
آمر مالی فرماندهی پولیس 
مقام های محلی در والیت بادغیس از رفت و آمد و حضور بغالن کشته شد

فعال جنراالن پاکستانی در حمایت از طالبان در ولسوالی 
این والیت خبر می دهند. آن طور که گزارش  باالمرغاب 
سایر  اتباع  از  برخی  طالبان،  بر  عالوه  است،  شده  داده 
این  در  نیست،  مشخص  هویت شان  هنوز  که  کشورها 
والیت زنده گی می کنند و با نگهداری سالح خط ناامنی 

در این والیت را تیره کرده اند.

زیادی  در کشور خریدار  هنر  و  فرهنگ  که  اوضاعی  در 
ندارد، مردی فرهنگ دوست در هرات سال ها است برای 

پاس داری از داشته های فرهنگی آستین باال زده است.
سوی  از  »دوربین«  مجله ی  خورشیدی   ۱۳۸۳ سال 
و  امکانات  از  که  زمانی  شد.  تاسیس  کریمی،  نوراحمد 
این مجله  نبود.  امروزی خبری  ماشین های مدرن چاپ 
برای نخستین بار در هرات با چاپ و نشر اعالنات تجارتی 

روزنه ای جدید برای تامین مالی خود پیدا کرد.
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از مراکز رای دهی »دروغین« 
تا »تبعیض« در استخدام ها

»ماما ابراهیم« سینه ای دارد پر از قصه های 
کوچه ی خرابات. او استاد سرآهنگ را دیده است، 

روی تخت سماواری که عصرها زمین پیش 
روی آن را آب پاشی می کرده اند، می نشسته و 

»بودنه«اش را نوازش می کرده است.

بسته ۸.۷ میلیاردی برای خودکفایی مورد تایید 
جامعه ی جهانی است

شکست مذاکرات صلح و 
فرصت های حکومت افغانستان

رد پای »جنراالن پاکستانی« حامی 
طالبان در باالمرغاب بادغیس

روایت گر دیروز و چشم انداز 
فردای فرهنگ 
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۸صبح، کابل: مسووالن امنیتی در والیت بغالن تأیید 
می کنند که ابراهیم اندرابی، آمر مالی فرماندهی پولیس 
والیت بغالن در انفجار یک ماین جاسازی شده جان باخته 

است.
روزنامه  به  بغالن  پولیس  سخنگوی  بشارت،  جاوید 
۸صبح گفت که این رویداد ساعت نُه صبح روز سه شنبه، 
آقای  که  پیوست  وقوع  به  زمانی  سنبله،  بیست وششم 

اندرابی از خانه به سوی محل کارش در حرکت بود.
از مربوطات شهر  این رویداد در منطقه شش صدکوتی 
پلخمری به وقوع پیوسته است. به گفته او، این ماین در 

موتر آقای اندرابی کارگذاری شده بود. 
ارگان های محل روز دوشنبه، بیست وپنجم سنبله اعالم 
کناره گیری  از سمتش  بغالن  والی  بسیم،  فرید  که  کرد 

کرده است.
شدیدترین  شاهد  سو  به  این  هفته  دو  از  بغالن  والیت 
نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در چند سال اخیر 

بوده است.
از حمله طالبان به شهر پلخمری و حومه های آن ۱۵ روز 
سپری شده است. پس از حمله طالبان به شهر پلخمری، 
بیش تر  بود.  جنگ  درگیر  روز  چند  برای  بغالن  والیت 
این درگیری ها در حومه های شهر پلخمری متمرکز بود. 
طالبان در حمله به شهر پلخمری و حومه های آن شاهراه 
کابل ـ شمال را به روی رفت وآمد بسته بودند، اما نیروهای 
امنیتی پنج شنبه شب )۲۱ سنبله( موفق شدند این شاهراه 

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

ناکام شدند.
گروه طالبان از آغاز حمله به شهر پلخمری تا کنون ۲۴۰ 

نفر کشته و زخمی داده است.

یک حمله کننده انتحاری  وابسته به گروه طالبان زمانی که فقط ۲۰  دقیقه 
به چاشت روز سه شنبه باقی مانده بود، خود را در نزدیکی مرکز تربیتی حوزه 
اول پولیس شهر چاریکار منفجر کرد. در نزدیکی این محل محمداشرف غنی 

در یک همایش دسته انتخاباتی »دولت ساز« ظاهر شده بود و به هوادارانش 
در پروان سخنرانی می کرد. طبق گزارش ها حمله هنگام آغاز سخنرانی رییس 

جمهور غنی صورت گرفته است، اما همایش انتخاباتی او برهم نخورده است.

مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه شنبه، 
بیست وششم سنبله، در یک نشست ملی - مشورتی با نماینده گان احزاب سیاسی، 
نهادهای ناظر بر انتخابات و نامزدان، از پیش رفت ها در امور انتخابات و چالش های 
مربوط به آن گزارش دادند. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 
در این نشست با توضیح اقدامات انجام شده در زمینه انتخابات گفت که آماده گی 
»عام و تام« برای برگزاری انتخابات در ششم میزان گرفته شده است و تا کنون 
»کم و کاستی« در این زمینه موجود نیست. دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون 

شکایات انتخاباتی، نیز اعالم کرد که کمیسیون... 3

وزارت مالیه:

فرهنگ سرای »دوربین«؛

۴۸ کشته و ۸۰ زخمی

واکسین سینه و بغل یا نوموکوک

سینه بغل یک مرض خطر ناک و کشنده است که در آن کیسه های هوایی داخل ششها میکروبی 
می شود. کیسه های هوایی داخل شش ها ممکن با مایع چرک دار پر شده که باعث سرفه توام با 
تقشع، تب، لرزه، و مشکالت تنفسی می شود. انواع از میکروب ها از جمله باکتری ها، ویروس ها 
و فنگس ها می توانند عامل سینه بغل شوند. سینه بغل در نوزادان و کودکان خوردسال، افراد 
مسن تر از ۶۵ سال و افراد با مشکالت صحی ضمنی و یا افراد که دارای سیستم دفاعی ضعیف 

اند سیر جدی و وخیم می داشته باشد که حتی منجر به مرگ می گردد.
واکسین سینه و بغل برای وقایه اطفال از مرض سینه و بغل نوع نوموکوک نزد اطفال تطبیق 

می گردد.
این نوع واکسین برعالوۀ تولید معافیت دراز مدت ، موثریت بیشتر دارد. عالوتاً  واکسین سینه 
و بغل ) PCV13 ( افرازات بینی را تقلیل داده و زمینۀ انتشار مرض را کم تر کرده بطور غیر 

مستقیم اطفالی که واکسین نگرفته اند وقایه می گردد.
                                        

 )+8O C 2 + الیO C( باید در درجه حرارت بین  PCV13 واکسین :PCV13 نگهداری واکسین
درجه سانتی گرید نگهداری شود.

سن قابل تطبیق: 
)PCV1(   در سن ۶ هفته گی -

)PCV 2( در سن ۱۰ هفته گی -
 )PCV 3( در سن ۱۴ هفته گی -

 PCV فاصله بین دوز های اول دوم و همچنان دوم وسوم حد اقل باید چهار هفته باشد. واکسین 
باید به اطفال  قبل از سن ۶ هفتگی و باال تر از سن  ۲۳ ماهگی تطبیق نگردد.

سه شنبه خونین کابل و پروان؛
چالش های انتخاباتی؛

راهی به کابل کهنه



افغان  خبرنگار  عالمی،  نجوا  کابل:  ۸صبح، 
 Per« یا  انگر«  »پر  امسال  جایزه  برنده ی 
»پر  جایزه  است.  شده   »Anger Prize
نجوا  به  سویدن  دولت  بین المللی  و  انگر« 
عالمی به دلیل مبارزه وی در راستای نهادینه 
زنان،  از حقوق  بیان و حمایت  آزادی  شدن 

تعلق گرفته است.
است  کرده  اعالم  کابل  در  سویدن  سفارت 
در  عالمی  نجوا  به   Per Anger جایزه  که 
مراسمی  در  میالدی  جاری  سال  اکتبر   ۱۷
که در استکهلم برگزار می شود، از سوی وزیر 
خواهد  اهدا  سویدن  دموکراسی  و  فرهنگ 

شد.
نجوا عالمی ۲۵ ساله است و در حال حاضر 
به عنوان خبرنگار در تلویزیون خصوصی زن 
است که  کار می کند. سفارت سویدن گفته 
او با قرار دادن زنده گی اش در معرض خطر، 
به  زنان  به  نسبت  را  مردان  سنتی  دیدگاه 

چالش کشیده است. 
عالمی  نجوا  سویدن  سفارت  اعالم  طبق 
از  که  می دهد  خبری  پوشش  را  موضوعاتی 
غفلت  آن  مورد  در  دیگر  خبرنگاران  سوی 
می شود. این موضوعات شامل مسأیل مربوط 

زنان می شود.
بر اساس معلومات سفارت سویدن در کابل،  

۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی در سفری به والیت بدخشان اعالم کرد 
برای  منطقه ای  اردوی  خاص  تولی  یک  که 
در  کران ومنجان  الجورد  معدن  حفاظت 

والیت بدخشان ایجاد توظیف می شود.
بیست وششم  سه شنبه،  روز  که  محب  آقای 
والیت  امنیتی  وضعیت  بررسی  برای  سنبله، 
در  است،  این والیت سفر کرده  به  بدخشان 
حکومت  که  کرد  اعالم  خبری  نشست  یک 
در  را  محلی  اردوی  قطعات  تا  دارد  نظر  در 
ولسوالی هایی که از تصرف طالبان خارج شده 

است، ایجاد کند.
یک  که  گفت  خود  سخنان  از  بخشی  در  او 
حفاظت  برای  منطقه ای  اردوی  خاص  تولی 
می شود  ایجاد  کران ومنجان  الجورد  معدن 
تا این معدن بار دیگر به دست مافیا سقوط 
از  تولی  این  نیروهای  او،  گفته ی  به  نکند. 

سراسر بدخشان استخدام خواهند شد.
 هر تولی اردوی منطقه ای ۱۰۸ نفر تشکیل 
میان سربازان  از  به صورت مختلط  که  دارد 
نیروهای  پیشین  منسوبان  و  ارتش  متقاعد 

مورد شلیک  عنوان خبرنگار  به  عالمی  نجوا 
اما  است،  شده  تهدید  و  گرفته  قرار  گلوله 

دست از تالش بر نداشته است.
»من  است:  گفته  عالمی  نجوا  حال،  این  با 
زنان می توانند در  می خواهم نشان دهم که 
می  شود،  انگاشته  تابو  آن ها  برای  که  شغلی 
به  بخواهم  اگر  که  فهمیدم  من  کنند.  کار 
افغانستان برسم، خبرنگاری  زنان در سراسر 
عنوان  به  می تواند  و  است  راه  سریع ترین 
سکویی برای مبارزه برای حقوق زنان باشد.«

رییس  لمفورس،  اینگرید  حال،  همین  در 
انجمن تاریخ زنده گی سویدن و رییس هیأت 
»برای  است:  گفته  انگر  پر  جایزه  داوران 
خاطر  به  زنان  حقوق  برای  مبارزه  ادامه ی 
زیادی  شجاعت  شدن  شنیده  و  شدن  دیده 
نیاز است. نجوا عالمی به نسل جدید دختران 

و پسران افغان امید می دهد.«
پر انگر جایزه بین المللی دولت سویدن برای 
حقوق بشر و دموکراسی است. این جایزه در 
سال ۲۰۰۴ برای یادبود از یک دیپلمات به 
جنگ  جریان  در  که   »Per Anger« نام 
جهانی دوم جان باخت، تأسیس شده است. 
دولت  توسط  سویدن  زنده گی  تاریخ  انجمن 
این  تا هر ساله  این کشور مامور شده است 

جایزه را اهدا کند.

گزینش  محل  باشنده گان  میان  از  امنیتی 
می شود.

محل  همیشه  کران ومنجان  الجورد  معدن 
این  بر  طالبان  گروه  گاهی  است.  بوده  نزاع 
معدن تسلط یافته است و زمانی نیز در رقابت 
شده  دست به دست  محلی  قوماندانان  میان 

است. 
ولسوالی  در  که  بدخشان  الجورد  معدن 
کران ومنجان بدخشان موقعیت دارد، در ۲۵ 
ماه سرطان امسال به دنبال حمله ی گروهی 
به  کرد.  سقوط  گروه  این  دست  به  طالبان 
دنبال آن طالبان مرکز ولسوالی کران ومنجان 
را نیز سقوط دادند. نیروهای امنیتی پس از 
حدود دو ماه با حمایت قیام های مردمی موفق 
شدند که اداره این ولسوالی را در بیستم ماه 

روان دوباره از نزد طالبان پس بگیرند.
دوباره  تصرف  از  پیش  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی کران ومنجان، ولسوالی های وردوج و 
یمگان بدخشان را که هر کدام حدود چهار 
این  نزد  از  نیز  بود،  طالبان  کنترل  در  سال 

گروه پس گرفته بودند.

