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برگه های رأی دهی 
به کابل رسید 

صفحه 3

بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا 3۷ 
روز دیگر در ششم میزان برگزار شود. در این دور انتخابات نُه میلیون 
این  اند.  واجد شرایط شناخته شده  رأی دهنده  و ۲۸3  هزار  و ۶۴۵ 
مرکز   3۷3 و  ۵هزار  در  رأی دهی  محل  هزار   3۰ در  رأی دهنده گان 
نخستین  این  رفت.  رأی خواهند  پای صندوق های  در سراسر کشور 

کمیسیون مستقل انتخابات از دریافت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ برگه رأی دهی خبر داد.

دور انتخابات ریاست جمهوری شمرده می شود که در آن مشخصات 
انگشت نگاری  فناوری  از  استفاده  با  است  قرار  رأی دهنده گان  سایر 
مسووالن  شود.  ثبت  آنالین  گونه  به  نگاری  انگشت  دستگاه های  در 
کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

در ششم میزان اعالم آماده گی کرده اند.

صفحه 3

علیه هیوالی تروریسم شمشیر 
از نیام بکشید

بنا به راهنمایی واال حضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس کشور امارات 
متحده عربی و واالحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم صدراعظم، نایب رییس 
کشور امارات متحده عربی و حاکم دبی، و واال حضرت شیخ محمد بن زاید آل 
نهیان معاون قومندان سرقومندانی اعالی قوای مسلح امارات متحده عربی و ولیعهد 
ابوظبی، موسسه خیریه بیت الشارقه کمک های بشردوستانه را که شامل مواد غذایی 
می باشد به ایتام در یتیم خانه امید فردا با همکاری سفارت آن کشور مقیم کابل 

توزیع نموده است.
مسوولین امید فردا و ایتام قدردانی و سپاس خویش را از کشور و ملت دوست و 

برادر امارات متحده عربی ابراز نموده برای شان آرزوی موفقیت نموده اند.

کمک های بشردوستانه موسسه خیریه 
بیت الشارقه در کابل
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در  عروسی  تاالر  دریک  که  انتحاری ای  تروریست  آشکار  هدف 
به  حمله  بود.  مردم  کشتار  کرد،   منفجر  را  کابل،  خودش  غرب 
مردم عام در یک تاالر عروسی مصداق روشن تروریسم فرقه ای 
قربانی  عروسی  آن  بی گناه  برگزارکننده گان  و  مهمانان  است. 
می خواهند  تروریست ها  شدند.  فرقه ای  نفرت انگیز  تروریسم 
تحمیل  بشریت  همه ی  به  را  سازمانی شان  و  مذهبی  عقیده ی 
را  آنان کسانی  است.  آنان تحمیل عقاید شان  کنند. کل هدف 
که فکر می کنند به عقیده ی آنان نمی گروند هدف قرار می دهند. 
لشکر  یا  داعش  مثل  سفاکی  گروه های  تروریستی  اعتقادات  در 
بشری،  کتله های  از  تروریستی،  گروه های  دیگر  یا  جنگوی 
انسانیت زدایی می شود و بعد به کشتن آنان دستور داده می شود. 
آنان  اراده ی  مانفیست ذهن تروریست ها به همه روشن است و 
ناتوانی  حتا  و  غفلت  نمی تواند  کسی  هیچ  اما  است.  واضح  نیز 

