر کابل به ۴۰۰ میگاوات برق ضرورت دارد. در پی 
قطع لین برق وارداتی در والیت های کندز و بغالن، 
کابل با کمبود برق مواجه شده است. با قطع شدن 
برق وارداتی اکنون نیروگاه های داخلی فقط قادر به 
تامین ۷۷ میگاوات برق برای شهر کابل هستند و این 
به معنای قطع برق در بیش تر قسمت های شهر است. 
این حال رییس عمومی شرکت برشنا می گوید  با 
خانه های  تنویر  برای  آن ها  حاضر  حال  در  که 
مشترکان شان در هر شبانه روز و برای پنج ساعت ۵۰ 
میگاوات برق حرارتی را با استفاده از جنراتورها تولید 
می کند. برق تولید شده از این آدرس در هر کیلووات 
حدود ۱۴ افغانی برای برشنا هزینه بر می دارد، اما این 
شرکت آن را حد اوسط ۷ افغانی به فروش می رساند. 
معلومات  برشنا  شرکت  مسووالن  که  طوری  آن 
برق  کیلووات  تولید ۵۰ هزار  می دهند، هر ساعت 
حرارتی ۷۰۰ هزار افغانی هزینه در بردارد و در هر 
پنج ساعت در یک شبانه روز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
امان اهلل  می گذارد.  برشنا  روی دست  هزینه  افغانی 
غالب، رییس عمومی برشنا، گفت که این شرکت 
تنها قادر است که نصف این پول را پس از فروش 

برق به دست آورد و متباقی آن را باید ضرر بکشد.
این در حالی ا ست که افغانستان نزدیک به ۷۰ درصد 
برق مورد نیازش را از ترکمنستان، ایران، تاجیکستان 
و اوزبیکستان وارد می کند و نزدیک به ۳۰ درصد برق 

مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین می شود. 
با این حال قطع برق و عدم استفاده دولت افغانستان 
پیامد  هیچ گونه  حاضر  حال  در  وارداتی،  برق  از 

اقتصادی برای برشنا در پی ندارد. 
تا دو سال قبل در صورتی که برق های وارداتی از 
کشورهای اوزبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به 
دلیل تخریب پایه های برق و یا به هر دلیل دیگری 
قطع می شد، شرکت برق افغانستان، برشنا، مکلف بود 
که جریمه آن را بپردازد، اما در طی دو سال گذشته 
این جریمه ها از بین برده شده و مطابق به قرارداد 
جدید، شرکت برشنا مکلف نیست که در پی تخریب 
پایه ها و عدم استفاده از برق وارداتی، پولی را بپردازد.

اما امان اهلل غالب، رییس عمومی شرکت برشنا، گفت 
که در پی تخریب مداوم پایه های برق و عدم استفاده 
افغانستان  به  برق  صادر کننده  کشورهای  آن ها،  از 
شرایط کنونی را قبول ندارند و تاکید می ورزند که 
باید در صورت قطع برق، جریمه آن توسط شرکت 
برشنا پرداخته شود. او در ادامه افزود که در قرارداد 
کشورهای  پلخمری،  شهر  برای  برق  خرید  جدید 
صادر کننده برق، این موضوع را یکی از پیش شرط ها 

قرار داده است. 
هزینه تخریب پایه های برق

مسووالن در شرکت برشنا می گویند تنها از آغاز سال 
جاری تا کنون حدود ۱۰۰ بار لین برق در کشور قطع 
و چهار پایه برق تخریب شده است. به گفته مسووالن 
برشنا، ۴ بار لین برق در والیت ننگرهار، بیش از ۳۰ 

ارایه  از جنراتورها  استفاده  با  را  خدمات آب رسانی 
کند، اما به گفته وی، این کار بسیار پرهزینه است و 
ظرفیت جنراتورها نیز محدود می باشد. او از شرکت 
برشنا خواست که این اداره را در قسمت برق رسانی 

در اولویت قرار دهد.  

کابل، شهر جنراتورها 

با همه ی این ها وقتی این روزها از کنار بسیاری از 
خیابان های شهر کابل رد شوید، صدای جنراتورها که 
در مقابل بسیاری از دکان ها و مغازه ها روشن است، 
به گوش می رسد و آلوده گی پخش می کند. به عبارت 
دیگر، این روزها و شب ها تنها جنراتورها است که 
به جنگ بی برقی و تاریکی می رود. به نظر می رسد 
که وابسته گی کار  و بازار و نیازهای زنده گی در عصر 
تکنولوژی، مردم را مجبور کرده تا صدای آزاردهنده 
و دودهای غلیظ و دیگر دشواری های جنراتورداری را 

تحمل کنند اما بدون برق نباشند. 
خصوص  به  افغانستان  بزرگ  شهرهای  ساکنان 
پایتخت در ده سال گذشته برق نسبتاً خوبی داشتند 
و استفاده از وسایل الکترونیک در بین مردم عام شد، 
اما حاال که برق نیست، مردم با دشواری های زیادی 
مواجه شده اند. بیش تر باشنده گان این شهر این روزها 
تجربه های تلخ بی برقی را قصه می کنند و شبکه های 

اجتماعی هم پر است از شکایت ها در این مورد. 

چشم انداز مبهم 
شرکت برشنا دو روز قبل اعالم کرد که برق کابل و 

بار تا کنون لین برق در والیت میدان وردک و 6۰ بار 
لین برق در والیت هلمند قطع و ۴ پایه ی برق نیز در 
این والیت تخریب شده است. هم چنان مشکل قطع 
لین و تخریب پایه های برق در والیت های بغالن و 

کندز نیز در جریان سال جاری اتفاق افتاده است. 
تخریب  برشنا می گوید که  رییس عمومی شرکت 
هر پایه ی برق این شرکت حدود یک میلیون افغانی 
هزینه بر می دارد. قطع لین برق در هر بار نیز به گفته 
وی، صدها هزار افغانی ضرر روی دست این شرکت 

می گذارد.
امان اهلل غالب، رییس عمومی شرکت برشنا، به ۸صبح 
گفت: »تنها در یک سال گذشته در اثر قطع لین، 
تخریب پایه ها و هزینه بلند تولید برق حرارتی، ۵۰۰ 

میلیون افغانی شرکت برشنا ضرر دیده است.«

خسارات صنعت کاران
مسووالن اتاق تجارت و صنایع کشور می گویند که 
به دلیل نبود برق، فعالیت بسیاری کارخانه ها متوقف 
شده و فابریکه هایی که با برق جنراتور کار می کنند، 
مجبور اند تولیداتی را که بسیار گران تمام شده، ارزان 

بفروشند. 
جان آقا نوید، مسوول روابط عامه و سخنگوی اتاق 
تجارت و صنایع کشور، گفت که سکتور خصوصی و 
سرمایه گذاران با گذشت هر روز بیش تر ضرر می کنند 
و حکومت باید ماشین اقتصادی کشور را که در نتیجه 