نجوا عالمی روزنامه نگار افغان برنده جایزه 
»پر انگر« سویدن شد
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حکومت افغانستان: 

میزبانی از طالبان خالف 
اصول و روابط کشورها 

است

 

به  آن  آسیب  که  چاریکار  شهر  در  تروریستی  حمله ی 
نهایت  و  نفرت انگیز  عمل  رسید،  انتخاباتی  همایش  یک 
معاصر  دوره ی  شورش های  تاریخ  در  شاید  است.  بی رحمانه 
دست  مردم  کشتار  به  حد  این  تا  شورشی  نیروی  هیچ 
کتاب  و  حساب  گذشته ها  در  شورشی  نیروهای  است.  نزده 
می کردند و به نیروهای خودشان، اجازه ی کشتار مردم عام را 
نمی دادند، ولی نیروهایی مثل طالبان در این جا هیچ معیاری 
سیاسی  اهداف  به  مردم  کشتار  با  می خواهند  ندارند.  آنان 
نشان  بی بی سی هم  اخیر  برسند. گزارش  ایدیولوژیک شان  و 
می دهد که در ماه گذشته ی میالدی بیش از ۷۰ نفر در یک 

روز در افغانستان به قتل رسیده اند. 
به  قادر  امنیتی  نیروهای  که  است  این  دیگر  مهم  واقعیت 
تامین امنیت همایش های بزرگ مردمی نیستند. در گذشته 
نیز  کابل  غرب  در  مردم  تجّمع های  به  تروریستی  نیروهای 
حمله  کرده بودند. روشن است که پولیس و نیروهای امنیتی 
تمام ظرفیت های شان را برای تامین امنیت تاسیسات دولتی 
یک  امنیت  تامین  برای  الزم  قابلیت های  و  می برند  کار  به 
تجمع بزرگ را ندارند. این موضوع را مقام های قبلی امنیتی 
و  سیاست مداران  به  این  بر  بنا  می کنند.  تایید  نیز  کشور 
تجمع های  برگزاری  از  که  است  الزم  دولتی  بلندپایه گان 
کالن انتخاباتی پرهیز کنند. این درست است که در انتخابات 
حمایت  میزان  نامزدان  و  شود  برپا  بزرگ  همایش های  باید 
مردمی شان را به رخ هم دیگر بکشند، اما شرایط امنیتی در 

حدی نیست که بتوان امنیت یک همایش بزرگ را گرفت. 
باید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  و  سیاست مداران 
نیست  مقدس  اندازه ای  به  سیاسی  آرمان  هیچ  که  بدانند 
که به جان آدم ها بیرزد. تمام سیاست مداران حوزه ی قانون 
باشند.  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  جمهوری  و  اساسی 
هیچ هدف سیاسی و انتخاباتی به اندازه ی جان آدم ها ارزش 
ندارد. برای نیروهای تروریستی و طالبان کشتار آدم ها برای 
اما  ندارد.  مانعی  ایدیولوژیک  و  سیاسی  اهداف  به  رسیدن 
حق  و  فزیکی  امنیت  باید  جمهوری  حوزه ی  نیروهای  تمام 
حیات شهروندان را در محاسبه داشته باشند. همه ی نامزدان 
عمده ی انتخابات ریاست جمهوری یا خود در دولت هستند و 
یا قباًل در حکومت وظیفه اجرا می کردند. آنان تمام وضعیت 
را مثل کف دست خود می شناسند و از قابلیت های نیروهای 
امنیتی و اهداف نیروهای تروریستی آگاهی دارند. بنا بر این 
را  انتخاباتی  و همایش های  کنند  ریسک  که  نیست  ضروری 

سازمان بدهند.
و  پولیس  که  است  دفاع  قابل  وقتی  انتخاباتی  همایش های 
دیگر نیروهای امنیتی قابلیت تامین امنیت این همایش ها را 
داشته باشد. وقتی قابلیت تامین امنیت چنین همایش هایی 
کمپینی  اهداف  برای  که  نیست  ضروری  دیگر  ندارد،   وجود 
یک تجمع بزرگ مردمی برپا گردد و جان انسان ها به خطر 
باید  حکومت  بلندپایه گان  و  کشور  سیاست مداران  بیافتد. 
جان مردم را به خطر نیندازند. به خطر انداختن جان مردم 
خطر  جایی  در  وقتی  ندارد.  منطقی  و  اخالقی  توجیه  هیچ 
شود.  برگزار  انتخاباتی  همایش  یک  دارد،  نباید  وجود  مرگ 
هیچ هدف انتخاباتی به اندازه ی خون یک شهروند جمهوری 

نمی ارزد. 
روی  زودتر  هرچه  باید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
نامزدان  این  کنند.  غور  انتخاباتی  کمپین  شیوه های  تغییر 
بزرگ در فضای  برگزاری همایش های  با  بعد  به  این  از  باید 
باز، با جان مردم بازی نکنند. نیروهای تروریستی هیچ حد و 
مرزی را رعایت نمی کنند. در وضعیتی که مذاکره ی امریکا و 
طالبان ناکام مانده است،  طالبان و حامیان شان از هر روشی 
برای برگرداندن امریکا به میز مذاکره استفاده می کنند. آنان 
برای رسیدن به این هدف، از حمله به همایش های انتخاباتی 
هم دریغ نمی کنند. طالبان مخالف برگزاری انتخابات بودند. 
بنا بر این دلیلی وجود ندارد که کسی فکر کند که دسته های 
حال  می کنند.  رحم  انتخاباتی  تجّمع های  به  طالبان  جنگی 
که قابلیت های پولیس به حدی نیست که بتواند همایش های 
ریاست  انتخابات  نامزدان  کند،   امنیت  تامین  را  انتخاباتی 
بپرهیزند  همایش هایی  چنین  برگزاری  از  باید  جمهوری 
گوش  به  صدای شان  رساندن  و  کمپین  برای  دیگری  راه  و 
شهروندان جست وجو کنند. همه ی سیاست مداران و نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری باید برای کاهش درد و رنج مردم 

تالش کنند، نه این که خودشان مسبب درد و رنج شوند.

جان مردم را به 
خطر نیندازید

چهارشنبه
شماره ۳۱۹۳

۲۷ سنبله ۱۳۹8
۱8 سپتامبر ۲0۱۹

قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

واکنش  در  افغانستان  حکومت  کابل:  ۸صبح، 
با  دیدار  و  ایران  به  طالبان  هیأت  یک  سفر  به 
مقام های این کشور گفته است که گروه طالبان 
یک خطر جدی برای امنیت منطقه و جهان است 
تمام  خالف  گروه  این  از  میزبانی  این  بر  بنا  و 

اصول و روابط میان کشورها است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز 
سه شنبه، بیست وششم سنبله، به روزنامه ۸صبح 
گفت: »طالبان  هم چنان افغان ها را می کشند و به 
افتخار مسوولیت آن  را می گیرند. روایت طالبان 

جنگ، خشونت و کشتار مردم است.«
و  »خطر  یک  طالبان  که  افزود  ادامه  در  او 
به  جهان  و  منطقه  امنیت  برای  جدی  تهدید« 
شمار می رود و میزبانی از این گروه خالف اصول 
حکومت  برای  ویژه  به  و  کشورها  میان  روابط  و 
افغانستان است که همیشه خواهان تأمین روابط 

نیک با همسایه هایش می باشد.
با  مذاکرات شان  شکست  از  پس  طالبان  گروه 
امریکا، تاکنون به روسیه و ایران سفر کرده است.

یک  که  است  کرده  اعالم  تازه گی  به  گروه   این 
پایتخت  تهران،  به  گروه  این  نفری  چهار  هیأت 
این  وزارت خارجه  این  مقام های  با  و  ایران سفر 
دنبال  به  نیز  سفر  این  است.  کرده  دیدار  کشور 
طالبان  گروه  و  امریکا  میان  مذاکرات  شکست 

صورت گرفته است.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر قطر گروه طالبان 
گفته است که هیأت این گروه که به ایران سفر 
کرده است، از سوی عبدالسالم حنیف رهبری و 

ریاست می شود.
و  اخیر  تحوالت  صلح،  روند  شاهین،  گفته  به 
مصونیت پروژه های اقتصادی ایران و راه کار صلح 
با  طالبان  هیأت  گفت وگوهای  محور  از  پایدار 

مقام های وزارت خارجه ایران بوده است.
ایران گزارش  در همین حال، خبرگزاری تسنیم 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  که  است  کرده 
قطر پس از سفر به مسکو عازم تهران شده تا با 
مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات صلح افغانستان 

به گفت وگو کنند.
اعضای دفتر سیاسی  این خبرگزاری،  به گزارش 
امور  وزارت  مقامات  برخی  با  تهران  در  طالبان 
جمهوری  سیاسی  مقامات  هم چنین  و  خارجه 
روند  کرده اند.  گفت وگو  و  دیدار  ایران  اسالمی 
مذاکرات  توقف  و  بین االفغانی  مذاکرات  صلح، 
موضوعات  جمله  از  امریکا  و  طالبان  میان  صلح 
و  طالبان  دفتر سیاسی  اعضای  میان  بحث  مورد 

مقامات جمهوری اسالمی ایران بوده است.
از کشورهای منطقه  پیش تر رییس جمهور غنی 
گروه  یک  مثابه  به  طالبان  با  تا  بود  خواسته 

برخورد کنند.
امضای  آستانه  در  که  طالبان  گروه  و  امریکا 
قرار  مذاکره  ماه  نُه  از  پس  صلح  توافق نامه 
داشتند، در آخرین لحظات از سوی دونالد ترمپ، 
رییس جمهور امریکا مذاکرات متوقف شد. دونالد 
ترمپ دلیل این اقدام را کشته شدن یک سرباز 
این  بود.  کرده  عنوان  غیرنظامی   ۱۱ و  امریکایی 
افراد در حمله ای از سوی گروه طالبان در منطقه 

شش درک کابل کشته شدند.
پس از اقدام حکومت امریکا برای توقف مذاکرات، 
نیز تمام تالش های مذاکرات  افغانستان  حکومت 

صلح را متوقف کرده است.

یک تولی اردوی منطقه ای برای حفاظت 
معدن الجورد »کران و منجان« ایجاد می شود



جمهوری را که قرار است تا ۱۰ روز دیگر برگزار شود، نشانه 
گونه  به  این  از  پیش  طالبان  گروه  هرچند  است.  گرفته 
رسمی از ایجاد تهدیدات امنیتی برای انتخابات خبر داده 

بود.
بر مراسم همایش  عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، حمله 
انتخاباتی »دولت ساز« را دهشت افگنی خوانده است. او در 
پیامی گفته است: »عامالن حمالت دهشت افگنانه امروز بار 
دیگر ثابت ساختند که با مردم ساالری، دموکراسی، صلح و 
ثبات دشمنی دارند و به جز از کشتار هم وطنان بی گناه و 
ایجاد رعب و هراس در میان مردم، هدف دیگری را دنبال 
نمی کنند.« رییس اجرایی هم چنان تأکید کرده است که 
طالبان با ایجاد رعب و وحشت نمی توانند اراده مردم ما را 
برای تحکیم مردم ساالری و اشتراک در انتخابات متزلزل 

کنند. 
نیز  یوناما  یا  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی 
اعالم کرده است که حمله بر یک همایش انتخاباتی در 
پروان، نشان دهنده ی بی احترامی گروه طالبان به زنده گی 
در  اشتراک  برای  بشری  حقوق  اساسات  و  غیرنظامیان 
را  طالبان  عمل  این  یوناما  است.  دموکراتیک  روندهای 
مأموریت  است.  کرده  عنوان  بین المللی  قانون  از  تخطی 
ناتو نیز ضمن محکومیت این حمله، بر حمایت از نیروهای 

امنیتی افغانستان تأکید کرده است.

مستقل  کمیسیون  مسووالن 
انتخابات و کمیسیون شکایات 
سه شنبه،  روز  انتخاباتی 
در  سنبله،  بیست وششم 
مشورتی   - ملی  نشست  یک 
سیاسی،  احزاب  نماینده گان  با 
و  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
امور  از پیش رفت ها در  نامزدان، 
انتخابات و چالش های مربوط به آن گزارش دادند. حوا 
علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در این 
نشست با توضیح اقدامات انجام شده در زمینه انتخابات 
گفت که آماده گی »عام و تام« برای برگزاری انتخابات در 
ششم میزان گرفته شده است و تا کنون »کم و کاستی« 
در این زمینه موجود نیست. دین محمد عظیمی، معاون 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیز اعالم کرد که کمیسیون 
شکایات  به  رسیده گی  و  ثبت  برای  انتخاباتی  شکایات 
انتخاباتی آماده گی کامل دارد. او هم زمان از ثبت شکایاتی 
در این کمیسیون یاد کرد که به گفته او، وزارت های دفاع 
و داخله امکانات الزم را برای بعضی از نامزدان به منظور 
سفر به والیات فراهم نکرده اند. هم چنان موالنا محمد 
عبداهلل، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، از وجود 
بعضی از چالش ها در خصوص مراکز رأی دهی، استخدام 
کارکنان انتخاباتی و همین طور سیستم مرکزی معلومات 
کمیسیون مستقل انتخابات یاد کرد. او گفت که گزارش ها 
در باره باز بودن بعضی از مراکز رأی دهی در شماری از 
کارکنان  استخدام  پروسه  در  است،  »دروغ«  والیات 
انتخاباتی تبعیض قومی، زبانی، سمتی و خویش خوری 
وجود دارد و مشکالتی هم در سیستم مرکزی معلومات 