ارگان های کشفی و اطالعاتی نیروهای امنیتی را انکار کند.
داعیه ی داعش و هم پیمانان آن روشن است. داعش گروهی است 
که به دالیل مذهبی و اعتقادی مجموعه های انسانی را هدف قرار 
می دهد. گروه های تروریستی فرقه گرا در منطقه هم بدون تردید 
استخباراتی  سازمان های  از  برخی  می کنند.  همکاری  داعش  با 
افغانستان  ویرانی  جز  هدفی  که  پاکستان  آی اس آی  جمله  از 
می کنند.  حمایت  فرقه ای  تروریسم  از  نحوی  به  نیز  ندارند 
افغانستان  به  را  پاکستان  داخل  فرقه ای  تروریسم  آی اس آی 
صادر کرده است. در چنین وضعیتی باید ارگان های اطالعاتی و 
تاالرهای  مالکان  به  باید  می داشتند.  الزم  تدابیر  کشور،  کشفی 
عروسی و خانواده هایی که مراسم دارند،  ابالغ می شد که فهرست 
می آید  محفل  به  که  کسی  هر  و  کنند  تهیه  را  مهمانان شان 
باید نامش در فهرست دیده شود و کارت دعوتش موجود باشد. 
انتحاری نمی توانست به  این تدابیر عملی می شد تروریست  اگر 
داخل تاالر برود. امنیت ملی و دیگر ارگان های کشفی در مناطق 
اطراف همان تاالری که در آن حمله ی انتحاری صورت گرفت، 
در گذشته چندین عملیات اجرا کردند. در چنین موقعیتی باید 
مسووالن  و  تاالرها  مالکان  به  باید  می شد.  گرفته  جدی  تدابیر 
ایمنی الزم  ابالغ می شد که تدابیر  اداری آنان بسیار به جدیت 
را داشته باشند. حال که این ابالغ صورت نگرفته است،  نشانه ی 

سهل انگاری است.
بر  مبنی  حکومت  تعهد  تجدید  و  استقالل  جشن  برگزاری  لغو 
اقدامی  داعش،  جمله  از  فرقه ای  تروریستی  گروه های  با  مبارزه 
رییس جمهور،   نیست.  بسنده  وجه  هیچ  به  است،  اما  ستودنی 
و  کنند  جدی  بررسی  باید  بلند پایه گان  دیگر  و  رییس اجرایی  
یا حداقل  یا سبک دوش کنند و  را  امنیتی  از مقام های  شماری 
نمی تواند  تعهد  تجدید  و  لّفاظی  صرف  بدهند.  رتبه  تنزیل 
اطالعاتی  و  ارگان های کشفی  بسازد. چرا  قانع  را  عمومی  افکار 
تدابیر  اتخاذ  به  وادار  را  عروسی  تاالرهای  مالکان  نتوانستند 
تروریست های  هدف مند  حمله های  چرا  کنند؟  سخت گیرانه 
سبب  شیعه،   هم وطنان  تجمع  محل های  به  فرقه گرا  خون خوار 
حداقل  عروسی  تاالرهای  به  امنیتی  ارگان های  که  است  نشده 
در غرب کابل سخت بگیرند تا تدابیر جدی امنیتی اتخاذ کنند؟ 
چرا تا حال هسته های خوابیده و بیدار داعش در کابل سرکوب 
به  جهان  کشورهای  کل  که  است  نیرویی  داعش  است؟  نشده 
فراوان  امکانات  و  منابع  وجود  با  چرا  دارند،  تعهد  آن  با  مبارزه 
بیدار  و  خوابیده  هسته های  جهانی  جامعه ی  امنیتی  حضور  و 
ارگان های  دیگر  و  ملی  امنیت  نشده اند؟  نابود  کلی  به  داعش 
چند  و  داعش  بمب  تولید  کارخانه های  قبل  چندی  امنیتی 
خیلی  سوال  این  ولی  کرد،  نابود  و  کشف  را  آنان  امن  خانه ی 
بیخ کن  کابل  از  این گروه  تا حال  و مشروع است که چرا  به جا 
نشده است؟ چه چیزی مانع نابودی کامل آن در کابل می شود؟ 
حکومت باید تمام رهبران هسته های پنهان و پیدای داعش را به 
مردم معرفی کند. عکس و شهرت آنان باید نشر شود تا همه ی 
مردم افغانستان بدانند که کی ها دشمانان آنان هستند. صرف با 
عروسی  محافل  بدل شدن  از  نمی توانیم  تعهد  تجدید  و  لفاظی 
هیچ گاه  کابل،   خون  عروسی  کنیم.  جلوگیری  خون  حمام  به 

فراموش تاریخ نخواهد شد.