قطع برق از حرکت باز مانده، دوباره فعال کند. 
و  مارکت ها  صاحبان  صنعت کاران،  کنار  در 
فروشگاه های خرد و بزرگ نیز این روزها ضررهای 
هنگفتی را متحمل می شوند. یخچال های بسیاری 
روزها  این  برق،  نبود  دلیل  به  خوراکه فروشی ها  از 
خاموش است و فروش گوشت، نوشیدنی، لبنیات و 
سایر مواد خوراکی که در یخچال نگهداری می شود، 

به گفته فروشنده گان، بسیار کاهش یافته است. 
که  گفت  لبنیات  فروشنده گان  این  از  یکی  احمد 
فروش  به  او  که  لبنیاتی  و  برق، شیر  قطع  پی  در 
می رساند، در طی دو روز گذشته فاسد شده و این 
موضوع باعث شده که او ده ها هزار افغانی ضرر ببیند. 
او از کسادی کارش در روزهای گذشته یاد کرد و 
گفت که فعال نگهداشتن یخچال های فروشگاهش 
نیاز به برق دارد و در نبود برق جنراتورهای کوچک 

نمی تواند آن ها را فعال نگه دارد.  
ریاست آب رسانی نیز می گوید در که پی قطع برق، 
به صورت  بغالن  والیت  در  آب رسانی  کار خدمات 
کامل قطع شده و در ده والیت دیگر به شمول کابل 
عرضه این خدمات تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. 
به ۸صبح  آب رسانی،  اداره  رییس  یالنی،  حمیداهلل 
گفت که در حال حاضر با آن که این اداره تالش دارد 

۱۱ والیت دیگر در پی انهدام چهار پایه برق وارداتی 
و  کندز  والیت های  در  اوزبیکستان  و  تاجیکستان 

بغالن، به صورت کامل قطع شده است. 
می گوید،  برشنا،  عمومی  رییس  غالب،  امان اهلل 
قلمرو  جزو  شده،  قطع  برق  لین  که  ساحه ای 
حاکمیت مخالفان مسلح دولت است و کارمندان این 
نهاد آماده گی کامل دارند که پس از تضمین متنفذان 

برق  لین  و  بروند  به ساحه  امنیت،  تامین  و  محل 
وارداتی اوزبیکستان را متصل سازند. او اما مشخص 
نساخت که تا چه زمانی قرار است برق کابل و ۱۱ 

والیت دیگر کشور وصل شود.
پولیس  فرماندهی  سخنگوی  رحمانی،  انعام الدین 
ولسوالی  جزو  عسقالن  »ساحه  گفت:  نیز  کندز، 
گل تپه والیت کندز است و مخالفان مسلح دولت در 
آن منطقه حاکمیت دارند. نیروهای امنیتی تالش 
دارند تا به زودی عملیاتی را در این منطقه به راه 

بیندازد، اما زمان آن مشخص نیست.«
انتقادهای سران  قطع برق کابل و ده والیت دیگر 
نیز در پی داشت. عبداهلل  را  حکومت وحدت ملی 
دوشنبه  روز  کشور،  اجراییه  رییس  عبداهلل، 
)۲۵سنبله( طالبان را مسوول قطع برق در دوازده 
در  اجرایی  رییس  خواند.  کابل  شمول  به  والیت 
فرجامین نشست شورای وزیران گفت که این اقدام 
صلح  برای  طالبان  اراده ی  به  کمکی  هیچ  طالبان 
نمی کند و هیچ مشکل این گروه را حل نخواهد کرد. 
گروه طالبان اما تا کنون در مورد تخریب پایه های 

برق ابراز نظر نکرده است.

تخریبپایههایبرق؛
بی برقی به بی آبی کشید

علیآرش



مرگ«  به  برگشت  »در  رمان 
یعقوب  داستانی  ادبیات  یگانه 
همین  بهار  در  که  است  یسنا 
نشر  به  کابل  در   )۱۳۹۸( سال 
رسیده است. رمان به فشرده گی 
نگاشته شده است. این را می توان 
در توصیف ها دید، که گاهی وقتی 
شخصیت داستان هنگام بیگاه در خانه 
آن  ادامه ی  به  نویسنده  می شود،  وارد 
جمله از روز صحبت می کند. این کار در بخش نخست 
رمان صورت گرفته و بخش های بعدی مقداری به تفصیل 

تحریر شده است. 
ترسیم  بزرگ  دایره ای  است. گویی  رمان، چندالیه  این 
شده که همان »مرگ« است و در میان آن، دایره هایی 

دیگر به ترتیب آمده اند: عشق، انتقاد، تاریخ و...
در این رمان، همه چیز واقعی است. نام اشخاص، مانند: 
البته  که  و...  شکیبا  بندعلی،  سبزعلی،  غالم حسین، 
جای ها،  نام  داردـ،  انتقادی  انگیزه ی  هم  نام ها  انتخاب 
مانند: کابل، چارراهی پنج صد فامیلی، زی فقیرشاه و...، 
سگرت  قوتی  روستایی،  چرس های  وطنی،  شراب های 
کمونیست ها،  سوی  از  تسخیرشدن   ،Seven star
بردن پسران برای تحصیل در روسیه، توصیف های بومی 
واقعی اند.  همه  خودکشی  و  انتقام  عشق،  زیستگاه،  از 
فقط یک مورد آدم به سمت اسطوره کشانده می شود: 
»کوه ها مانند دیوهای افسانه ها سیاه و سهم گین به نظر 
می رسیدند. انگار آسمان، دایره ی کوچکی از روشنایی بود 
روی شانه ی دیوها که می خواستند این روشنایی را ببرند. 
رود به اژدهایی می ماند که به شدت نَفس می کشید.« 

)یسنا، ۱۳۹۸: ۵( 
چند مورد هم مباحث فلسفی پیش می آید، مثاًل: جاهایی 
که دیدگاه یسنا در مورد مرگ مطرح می گردد: »احساس 
صدای  با  می خواستم  داشتم.  دل ریشی  و  دل شوره گی 
موج ها و احساس گنگ طبیعت پیرامونم بپیوندم و مانند 
بلند  بیفتم، صدای  عقب  به  و  بخورم  بر سخره  موجی 
)یسنا،  تکرار شوم.«  است، همین گونه  تا جهان  بکشم، 
۱۳۹۸: ۶۴( یا جاهایی که در مورد انسان سخن می گوید: 
»آدمی حفره ای است، بی آن که بداند، کم کم از اندوه پر 
می شود، سرانجام به خود نگاه می کند، می بیند حفره ای 
تهی از شادی و مملو از اندوه است.« )یسنا، ۱۳۹۸: ۹۲( 
و یا هنگامی که از حیات حرف می زند: »در فضا حلول 
کرده بودم و انگار به احساس طبیعت پیوسته بودم. به 
مرگ  و  جدایی  باهم بودن،  زنده گی،  حیات،  تنوع  فکر 