کمیسیون مستقل انتخابات موجود است.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 
در نشست ملی - مشورتی روز گذشته گفت که تمام 
تالش های این کمیسیون بر برگزاری انتخابات شفاف و 
قابل قبول برای مردم متمرکز است. او گفت که تمام 
کارها تا کنون مطابق تقویم بدون کم و کاستی پیش 
رفته است و کمیسیون مستقل انتخابات آماده گی عام 
و تام برای برگزاری انتخابات در ششم میزان دارد. طبق 
معلومات نورستانی، مواد حساس انتخاباتی به 33 والیت 
انتقال داده شده است و اکنون در حال انتقال به مراکز 
ولسوالی ها است. او گفت که این روند تا پنجم ماه میزان 
تکمیل می شود و جای تشویش در این باره نیست. حوا 
استخدام  کار  که  داشت  بیان  هم چنان  نورستانی  علم 
کارکنان موقت برای روز انتخابات نیز جریان دارد؛ البته 
مشکالتی هم در برابر آن موجود است. او از این مشکالت 
تأکید کرد که کمیسیون مستقل  نورستانی  نکرد.  یاد 
انتخابات تا این جای کار مستقل عمل کرده و بعد از این 
نیز مستقل عمل خواهد کرد تا به این ترتیب انتخابات را 

عاری از تقلب برگزار کند.
در این نشست، فروتن، معاون عملیاتی دبیرخانه کمیسیون 
در  پیش رفت ها  تازه ترین  در باره  نیز  انتخابات،  مستقل 

و  کابل  والیت های  برای  سه شنبه 
این  در  بود.  روز خونینی  پروان 
در  انتحاری  حمله  یک  روز 
شهر چاریکار به وقوع پیوست 
و حمله ی دیگر کابل پایتخت را 
تکان داد. در حمله های انتحاری 
در پروان و کابل 3۸ غیرنظامی و 
۱۰ نظامی کشته و ۸۰ نفر دیگر 
زخمی شدند. مسوولیت هر دو حمله را گروه طالبان بر 

عهده گرفته است.
یک حمله کننده انتحاری  وابسته به گروه طالبان زمانی که 
فقط ۲۰  دقیقه به چاشت روز سه شنبه باقی مانده بود، خود 
را در نزدیکی مرکز تربیتی حوزه اول پولیس شهر چاریکار 
منفجر کرد. در نزدیکی این محل محمداشرف غنی در یک 
همایش دسته انتخاباتی »دولت ساز« ظاهر شده بود و در 
میان هوادارانش در پروان سخنرانی می کرد. طبق گزارش ها 
رییس جمهور غنی صورت  آغاز سخنرانی  حمله هنگام 

گرفته است، اما همایش انتخاباتی او برهم نخورده است.
وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان به روزنامه ۸صبح گفت 
که حمله انتحاری از محل همایش دورتر رخ داده است. بر 
اساس معلومات مقام های صحی در والیت پروان در این 
حمله، به شمول یک زن و چهار نظامی، ۲۶ نفر کشته 
شده اند. هم چنان ۴۲ نفر دیگر گه بیش ترشان غیرنظامیان 
بودند، در این رویداد زخم برداشتند. زخمیان به شفاخانه ی 
محمدقاسم  شده اند.  منتقل  درمان  برای  پروان  والیتی 
سنگین، سرطبیب این شفاخانه به روزنامه ۸صبح گفت 
که وضعیت برخی از زخمیان وخیم است. به گفته او زنان 

و کودکان نیز در جمع زخمی های این رویداد قرار دارند. 
 هنوز دو ساعت کامل از حمله انتحاری در شهر چاریکار، 
مرکز والیت پروان نگذشته بود که یک حمله کننده انتحاری 

خوست، کنر، ننگرهار، لوگر و غزنی، هیچ مرکزی بسته 
این  در  مشکالت  او،  گفته  طبق  که  حالی  در  نیست. 
والیات بسیار زیاد است و گزارش بسته بودن ۴3۱ مرکز 
دروغ است و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات باید 

بازنگری شود. 
از  هم چنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  این 
روند استخدام کارکنان انتخاباتی در کمیسیون مستقل 
او گفت  را غیرشفاف خواند.  انتقاد کرد و آن  انتخابات 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارکنان  از  بعضی  که 
شکل غیرقانونی استخدام شده اند که صالحیت بعضی 
است.  کمیسیون  این  کمیشنر  هفت  از  باالتر  آن ها  از 
به گفته او، این کارکنان »اجیر« که هژده هزار افغانی 
از  با یک کلیک  اند معلومات را  معاش می گیرند، قادر 
بین ببرند و باید استخدام آن ها مطابق قانون طی مراحل 
باالی  رده های  در  افزود که  موالنا محمد عبداهلل  شود. 
شکل  به  افراد  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
غیرقانونی گماشته شده اند و در عین حال افرادی که در 
نتیجه امتحان کامیاب اعالم شده اند، هنوز به این اداره راه 
نیافته اند. عبداهلل تأکید کرد که در استخدام ها تبعیض 
بیرونی و ضعف  زبانی، خویش خوری، مداخالت  قومی، 
مدیریت موجود است. او هشدار داد که این کار می تواند 
انتخابات را به بحران ببرد و کمیشنران را نیز پشت میله 

زندان قرار دهد.
از  بعضی  که  گفت  هم  جانبی  از  عبداهلل  محمد  موالنا 
امتحان  باید  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارکنان 
می دادند، امتحان آن ها در کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری و خدمات ملکی متوقف است. او گفت که در توقف 
این امتحان، دست هایی در کار است که او نمی داند این 
و  زورمندان  یا  است  تقلب  مافیای  به  مربوط  دست ها 
کسانی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات. او افزود که 
ممکن نیست از یک  طرف به سوی روز انتخابات پیش 
رفت و از جانب دیگر، پست هایی در کمیسیون مستقل 
افراد  توسط  ادارات  این  امور  یا  باشد،  خالی  انتخابات 

سرپرست و گماشته های غیرقانونی پیش برده شود. 
اما کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، 
ادعای توقف امتحان کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات 
در این کمیسیون را تکذیب می کند. عبدالفرید احمد، 
سخنگوی این کمیسیون، می گوید که کمیسیون مستقل 
برگزاری  تسهیالت  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
امتحان ۲۱ بست مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات 
را فراهم کرده و این امتحان نیز سپری شده است. به 
گفته احمد، از این میان ۱9 نفر استخدام شده اند، کار 
استخدام یک نفر دیگر به تازه گی تکمیل شده است و 

سیاسی  نماینده گی  و  افغانستان  در  ناتو  مأموریت  ملی، 
سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما این حمله را محکوم 

کرده اند.
در  را  انتحاری  حمله  دو  این  جمهوری  ریاست  ارگ   
سلسله ی »جنایات ضد بشری« طالبان قرار داد و آن را 
تروریستی خواند. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور 
این حمله ها را محکوم کرده و به گروه طالبان تذکر داده 
است که مردم افغانستان هرگز به طالبان اجازه نمی دهند 
به »اهداف شوم شان« برسند. رییس جمهور غنی در پیامی 
گفته است: »تشدید حمله های تروریستی و تاکید طالبان بر 
کشتار مردم افغانستان، سبب ناکامی گفت وگوهای طالبان 
با امریکا شد. طالبان با ادامه ی جنایات شان، یک بار دیگر 
ثابت ساختند که به برقراری صلح و ثبات در افغانستان اراده 
و دل گرمی ندارند و تمامی حرکات شان، جز فریب و نیرنگ، 

چیز دیگری نبوده است.«
محمداشرف غنی گفته است طالبان دشمن اصلی نظام 
جمهوری است، اما حمله های این گروه هرگز سبب نخواهد 
شد، تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود. او افزوده 
آن  معین  زمان  در  ریاست جمهوری  انتخابات  که  است 
برگزار می شود و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت آن 
متعهد هستند. از پیام رییس جمهور غنی چنان بر می آید 
که گروه طالبان با حمله در کابل و پروان انتخابات ریاست 

امتحان متقاضیان بست مسوول مالی و اداری دبیرخانه 
نیز در هفته پیش رو اخذ  انتخابات  کمیسیون مستقل 
این  متقاضیان  امتحان  احمد تصریح کرد که  می شود. 
با هر دو کمیسیون  بست های »۱ و ۲« در هم آهنگی 
اخذ شده است و کمیسیون اصالحات اداری تنها نقش 

تسهیل کننده در این روند داشته است.
موالنا محمد عبداهلل پیش از این حلقاتی در درون ارگ 
را نیز متهم به دخالت در امور استخدام ها در کمیسیون 
مستقل انتخابات کرده بود. با این حال، صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری، در توییتی گفته است که 
پیشنهاد  انتخاباتی  کمیسیون های  توسط  تقرری ها 
می شود و ریاست جمهوری هیچ گونه دخل و تصرف و 

عالقه دخالت در امور این کمیسیون ها را ندارد.
کمیسیون  معلومات  مرکزی  کارکرد سیستم  و  امنیت 
تا هنوز به خوبی روشن نشده است.  انتخابات  مستقل 
موالنا محمد عبداهلل روز گذشته خاطرنشان ساخت که 
سیستم مرکزی معلومات این کمیسیون مشکالتی دارد 
که باید حل شود. او اما مشخص نساخت که چه مشکالتی 

در این زمینه موجود است و باید چگونه برطرف شود.
دستگاه های  که  ساخت  خاطرنشان  دیگر  جانب  از  او 
انگشت نگاری قابل اعتماد نیست و ممکن است معلومات 
آن ها حذف و یا خود این دستگاه ها غیرفعال شود. عبداهلل 
هم زمان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تدابیری 
برای این مشکالت سنجیده است. طبق معلومات او، برای 
هر مرکز رأی دهی یک دستگاه اضافی فرستاده شده است 
قرار است  استفاده شود.  نیز  از آن ها  نیاز  تا در صورت 
دستگاه های »احتیاطی« بیش تری به مراکز ولسوالی ها 
از این  نیاز  تا به گفته عبداهلل در هنگام  فرستاده شود 

دستگاه ها نیز کار گرفته شود.
برگزار  میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می شود. برای این انتخابات هژده نفر نامزد شده  بودند که 
با پیوستن زلمی رسول به تیم دولت ساز، شمار آن ها به 
هفده تن رسید. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 
9 میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این انتخابات واجد شرایط 
رأی دهی هستند و فهرست این شمار رأی دهنده را نهایی 
کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی اعالم کرده است 
که با حدود پنج ونیم هزار نفر »ناظم و ناظر« از این روند 
نظارت و به شکایات مربوط به این انتخابات رسیده گی 
کارزارهای  شروع  زمان  از  کمیسیون  این  کرد.  خواهد 
انتخاباتی تا کنون ۶9 شکایت را ثبت و به ۶۶ مورد آن 
رسیده گی کرده است. این شکایت ها، به گفته دین محمد 
نوع  از  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  معاون  عظیمی، 

تخطی و تخلف است و شامل جرایم انتخاباتی نمی شود.

کار  او،  معلومات  طبق  دارد.  معلومات  انتخابات  زمینه 
انتقال مواد حساس به 33 والیت تکمیل شده است و 
این مواد از مراکز والیات به مراکز ۶۵ ولسوالی نیز انتقال 
یافته است. فروتن تصریح کرد که مواد حساس به ۱۲ 
ولسوالی از طریق زمین و ۵3 ولسوالی از طریق هوا انتقال 

شده است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  عملیاتی  معاون 
ده  در  نیز  رأی دهی  روز  کارکنان  که  گفت  هم چنان 
والیات  این  فروتن،  گفته  به  شده اند.  استخدام  والیت 
بدخشان،  کندز،  ارزگان،  نیمروز،  لغمان،  کنر،  شامل 
افزود  او  بامیان و خوست می شود.  پنجشیر، دایکندی، 
که کار استخدام کارکنان روز رأی دهی در سایر والیات 
جریان دارد. او گفت که آموزش کارکنان مراکز و محالت 
رأی دهی به جز میدان وردک و فاریاب، در سایر والیات 

آغاز شده است.
حزب  هشت  کنون  تا  که  گفت  دیگر  جانب  از  فروتن 
سیاسی برای نظارت از روند انتخابات ۱۷ هزار و ۷۴۸ 
قطعه کارت نظارت دریافت کرده اند. به همین شکل هفت 
رسانه ۲۰۷ قطعه کارت و پانزده نهاد مدنی نیز 9 هزار و 
۶۲۲ قطعه کارت نظارت به دست آورده اند. فروتن افزود 
که هشت دسته انتخاباتی نیز تا کنون ۵۱ هزار و ۴۷ 
قطعه کار نظارت دریافت کرده اند. به صورت مجموعی، 
دسته های  و  رسانه ها  مدنی،  نهادهای  سیاسی،  احزاب 
انتخاباتی تا کنون ۷۷ هزار و ۲۵۶ قطعه کارت نظارت 

به دست آورده اند.