عروسیخون

ساعت ۱۰ و ۴۰ شب را نشان می دهد و حال و هوای 
محفل عروسی گرم است. سه مرد سیاه پوش به سمت 
جلو تاالر می آیند و روی چوکی می نشینند. در همین 
اثنا، از نکاح خانه با شور و شعف خبر می آورند: »آماده 
باشین، نکاح خالص می شه!« جوانان برای استقبال از 
داماد به سمت جلو تاالر می روند. اندکی نمی گذرد که 
جوانی وارد تاالر می شود و به سمت جلو گام برمی دارد، 
جوانی با پوشش افغانی که دست مالی بر گردن انداخته 
و مخابره ای در دست دارد. پس از لحظه ای، تاالری پر از 

جمعیت، در میان دود و آتش منفجر می شود. 
مصطفا حسینی چهار سال داشت که پدرش را هنگام 
کسب نفقه فامیلش،  از دست داد. پدر او هنگام کار در 
یکی از آپارتمان ها، از منزل سوم پایین افتاد و فوت 
کرد. سرنوشت سیاه مصطفا انگار از همانجا آغاز شد. 
وی در زنده گی اش به جز مادر، دو خواهر و  پدرکالن 
مادری دیگر کسی را نداشت. آینده او به تصمیم مادرش 
بسته گی داشت، تصمیمی که می توانست زنده گی او را 

در قرعه کشی هشتمین فصل لیگ برتر افغانستان  
که روز پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد، تیم های 
حاضر در این رقابت ها، حریفان شان را شناختند. در 
گروه اول مسابقات طوفان هری رود قهرمان فصل 
قبلی این رقابت ها، با تیم های د میوند اتالن، سیمرغ 

البرز و موج های آمو هم گروه شد.
 تیم های شاهین آسمایی، د اباسین سپی، عقابان 
هندوکش و د سپین غر بازان، نیز گروه دوم مسابقات 

لیگ برتر در سال ۹۸ را تشکیل دادند. 
بازی ها با همان شیوه دوره های پیشین و به صورت 
متمرکز به میزبانی کابل برگزار خواهد شد. هر چند 
مسووالن فدراسیون فوتبال از برگزاری این بازی ها 
به صورت رفت وبرگشت و غیر متمرکز در سال های 

به کلی عوض کند.
مادر جوان وی در کمال ناباوری اقاربش، تصمیم می گیرد 
که به جای ازدواج دوباره، با سه فرزندش در خانه پدر 
زنده گی کند. پس از آن تصمیم، مصطفا تنها امید خانواده 
و پاسدار نسل خود بود؛ امیدی که حتا مادرش کمر برای 
شکوفایی او می بندد؛ از شستن لباس مردم تا پخت وپز در 

شفاخانه ها برای به ثمر رسیدن تک فرزندش.
پس سال ها زحمت، مصطفا مکتب را به پایان می رساند 
او  انستیتوت تخنیکی و مسلکی کابل می شود.  و وارد 
می کند  تالش  درس هایش،  بردن  پیش  بر  عالوه  اما، 
به  مصطفا  کند.  رفع  خود  را،  مالی اش  نیازهای  که 
سکیت  خطر  از  پر  ورزش  و  می رود  »سکیت ستان« 
و  خوردن  زمین  به  بار  چندین  از  پس  می آموزد.  را 
شکسته شدن دست و پایش، سرانجام وی مهارت ها را 
فرا می گیرد و سپس به عنوان استاد با معاش ناچیز مقرر 

می شود.
او درس هایش را در انستیتوت تخنیکی و مسلکی کابل 
به پایان می رساند، اما ترجیح می دهد که راهش را تغییر 
دهد. مصطفا به کمک مادرش، درس در رشته خبرنگاری 