افتادم.« )یسنا، ۱۳۹۸: ۸۴(

مرگ
رمان »در برگشت به مرگ« روایت از یک مرگیدن است؛ 
مرگیدنی که از عشق سرچشمه می گیرد و با شراب و 
وضعیت ناگوار اجتماعی ادامه یافته، به بیهوده گی می رسد 
و ختم می شود. این داستان به بیهوده گی رسیدن از یک 
میانه ناگهان شروع می شود و مسیری را می پیماید که 
دوباره به همین شروع برمی گردد. در واقع تمام رمان، 
همان اتفاقی است که در صفحه ها و صحنه های نخست 
اول  یعنی  انجام می شود،  پایان  اما در  انجام شود،  باید 
داستان، همان آخرش است. نویسنده در اول رمان، بر 
از  داستان  پایان  در  که  دارد  قرار  بزرگی  سنگ  همان 
همان سنگ، خودش را به ماهیان گرداب می سپارد تا 
تکه ها تن او را به »شکیبا« برسانند. رمان، پایان بسته ای 
نشأت  رسیدن  بیهوده گی  به  از  که  خودکشی ای  دارد. 
گرفته و به بیهوده گی رسیدنی که از عشق شروع شده 
را  خواننده  از  اندیشیدن  امکان  بسته،  پایان  این  است. 
می گیرد و خوانش گر، سهمی در آفرینش ادامه ی داستان 
ندارد. همه چیز آماده شده در اختیار او گذاشته می شوند.

است  انسانی  اندوهگین  اراده ی  رمان،  این  در  مرگ 
است.  استوار  عشقی  شکست  بر  ژرف ساخت اش  که 
ارضانشده گی ای که تداوم خویش را در میل خودکشی 
میلی  نیز،  خودکشی  حامل  رماِن  این  است.  بازآفریده 
است برای بقا، اما ایرادی که می توان بر  مرگ در این رمان 
گرفت، سلب امکان ارضاشدن از قهرمان و خالصه کردن 
آن به یک معشوق است که حکایت گر عشق اسطوره ای 
است. اگر بخواهیم این عشق را با زبان خود یسنا بگوییم، 
او »برای قداست بخشی به کردار جنسی و فعل نفسانی 
خویش، هزینه های گرانی را متقبل شده است.« )یسنا، 

)۶۰ :۱۳۹۲

عشق
نویسنده  است.  تنانه گی  رمان،  این  در  از عشق  تعریف 
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هم چنان  لنین  پرسش  این 
آن  برای  ما  ا ست.  جاری 
طرزی  از  ساخته ایم،  سنتی 
در  تره کی  تا  سراج االخبار  در 
ندای  در  محمودی  و  انگار 
طرزی  وطن.  در  غبار  و  خلق 
که در صدر نشسته بود، لزومی 
نمی دید تا هراسی از دستگاه حاکم 
به دل راه دهد، پس با همان لحن تیز و تند لنینی 
پرسید: چه باید کرد؟ اما تره کی و محمودی و غبار که 
از این دستگاه دور بودند، به همان »چه می خواهیم« 
اکتفا کردند. در همان نیمه ی اول قرن بیست، بایستن 
به خواستن تغییر کرد. اگر این حکم راتب را بپذیریم 
که »خواست سویه ی ابژکتیوتر میل است«، در بایست 
شاید بتوان نشانه های اصل میل را دریافت: میل به از 
میل  نظم چیزها چنان که هستند.  ریخت  انداختن 
لنینی به تغییر بنیادی؛ به تحقق رخداد؛ رخداد مثبت 

بدیویی و چیزها چنان که باید باشند.  
با این حال، هم چه باید کرد و هم چه می خواهیم، 
زنده گی  تکوین  از  و  اند  تغییر  برای  بیانیه ای  حامل 
نوین گرامشی دم می زنند. امروز که از آن سال های 
تحقق  و  برابری  به  امید  و  و شور حیات  سرزنده گی 
عدالت به دور افتاده ایم و صرفاً میراث دار آن  خون هایی 
هستیم که هم چنان ریخته می شوند، تصورم این است 
که پرسش لنین هم چنان جاری و به جد پرسیدنی 
چندان  امروز  پرسش  این  که  افسوس  اما  ا ست؛ 
پرسنده ای ندارد. شاید به دلیل پاسخ هایی که تحمیل 
شد؛ شاید به خاطر وحشتی که در دل دشمناِن این 
پرسش برانگیخت و یا به گمان من، به سبب بی ایمانی 
به اصل پرسش و پرسیدن. به هر رو، دیگر کسی سراغ 

آن را نمی گیرد و یا جرأت طرحش را ندارد. 
پرسش امروز چنین صورتی دارد: چطور می توانیم از 
از  باشیم؟ چطور می شود حرفی  دور  به  رادیکالیسم 
انقالب اجتماعی به زبان نیاورد و هم چنان به »امید 

اجتماعی« و اصالحات روبنایی امید بست؟ 
این پرسش ها در وضعیتی طرح می شوند که تحکیم 
است؛  اعظم روشن فکران کشور  غایت  باثبات،  دولت 
غیرمنسجم  و  پراکنده  صورت  به  که  روشن فکرانی 
خود بدل به بخشی از کانون اصالحات دولت شده اند. 
اقتدار  از نویسنده گان و روشن فکران، تثبیت  جمعی 
ارزش های  پایه ی  بر  ملت سازی  هم زمان  و  دولت 
لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار را به عنوان یک اصل 
خوی  اخذ  با  عده ای  پذیرفته اند.  فکری شان  کار  در 
روشن فکری دینی، به کلی خود را از این بندوبساط 
هم چون  نیز  اندکی  شمار  و  داشته اند  نگه  دور  به 
به  و  کلی  امر  به  برابری،  حقانیت  به  راتب،  عمران 
کدام  هیچ  بدبین اند.  دست کم  یا  و  بی باور  حقیقت 
خشونت  و  فقر  و  جنگ  برابر  در  آلترناتیوی  این ها 
و  تساهل  سراسر  هست،  آن چه  ندارند.  روزافزون 
مدارا و عدم افراط و تفریط است. چه از درون نظم 
استراتژیک و سردم داران  لیبرال های مطالعات  گفتار 
رسانه ها، چه از درون دانشگاه ابن سینا و روشن فکری 
دینی و چه از درون مطالعات غرب شناسی و گرایش 
به  گرایش  آن  از  گمراه تر  و  مدرن  فلسفه ی  به  حاد 
مطالعات پست مدرن، هیچ آلترناتیو خطرناکی همانند 
آن چه لنین در چه باید کرد به میان کشیده، بیرون 

نخواهد َجست. 
آن  باید  نخست  گام  در  و  ابتدا  شرایطی،  چنین  در 
حالت  به  را  انترناسیونال  یا  و  ملی  بلندباالی  طرح 
تعلیق درآوریم و از خودمان شروع کنیم، از فرهنگ 
روشن فکری خودمان. باید به جوانان مان نشان دهیم 
که بله، هنوز هم راهی هست؛ راه میانه اما رادیکال. 
راهی میان آن چه که روشن فکری دینی قصد تبیینش 
را دارد و می خواهد به ما بفهماند که برای دوری از 
بنیادگرایی اسالمی چاره ای جز نوسازی فهم دینی و 
شاید براندازی از درون نداریم و راهی که کسانی چون 
سیاست ورزی؛  بدون  نوشتن  دادند:  نشان مان  راتب 
حتا  »من  شعار  سردادن  و  بی تکلیفی  در  نوشتن 
مسوول آن چه می نویسم نیز نیستم«. ما رگه هایی از 
این راه میانه اما رادیکال را در چپ پیر ردیابی کردیم، 
اما چپ پیر ناتوان است و قادر یا حاضر نیست خود 

را با گفتمان و وضعیت امروز 
تطبیق دهد.  