چالش های انتخابات 
موالنامحمد عبداهلل، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، 
در نشست ملی - مشورتی این کمیسیون با نماینده گان 
احزاب، نهادهای ناظر و نامزدان، از بعضی چالش ها در 
خصوص مراکز رأی دهی، استخدام کارکنان انتخاباتی و 
همین طور سیستم مرکزی معلومات کمیسیون مستقل 
انتخابات یاد کرد. عبداهلل گفت، طبق گزارش هایی که 
از سوی نیروهای امنیتی، والی ها و مسووالن امور والیتی 
رسیده  این کمیسیون  به  انتخابات  کمیسیون مستقل 
است، ۴3۱ مرکز رأی دهی بسته است، ۶۷۵ مرکز در 
تهدید بلند و 9۰۷ مرکز در تهدید پایین امنیتی قرار 
دارد و 3 هزار و 3۶۰ مرکز دیگر نیز مصون است. این 
کمیشنر افزود که طبق این گزارش، مراکز بسته رأی دهی 
در والیاتی قرار دارد که از نظر او، واقعیت ندارد و در آن 
دروغی نهفته است. طبق اظهارات عبداهلل، به کمیسیون 
داده اند که در والیات درگیر  انتخابات گزارش  مستقل 
پکتیکا،  پکتیا،  نیمروز،  هلمند،  زابل،  ارزگان،  جنگ 

دیگر طالبان خودش را در کابل منفجر کرد و یک رویداد 
خونین دیگر در پایتخت رقم خورد. این حمله در درب 
نزدیکی چهارراهی  در  ملی  دفاع  وزارت  پیژنتون  ورودی 
به  کابل  شهر  نهم  ناحیه  مربوطات  از  مسعود  احمدشاه 
وقوع پیوست. در حمله انتحاری در کابل چهار نظامی و 
باختند و 3۸ غیرنظامی دیگر زخم  ۱۶ غیرنظامی جان 
برداشتند. به این ترتیب ۲۲ خانواده در سوگ نشستند. 
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت که این حمله در کنار جاده عمومی در 

چهارراهی مسعود به وقوع پیوسته است.
رویدادهای  حالی  در  پروان  و  کابل  در  انتحاری  حمله ی 
خونین را رقم زد که طبق اعالم زلمی خلیل زاد، نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، طالبان متعهد شده 
و  کابل  در  امریکا، خشونت ها  با  توافق  از  که پس  بودند 
پروان را کاهش می دهند. اما دونالد ترمپ، رییس جمهور 
امریکا پیش تر مذاکرات را لغو کرد و گفت مذاکرات با گروه 
طالبان »مرده« و این گروه تحت فشارهای شدید قرار دارد. 
بر اساس آن چه وزارت داخله اعالم کرده است، حمله های 
قربانی  غیرنظامیان  از  کابل  و  پروان  در  طالبان  انتحاری 

گرفته و به این ترتیب مردم تحت فشار قرار گرفته است. 
حمله در کابل و پروان با واکنش های زیادی روبه رو شد. 
وحدت  اجرایی حکومت  ریاست  ریاست جمهوری،  ارگ 

چالش های انتخاباتی؛
از مراکز رای دهی »دروغین« تا »تبعیض« در 

استخدام ها

سه شنبه خونین کابل و پروان؛ 
۴۸ کشته و ۸۰ زخمی

چهارشنبه
شماره ۳۱۹۳

۲۷ سنبله ۱۳۹8
۱8 سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم
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چهارشنبه
شماره ۳۱۹۳

۲۷ سنبله ۱۳۹8
۱8 سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

به  واکنش  در  مالیه  وزارت 
گفته  های عبداهلل عبداهلل، نامزد 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
جهانی  جامعه  که  می گوید 
خواستار  ژنیو  کنفرانس  در 
سرمایه گذاری  بسته ی  تهیه 
افغانستان  بتواند  که  بود  شده 
پیش  برساند.  خودکفایی  به  را 
اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  این  از 
ملی و یک  تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 
مناظره ی آریانا نیوز گفته بود که پیشنهاد قرضه ی هشت 
میلیارد دالری وزارت مالیه افغانستان که توسط همایون 
ارایه شده بود، از سوی جامعه جهانی رد شده  قیومی 

است.
مالیه روز سه شنبه، ۲۶ سنبله در  مسووالن در وزارت 
این  به گفته های عبداهلل عبداهلل می گویند که  واکنش 
سایر  با  همکاری  در  را  دالری  میلیارد  بسته ۸.۷  اداره 
نهادهای حکومتی و هم آهنگی بانک جهانی در نشست 
پیشنهاد   »GCMB« یا  فعلی  خوب  تولید  روش ها ی 
کرده است که مورد تایید جامعه ی جهانی قرار گرفته 
است. به گفته آنان، این بسته برای خودکفایی کشور بوده 
و مقداری از آن را سرمایه گذاران خصوصی می پردازند. 

مالیه می گوید  وزارت  شمروزخان مسجدی، سخنگوی 
با حضور  استراتژی خودکفایی  براساس  برنامه  این  که 
ژنیو  نشست  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
پیش کش شده است. وی افزود که جامعه جهانی در این 
نشست، خواستار تهیه ی بسته خودکفایی  در عرصه های 
مختلف شد که بتواند افغانستان را به سوی خودکفایی 

سوق دهد.
 »GCMP« مجلس  در  که  کرد  عالوه  مسجدی  آقای 

جمهور کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در 
از  اعالمیه ای،  نشر  با  اما وی  کند،  مناظره شرکت  این 

حضور در این مناظره انصراف داد.

برنامه ی خودکفایی اقتصادی
روی  بودند،  گفته  پیش  ماه  دو  مالیه  وزارت  مسووالن 
اساس  بر  که  می کنند  کار  اقتصادی  برنامه  خودکفایی 
آن، در آینده به خودکفایی در عرصه های مختلف دست 

یابند.
نشست  این  در  وزارت  این  سرپرست  قیومی،  همایون 
گفته بود که از مجموع ۸.۷ میلیارد دالر، ۵.۵ میلیارد آن 
در بخش زراعت، ۱.۷ میلیارد آن در بخش خانه سازی 
برق سرمایه گذاری  انرژی  نیز در بخش  میلیارد  و ۱.3 
سرعت دهی  موضوع  که  کرد  تأیید  وی  شد.  خواهد 
برنامه های اقتصادی، حدود ۱۰ ماه پیش در کنفرانس 

صلح خواهی ها  و  چانه  زنی ها 
گذشته،  یک سال  درازای  در 
طرف های  برای  خوبی  تمرین 
سیاسی  گروه های  و  درگیر 
تمکین  یک قدمی  در  ما  بود. 
و  بودیم  طالبانی  روایت  به 
قربانی  جمهوریت،  بود  قرار 
تمامیت خواهی و روایت     جنگ 

و ترور شود.
حکومت  دورنمای  حال،  این  با 
در  طالبان  گروه  و  افغانستان 
جنگ،  و  صلح  قضیه  به  پیوند 
می رسید.  نظر  به  شده  تدوین 
تالش  در  بازی گر  دو  هر 
خود  روایت  استحکام بخشی 
یعنی  سومی  بازیگر  اما  بودند، 
آقای خلیل زاد نیز با نسخه ی فکری خودش، وارد معرکه 
شده بود و ظاهراً نقش تمام کننده را ایفا می کرد. طالبان 
با دلچسبی تمام، آهنگ فتح مذاکرات را می سرودند، تا 
یافتن  پرنسیپ های مقدماتی دست  توانستند  جایی که 
در  اما  افغانستان،  حکومت  کنند.  مهندسی  را  صلح  به 
این میان به حاشیه رفته بود و نقش نظارت کننده را ایفا 
می نمود. شهروندان نیز دلواپس و پریشان حال بودند که 
سرنوشت شان چه خواهد شد. طالبان در دو دهه گذشته 
در برابر ارزش های دموکراتیک مردم ایستاده گی نموده و 
مانع اصلی توسعه روند مردم ساالری بوده اند. باورها بر این 
بود که با جریان های این چنینی که هرگز به ارزش های 
مدرن و نسخه ی معتبر ملی )قانون اساسی( باور ندارند، 
چطور می شود کنار آمد؟ بدون شک، مانورهای تروریستی 
آن ها حکومت و روند حکومت داری را در بسا موراد مختل 
نموده بود، اما نباید فراموش کرد که بهای اصلی آن را 
مردم افغانستان پرداخته بودند. هر زمانی که زمزمه صلح 
در میان بیاید، حرف اول باید از خواسته های مردم باشد 
و در کش وقوس های سیاسی وزنه اصلی و تعیین کننده را 

باید دیدگاه شهروندان شکل دهد.
خشت نخستین مذاکرات دوحه کج نهاده شده بود و این 
دیوار لرزان نتوانست به فرجام برسد. طالبان دنبال آشتی 
و فراهم آوری صلح واقعی نبودند بلکه شایق امتیازخواهی 
و تالش برای بازگرداندن یک فهم ایدیولوژیک غیر قابل 
از  می شود  مثال  گونه ی  به  بودند.  جامعه  برای  قبول 
امارت خواهی دوباره طالبان در این مذاکرات یادآوری کرد.

دوحه  مذاکرات  شکست  اصلی  دلیل  حال،  هر  به 
تمامیت خواهی، رقابت ستیزجویانه برای کسب امتیاز و 
اتکای طالبان به تشدید خشونت ها برای سنگین ساختن 
فشار ها در میز مذاکرات بود. آن ها فکر می کردند با تشدید 
در  را  وزنه ی شان  پرخاش گرایانه  تحرکات  و  حمالت 
مذاکرات حفظ خواهند کرد، اما غافل از آن که این لجاجت 

سبب زیرورو شدن برنامه های آن ها گردید.
پی آمد جدی می تواند  دو  مذاکرات صلح  درهم خوردن 
دهه  دو  به  نزدیک  از  پس  طالبان  اوالً  باشد.  داشته 

برای زمینه سازی گفت وگو های همه جانبه با ایاالت متحده 
فراهم شده که ثابت کند استراتژی آن ها هم سو با اهداف 
ایاالت متحده در خصوص مبارزه با تروریسم جهانی بوده 
است و تداوم آن نیاز مبرم به کمک های مالی، مشورتی 

و تسلیحاتی بیش تر ایاالت متحده و جامعه جهانی دارد.
۲- پشتی بانی از برگزاری انتخابات شفاف: انتخابات بخشی 
سیستم  هر  برای  و  است  دموکراسی  سیاسی  روند  از 
دموکراسی  از  نمادی  عنوان  به  انتخابات  از  نیز  سیاسی 
استفاده می شود. این نماد طی یک ونیم دهه ی گذشته 
برای افغان ها هزینه های سنگینی در پی داشته اند. ملت 
افغانستان با هوشمندی تمام و فداکاری های قابل توجه، 

نقش بزرگی در ترویج و نماد ذکر شده داشته است. 
که  است،  این  روزها  این  امیدوارکننده  عالیم  از  یکی 
نمی توان با مردم صبور و هوشمند افغانستان دهن کجی و 
لج بازی کرد و اراده راستین و تمایل به دموکراسی آن ها را 
به معامله گرفت چون آن ها این نماد با ارزش دموکراسی 
را به قیمت از دست دادن جان های شیرین و بریده شدن 
ملت  آگاهی  امروزه  اند.  آورده  ارمغان  به  انگشتان شان 
ارزش  های  نمی خواهند  که  رسیده  جایی  به  افغانستان 
بنیادین خود را نثار توافقات میان خالی و ناملموس کنند 
برگزاری  به  مردم  قوی  اراده  بدهند.  فنا  باد  به  را  آن  و 
پنداشته  افغانستان  برای حکومت  خوبی  ابزار  انتخابات، 
ایاالت  و  جهانی  جامعه ی  همه جانبه  توجه  تا  می شود 
متحده را جلب کند و پشتی بانی قاطع آن ها را از روند 

مذکور به دست بیاورند.
3- در اختیار گرفتن کلید صلح: مسکو از یک سو، بارها 
پیشنهاد نموده که ضامن هرگونه توافق نامه صلح میان 
وضوح  به  موضوع  این  است.  طالبان  و  متحده  ایاالت 
قابل درک است زیرا آن ها میزبانی چندین نشست صلح 

آن  هدف  که  شد  تهیه  دالری  میلیارد   ۸.۷ بسته 
وی  است.  بوده  منطقه ای  اتصال  و  انرژی  خانه سازی، 
افزود که قرار شد از میان این مقدار پول، 3.۵  میلیارد 
آن سهم سکتور خصوصی باشد و باقی آن را حکومت از 
طریق گرفتن قرضه یا منابع داخلی فراهم و تطبیق کند. 
او عالوه کرد که این بسته مورد موافقت جامعه جهانی 

قرار گرفته است.
هم زمان با این، آقای مسجدی تصریح کرد که حکومت 
در نظر دارد این مقدار پول را از چندین منبع تمویل 
و  داخلی  عواید  درازمدت،  و  سهل  قروض  وی  کند. 
سرمایه گذاری توسط حکومت از طریق مشارکت عامه 

را سه منبع مورد نظر حکومت برای این بسته نامید. 
سخنگوی وزارت مالیه افزود که این بسته را با چندین 
انکشاف  بانک  آسیایی،  انکشاف  بانک  جمله  از  مرجع، 
اسالمی، بانک اروپایی، بانک زیربنای آسیایی، صندوق 
پول سعودی و صندوق پول قطر در میان گذاشته اند و 
آنان وعده داده اند که بسته را مورد بررسی قرار خواهند 
داد. آقای مسجدی اضافه کرد که از شریک ساختن این 
اطالعات حدود یک تا دو ماه می گذرد و این مراجع وقت 
نظرهای شان  میان گذاری  در  و  بررسی  برای  بیش تری 
خواسته اند. او افزود که تعهد خاصی از این نهادها دریافت 
نکرده اند، اما تیم های تخنیکی وزارت مالیه این موضوع 

را تعقیب می کنند.
پیش از این داکتر عبداهلل عبداهلل در مناظره با آریانانیوز 
مالیه،  وزارت  سرپرست  قیومی  همایون  که  بود  گفته 
طرح قرضه هشت میلیارد دالری وزارت مالیه را ترتیب 
کرده و گفته بود که دیگر به کمک های بین المللی نیاز 
ندارد. آقای عبداهلل ادعا کرده بود که جامعه ی جهانی 
در نشست »GCMP« با این طرح موافقت نکرده است. 
رییس  غنی،  محمداشرف  بود  قرار  که  است  گفتنی  

ژنیو آغاز شده بود.
از مجموع ۸.۷  که  افزود  قیومی  آقای  این،  با  هم زمان 
حکومت  سوی  از  آن  میلیارد   ۵ از  بیش  دالر،  میلیارد 
سرمایه گذاری  خصوصی  سکتور  سوی  از  باقی مانده  و 
خواهد شد. وی در ادامه گفته بود که تطبیق این بسته ی 
اقتصادی حدود نُه سال را در بر می گیرد و با آغاز آن، 

یک میلیون شغل نیز در کشور ایجاد خواهد شد. 
به گفته ی سرپرست وزارت مالیه، عالوه بر ترویج باغ های 
میوه، کانال هایی نیز در این بخش اعمار خواهد شد. او 
برق های  اضافه کرد که در کنار ساخت وساز در بخش 
آفتابی و پارکینک کنار جاده ها، اعمار بندها و شفاخانه ها 
نیز در این بسته جا دارد. مسووالن وزارت مالیه در آن 
زمان هدف »بسته سرمایه گذاری اقتصادی و مالی« را 
مالی  و  اقتصادی  خودکفایی  به  رسیدن  و  فقر  کاهش 

خوانده بودند.