نه چندان دور خبر داده اند. 
طوفان هری رود نماینده زون غرب و تیمی که فصل 
گل  بدون  گل،  بیش ترین  با  باخت،  بدون  گذشته 
خورده و مقتدرانه جام قهرمانی را از آن خود کرد، 
البرز  افتتاحی را مقابل سیمرغ  بازی  فردا ۲۹ اسد 

نماینده زون شمال برگزار می کند. 
این بازی یادآور بازی پایانی نخستین دوره لیگ برتر 
افغانستان است، جایی که طوفان با حساب دو بر یک 
حریف خود را از پیش رو برداشت. تقابل طوفان و 
سیمرغ همیشه یکی از جّذاب ترین بازی های فوتبال 

کشور بوده است. 
به سیمرغ  قبلی  آسمانی پوشان که در هفت فصل 
البرز نباخته اند با کدر فنی جوان و با انگیزه ای که 
از جمله یوسف مهندس زاده و علی احمد یارزاده که 
در اختیار دارند مقابل کدر با تجربه نارنجی پوشانی 

مرگ یگانه مرد خانواده؛
برگامیدیکهدرانفجار

بربادرفت

هشتمیندوررقابتهایلیگبرترفوتبال
امروزآغازمیشود

را در دانشگاه خصوص فانوس آغاز می کند؛ درسی که وی 
را با شوق به پای چوکی صنف می کشاند. او هر روز با لبخند 
به درس هایش حاضر می شود و مانند بچه های مودب با 

هم صنفانش رفتار می کند.
از  یکی  عروسی  که  می رسد  خبر  شب ها،  از  یکی  در 
نزدیکانش است؛ یک جا با سایر نزدیکانش به سمت سالون 
عروسی حرکت می کند. از قضا، مادرش نیز او را در این 
محفل همراهی می کند؛  محفلی که در آن همه آرزوهای او 

و خانواده اش بر باد می رود.
از  شده اند؛  دعوت  محفل  به  مهمان  یک هزار  از  بیش 
پیرمردان تا جوانان و کودکان. زنان نیز در آن سوی سالون 
حضور دارند. در میان جمعی از نزدیکان، مصطفا ترجیح 
می دهد که در کنار دوستانش در صف اول تاالر بنشیند. 
مهمانان هر لحظه وارد می شوند و در چوکی ها جا می گیرند. 
پس از لحظه ای، مراسم حنا آغاز می شود و مصطفا با لبان 

پر از لبخند در کنار دوستانش حضور می یابد.
کم تری  امنیتی  تدابیر  از  عروسی  سالون  که  آن جایی  از 
برخوردار است، هر فردی می تواند که بدون پرس وجویی 
وارد تاالر شود. در همان اثنا،  مردانی با چهره های ناآشنا 
در تاالر جای می گیرند و پیش خدمت از ترس این که مبادا 
افراد از جمع مهمانان باشند، از ورود آنان ممانعت نمی کند.

پس از گذشت زمانی، شماری از حاضران برای مراسم نکاح 
به سمت نکاح خانه می روند. مراسم نکاح آغاز می شود و 
لحظه شماری  داماد  حضور  برای  تاالر  در  حاضر  جوانان 
تاالر منفجر می شود و  با گذشت چند دقیقه،  می کنند. 
سقف به روی حاضران پایین می آید. خون همه  جا را فرا 

می گیرد و پاره های اجساد به هر سو پراگنده می شود.
زخمیان رویداد از ترس این که مباد انفجار بعدی رخ بدهد، 
لحظه ای،  از  پس  می شوند.  بیرون  تاالر  از  شکلی  هر  به 
نیروهای امنیتی از راه می رسند و همه جا محاصره می شود. 
در میان جمعی از کسان، مادر مصطفا به تنها پسرش فکر 

می کند؛ پسری که برای او همه چیز است.
پرویز، از اقارب داماد به مادر او می گوید که مصطفا سالم 
است. مصطفای جوان اما، با مرگ دست وپنجه نرم می کند 
آرزوهایش  سمت  به  گام  یک  نیست  قرار  دیگر  انگار  و 
نزدیک تر شود. او زنده است،  اما خون ریزی دارد و پیش از 