چپ  من،  گمان  به 
که  است  گرایشی   تنها 
رادیکال  اندیشه ای  از 
خرد  می کند.  نماینده گی 
اندیشه ی  اساس  انتقادی 
چپ است و این ارزش های 
آن  برای  که  است  انسانی  
چنین  می کند.  تعیین  حد 
می گوید:  باتای  که  است 
اصلی  هیچ  کمونیسم  برای 
داشته  وجود  نمی تواند 
از  فراتر  را  خود  که  باشد 
دهد.  قرار  بشری  زنده گی 
بپذیرید،  را  تعریف  این  اگر 
گمان می کنم با من هم نظر 
مطالعات  که  بود  خواهید 
غرب به ویژه فلسفه ی غرب، 
و  بشری  زنده گی  حد  اگر 
با  را  انسان ها  برابری  اصل 
خود داشته باشد، نمی تواند 
به چیزی جدای آن چه که چپ گرایان در حوزه های 

گوناگون می جویند، منتهی شود. 
در هر حال جوان ما در انتخاب آزاد است، همان طور 

که عمران راتب آزادانه عمل کرد: 
همه ی ما شاید از فلسفه ی اسالمی شروع کرده باشیم 
و برای تدقیق در مفاهیم این ترجمان به اصل متن 
مفاهیم  از  باشیم.  کرده  رجوع  یونان  فلسفه ی  یعنی 
موجود،  واحد،  ضرورت،  طبیعت،  عنصر،  ارسطویی 
هستی بالذات، جوهر، عرض، همان، غیر، پیشین، قوه، 
کمیت، کیفیت، اضافه و جنس به شکاکیت دکارتی 
کمونیسم  به  افالطون  جمهور  از  یا  و  باشیم  رسیده 
مارکسی. شاید هگل را ادامه داده باشیم و از طریق 
مارکس و انگلس و لوکزامبورگ و لنین، از جهتی به 
نانسی، آگامبن، رانسیر، بدیو و ژیژک و از جهت دیگر 
به کسانی چون موفه و الکالئو و هارت و نگری رسیده 
و  به کی یر کگور  را   ماخر  باشیم. شاید خط شالیر 
هم  شاید  باشیم.  رسانده  گادامر  و  هایدگر  سپس 
مانند راتب، کانت و اسپینوزا و نیچه را پی گرفته و 
به بنیامین و بالنشو و باتای و فروید و دریدا و دلوز 
دانش  از  محروم  اکثرمان  شاید چون  باشیم.  رسیده 
بریده بریده مطالعه کرده و هنوز  دانشگاهی هستیم، 
هم به جزئیات فلسفه ی غرب و جان کالم فیلسوفان 
دست نیافته باشیم، اما آن چه که از عمران راتب و علی 
امیری می آموزیم، به گمان من فراتر و مهم تر از خط 
مطالعاتی ما است. من به طور مستقیم این آموزه ها را 

کدگذاری کرده ام:
چنین  عشق:  این  به  پای بندی  و  دانایی  به  عشق   -
عشقی ا ست که تعهدی نیرومند را به بار می آورد. من 
شرقی ام، من مسلمان زاده ام، من در کشوری سنتی و 
عقب مانده با خشونت و فقر و جنگ هم خانه ام. اما هیچ 
کدام این واقعیت ها دلیل قوی  یا قانع کننده ای برای 

دست رد زدن به معشوقه ام یعنی فلسفه نمی شود.
انتظام  - نظم: من در کشوری که از هر گونه نظم و 
سر باز می زند و حتا نظمش خشن تر و خونین تر از 
بی نظمی شیوع  یافته است، به زنده گی ام سروسامان 
داده ام. من نظم را در عوض قانون پذیرفته ام. از همین 
رو، زمان برایم مهم است؛ مهم تر از هر امر روزمره ی 
دیگر، از هر شغل و کسبی دیگر. من زمانم را به دستم 
مطالعه ای  می افزایم.  دانایی ام  بر  روز  هر  و  گرفته ام 
منظم، دقیق و صبورانه دارم و زمانم را صرف خواندن 

و نوشتن می کنم. 
- گفت وگو: من از افهام و تفهیم، بررسی و نقد، نشست 
و گردهمایی هراسی ندارم. همواره نقد می شوم و نقد 

می کنم. می فهمم و به فهمیدن می بالم. 
نیز  را  پیشنهادی من  آموزه ی  آموزه، دو  این سه  به 

بیفزایید: 
- برابری: من از جان و دل به مفهوم افالطونی عدالت 
را  فکری ام  پروژه های  افق  برابری  تحقق  باورمندم. 
پراکسیس  به  دلیل  همین  به  و  می دهد  تشکیل 
لنینی، به اتحاد نظریه و عمل، به نابودی مرز میان امر 
خصوصی و امر عمومی، به پیوند اخالق فردی با اخالق 
جمعی، به چیزی به نام تودهـ  مجموعه ای از مردم هاـ  
ایمان دارم و برای احقاق حقوق زنان، فراموش شده گان، 
زحمت کشان، فرودستان و استثمارشده گان می جنگم. 
- محیط: من محیط گرایم، نه محلی گرا. دانش بومی، 
فهم محلی، زنده گی این جایی، زیست بوم و تجربه ی 
زیسته  را با فهمم از فلسفه و فرهنگ پیوند می زنم تا 
زیست جهانم را بسازم. محلی گرایی مرا صرفاً به دانش 
محلی محاط می کند؛ اما محیط گرایی سبب می شود 
تا پیوندی معقول میان مائو، بدیو و اکرم یاری، میان 
دلوز و نادرشاه، میان لیبرالیسم و اشرف غنی، میان 
سرمایه داری و عبدالمجیدخان زابلی، میان آلتوسر و 
فهم عبدالرحمان خان از دولت مقتدر غیرملی بیابم. 
با چنین سیاستی  است که مفاهیم غربی را افغانیزه 
تحوالت  تا  می کوشم  غربی  دانش  با  یا  و  می کنم 

تاریخی و فرهنگی محیطم را توضیح دهم.      
با این آموزه ها می توان آن چه را که عمران راتب آغاز 
کرد، به پایان رساند. پایان برداشتن گام نخست برای 
آغاز یک تغییر بنیادین، یک تغییر رادیکال در جهت 
تحقق ایده ی کمونیسم: ظهور زنده گی نوین و تصاحب 

سرنوشت مان.