ستیزه جویی فرصت یافتند به جای سیاست حذف محورانه، 
ترور و هراس افگنی، تمرین سیاسی بهتری داشته باشند و 
به آشتی، هم زیستی و گفتمان های همه شمول تن بدهند. 
با این وضعیت می توانستند هویت مطلوب و پسندیده ا ی 
به دست آورند که متأسفانه آمیزش بیش از حد آن ها با 
به  و طالبان  ارزش شد  با  این چرخش  مانع  خشونت ها 

سقوط سیاسی شان نزدیک شدند.
را  افغانستان  حکومت  موضع  مذاکرات  شکست  ثانیاً 
مستحکم ساخت و ادبیات تولید شده در دستگاه حکومت 
نسبت به صلح را قوت بخشید و فرصت های مناسب تر 
و بهتر را برای حکومت فراهم کرد. در این مقاله به سه 
فرصت دست یافتنی و ایده ال حکومت افغانستان پرداخته 

شده است:
۱- تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی: تشدید خشونت ها 
و ستیزه جویی ها از سوی طالبان حتا در جریان مذاکرات 
صلح، یک بار دیگر حقانیت سنگرداران افغانستان را برمال 
نمود و جامعه بین المللی را متوجه ساخت که نیروهای 
دفاعی و امنیتی افغانستان در خط مقدم جنگ در برابر 
تروریسم و افراطیت قرار دارند. امریکایی ها پس از نُه ماه 
مذاکرات نفس گیر با گروه طالبان به این نتیجه رسیدند که 
با سیاست سرکوب گرانه می شود طالبان را به میز مذاکره 

کشاند، نه با امتیاز بخشیدن.
طبق گزارش نشر شده از سوی مقامات امریکایی، مصارف 
جنگ در افغانستان ۴۵ میلیارد دالر هزینه را در سال ۲۰۱۸ 
برای ایاالت متحده در بر می گرفته، در حالی که تنها ۵ 
میلیارد این مقدار به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 
صورت  هیچ  به  که  مقداری  است؛  شده  داده  تخصیص 
برای پیش برد یک جنگ پیچیده و فراگیر بسنده نبوده 
و نخواهد بود. اکنون زمان مناسبی به حکومت افغانستان 

افغانستان را در مسکو به عهده گرفته بودند. از طرف دیگر 
اما، ایاالت متحده به عنوان شریک در امور صلح افغانستان 
سال  چنان که  کرد.  نخواهد  اعتماد  هرگز  روسیه  باالی 
ناتو  نیروهای  امریکایی  جنرال  نیکلسون،  جان  گذشته 
در افغانستان در مصاحبه با رسانه بی بی سی اظهار کرده 
بود که روسیه اقداماتی را برای تضعیف تالش های ایاالت 
متحده برای صلح در افغانستان انجام می دهد و از طریق 
مالی و فرستادن سالح طالبان را حمایت می کند. به هر 
و  متحده  ایاالت  میان  صلح  مذاکرات  فروپاشی  صورت، 
تا حضور  فراهم می کند  برای روسیه  را  فرصتی  طالبان 
مجدد دیپلماتیک خود را در افغانستان باز گرداند و این 
چشم انداز باید نگرانی سیاست گذاران امریکایی را در خود 
داشته باشد، چرا که مسکو دشمن خطرناکی در منطقه 

برای ایاالت متحده شمرده می شود.
آمده  پیش  شرایط  در  اما  افغانستان  حکومت  جایگاه 
می تواند خیلی مثبت ارزیابی شود. ارگ باید خود به دنبال 
ایجاد یک روند سیاسی سنجیده با طالبان باشد و توانایی 
حمل کلید صلح برای پایان بخشیدن به درگیری ها در 
افغانستان را داشته باشد. همان گونه که پریزیدنت ترمپ 
بیان داشته بود که قدرت نظامی به تنهایی ضامن ختم 
جنگ نیست اما می تواند شرایطی را برای یک روند سیاسی 

ایجاد کند، که به صلح پایدار منجر شود. 
عنوان  هیچ  به  متحده  ایاالت  شد،  یادآوری  چنان که 
نمی تواند شاهد روابط سیاسی میان روسیه و گروه طالبان 
باشد. بدین صورت حکومت افغانستان با جلب کمک های 
بیش تر و مجهز شدن معیاری قوای نظامی، می تواند ضربه 
از طریق نظامی،  بر پیکر مخالفان وارد کند و  محکمی 
مخالفان  کشانیدن  برای  سیاسی  روند  ایجاد  زمینه ساز 

مسلح بر میز مذاکره شود.

وزارت مالیه:
بسته ۸.۷ میلیاردی برای 

خودکفایی مورد تایید جامعه ی 
جهانی است

حسیب بهش

حارث جبران

فریداحمد صالح
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چهار شنبه
شماره ۳۱۹۳

۲۷ سنبله ۱۳۹8
۱8 سپتامبر ۲0۱۹

قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم را  کهنه  کابل  تصویر  تجدد، 
سنگ تراشی  کوچه ی  در 
با  است.  کرده  مخدوش 
از  یکی  کوچه   این  آن هم 
معدود کوچه های کابل است 
دارد.  گذشته  رنگ وبوی  که 
دکان های  کوچه  طرف  دو 
از رفتن به محافل  هنرمندانی است که نان شان را 
شادی دیگران به دست می آورند و از این شغل هیچ 
باکی ندارند. هنوز تک وتوک دکان های سازفروشی هم 
به چشم می خورد، اما مشخص است که رونق چندانی 
ندارند. از یکی از غرفه های کنار سرک آهنگ »بی وفا 
آهنگ  این  می رسد.  گوش  به  ظاهر  احمد  یارم« 
مقدمات سفر مرا به روزهای دور کابل فراهم می کند.

به سمت کوچه ی خرابات  از کوچه  ی سنگ تراشی 
را  قدیم  کابل  بازمنده گان  از  یکی  سراغ  تا  می روم 
خرابات  کوچه ی  حوالی  در  ابراهیم«  »ماما  بگیرم. 
دکانی دارد که هارمونیه های از کار افتاده را ترمیم 
می کند. هارمونیه هایی که کلید های شان از ُسر افتاده 
است و پرده  های شان خوب کار نمی کند. کابل امروز 
هم به چنین هارمونیه  ای می ماند. سازش بی ُسر است 
و کلیدهایش درست کار نمی کند اما کجا است دست 

»ماما ابراهیم«ی که آن را ترمیم کند؟! 
وارد کوچه ی خرابات شده ام. کوچه ای که پس از این 
از گذشته ها  همه گرم وسرد روزگار، شکوه چندانی 
در آن، نمانده است. فکر می کنم اولین بار در رمان 
»گلنار و آیینه «ی رهنورد زریاب بود که با تصویرهایی 
از کوچه ی خرابات برخوردم. از آن روز که کتاب را 
خواندم اکنون بیش تر از ۱۰ سال می گذرد. از کتاب 
فقط تصویری از نوستالژی و حسرت در ذهنم باقی 
است. اما حس می کنم این همان کوچه ای نیست که 
راوی کتاب رهنورد زریاب از آن عبور می کرد و در 
یکی از خانه هایش »گلنار« در برابر آیینه می رقصید. 
همه چیز این کوچه رنگ دیگری دارد. مردم آن هم 
به طور فجیعی زنده گی واقعی دارند و فقر و ناامنی 
واقعیت  با  را  آن ها  که  است  چیزی هایی  نخستین 

پیوند می زند.   
نظر به آدرسی که دارم، دکان ماما ابراهیم در سمت 
راست کوچه و روبه روی یک خیاطی است. به راحتی 
و  تنگ  دکان  در  ابراهیم،  ماما  می کنم.  پیدایش 
مصروف  را  چیزی خودش  به  و  نشسته  دل گیرش 

کرده است. چارسو هارمونیه است و وسایلی که به 
درد ترمیم آن می خورد. به سختی برای خودم جای 

کوچکی برای نشستن پیدا می کنم. 
آدم های  اما  است  افضلی«  »ابراهیم  او  اصلی  نام 
باالی  او  ابراهیم« می خوانند.  را »ماما  او  پیرامونش 
شصت سال دارد. این ترمیم کار هارمونیه تقریباً تمام 
را در کوچه ی خرابات زیسته است و  عمر خودش 
فقط سال هاِی جریان جنگ های تنظیمی را تا دوره ی 
اول ریاست جمهوری حامد کرزی به پاکستان مهاجر 

شده است.
خرابات.  کوچه ی  مردم  از  است  روشنی  نمونه ی  او 
کوچه ای که جنگ و جهاد، روزهای بدی را بر سر او 

دگه، او خدایی خودش ده راه گد می شه.« 
او  که  می شود  روشن  برایم  قصه  کمی  از  پس  اما 
موسیقی را در کودکی از آالت ضربی شروع کرده است. 
بعدتر به دو تار رو آورده است و با هم گروهی هایش در 
محافل زنانه موسیقی اجرا می کرده است. سپس به 
خدمت سربازی رفته است و در آن جریان برای سایر 
سربازان با تقلید صدای »شمس الدین مسرور« آهنگ 
می خوانده است. او تا همان زمان تصاویری را از حضور 

استاد سرآهنگ در کوچه ی خرابات به خاطر دارد. 
اما تمام آن روزهای به ظاهر خوب و حسرت برانگیز 
با رقم خوردن فصل جنگ های تنظیمی برای مردم 
کوچه ی خرابات سیاه و سخت می شود. کوچه ای که 
آن همه فر و شکوه داشت به یک باره گی به محله ی 
بدنام بدل می شود. موسیقی نیز دیگر آن شور قدیم 
را ندارد. موسیقی را دیگر در »پستوی خانه« نهان 

می کردند. 
به  گروهی  باری،  خانه جنگی،  سال های  جریان  در 
دنبال »ماما ابراهیم« می آید تا او را با چند نوازنده ی 
به منطقه ی  برنامه ی شبانه  اجرای یک  برای  دیگر 
شمالی ببرد. صبح روز بعد، در برگشت، گروه دیگری 
سر راه او و همکارانش را می گیرد. آن ها را به منطقه ی 
تاج محمد«  »مال  نام  به  قوماندانی  نزد  »کاریزمیر« 
می برد. مال تاج محمد آن ها را در قفس شیری که 
به قول ماما ابراهیم متعلق به ظاهرشاه، شاه سابق 
و  زندانی  روز  چندین  برای  است،  بوده  افغانستان 

و ساکنانش آورد. این کوچه به دلیل تاریخ و شهرتی 
که در زمینه ی موسیقی داشت، در جریان سال هایِی 
که مجاهدین و طالبان در کابل حکومت داشتند به 
محله ی بدنام بدل شد و ساکنان آن هم ناگزیر شدند 

به هر گوشه و کنار متواری شوند.
»ماما ابراهیم« سینه ای دارد پر از قصه های کوچه ی 
خرابات. او استاد سرآهنگ را دیده است، روی تخت 
سماواری که عصرها زمین پیش روی آن را آب پاشی 
نوازش  را  »بودنه«اش  و  می نشسته  می کرده اند، 

می کرده است. 
او روزی را به خاطر دارد که موتر ببرک کارمل دنبال 
استاد سرآهنگ آمده و از او درخواست کرده بود تا 

در برنامه اش موسیقی اجرا کند. اما استاد سرآهنگ 
تخت  یک  »در  بود:  داده  پاسخ  و  کرده  سرپیچی 

نشستن دو پادشاه الزم نیست.«
یا، ماما ابراهیم، احمدظاهر را به خاطر دارد که در 
کوچه ی پُر ِگل والی آن روز با موترش به دنبال نوازنده 
آمد. از احمدظاهر به نیکی یاد می کند و می گوید آدم 
خیرخواهی بود. »میآمد، نوازنده ها را با خود می برد، 

پس با قدر و عزت می رساندشان.«  
»ماما ابراهیم« خود نیز موسیقی می نواخته است. از 
او می پرسم: »شما موسیقی را از َکی شروع کردین؟« 
به کنایه می گوید: »از ما مردم که اس، همی طفل 
ما چارَغَوک که کنه، نه قوطی ده دستش می مانه نه 

لت وکوب می کند. آالت موسیقی شان را نیز می شکند 
و دور می اندازد. پس از آن روزها »ماما ابراهیم« برای 
همیشه با محافل شادی خداحافظی می کند و دیگر 
هیچ گاهی جرأت اشتراک در آن محافل را به خود 

نمی دهد.
امروز اما چشمم به چند طلبه ی ریش بلند می افتد 
که از کوچه ی خرابات و از کنار دکان ماما ابراهیم 
خرابات،  کوچه ی  در  آن ها  حضور  می کنند.  عبور 
ابراهیم  ماما  از  است.  نأمانوس  خواهی نخواهی 
می پرسم، »این ها برای شما مشکل ایجاد نمی کنند؟« 
او با خنده رویی پاسخ می دهد: »اینا مالهای روشن 
بر  از صحنه چنین  اما  ندارند.«  ما کاری  با  استند، 
یک رنگی  آن  دیگر  خرابات  کوچه ی  که  می آید 

گذشته اش را ندارد. 
می خواهم اندک اندک بار و بساطم را ببندم و با ماما 
ابراهیم خداحافظی کنم. از او می خواهم با هارمونیه ای 
که تازه ترمیم کرده است، کمی برایم بنوازند. همین 
که دستش روی کلیدهای هارمونیه می دود، میلودی 
آهنگ »بی وفا یارم« احمد ظاهر را می شنوم. آهنگی 
بودم، یک بار  با آن شروع کرده  را  که سفر کوتاهم 
دیگر به اتفاق خودش را در پایان به گوشم می رساند. 
آهنگی که نماینده ی یک گذشته ی فرهنگی باشکوه 
است. گذشته ای که پس از دهه ها، نتوانسته ایم از آن 

عبور کنیم چه که هنوز حسرت آن را می  خوریم.