رسیدن به شفاخانه،  جانش را از دست می دهد.
رشته ی  سمستر  اولین  تازه  و  داشت  سال   ۲۰ مصطفا 
کابل  در  مصطفا  بود.  رسانیده  پایان  به  را  خبرنگاری 
زنده گی می کرد. همه چیز انگار برای مردی که قرار بود یاور 
خانواده اش باشد، سریع به پایان رسید. او پس از چاشت 
گورستان  در  داشت،  که  آرزوهایی  تمامی  با  یک شنبه 

»شهدای صالحین« دفن شد.
خانواده مصطفا اما،  گویی قرار است با هر رویداد این چنینی، 
برای  که  پسری  بیافتند؛  خانواده شان  پسر  تک  یاد  به 
شاگردانش استادی و برای خواهرانش برادری می کرد. او 
با سه۶۲ تن دیگر یک جا در انفجاری در سالون عروسی 
»شهر دبی« جان داد، انفجاری که قربانیان آن غیرنظامیان 

بودند و مسوولیت آن را داعش به دوش گرفت.

چون عبدالحق فیضی و فهیم شریف یار در مقابل هم 
قرار خواهند گرفت. 

از سوی دیگر شاهین آسمایی نماینده پایتخت که با 
است  رقابت ها  این  تیم  پرافتخارترین  قهرمانی  چهار 
بازی اش را در برابر عقابان هندوکش آغاز می کند. این 
دو تیم نیز سابقه رویارویی برابر یک دیگر در بازی پایانی 

را دارند. 
شاهین آسمایی در شرایطی پا به این بازی ها می گذارد 
که مهره های ارزشمندی چون رووف قادری و یارمحمد 
جاری  فصل  در  تیم  این  به  طوفان  تیم  از  ذکرخیل 
فصل  از  بیش تر  قدرتی  با  کابل  نماینده  تا  آمده اند 

گذشته، خودش را آماده این رقابت ها سازد. 
لیگ برتر افغانستان در شرایطی فردا کلید خواهد خورد 
که تنها سه تیم شاهین آسمایی، طوفان هری رود و 
دسپین غربازان سابقه قهرمانی در این بازی ها را دارند. 
تیم های د میوند اتالن، سیمرغ البرز و عقابان هندوکش 
نیز تا یک قدمی رسیدن به جام و حضور در بازی نهایی 

پیش رفته اند ولی در گام آخر ناکام بوده اند. 
اباسبن  د  و  آمو  موج های  تیم  دو  بهترین دست آورد 
سپی نیز حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات است. 
چه تیمی و چه ترکیبی می تواند امسال شرایط بازی ها 
را به  سود خود تغییر دهد؟ آیا طوفان هری رود می تواند 
از عنوان قهرمانی خود دفاع کند یا این بازی ها قهرمان 

جدیدی خواهد داشت؟ 
برنامه ریزی بهتر، تمرینات خوب تر، در اختیار داشتن 
آن ها  از  درست  استفاده  و  ارزش مندتر  مهره های 
در  تیم ها  به  باشند که  نکاتی  از مهم ترین  می توانند 

رسیدن به جام قهرمانی کمک نمایند. 
به هر صورت گذر زمان قهرمان لیگ برتر سال ۹۸ را 

نیز مشخص می کند. 
سبز  مستطیل  و  برتر  لیگ  فوتبال،  از  فراتر  اما  و 
فدراسیون فوتبال در دو ماه پیش رو مکانی خواهد بود 
برای لبخند و فرصتی خواهد بود برای دور شدن از 
فضای جنگ و ناآرامی و زنده گی را خواستن و فریاد 

زدن.