آن  نیک بخت/گرد  مرد  گرد  نگردد  آوردن شعر »زن  با 
بر ذهن  تلنگری می زند  دارد ضرب سخت«،  گردد که 
خواننده تا به عشق در این رمان پی ببرد و آماده برای 
دختر،  بافته ی  »گیسوهای  باشد.  اروتیک  توصیف های 
با  »لودمیال  بود.«،  افتاده  نوخیزش  پستان های  باالی 
شانه اش به شانه ام زد، گفت: بگیر که افتادم. دستش را در 
گردنم حلقه کرد. دامنش باال رفته بود، ران سفیدش از 
چاک پیرهن زده بود بیرون. چشمم افتاد به برجسته گی 
رانش.« و... نشان می دهند که تعریف نویسنده از عشق، 
تنانه گی است. خودش در جایی، این تعریف را می آوَرد: 
»گفت: فکر می کنی که عشق چنان ماهیتی داشته باشد 
بابا.  نه  و دیوتیما توصیف می کند.  افالتون، سقرات  که 
همه توصیف هایی است میتافزیکی« )یسنا، ۱۳۹۸: ۹۶( 
و در جایی دیگر تذکر می دهد: »من که آدم دین دار و 

میتافزیک زده نیستم.« )یسنا، ۱۳۹۸: ۹۷(
رمان،  خود  می کند،  ارایه  عشق  از  که  تعریف  این  با 
تمثیل کننده ی چنین عشقی نیست. عشق، در این رمان 
به تن، تمام نمی شود و فراتر از آن حرکت می کند. به 

سمت افسانه شدن می رود و می خواهد مقدس شود. 
در یک جای رمان، نویسنده از شخصی به نام سهراب 
یاد می کند که او برای دل خوشی زنی به نام گل پسند 
پیاز  می رسد،  کوه  وسط های  می رود،  باال  کوه  »به 
که  موقعی  می دهد.  تکان  دستی  می کَند،  را  کوهی 
سهراب می خواهد از کوه پایین شود، پایش می لغزد، به 
قبیله  پرتاب می شود. سهراب می میرد.  تپه  خمیده گی 
پیش از این که سهراب را به خاک بسپارند، آن زن را برای 
شادی روح سهراب قربانی می کنند.« )یسنا، ۱۳۹۸: ۷۱( 
واقع تقدیس  برای شادمانی روح کسی، در  قربانی  این 
اوست. در رمان »در برگشت به مرگ« عاشق که شخص 
قربان  معشوق  برای  را  خودش  است،  هم  داستان  اول 
می کند. قربان کردن عاشق خودش را در پای معشوق، 
ادبیات هزارساله ی کالسیک ما را سراسر پُر کرده است. 
نمی دانم کدام شاعر کالسیک گفته است که: اگر مجنون 
بداند که استخوانش را سگان کوچه ی لیال جویده اند، از 
در  معشوق  برای  مردن  نمی خوابد.  آرام  گور،  در  شوق 
این رمان نیز چنین وصفی دارد، اما تعاریفی که از عشق 
و تنانه گی و ارضاشدن و وسوسه شدن برای دیدن زنان 
و... داده می شود، خالف چیزی است که عماًل اجرا شده 

است. 
است  درست  نیست.  عاشق  شخص  تنها  این قربانی، 
خود،  بر  عالوه  می کند.  قربان  را  خودش  عاشق،  که 
»بندعلی« کسی که قرار بوده با »شکیبا« هم بستر شود، 
را نیز با تفنگ پدری خود بر شانه ی چپ اش که قلب 
این  که  عشقی  می برد.  بین  از  کرده  شلیک  دارد،  قرار 
قدر تن به قربانی و انتقام دهد، مقدس شدن معشوق و 

میتافزیک زده شدن عاشق است. 

انتقاد
انتقاد در رمان »در برگشت به مرگ« خودش را خیلی 
بخش های  حتا  که  طوری  می دهد.  نشان  برجسته 
نخستین کتاب را تنها انتقاد به خودش اختصاص داده 
است. تا زمانی که سخن از روستا است، آخوند حضور 
و...  می کنند  سوار  خر  سر  بر  را  زنان شان  مردم  دارد، 
یک سره انتقاد است. آنگاه که پای عشق در میان می آید، 

خواننده در کتاب، حلول می کند. 
انتقاد از جامعه است؛ جامعه ای که پاسخ تمام پرسش های 
خود را از دین گرفته و سپس چشم های جست وجو و 

دروازه های پذیرش خود را بسته اند. 
نویسنده، نام شخصیت ها را نیز با این انگیزه انتخاب کرده 
است. ممکن است که در زیستگاه نویسنده، از نام های 
با پسوند  نام  اما حضور آن همه  باشد،  دینی زیاد بوده 
حکایت کننده ی  رمان،  در  »غالم«  پیشوند  و  »علی« 
روشنی از جامعه ی دینی است. جامعه ای که آخوندهایش 
و  می کنند  ستبر  را  شکم شان  مردم،  قاق«  »گوشت  با 
و  تنهاترین وظیفه   دانسته،  را »گوشت حرام«  دختران 

اراده ای که به زنان قایل اند، زاییدن است. 
نویسنده در بسیاری از جاهای رمان خویش در البه الی 
مثاًل:  می خندد،  آن  بر  و  می آوَرد  خرافه ای  گفت وگو، 
نقل  مامایش  بچه های  با  را  خودش  گفت وگوی  وقتی 
بودم  پایان گفت وگو می گوید: »بارها دیده  می کند، در 
که چگونه آدم ها در بحث های مذهبی، دچار احساسات 

می شدند.«)یسنا، ۱۳۹۸: ۲۲(
یکی از شیوه های خنده زدن بر آن خرافه ها، ابراز باور در 
را در هنگام  کار  این  نویسنده،  است. گاهی  آن ها  برابر 
گفت وگو با دیگری انجام می دهد و گاهی در گفت وگو 
روشن  را  خودشان  که  باور  ابراز  نمونه های  خودش.  با 
نشان می دهند، خیلی زیاد اند، مثاًل وقتی از مارکس و 
سوسیالیسم و امپریالیسم حرف می زند. یکی از آن ابراز 
رأی ها در مورد میتافزیک در باال نقل کردم. آدم در این 
ابراز باورها بیش تر متوجه خود نویسنده می شود؛ چون 
غالم حسین که شخصیت داستان است، شخص اول است. 
اگر شخص دوم یا سوم انتخاب می بود، ابراز باورها با این 
برهنه گی صورت نمی گرفت. مخصوصاً در این مکانی که 

به گفته ی یسنا »همه ی ما باالقوه طالب استیم.« 

مراجع
کابل:  مرگ.  به  برگشت  در   .)۱۳۹۸( یعقوب.  یسنا، 

انتشارات مقصودی.
کابل:  متن.  ممکن  دانایی های   .)۱۳۹۲( یعقوب.  یسنا، 

انتشارات مقصودی.

مرگ،عشقوانتقاددررمان

نورمحمدنورنیا

استاددانشگاهبلخ

چه باید کرد؟
پیرامون پایان دادن به آن چه راتب آغاز کرد

عتیقاروند

»دربرگشتبهمرگ«



احمر زون غرب و یگانه مرکز نگه داری بیماران روانی در 
سراسر کشور است. در این مرکز ۲۱۰ مرد بیمار و ۴۰ زن 
بیمار بودوباش دارند و بیماران دیگر والیت های افغانستان 

هم به این جا منتقل شده اند.
مانند  مرکز  این  در  روانی  بیماران  همه ی  سرنوشت 
حسین  علی و دوستان نزدیکش نیست. برخی ها به دلیل 
وخامت مشکل روانی مجبور به تحمل شرایط سخت، حتا 

اسارت در زنجیر و پای بند هستند.