راهی به کابل کهنه
»ماما ابراهیم« سینه ای دارد پر از قصه های کوچه ی خرابات. او استاد سرآهنگ را دیده است، روی تخت سماواری که 
عصرها زمین پیش روی آن را آب پاشی می کرده اند، می نشسته و »بودنه«اش را نوازش می کرده است. او روزی را به 

خاطر دارد که موتر ببرک کارمل دنبال استاد سرآهنگ آمده و از او درخواست کرده بود تا در برنامه اش موسیقی اجرا 
کند. اما استاد سرآهنگ سرپیچی کرده و پاسخ داده بود: »در یک تخت نشستن دو پادشاه الزم نیست.«

حسن آذرمهر
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Me, Dr. Ashraf Ghani

وال ینگه ات دفعتاً کمی مریض بود. اگر نه ما بیخی 
صد فیصد آماده بودیم که بیاییم.

اگر بگویم ما از خانه برآمدیم که دفعتاً مهمان آمد 
چطور است؟ قبول می کنند؟

پرسیدم. گفت بگو داکتر عبداهلل برنامه ندارد و 
مناظره با آدم بی برنامه ضیاع وقت است.

بخدا جلوشانهو که بهانه نیست. ما تا سرزیرزمینی 
آمدیم، باز موتر کلچ سوختاند. تا مستری آمد بیخی 

ناوقت شد. پس خانه رفتیم.

ها ها ها ها ها وال اگر ما هم چندان چیزی داشته باشیم. 
اگر نصف همان هشت میلیون مشاور داوودزی رأی 

دادند خو برنده هستم، اگر نه نوش جانت. مردم مجبور 
هستند از میان دو تا بد یکی را انتخاب کنند. 

آقای متفرر دوم. به مناظره نیامدی!

این بهانه خیلی کهنه شده. مردم تقریباً بعد از هر 
عروسی همین جمله را تکرار می کنند.

این بهانه هم زیاد استفاده شده. رنگش رفته. مردم 
قبول نمی کنند. یگان گپ نو بگو.

هههههههه راست هم خو گفته وال. گپ بین خود ما باشد، 
الالیت در ای قسمت صفر است.

همان بهانه اولت خوب بود. تو چرا عادت داری هر چیز را 
خراب تر کنی؟ اگر توجیه بلد نیستی از شاه حسین کمک 

بگیر. تخصص دارد.

نز روزنامه
ضمیمه ط

کاریکاتوریست: عتیق اهلل شاهد صفحه آرا: رضا مرادی دبیر بخش طنز: موسی ظفر  

به دست  را  جیبوتی  ملی  دانشگاه  تحصیلی  بورسیه  که  افغانستان  دختران  از  نفر  هفت 
آورده اند نیاز به محرم شرعی و غیرتی دارند تا آن ها را از رفتن به این سفر منع کنند.

GolbHikmatr@ اگر مرد هستید و توانایی ممانعت را دارید لطفاً سی وی خود را به آدرس
President.com بفرستید.

استخدام محرم شرعی

محترم طالبانو!
لون،  چای  یک  هر  طرف  از  نامه  این 
مخترع کاغذ، لویس بریل، مخترع خط بریل، 
جیمز  بایسکل،  مخترع  ماکمیالن،  پاتریک 
رنگه،  عکس های  ماشین  مخترع  ماکسویل، 
الکسندر  گروپ،  مخترع  ادیسیون،  توماس 
فلمنگ،  الکسندر  تلفون،  مخترع  بیل، 
مخترع  رایت،  برادران  انتی بیوتیک،  کاشف 
حدود  و  فزیک دان  آنیشتن،  آلبرت  طیاره، 
دیگر  مشهور  دانشمندان  از  نفر  صدوبیست 
خدمت شما گسیل است. امیدواریم به دقت 

مطالعه فرموده روح ما را شاد نمایید.

محترمین!
کشف  یا  و  اختراع  را  چیزی  وقتی  ما 
هوا  به  خوشحالی  شدت  از  می کردیم، 
می پریدیم و دور خود اتن می انداختیم. فکر 
بس  کار  انسانیت  و  انسان  برای  می کردیم 
در  بی بدیلی  پاداش  و  داده ایم  انجام  بزرگی 
به  روزی  می کردیم  تصور  است.  ما  انتظار 
گلزار  و  گل  دنیا  و  می رسیم  خوش بختی 
می شود. اما حیف که چنین نشد. از آن همه 
ما  نصیب  که  چیزی  تنها  اختراع،  و  کشف 
این است که اسم ما در گوگل خیلی  شده 
زود یافت می شود. حتا قبر درست نداریم و 
هر وقت چشم مان به قبر مطهر مارشال فهیم 
و نادر خان می افتد از خجالت آب می شویم. 
این جا در جهاِن پس از مرگ نیز امتیاز خاصی 
به ما داده نشده. فقط یک خانه است با چند 
جوی عسل و شراب و درختان سبز و چند 
نفر گارسون زنانه. دونالد ترمپ که پنج دقیقه 
مغزش را برای کار خوب استفاده نکرده در 
تعداد  و  می کند  زنده گی  ما  از  بهتر  شرایط 

گارسونش به مراتب بیش تر از ما است.

نیست.  قبول  قابل  ما  برای  وضعیت  این 
که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  دانشمندان  ما 

برادران رایت از شما گله دارند. می گویند فقط 
یکی-دو بار بر میدان هوایی حمله کرده اید و 
به نظر می رسد با طیاره سازش کرده اید، زیرا 
رهبران شما هر روز آن را سوار می شوند. لطفاً 
کمی بی رحم باشید. به رهبران تان بگویید این 
بار که به میدان رفتند چند واسکت هم ببرند. 
خبری  هوایی  انتحاری  از  که  است  مدت ها 
نشنیده ایم. لطفاً به وظیفه وجدانی تان عمل 

کنید و بترکانید.

بی ادبی می کند  بیل کمی  الکساندر  آقای 
و به شما چیزهایی می گوید. ما بی ادبی اش 
نقل وقول  را  بقیه اش  و  می کنیم  حذف  را 
پایه های  چرا   .--- او  طالبان،  »او  می کنیم. 
را  تلفن ها  چرا  نمی زنید؟  لگد  با  را  تلفن 
نمی شکنید؟ چرا به مردم اجازه می دهید با 
خودشان تلفن بگردانند؟ حتا خودتان تلفن 
در  ساعت  بیست وچهار   --- مثل  و  دارید 
توییتر فعال هستید. این انصاف نیست. تلفن 

ندارد  فایده  بشریت  برای  راستی  و  صداقت 
بر  هم آهنگ  اقدام  یک  در  می خواهیم  و 
باغتشاشیم.  خودمان  دست آوردهای  تمام 
می خواهیم انسان ها را از آن چه ما اختراع و 
کشف کرده ایم محروم کنیم و کاری کنیم که 
نسل شان نابود شود. مشکل ما اما این است 
که دست ما از جهان کوتاه شده و هیچ غلطی 
نمی توانیم. نه توانایی کافی برای چپه کردن 
پایه برق داریم نه ظرفیت آتش زدن به طیاره 
و  انتی بیوتیک  دواهای  و  کاغذ  و  بایسکل  و 
را  پای  مان  که  نمی دهد  اجازه  مکروسکوپ. 
از دروازه بهشت بیرون بگذاریم، چه رسد به 
را  انسان ها  به دنیا برگردیم و  این که دوباره 

نابود کنیم.

می دانیم سخت مصروف هستید و بخشی از 
کارها را که ما قصد داریم از شما تقاضا کنیم 
قباًل انجام  داده اید، اما لطفاً بر ما منت نهید و 
کارتان را شدت بخشید. وقتی این جا بیایید 
مانند دوستان دیگر تان به آب سرد و  قطعاً 
اگر  داشت.  خواهید  نیاز  آیسکریم  و  یخک 
کارها را درست انجام دهید، مطمئن باشید 
همه نیازهای سرد شما را تامین خواهیم کرد 
و قول می دهیم که تا »هم فیها خالدون« به 

شما احترام خواهیم گذاشت.

جناب طالبان!
بنجامین  گرم  سالم های  دهید  اجازه 
فرانکلین، مخترع برق را خدمت شما برسانم. 
ایشان بابت چپه کردن پایه های برق در شمال 
راستش  می کند.  تشکری  شما  از  افغانستان 
ادیسون  افغانستان  زیرا مردم  حق هم دارد، 
را مخترع برق می دانند و از این بیچاره هیچ 
یادی نمی کنند. اکنون آقای فرانکلین از شما 
می خواهد تا بدون ترحم و با غیرانسانی ترین 
روش ممکن بر تمام پایه های برق حمله کنید 
و مردم افغانستان را به قرن حجر برگردانید. 

نیز نقش  مهمی در تمدن و پیش رفت بشر 
داشته است. چرا در دشمنی تان با پیش رفت 
چرا  می کنید؟  عمل  گزینشی  تمدن  و 
یک سره خراب نمی کنید؟ بخدا اگر گیرتان 
کنم این نام خانواده گی ام را به --- می زنم«  

برادران محترم!
است.  شما  نزد  فقط  ما  غصه  و  غم  عالج 
وقتش است که تشریفات را کنار بگذارید و 
کنید.  ما عمل  به خواسته های  علنی  بسیار 
مردم هیچ وقت به خاطر سرک قیر، آب پاک، 
کلینک و شفاخانه مجهز، برق، مکاتب فعال، 
تجارت قانونی، حکومت داری خوب و خدمات 
هیچ  نمی کنند.  طرفداری  شما  از  شهری 
کسی از شما توقع ندارد که مملکت را یک 
ذره آباد کنید. تنها توقع مردم از شما همان 
و غارت کردن سرمایه  دارایی  عامه  تخریب 
مملکت است. پس به وظیفه تان عمل کنید 
و آن گونه که از شما توقع می رود کار کنید. 

خود  ببینند  را  آرامش  و  آبادی  اگر  مردم 
این طوری  می افتند.  حکومت  یاد  به  به خود 
شما فراموش می شوید. یگانه چیزی که شما 
نگه می دارد،  زنده  و ذهن مردم  قلب  در  را 
همان تخریب نشانه های تمدن و پیش رفت 
است. لطفاً بشکنید و مرهمی بر دل پژمرده 

ما بگذارید.

به امید دیدار در اقامت گاه گرم
آلبرت آنیشتاین

دانشمندان  مجموع  از  نماینده گی  )به 
متوفا(

نابینا

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه



مقام های محلی در والیت بادغیس 
فعال  حضور  و  رفت و آمد  از 
حمایت  در  پاکستانی  جنراالن 
از طالبان در ولسوالی باالمرغاب 
می دهند.  خبر  والیت  این 
آن طور که گزارش داده شده است، 
اتباع  از  برخی  طالبان،  بر  عالوه 
سایر کشورها که هنوز هویت شان 
با  و  می کنند  زنده گی  والیت  این  در  نیست،  مشخص 
نگهداری سالح خط ناامنی در این والیت را تیره کرده اند. 
ولسوالی  در  اکنون  بادغیس، طالبان هم  والی  به گفته ی 
باال مرغاب و جنگل پسته لیق، آموزشگاه و رزمگاه نظامی 
دارند و از جوانان منطقه به نفع خودشان یارگیری می کنند. 