امان اهلل قیصاری
تحلیل گر و مفسر ورزش

حسیب بهش
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کمیسیون مستقل انتخابات از دریافت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ 
برگه رأی دهی خبر داده می گوید، روند بسته بندی و انتقال 
آغاز  زودی  به  کمیسیون  این  والیتی  دفاتر  به  برگه ها  این 
خواهد شد. مسووالن این کمیسیون هم چنان می افزایند که 
شماری از آموزگاران آلمانی به کابل رسیده اند تا کارمندان 
از  درست  استفاده  برای  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

دستگاه های انگشت نگاری در ششم میزان آموزش دهند. 
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات 
با روزنامه ۸صبح، گفت:  روز دوشنبه، ۲۸ اسد در صحبت 
»تمام برگه های رأی دهی و فورم های نتایج آرا پس از چاپ، 
به کابل رسیده است.« آقای ابراهیمی  هم چنان افزود: »پالن 
انتقال مواد حساس و غیر حساس روز انتخابات از طریق زمین 
و هوا به دفاتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز نهایی 
شده و این پالن به زودی با نهادهای امنیتی در میان گذاشته 
خواهد شد.« حبیب رحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات از این پیش گفته بود که این برگه ها با هزینه 
سازمان ملل در امارات متحده عربی به چاپ خواهند رسید. 

رأی دهنده گان   تعداد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  هرچند 
انتخابات ریاست جمهوری را نُه میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۸۳ 
رأی دهی حدود  برگه های  تعداد  اما  است،  عنوان کرده  نفر 
۱۶ درصد بیش تر از شمار رأی دهنده گان چاپ شده است. 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند با توجه به 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در مراسم رسمی 
استقالل کشور،  استرداد  از صدمین سال روز  گرامی داشت 
تا  است  رسیده  فرا  آن  زمان  که  گفت  مردم  به  خطاب 
شمشیرها را از نیام بکشید و علیه تروریسم مبارزه کنید. 
استرداد  سال روز  صدمین  از  گرامی داشت  رسمی  مراسم 
حمله  از  پس  روز  یک  و  دوشنبه  روز  کشور  استقالل 
کابل  شهر  غرب  در  عروسی  مراسم  یک  به  داعش  گروه 
برگزار شد. در این حمله ۶۳ نفر کشته شدند و ۱۸۲ نفر 
خود  بیانیه  که  غنی  محمداشرف  برداشتند.  زخم  دیگر 
کشور  استقالل  استرداد  سال روز  صدمین  مناسبت  به  را 
طریق  از  حمله،  این  محل  به  نزدیک  داراالمان،  قصر  در 
»بدبختانه صدمین  که  گفت  می کرد،  ارایه  ملی  تلویزیون 
تراژدی  تحت شعاع یک  استقالل کشور  استرداد  سال روز 
بزرگ قرار گرفت.« رییس جمهور افزود که قرار بود امروز 
هدف  به  کشور  استقالل  استرداد  سال روز  جشن صدمین 
تداعی عظمت گذشته برای نسل جوان و برانگیختن حس 
افتخار و حس وطن پرستانه آن ها به صورت باشکوه برگزار 
شود، اما دشمنان مردم و دشمنان آزادی و استقالل کشور 
نتوانستند این جشن را تحمل کنند. غنی گفت که حکومت 
برای احترام به قربانی های حمله تروریستی شنبه شب در 
شهر کابل، جشن صدمین سال روز استرداد استقالل کشور 
نیروهای  هم  کار  این  عامل  و  است  انداخته  تعویق  به  را 

دشمن بودند.
و  طالبان  گروه های  تند،  ادبیات  با  غنی  محمداشرف 
داعش را »آن قدر نامرد، بی غیرت و ذلیل« خواند که حتا 
که  گفت  او  ندارند.  ابایی  هم  عروسی  مراسم  بر  حمله  از 
حمله شنبه شب در یک مکان کاماًل غیرنظامی اجرا شده 
این حمله  و کودکان هستند.  زنان  آن  قربانیان  بیش تر  و 
توسط  گرفت،  عهده  بر  داعش  گروه  را  آن  مسوولیت  که 
گروه طالبان محکوم شده است. با این حال، محمداشرف 
در  داشتن  دست  از  انکار  با  طالبان  گروه  که  گفت  غنی 
زیرا  کند؛  خالی  شانه  مالمتی  بار  از  نمی تواند  حمله  این 