قصه های دردناک زنان روانی 
نگه داری  مرکز  زنان  بخش  به  مردانه،  بخش  از  گذر  با 
بیماران روانی هرات داخل شدم، حویلی کوچک با چند 
جدا  مردان  بخش  از  که  مرکز  محوطه ی  در  ساده  اتاق 

شده است.
بیرون اتاق ها دختران جوان و زنان میان سال و کهن سال 
بودند.  نشسته  فرش  تکه ای  روی  ژولیده،  چهره هایی  با 
در چهره های شان صداقتی موج می زد که از قلب پاک و 

یک رنگ شان سرچشمه گرفته بود.
در اتاقی تمیز و مرتب تر از اتاق های دیگر دختر جوانی به 
از والیت  او  نام شهال، روایت گر قصه ی زنده گی اش شد. 
پنجشیر بود و سال ها پیش با خانواده به ایران مهاجرت 
اما  ازدواج کرد،  با مردی کهن سال  ایران شهال،  کرد. در 
رابطه ی شان خوب نبود و او را شوهرش لت و کوب می کرد. 
شوهرش  می برد،  سر  به  ایران  در  شهال  که  حالی  در 
بود،  باردار  شهال  هنوز  هنگامی  که  و  آمد  افغانستان  به 
به  بعدها  خودش  و  بازداشت  افغانستان  در  شوهرش 
بیماری روانی مبتال شد و حاال پنج سال می شود که در 
مرکز بیماران روانی هرات شب وروزش را می گذراند و حتا 

فرزندش را نمی شناسد.
مرضیه، هم اتاقی شهال، قصه ای تلخ تر از او دارد چند سال 
از پارکی در تهران بازداشت و  او را  ایران  پیش، پولیس 
به افغانستان رد مرز کرد. مرضیه، در ایران دوبار ازدواج 
جوانی  پسر  دل باخته ی  او  شد.  طالق  به  مجبور  و  کرد 
به  نام محمد شد و در قمار عشق او داروندار زنده گی اش 
را باخت. محمد، معتاد مواد مخدر بود و هنگام بازداشت 

مرضیه فرار کرد.
اقارب شان  سوی  از  بارها  می گویند  شهال،  و  مرضیه 
لت وکوب شده اند و همین بدرفتاری ها سبب مبتال شدن 
آن ها به بیماری روانی شده است.  سرگذشت سایر زنانی 
که در این مرکز نگه داری می شوند هم مثل مرضیه و شهال 
دردآور است و جبر روزگار سبب شده بهاران زنده گی شان 

را در مرکز نگه داری بیماران روانی بگذرانند.

روایت هایی از سال های پیش

در جنوب شهر هرات و در منطقه ای 
موسوم به گوالیان، ده ها بیماری 
نگهداری می شوند که به دالیل 
با  مرتبط  عمدتاً  اما  مختلفی 
جنگ ها و نابه سامانی های پنج 
دهه اخیر دچار دگرگونی روانی 
دست  از  را  هوشیاری شان  و  شده 
اند بیمارانی که نمی توانند درست  داده اند. این جا بسیار 
تصمیم بگیرند، فکر کنند، با اجتماع رابطه برقرار کنند و 

در نهایت نمی توانند از زنده گی شان لذت ببرند.
افغانستان، جایی  در  روانی  بیماران  نگهداری  مرکز  تنها 
است  که حتا به گفته مسووالن هالل احمر حوزه غرب 
از  است  سال ها  روانی  بیماران  اکثر  خانواده های  کشور، 
فرزندان شان اطالعی ندارند؛ خانواده هایی که از وضعیت 
ارسال شان  با  بیماران شان به ستوه آمدند و شاید  روانی 
اما  بکشند.  راحتی  به  نفسی  خواستند  مرکز،  این  به 
روایت،  این  دیگر  سوی  در  نیست،  ماجرا  همه ی  این، 
زنان و مردانی را می یابیم که کارشان را می توان به کار 
چندین  از  مراقبت  در  که  کرد  تشبیه  مادرانی  روزانه ی 
که  پرتالشی  مردان  و  زنان  سرگرم اند.  شش ماهه  نوزاد 
تشناب  بیماران،  شست وشوی  قبیل  از  مسوولیت هایی 
با  که  اتاق هایی  پاک کاری  و  لباس ها  بردن شان، شستن 
ادرار و مدفوع بیماران روانی در هرات کثیف شده اند را 

بر عهده دارند.
شاید مبالغه نباشد که کار کارمندان این نهاد را شاق ترین 
افغانستان  در  کارها  دشوارترین  از  یکی  دست کم  یا  و 
بنامیم. کاری که در آن، تا کنون چند کارمند خدماتی 
به دلیل سرایت بیماری های مختلف از بیماران روانی جان 
باخته اند، شماری از آن ها با حمالت یک باره گی بیماران 
روانی زخمی و حتا اعضای بدن شان قطع شده و عده ای از 
کارمندان نیز دچار بیماری های روانی شده اند و در نهایت 

مجبور به ترک وظیفه .
کارمندانی که تمام این مسوولیت ها را تنها با حقوق هشت 

هزار افغانی در ماه بر عهده گرفته اند.
نگهداری  مرکز  تنها  در  کار  از  تلخی  روایت های  این  ها، 
افغانستان است؛ مرکزی که دست کم  روانی در  بیماران 
۲۵۰ بیمار اما ۲۰ کارمند خدماتی دارد. مردم هنوز به 
این مرکز »دیوانه خانه« می گویند، شاید این لقب به خاطر 
حضور کسانی است که تا صد درصد نیز هوشیاری شان را 

هم از دست داده اند.
 

چشم های منتظر و قلب های پاک 
پشت دیوارهای سمنتی و چند حصار فلزی، چشم هایی به 
در دوخته شده و انتظار آمدن کسی را دارند تا سراغی از 
آن ها بگیرد. فارغ از انتظار، بسیاری از این افراد حتا محل 
بودوباش و جایی که همین اکنون نگهداری می شوند را 

هم نمی دانند.
کشور  سراسر  در  روانی  بیماران  نگه داری  مرکز  یگانه 
زن،   ۴۰ و  مرد   ۲۱۰ است.  روانی  بیمار   ۲۵۰ پذیرای 
مجموع بیمارانی هستند که از والیت های گوناگون به این 

مرکز آورده شده اند.
هر کدام از بیماران روانی این مرکز، قصه هایی برای گفتن 
سرگذاشته اند.  پشت  را  تلخی  روزگار  برخی ها  و  دارند 