باالمرغاب، النه ی جنراالن پاکستانی
به  بادغیس  والیت  در  اخیر  روزهای  در  امنیتی  وضعیت 
وخامت گراییده است. با آن که طی روزهای اخیر چندین 
رشته عملیات نظامی علیه مواضع طالبان در این والیت 
اعالم  این والیت صریحاً  والی  اما  روی دست گرفته شد، 
باالمرغاب  ولسوالی  به  پاکستانی  است که جنراالن  کرده 

بادغیس رفت و آمد دارند. 
8صبح  روزنامه ی  به  بادغیس،  والی  ملکزی،  عبدالغفور 
می گوید که سندهای قوی و عکس های زیادی از حضور 
جنراالن پاکستانی در ولسوالی باالمرغاب بادغیس وجود 
اداره ی  به  رسیده  اطالعات  پایه ی  بر  ملکزی  آقای  دارد. 
فرماندهان  از  بادغیس می گوید که جیش محمد،  محلی 
کلیدی طالبان پاکستانی، به همراه دو فرمانده ی جنگ جوی 
والی  دیده شده اند.  باالمرغاب  در  پاکستانی  دیگر طالبان 
بادغیس می افزاید که در کنار حضور فرماندهان طالبان، 
در باالمرغاب بادغیس اتباع کشور پاکستان دیده شده اند. 
او تأکید می کند که این افراد با پوشش محلی از مسیرهای 
پسته  جنگل  و  باالمرغاب  به  را  خود  ناامن  و  دشوار گذر 

می رسانند.
به گفته ی آقای ملکزی، روستاهای اطراف و مناطق مختلف 
جنگل پسته لیق بادغیس با رابط هایی از بین طالبان محلی 
منطقه برای طالبان پاکستانی خرید و فروش می شوند. او 
بادغیس  لیق  پسته  جنگل  سرمایه ی  که  می کند  تأکید 
جمع آوری شده و در نهایت به فرماندهان طالبان در کشور 

پاکستان می رسد. 
به  و  است  خورده  گره  پسته  به  بادغیس  والیت  اقتصاد 
جنگل های  غارت  با  طالبان  والیت،  این  والی  گفته ی 
نظامی  بودجه ی  به  است،  عامه  سرمایه ی  که  لیق  پسته 
از  بادغیس  جنگ  که  می کند  تأکید  او  می افزایند.  خود 
کشورهای همسایه مدیریت می شود و کشورهای همسایه 
حتا نمی خواهند مردم بادغیس »اکسیجن آزاد« را رایگان 
استشمام کنند. وی هشدار می دهد که در صورت تداوم 
امنیت  امنیتی،  اوضاع  خراب شدن  و  بادغیس  در  جنگ 

هرات هم با تهدیدات جدی روبه رو می شود.

اهمیت استراتژیک پسته لیق
بادغیس در غرب افغانستان با داشتن بیش تر از 90 هزار 
هکتار جنگل پسته، یکی از والیت های پسته زار افغانستان 
به شمار می رود، اما گذر زمان و کم توجهی دولت و مردم 
بر  برود. عالوه  بین  از  آن  از  نیمی  تقریباً  سبب شده که 
بادغیس  والیت  در  پسته  جنگل های  دولت،  کم توجهی 
توسط افراد با نفوذ منطقه، فرماندهان مسلح غیر مسوول و 
مخالفان مسلح دولت تصاحب شده و همه ساله این افراد به 
صورت انحصاری برداشت پسته را در اختیار دارند. دفتر 
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والی و شورای والیتی بادغیس هم می گویند که طالبان در 
خرید و فروش پسته دست دارند و پول آن مشخصاً صرف 

تأمین مصارف جنگی این گروه می شود. 

اتباع بیگانه  و مسلح 
حمالت  با  طالبان  که  بود  میالدی  جاری  سال  اوایل 
کم پیشینه در باالمرغاب والیت بادغیس، این ولسوالی را به 
تصرف خود در آوردند. شواهد نشان می دهد که هم اکنون 
زیر  ولسوالی  این  پولیس  فرماندهی  و  ولسوالی  ساختمان 
کنترل طالبان قرار دارد. بر پایه ی گزارش ها، بازار ولسوالی 
باالمرغاب خالی از سکنه شده و مردم برای در امان ماندن 

به روستاهای دور و نزدیک گریخته اند. 
هرچند دولت برای بازپس گیری باالمرغاب چندین عملیات 
را انجام داد، اما طالبان با چندین بار عقب نشینی، دوباره 
اما  نهایت  در  برداشتند.  سالح  باالمرغاب  تصرف  برای 

برنده ی میدان، جنگ جویان طالب بودند. 
فرماندهان  حضور  بر  عالوه  بادغیس  والیتی  شورای 
پاکستانی و رفت و آمد افراد این گروه، از حضور اتباع بیگانه 

در برخی دیگر از مناطق بادغیس هشدار می دهد. 
عبدالناصر نظری، عضو شورای والیتی بادغیس، به روزنامه ی 
8صبح می گوید که دست کم 60 خانواده از شورشیان بیگانه 
در اطراف ولسوالی های غورماچ و باالمرغاب مسلح هستند 
پشتو صحبت  زبان  با  ترجمان  از طریق  مردم محل  با  و 
می کنند. آقای نظری می گوید که این افراد از یک سال به 
این طرف با استفاده از تاریکی شب به این مناطق آمده اند. 
وی احتمال می دهد که آنان اتباع کشورهای اوزبیکستان 

و چچن باشند. 
به گفته ی آقای نظری، این افراد با گروه طالبان پیمان دارند 
و فرمانده شان کسی به اسم جمعه بای است. او می افزاید 
که آنان عماًل در ترورهای مسلحانه دست دارند و صفوف 

نیروهای جنگ جوی طالبان را تقویت می کنند. 

از باالمرغاب تا کویته
والیتی  شورای  معاون  افضلی،  عبداهلل  حال  همین  در 
فرماندهان  نماینده های  رفت و آمد  خبر  تأیید  با  بادغیس، 
در  آنان  که  می گوید  والیت  این  به  طالبان  پاکستانی 
و  می زنند  سر  طالبان  پایگاه های  به  نامشخص  وقت های 
طالبان  گروه  به  تازه  که  را  جوانانی  آموزشی  برنامه های 

پیوسته اند، بررسی می کنند. 
آقای افضلی می افزاید که آنان در همکاری با طالبان محلی، 
از مردم عشر و زکات جمع آوری می کنند. به گفته ی وی 
آنان نه تنها عشر و زکات را جمع آوری می کنند، بلکه از هر 

پروژه ی انکشافی 10 درصد سهم دریافت می کنند. 
با  آنان  که  می کند  عالوه  بادغیس  والیتی  شورای  معاون 
از درک خرید و فروش پسته و سایر منابع  دریافت پول 
مالی، به کشور پاکستان رفته و مجموع پول ها را به شورای 

کویته تسلیم می دهند. 
بادغیس سبب  در  ناامنی  است که  این ها گفتنی  تمام  با 
شده که مردم به حقوق عادی خود دسترسی نداشته باشند. 
دور ماندن  بر  دلیل محکمی  مناطق  از  بسیاری  در  جنگ 
است.  شده  آموزشی  مراکز  از  دانشجویان  و  دانش آموزان 
عرضه ی  که  شده  سبب  هم چنان  جنگ  پر رنگ  سایه ی 
خدمات صحی در بسیاری از مناطق بادغیس به صفر تقرب 

کند.
صحبت از حضور رهبران پاکستانی طالبان در باالمرغاب 
والیت های  والیان  که  است  شده  مطرح  زمانی  بادغیس 
غربی کشور از راه اندازی عملیات گسترده جهت عقب زدن 

طالبان از مواضع شان خبر داده اند.

رد پای »جنراالن پاکستانی« حامی 
طالبان در باالمرغاب بادغیس

بادغیس در غرب افغانستان با داشتن بیش تر از 90 هزار هکتار جنگل پسته، یکی از 9 والیت 
پسته زار افغانستان به شمار می رود، اما گذر زمان و کم توجهی دولت و مردم سبب شده که تقریباً 

نیمی از آن از بین برود. 

هنر  و  فرهنگ  که  اوضاعی  در 
زیادی  خریدار  کشور  در 
فرهنگ دوست  مردی  ندارد، 
برای  است  سال ها  هرات  در 
داشته های  از  پاس داری 
فرهنگی آستین باال زده است.

سال 1۳8۳ خورشیدی مجله ی 
نوراحمد  سوی  از  »دوربین« 
کریمی، تاسیس شد؛ زمانی که 
از امکانات و ماشین های مدرن چاپ امروزی خبری نبود. 
این مجله برای نخستین بار در هرات با چاپ و نشر اعالنات 

تجارتی روزنه ای جدید برای تامین مالی خود پیدا کرد. 
سال 1۳9۳ خورشیدی فرهنگ سرای دوربین ایجاد شد؛ 
جلسه های  برگزاری  فرهنگی،  امور  انجام  برای  مرکزی 
ادبی، نقد فلم و همایش های فرهنگی و ادبی. در این مرکز 
از یک هزار عنوان نشریه چاپی گردآوری  بزرگی  آرشیف 
شد و بخشی از فعالیت آن مرتبط به رسانه ها و نشریه های 

چاپی است. 
فرهنگیان هرات ایجاد فرهنگ سرای دوربین و فعالیت  آن 
از  اما  را یک شاه کار می دانند،  بدون پشتی بانی حکومت 
کم توجهی حکومت به  فرهنگ گالیه دارند و پشتی بانی از 

برنامه های فرهنگی را وظیفه ی حکومت می دانند.
افزون بر این موزیم وسایل ارتباط جمعی در قلعه تاریخی 
اختیارالدین هرات از سوی فرهنگ سرای دوربین در سال 
ارتباط  وسایل  آن  در  و  شد  تاسیس  خورشیدی   1۳9۵

جمعی قدیمی به نمایش درآمده است. 

مردی که یک تنه بارفرهنگ را به دوش می کشد
و  زبان  دانشکده ی  از  و  دارد  سال  کریمی، ۴۴  نوراحمد 
دوران  از  است.  شده  فارغ  هرات  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
روزنامه ی  برای  و  داشت  عالقه  مطبوعات  به  نوجوانی 

سابقه دار »اتفاق اسالم« در هرات مطلب می نوشت.
او نسخه های نشریات چاپی را نزد خود آرشیف می کرد. 
سال 1۳8۳ مجله ی دوربین را تأسیس کرد، مجله ای که 
در هرات خواننده گان زیادی داشت و حتا نسخه هایی از آن 
به  تاجیکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر فرستاده 

می شد. 
محمد قاضی زاده، روزنامه نگار و فعال فرهنگی در هرات باور 
دارد فعالیت  فرهنگی نوراحمد کریمی، در نوع خود شاه کار 
است و کارهایی را که در کشورهای دیگر مجموعه ای از 
نهادهای فرهنگی با پشتی بانی مالی حکومت  پیش می برند 
او در هرات به تنهایی و بدون داشتن بودجه انجام می دهد. 
فرهاد اکرمی، مدیر مسوول فرهنگ سرای دوربین زمانی 
فرهنگی  نهاد  این  عضو  بود  مکتب  دانش آموز  هنوز  که 
به  عشق  و  دارد  فرهنگ سرا  در  سابقه   سال   10 او  شد. 
کارهای فرهنگی را مهم ترین دلیل ادامه ی کار خود و پنج 

همکارش می داند.
عاصمی  بصیراحمد  اکرمی،  فرهاد  رحیمی،  احمدفیصل 
فرهنگ سرای  رهبری  هیأت  اعضای  کریمی،  نوراحمد  و 
دوربین هستند و برخی دیگر از فرهنگیان هرات نیز آنان 

را در راه پاس داری از فرهنگ یاری می کنند. 

آرشیف نشریات نایاب 
چاپی  نشریات  از  مجموعه ای  دوربین  فرهنگ سرای  در 
شده  آرشیف  کشور  والیت های  دیگر  و  هرات  از  قدیمی 

روایت گر دیروز و چشم انداز فردای فرهنگ 

که از دید بسیاری ها نمونه ی آن شاید در سراسر افغانستان 
نباشد. 

سال های  از  را  قدیمی  نشریه  عنوان  صدها  که  مرکزی 
و  فرهنگیان  دید  از  و  داده  جای  خود  در  کنون  تا  دور 
روزنامه نگاران جمع آوری و نگه داری نشریات چاپی اقدامی 

ارزنده است. 
مراقبت  برای  فرهنگی  نهاد  این  مسووالن  به تازه گی 
و  اسکن  روند  نایاب  و  کم یاب  نشریات  نسخه های  از 

الکترونیکی کردن آن را آغاز کرده اند. 
کشور  استقالل  سالروز  صدمین  از  پیش واز  به  بود  قرار 
نمایشگاه بزرگی به درخواست دبیرخانه ی ۲8اسد از سوی 

فرهنگ سرای دوربین در کابل برگزار شود. 
از  چاپی  نشریه  عنوان  یک هزار  آن  در  که  نمایشگاهی 
یک هزار  عکس های  همراه  به  کشور  والیت های  تمامی 
روزنامه نگار سابقه دار افغانستان نمایش داده شود، اما در 
لغو  را  نمایشگاه  برگزاری  دبیرخانه ی ۲8اسد  دقیقه 90 

کرد. 
نویسنده گان  کتابخانه  چاپی،  نشریات  آرشیف  بر  افزون 
هرات و زون غرب کشور و نیز کتابخانه  ویژه نویسنده گان 
زن در فرهنگ سرای دوربین ایجاد شده و آثار نویسنده گان 

در آن آرشیف شده است. 
از  کامل  دانش نامه ای  که  دوربین  فرهنگ سرای  سایت 
هرات است و تمامی معلومات در مورد این والیت درآن 
و  است  فرهنگی  نهاد  این  زیرمجموعه ی  شده  گنجانده 

اخبار رویدادهای فرهنگی در آن نشر می شود.

موزیم وسایل ارتباط جمعی 
این  نمادهای  از  اختیارالدین هرات یکی  تاریخی  قلعه ی 
شهر و آبده ای ارزش مند است که در کنار موزیم دولتی 
هرات میزبان موزیم دیگری است که در آن وسایل ارتباط 
جمعی به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه دایمی 
۲10 قلم انواع گوناگون وسایل ارتباط جمعی از سالیان 

گذشته تا کنون نگه داری می شود. 
فرهنگ سرای  همت  با  جمعی  ارتباط  وسایل  موزیم 
مالی  کمک  با  خورشیدی   1۳9۵ سال  در  دوربین 
مؤسسه ی »هلیپ« آلمان ایجاد شد، اما ایجاد این موزیم 
تلویزیون ها،  رادیوها،  مثل  وسایلی  و  نبود  ساده ای  کار 
ضبط   دستگاه های  فلم برداری،  و  عکاسی  دوربین های 
صوت، پخش کننده های موسیقی، تلفن های قدیمی و سایر 
وسایل ارتباط جمعی طی مدت دو سال جمع آوری شد. 