این گونه کشتارها و قتل های بی رحمانه  او، تهداب  به گفته 
جمهور  رییس  است.  گذاشته  گروه  همین  افغانستان  در  را 
افزود که طالبان بارها این گونه حمالت ظالمانه، وحشیانه و 
بی رحمانه را در مساجد، مکاتب و اماکن عامه انجام داده اند و 
مسوولیت آن را نیز به دوش گرفته اند. غنی هم چنان طالبان 
به  را  این گروه  تلفات غیرنظامیان خواند و  را مسوول اصلی 
فراهم سازی بستر فعالیت برای »سایر گروه های تروریستی« 
و  »طالبان  که وحشت آفرینی  گفت  او  کرد.  متهم  در کشور 
سایر گروه های تروریستی« در حافظه مردم ثبت است و هرگز 

فراموش نخواهد شد.
حمله  انتقام  که  گفت  دیگر  جانب  از  غنی  محمداشرف 
شنبه شب و دیگر حمالت و هم چنان قتل عام شهروندان و 
هر قطره خون مردم بیگناه را حتماً می گیرد. به گفته او، این 
و  دفاعی  نیروهای  حمایت  راه  از  یکی  طریق،  دو  به  انتقام 
امنیتی و دیگری نابودی النه های گروه داعش گرفته خواهد 
از  انتقام گیری  شد. اشرف غنی تأکید کرد که بهترین شیوه 
دفاعی  نیروهای  از  مردم  که  است  آن  تروریستی  گروه های 
افزود  هم چنان  او  کنند.  حمایت  و  تجلیل  کشور  امنیتی  و 
در  را چه  داعش  گروه  النه های  تا  است  متعهد  که حکومت 
شرق، چه شمال و چه مرکز، ریشه کن و نابود کند. به گفته 
او، همان گونه که گروه داعش در ننگرهار هدف قرار گرفت، 
و  نخواهد گرفت  این گروه صورت  برابر  هیچ گونه رحمی در 

مبارزه علیه آن به شدت دوام خواهد یافت.
رییس جمهور به همین شکل خطاب به گروه طالبان گفت 
راست  خارجی  نیروهای  خروج  درباره  شما  ادعای  »اگر  که 
محمداشرف  می کنید؟«  رد  را  استقالل  روز  چرا  پس  است، 
افغانستان هستید،  از  غنی هم چنان به طالبان گفت که اگر 
افغان ها ایستاد باشید، و اگر نه همراه ما در این  روی خون 

خاک شریک نیستید.
اراده  با  که  افزود  خود  بیانیه  ادامه  در  غنی  جمهور  رییس 
می آید  میان  به  حرکت  و  خیزش  مردم،  در  انتقام گیری 
است  متعهد  کاماًل  و  می کند  کار  قوت  تمام  با  حکومت  و 

ضد  حرکت  این  مردم ساالری  برای  تا  بگیرد  تصمیم  که 
تروریسم به یک خیزش ملی تبدیل شود. محمداشرف غنی 
از تمام مردم خواست که اگر در خانه، قریه، ناحیه، گذر و 
باید  باشد،  افکار داعشی موجود  محیط کار شما عناصر و 
افشا کنید. او گفت که این افشاگری باید به یک پروسه ملی 
تبدیل شود و در این پروسه غفلت و تعلل نیروهای کشفی 
و امنیتی قابل پذیرش نیست. رییس جمهور تأکید کرد که 
افشاگری هر قضیه باید به صورت جدی تعقیب و به صورت 