قصه هایی که گاه »نگفتن شان« درد را کم تر می سازد.
هنگام ورود چشمم به چهره هایی افتاد که در محوطه ی 
مرکز نگهداری، چشم های منتظرشان برای آمدن کسی 
به سمت در دوخته شده بود.  در این میان، حسین علی 
سی و چند ساله، اولین کسی بود که با من هم   صحبت 
بر تن داشت و چندسالی  تمیزی  نسبتاً  لباس های  شد. 
پنج  به  و  بود  مهاجر  سعودی  عربستان  و  پاکستان  در 
تسلط  پشتو«  و  فارسی  انگلیسی،  عربی،  »اردو،  زبان 
این جا  جایش  کردم  فکر  اول  نگاه  در  داشت.  کامل 
نیست، اما با گذشت چند دقیقه متوجه درک اشتباهم 
شدم. حسین علی می گفت که مدتی در صف ارتش ملی 
ریشه در  اکنونش  بود. مشکل عصبی   هم خدمت کرده 
به  می شد،  ختنه  کودکی  در  که  هنگامی  دارد،  کودکی 
دلیل عارضه ای در آلت تناسلی دچار مشکل روانی شده 
است. مشکل روانی از آن جا برایش رقم خورد که برادران و 
نزدیکانش وی را به دلیل عارضه  در آلت تناسلی به سخره 
می گرفتند. رفته رفته حسین علی با این فکر بزرگ شد و 
او گفت  بیماری روانی در نهادش ریشه گرفت.  آرام آرام 
که بعد از عمل جراحی و رفع مشکل، احساس می کند 
زنده گی تازه ای را آغاز کرده و آرزویش رفتن به خانه و 
ازدواج است اما داکتران با او هم نظر نبودند. داکتران بخش 
می گفتند که او در دفعاتی از روز دچار شوک شده و حالت 

نورمالش را از دست می دهد.
مراقبت های  بخش  دیگر  بیمار  دو  عبدالغنی،  و  آرش 
خاطر  در  گذشته ی شان  از  زیادی  چیز  روانی  بیماران 
در  خانه  به   رفتن  آرزوی  مثل حسین علی  اما  نداشتند، 

دل شان بود.
مرکز بیماران روانی هرات زیر مجموعه ی ریاست هالل 
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محمدحسیننیکخواه

۸صبح تا اکنون در چند مورد به وضعیت بیماران روانی 
در هرات پرداخته است. در سال ۱۳۹۰ سرگذشت مالک 
نشر شد، کسی که سخت عالقه مند بود تا هر چه زودتر 
خانواده اش را بیابد. بسیاری از این بیماران گمان می کنند 
که به اتهام های مختلف در این جا زندانی هستند. مالک 
در آن زمان می گفت امیدوار است هر چه زودتر آزاد شود. 
دقیقاً سه روز پس از نشر گزارش مالک، مردی از والیت 
بغالن به هرات آمد با داستانی شگفت انگیز از گم شده ی 
ُمرده ای به نام مالک. او پدر مالک بود و می گفت که فرزند 
۳۰ ساله اش وقتی که ۱۵ سال داشت، هم زمان با وقوع 
او  ناپدید شد. جست وجو برای ردیابی  جنگ های شدید 
بی نتیجه ماند تا این که خبر مرگ مالک به آن ها رسید. 
خانواده ی مالک با برگزاری مراسم فاتحه خوانی از دیدن او 
تا ابد ناامید شدند اما با نشر این گزارش پس از ۱۵ سال 

ناامیدی، پیدایش کردند.
در سال ۱۳۹۳ زمانی که قرار بود شماری از بیماران روانی 
به دلیل صحت یاب شدن به خانواده های شان سپرده شوند، 

برای تهیه گزارش دوباره به این مرکز رفتیم.
مردی از میان انبوهی از بیماران ما را صدا می زد. آقایان 

خبرنگار! با شما هستم آقایان خبرنگار!

او بسیار اصرار داشت که حرف دلش را  بگوید. بعد گفت 
که دو هفته می شود او را پس از یک مشاجره لفظی با 
خواهرش، به این جا آورده اند. او محمد نام داشت. محمد 
گفت: »اگر این جا بیش از این بمانم، دیوانه خواهم شد.« 
از این، صبح ها برای کارگری  محمد ادامه داد که پیش 
سر کار می رفت و شب ها با لقمه نانی به خانه برمی گشت.

محمد در ادامه گفت: »باور کنید، این جا جای من نیست 
دیوانه خواهند شد.«  زود  بسیار  سالم  آدم های  این جا  و 

محمد تأکید می کرد که »من دیوانه نیستم«.
این مرد  این که  ما تشخیص  برای  به هر حال، هر چند 

قصه های 
دردناک از تنها 
مرکز نگهداری 
بیماران روانی 
در افغانستان

درجنوبشهرهراتودرمنطقهایموسومبهگوالیان،دههابیمارینگهداریمیشوندکهبه
دالیلمختلفیاماعمدتاًمرتبطباجنگهاونابسامانیهایپنجدههاخیردچاردگرگونیروانیشده

وهوشیاریشانراازدستدادهاند.اینجابسیاراندبیمارانیکهنمیتواننددرستتصمیم
بگیرند،فکرکنند،بااجتماعرابطهبرقرارکنندودرنهایتنمیتواننداززندهگیشانلذتببرند.

مالک پس از پانزده سال دوری به آغوش خانواده اش برگشت

پس از نشر یک گزارش مشخص شد که »محمد« 
بیمار روانی نیست



کیم همتای امریکایی اش 
را به کوریای شمالی 

دعوت کرده است

در پی واژگون شدن یک 
قایق گردش گری در هند، 

12 نفر کشته و 30 نفر 
ناپدید شدند

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، با ارسال نامه ای 
به دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، 

وی را برای دیدار از پیونگ یانگ دعوت کرده است.
یک روزنامه کوریای جنوبی روز دوشنبه، بیست وپنجم 
سنبله، به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که رهبر 
کوریای شمالی این نامه را در هفته سوم ماه آگست 
امسال ارسال و از تمایل خود برای برگزاری دیدار دیگر 

با رییس جمهور ترمپ نیز صحبت کرده است.
به گزارش صدای امریکا، رییس جمهور ترمپ نیز به 
تاریخ نهم آگست سال روان گفته بود که »نامه ی بسیار 

زیبا« از آقای کیم دریافت کرده است.
در همین حال، یک مقام وزارت خارجه کوریای شمالی 
از احتمال مالقات بین مقام های ارشد کوریای شمالی و 
ایاالت متحده طی چند هفته آینده خبر داد، اما افزود 
که موفقیت این دیدار بسته گی به موقف ایاالت متحده 

امریکا دارد.
تا  از ماه جون ۲۰۱۸  آقای ترمپ و کیم جونگ اون 
کنون سه بار با هم دیدار کرده و راه های ممکن برای 
حل بحران ناشی از برنامه هسته ای کوریای شمالی را 

به بحث گرفته اند.
دو نشست نخست این دو رهبر رسمی بود و نشست 
ساحه  در  روان  سال  جون   ۳۰ تاریخ  به  آنان  سوم 
کوریای  و  شمالی  کوریای  میان  مرز  در  غیرنظامی 

جنوبی صورت گرفت.
تا  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  و  سفید  قصر 
کنون در مورد دیدار آقای ترمپ و کیم ابراز نظر رسمی 
نداشته اند، اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام وزارت 
خارجه کوریای جنوبی گزارش داده است که مقام های 
کرد،  مالقات خواهند  آینده  هفته  در چند  دو کشور 
اما او واضح نکرده است که این مالقات میان رییسان 

جمهور خواهد بود یا دیپلمات های دو کشور.
با این حال، تماس های رهبران ایاالت متحده و کوریای 
شمالی تا کنون نتایج ملموس عملی نداشته است؛ هم 
تحریم های امریکا بر پیونگ یانگ پابرجا مانده است و 
خود  راکتی  آزمایش  به  کماکان  شمالی  کوریای  هم 

ادامه می دهد.