بصیراحمد جویا، مدیر عمومی قلعه ی تاریخی اختیارالدین 
هرات باور دارد که وجود موزیم وسایل ارتباط جمعی در 
آن  از  زیادی  گردش گران  شده  سبب  تاریخی  آبده  این 
بازدید کنند، اما این موزیم به دلیل نبود بودجه کارمند 
رسمی ندارد و دروازه ی آن تا هنگامی  که بازدیدکننده ای 

نیاید، بسته است. 
فرهنگ سرای دوربین تالش دارد نخستین موزیم دایمی 
مردم شناسی را نیز در هرات ایجاد کند و کارهای نخستین 

ایجاد این موزیم انجام شده است. 
در حالی که فرهنگ سرای دوربین به دلیل کم بود بودجه 
به همین  و مجله ی دوربین هم  ندارد  مناسبی  وضعیت 
دلیل به گاه نامه بدل شده است، موسس این مجموعه ی 
فرهنگی پافشاری دارد که از مخارج خانواده اش برای سرپا 
ماندن فرهنگ سرا هزینه می کند و تا روزی که زنده است 

نمی گذارد چراغ این نهاد فرهنگی خاموش شود.

محمدحسین نیک خواه 

فرهنگ سرای »دوربین«؛
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هند: 
روزی کنترل کشمیر پاکستان را 

به دست خواهیم گرفت
سوبرامانیام جیشانکار، وزیر خارجه هند، روز سه شنبه 
1۷ سپتامبر گفت بخشی از کشمیر که اکنون تحت 
انتظار  او  و  دارد  تعلق  به هند  است  پاکستان  کنترل 
به  را  ناحیه  این  روی  فزیکی  تسلط  روزی  هند  دارد 

دست آورد.
به گزارش یورونیوز، وی در کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد: »موضع ما در قبال بخش کشمیر اشغالی توسط 
اشغالی  کشمیر  بود.  خواهد  و  بوده  شفاف  پاکستان 
بخشی از هند است و انتظار داریم روزی آن را به طور 

فزیکی به قلمرو خود ملحق کنیم.«
هند و پاکستان سال هاست که بر سر منطقه کشمیر 
در  پرجمعیت  بسیار  دره  هند  هستند.  نزاع  حال  در 
این ناحیه را در کنترل خود دارد، در حالی است که 
گرفته  اختیار  در  را  و شمالی  بخش شرقی  پاکستان 
است. قسمتی که دهلی نو آن را »کشمیر اشغالی توسط 

پاکستان« می خواند.
بخش  قانونی  خودمختاری  دهلی نو  گذشته  ماه 
در  که  اقدام  این  کرد.  لغو  را  کشمیر  مسلمان نشین 
در  و  هند  خاک  به  بخش  این  کامل  الحاق  راستای 
راستای وعده های انتخاباتی نارندرا مودی نخست وزیر 
و  برانگیخت  را  پاکستان  شد خشم  انجام  کشور  این 
منجر به دور تازه ای از تنش ها در روابط بین این دو 

همسایه شد.
اتمی  بمب  به  مسلح  دو  هر  که  پاکستان  و  هند 
با  تا کنون بر سر کشمیر وارد جنگ  بار  هستند، دو 
بر  مبنی  را  هند  تصمیم  پاکستان  شده اند.  یکدیگر 
لغو خودمختاری قانونی کشمیر محکوم کرده است و 
می گوید سرکوب مخالفان و معترضان افراد بیش تری 

از مسلمانان جهان را به سوی افراط گرایی می کشاند.
با این حال وزیر خارجه هند می گوید لغو حقوق ویژه 
کشمیر یک مسأله داخلی هند بوده است و تنها معضلی 
که اکنون روی میز قرار دارد پایان دادن به تروریسم 

فرامرزی از سوی پاکستان است.
به حمایت  را  آباد  اسالم  بارها  این  از  پیش  نو  دهلی 
مسلحانه از شبه نظامیان و گروهای غیرمسلحی متهم 

کرده است که در پی جدایی کشمیر از هند هستند.
پاکستان با رد اتهام هند می گوید از جنبش جدایی طلبی 

در کشمیر تنها حمایت دپیلماتیک و معنایی می کند.
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محدودیت دسترسی به اطالعات در غرب کشور

به  دسترسی  قانون  تنفیذ  از  آن که  با  هرات:  8صبح، 
هنوز  اما  می گذرد،  سال  چند  افغانستان  در  اطالعات 
رسانه ها  و  خبرنگاران  برای  اطالعات  نشر  و  دریافت 
است.  مسأله ساز  همواره  کشور  غربی  والیت های  در 
خبرنگاران والیت های هرات، فراه، غور و بادغیس مجموعاً 
گوناگون  موارد  در  دولتی  مقام های  که  اند  نظر  این  به 
در  می ورزند.  امتناع  خبرنگاران  به  اطالعات  ارایه   از 
مقابل اما مقام های دولتی به این نظر اند که بیش ترین 
تالش ممکن برای حل مشکل خبرنگاران در دسترسی 
یا  نی  اما  یافته است. در سوی دیگر  انجام  به اطالعات 
نهاد حمایت از رسانه های آزاد، از دریافت چندین شکایت 

پیرامون محدودیت دسترسی به اطالعات خبر می دهد. 
هرات،  در  محلی  رادیوی  یک  خبرنگار  ابراهیمی،  فایزه 
به روزنامه ی 8صبح می گوید که در موارد زیادی دیده 
شده که مقام های دولتی اطالعات را با خبرنگاران شریک 
نمی سازند. از دید خانم ابراهیمی، کم تر مسوول اداره ی 
اطالعات  به  دسترسی  قانون  با  که  دارد  وجود  دولتی 
آشنایی داشته باشد. وی حتا می گوید که اداره های دولتی 
در هرات عالوه بر امتناع از دادن اطالعات به خبرنگاران، 
هنوز فورم دریافت معلومات را که در قانون حق دسترسی 

به اطالعات نسبت به آن اشاره شده است، ندارند.

غور 
مشکل کمبود دسترسی به اطالعات تنها به هرات محدود 
نمی شود. خبرنگاران در والیت های غور، فراه و بادغیس 

سخنگوی بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، می گوید 
واکنش  یک  دادن  نشان  لزوم  بر  آلمان  و  کشور  این 
نفتی  تاسیسات  به  اخیر  حمالت  به  نسبت  بین المللی 

عربستان موافقت دارند.
به گزارش صدای امریکا، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا 
گفت بوریس جانسون و آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، 
روز سه شنبه ۲6 سنبله، توافق کردند که الزم است با 

هم با این مشکل روبه رو هستند. 
احمد شاه موحد، خبرنگار یک رسانه ی محلی از والیت 
از  اطالعات  دریافت  عدم  از  زیادی  تجربه های  غور، 
سوی مقام های دولتی دارد. آقای موحد در گفت وگو با 
روزنامه ی 8صبح می گوید بارها دیده شده که اطالعات به 
وقت مناسب به سخنگویان دولتی نمی رسد. او می افزاید 
همکاری  رسانه ها  با  غور  والی  سخنگوی  فقط  آن که  با 
نزدیک دارد، اما دیر رسیدن اطالعات سبب می شود که 
آنان نتوانند به راحتی گزارش تهیه کنند. وی می افزاید که 
سایر مقام های نظامی و غیر نظامی در غور هم عالقه ای به 
حضور در رسانه ها ندارند و حتا دست آوردهای خودشان 

را هم رسانه ای نمی کنند. 

بادغیس
وضعیت در والیت بادغیس هم از نگاه دریافت اطالعات 
تعریف چندانی ندارد. عبدالرازق صدیقی، گزارشگر یک 
تلویزیون محلی در این والیت، ادعا می کند که از چهار 
بادغیس  والیت  پولیس  فرماندهی  طرف،  این  به  ماه 
مقابل دوربین رسانه ها حضور نیافته است. آقای صدیقی 
دریافت  و  مشکل  حل  برای  خبرنگاران  که  می گوید 
والی  سخنگوی  با  مجبوراند  مصاحبه  جهت  اطالعات 

بادغیس تماس بگیرند.
فرماندهی  تنها  نه  که  می افزاید  محلی  خبرنگار  این 
دادن  از  هم  دولتی  دیگر  اداره ی  چندین  بلکه  پولیس، 
اطالعات به خبرنگاران امتناع می ورزند. آقای صدیقی به 

همکاران بین المللی خود، به حمله روز شنبه به تاسیسات 
نفتی عربستان یک واکنش جمعی نشان دهند.

آن ها در عین حال توافق کردند که باید تنش  ها در منطقه 
را کاهش دهند و خود را متعهد دانستند که در مورد ایران 

یک رویکرد مشترک در پیش بگیرند.
امریکایی گزارش داده اند که  از مقامات  نقل  به  رسانه ها 
ایران، مبدا آغاز حمالت به تاسیسات نفتی عربستان بوده 

به  دسترسی  قانون حق  با  ناآشنایی  که  است  نظر  این 
اطالعات و محرم دانستن اطالعات ساده، سبب شده که 
مسووالن دولتی حاضر به پاسخگویی به رسانه ها نباشند.

فراه
آن طور که خبرنگاران در والیت فراه می گویند، وضعیت 
دریافت اطالعات در این والیت نسبتاً بهتر از دو والیت 
دانش،  عبدالکریم  می شود.  گزارش  بادغیس  و  غور 
گزارشگر یک رادیوی محلی به روزنامه ی 8صبح می گوید 
که عالقه ی کارمندان دولتی برای مصاحبه در فراه وجود 
دارد، اما گاهی کم کاری در انجام مصاحبه ها دیده شده 
است. او می افزاید که در هر حالت خبرنگاران به اطالعات 

مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند.

واکنش نی
با تمام این ها اما دفتر والیتی حمایت از رسانه های آزاد 
محسن  دارد.  قضیه  به  دیگری  نگاه  نی،  یا  افغانستان 
کریمی، آموزگار در دفتر ساحه ای نی در هرات می گوید 
که ماهانه چندین گزارش از آدرس خبرنگاران به دلیل 
کم توجهی مسووالن دولتی در ارایه  اطالعات به این دفتر 
دیده  مواردی  در  می گوید  حتا  کریمی  آقای  می رسد. 
شده که مسووالن دولتی با برگزاری برخی نشست های 
خبری، سعی در ارایه  سیستماتیک اطالعات به رسانه ها 
دارند و کم تر پاسخگوی نیازمندی اطالعاتی خبرنگاران 
بوده اند. آقای کریمی هم چنان تأکید می کند که مسووالن 
دولتی سوای آن چه که دیده می شود، اطالعات را گاهی با 

حواشی به خورد رسانه ها می دهند. 
در سوی دیگر اداره ی محلی هرات به این نظر است که 
مسووالن  اطالعات،  به  دسترسی  قانون  تنفیذ  از  پس 
مگر  هستند،  رسانه ها  به  پاسخگویی  به  مکلف  دولتی 
این که موارد حقوقی ذکر شده در قانون و مقرره ها مد 
نظر گرفته نشود. جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، 
می گوید که بارها به کارمندان و مسووالن دولتی تذکر 
داده شده که با خبرنگاران همکاری الزم را داشته باشند، 
اما از آن طرف هم تا کنون شکایتی از سوی خبرنگاران 
نسبت به دسترسی نداشتن به اطالعات به آدرس دفتر 

والی هرات نرسیده است.
این  به  هرات  در  آکادمیک  جامعه ی  اما  وصف  این  با 
آزاد  و جریان  اطالعات  به  آزاد  که دسترسی  است  باور 
بهروان،  بشیر احمد  است.  دموکراسی  نفع  به  معلومات، 
استاد دانشکده  روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی دانشگاه 
هرات به این نظر است که برای داشتن جامعه ی عاری 
از بی سوادی و پر از عدالت، اطالعات باید به هر نحو به 

مردم برسد. 
با این حال، بارها مسووالن دولتی از حمایت رسانه ها در 
این زمینه خبر داده اند، اما در عمل نتیجه ی دیگری از 

آب در آمده است.

است.
حوثی های یمن که با عربستان درگیر یک جنگ هستند 
برعهده  را  نفتی عربستان  تاسیسات  به  مسوولیت حمله 
رد  را  حوثی ها  ادعای  امریکا  و  عربستان  اما  گرفته اند. 
تسلیحات  از  حمله  این  در  می گوید  عربستان  کرده اند. 
اعالم  رسماً  هنوز  ریاض  اما  است،  شده  استفاده  ایرانی 

نکرده است که منشای حمالت خاک ایران بوده است.

فایزه ابراهیمی، خبرنگار یک رادیوی محلی در هرات، به روزنامه ی 8صبح می گوید که در موارد 
زیادی دیده شده که مقام های دولتی اطالعات را با خبرنگاران شریک نمی سازند. از دید خانم 
ابراهیمی، کم تر مسوول اداره ی دولتی وجود دارد که با قانون دسترسی به اطالعات آشنایی 
داشته باشد. وی حتا می گوید که اداره های دولتی در هرات عالوه بر امتناع از دادن اطالعات به 
خبرنگاران، هنوز فورم دریافت معلومات را که در قانون حق دسترسی به اطالعات نسبت به آن 

اشاره شده است، ندارند.

آلمان و بریتانیا: حمله به تأسیسات نفتی عربستان نیازمند واکنشی جمعی است
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