پس از واژگونی یک قایق گردش گری در رودخانه 
هند،  پرادش  آندرا  ایالت  جنوب  در  گوداواری 
تاکنون دست کم ۱۲ نفر کشته و ۳۰ نفر ناپدید 

شده اند.
روز  شده  واژگون  قایق  بی بی سی،  گزارش  به 
یک شنبه حدود ۶۰ نفر را با خود به همراه داشت 
و در حال حرکت در یکی از مسیرهای پرطرفدار 
بزرگ  سنگ  یک  با  ناگهان  که  بود  گردشگران 

برخورد کرد و واژگون  شد.
مقامات رسمی به بی بی سی گفته اند که ۲۷ نفر به 

سالمتی از این حادثه نجات داده شده اند.
تیم های نجات در حال حاضر در  جست وجوی 
در  شده  واژگون  قایق  مسافران  اجساد  یافتن 

رودخانه گوداواری هستند.
نجات یافته گان در شرح واقعه بسیار اندوهگین 

هستند.
یک خانم که از این حادثه جان سالم به در برده 
اما همسر و فرزندش کشته اند، به بی بی سی گفته 
است : »من نیز باید همراه بچه ام می مردم، من هم 

همسرم و هم کودکم را از دست دادم.«
به دستور مسوول ارشد ایالت آندرا پرادش تمامی 
فعالیت  رودخانه  این  مسیر  در  که  قایق هایی 

می کنند، تا اطالع ثانوی متوقف شده اند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در صفحه توییتر 
خود به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفته 

است.
مقامات محلی به بی بی سی گفته اند که این حادثه 
در منطقه ای جنگلی رخ داده که به لحاظ امکانات 
ارتباطی بسیار نامناسب است و به همین جهت 

کار را سخت تر کرده است.
قایق  که  کرد  اعالم  نیز  هند  گردش گری  وزیر 
را  کاری  چنین  برای  الزم  مجوز  شده  واژگون 

نداشته است.
قایق ها در هندوستان در اکثر مواقع بیش از حد 
استاندارد مسافر سوار می کنند و به لحاظ ایمنی 
نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند و به همین 

جهت چنین حوادثی مدام اتفاق می افتد.
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  گفت وگو در مورد وضعیت سوریه

تسلیحات ایرانی در حمله بر تأسیسات نفتی به کار رفته است

گرد  انقره  در  ایران  و  ترکیه  روسیه،  رییسان جمهور 
هم آمده اند تا در مورد وضعیت سوریه گفت وگو کنند. 
تا  مذاکرات تالش می کنند  این  در  که  گفته اند  آنان 
ایجاد  سوریه  شمال غربی  در  را  پایدار«  »آتش بسی 

کنند.
طیب  رجب  پوتین،  والدیمیر  رسانه ها،  از  نقل  به 
سنبله،   ۲۵ دوشنبه،  روز  روحانی  حسن  و  اردوغان 
ویژه  به   سوریه،  وضعیت  بهبودی  برای  مذاکرات شان 
ادلب را آغاز کرده اند. گفته می شود که وضعیت ادلب 
که قرارگاه شورشیان شمرده می شود، از موضوع اصلی 

این دیدار در انقره است. 
ارتش  نیروهای  حمالت  افزایش  از  پس  منطقه  این 
که  می رود  احتمال  و  دارد  بحرانی  شرایط  سوریه، 
به سمت  مهاجرت ها،   از  آن جا در موجی  باشنده گان 

ترکیه روانه شوند.
پیش تر حکومت سوریه تهدید کرده بود که حمالت 

ائتالف به رهبری عربستان در یمن اعالم کرده است 
که تسلیحات به کار رفته در حمله بر تأسیسات نفتی 

عربستان سعودی، از ایران تأمین شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، ترکی المالکی، سخنگوی 
ائتالف، در یک نشست خبری در ریاض گفته است که 
تمام نشانه ها در تحقیقات اولیه حاکی از آن است که 
سالح هایی که در هر دو حمله علیه تأسیسات نفتی 

عربستان استفاده شده، از ایران آمده است.
آقای مالکی هم چنان گفته است، یافته های مقدماتی 
هم چنین نشان می دهد که این حمالت از خاک یمن 
انجام نشده است. او گفت تحقیقات برای یافتن منشأ 

این حمالت ادامه دارد.
حوثی ها در یمن مسوولیت این حمالت را پذیرفته اند، 
اما بعضی مقام های امریکایی، ایران را متهم به دست 
داشتن در این حمالت کرده اند. ایران دست داشتن در 

این حمالت را رد کرده است.
هم زمان دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در توییتی 
نوشته است که ایران در ساقط کردن پهپاد امریکایی 
بزرگ  دروغ  هوایی اش »یک  به حریم  ورود  دلیل  به 

گفته  کرد.  خواهد  راه اندازی  ادلب  در  را  بیش تری 
شهر  این  در  نفر  میلیون  سه  از  بیش  که  می شود 
حمالت،  افزایش  صورت  در  که  می کنند  زنده گی 
احتمال می رود که شماری از باشنده گان این شهر به 

سایر نقاط مهاجرت کنند.
ترکیه تالش کرده است که از تشدید برخوردها در ادلب 
جلوگیری کند. هرچند گفته می شود که این کشور از 
گروه های مختلف شورشی در سوریه حمایت می کند. 
این در حالی است که روسیه و ایران از حامیان اصلی 

بشاراالسد، رییس جمهور سوریه، به شمار می روند.
این سه کشور دو سال پیش در مذاکراتی به نام »روند 
معضل  کردن  فروکش  برای  کردند  تالش  آستانه« 
سوریه مذاکره کنند که هنوز به موفقیت نینجامیده 
است. بر اساس گزارش های دیده بان حقوق بشر سوریه، 
بیش از هشت صد غیرنظامی جان های شان را در نبرد 

میان دو طرف از دست داده اند.

گفت... حاال آن ها می گویند که هیچ ارتباطی با حمله 
به عربستان سعودی ندارند. خواهیم دید.«

دو مرکز در تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان 
و  پهپاد  حمله  هدف  سنبله،  بیست وسوم  شنبه،  روز 
موشک  قرار گرفت. خسارت ناشی از این حمالت باعث 
شد که قیمت نفت شاهد جهشی کم سابقه در بازارهای 

جهانی باشد.

نشست سه جانبه انقره؛

ائتالف به رهبری عربستان در یمن: 
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