فوری به آن رسیده گی شود.
که  داشت: »همان طوری  بیان  ادامه  در  غنی  محمداشرف 
غازی امان اهلل خان در روز اعالن استقالل کشور، شمشیر را 
از نیام بیرون کرد، حاال زمان آن رسیده است تا در صدمین 
سال روز استرداد استقالل کشور، ملت شمشیرش را علیه 
هیوالی تروریسم از نیام بیرون و بر علیه آن مبارزه کند.« 
را  ما  ملی  بیرق  تا  دارد  تصمیم  دشمن  او،  گفته  به  زیرا 
»سیاه« کند. محمداشرف غنی اما تأکید کرد که حکومت 
با تمام قوت برای استحکام بیش تر بیرق سه رنگ و سمبل 
ملی کشور مبارزه خواهد کرد. او گفت که امروز یک جا با 
مردم به گلیم غم نشسته است و با جدیت تعهد می کند 
که گروه داعش و تروریستان را ریشه کن می کند و حامیان 

آن ها را نیز به گلیم غم می نشاند.
محمداشرف غنی بیان داشت که در سال های گذشته سران 
طالبان و دیگر گروه های تروریستی در دو بخش شرقی و 
جنوبی خط دیورند کشته شده اند و این ثابت می سازد که 
منشأ جنگ در آن سوی این خط است. او از مردم آن سوی 
خط دیورند خواست که از هر راه ممکن آدرس ها و مراکز 
افشا  برای تمام جهان  آموزش هراس افگنان را مشخص و 
کنند، تا تمام مردم دنیا از این ادعای برحق افغانستان با 

خبر شوند.
از جامعه جهانی نیز خواست که در   رییس جمهور غنی 
برابر اعمال وحشیانه و ضد بشری داعش و طالبان خاموشی 
نابودی النه های تروریستان  برای ردیابی و  اختیار نکند و 
در کنار افغان ها بایستد.  اشرف غنی تأکید کرد که جنگ 
افغانستان علیه دشمنان بشریت است و جامعه جهانی باید 
بداند که افغان ها تنها از استقالل خود دفاع نمی کنند بلکه 

در حال دفاع از بقای تمام بشریت هستند.
ادبیات  با  حالی  در  دوشنبه  روز  غنی  محمداشرف 
انتقام جویانه صحبت کرد که دو روز پیش از آن گفته بود 
که »مردم افغانستان انتقام جو نیستند« و هیچ ترسی هم 
از صلح با گروه طالبان ندارند. او در یک همایش انتخاباتی 
گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب  که  همان گونه  افزود، 
در  نیز  را  به جامعه مدغم کرد، گروه طالبان  را  حکمتیار 
رییس جمهور  کرد.  خواهد  جامعه حل  در  کوتاهی  مدت 
ابراز  کشور  در  صلح  آمدن  به  نسبت  پیش تر  که  غنی 
از  حرفی  دوشنبه اش  روز  بیانیه  در  بود،  کرده  امیدواری 
صلح با طالبان به میان نیاورد و تنها بر انتقام گیری از این 

گروه و گروه داعش تأکید ورزید.

مخالفت عبداهلل با »مصادره« ۲8 اسد
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، می گوید 
و  ایثار  جان بازی،  محصول  افغانستان،  استقالل  و  آزادی  که 
فداکاری نیاکان سربلند ما از گوشه گوشه کشور است. به گفته 
او، مردم آزادی خواه افغانستان یک قرن پیش به رهبری شاه 
امان اهلل در برابر تجاوز بریتانیا ایستادند تا استقالل کشور را 
به دست آورند. عبداهلل افزود که مبارزات آزادی خواهانه مردم 
پس از آن نیز ادامه یافت و این مردم امروز هم برای آزادی 
تأکید  عبداهلل  این،  بر  بنا  هستند.  تروریسم  با  نبرد  حال  در 
انتخاباتی  و  گروهی  بهره برداری  مصادره،  »هرگونه  که  کرد 
کاری  کشور،  استقالل  سال روز  ویژه  به  ملی،  روزهای  از 
را  سخن  این  حالی  در  عبداهلل  است.«  مردود  و  نکوهیدنی 
انتخاباتی »دولت ساز«  از این دسته  مطرح می کند که پیش 
به ریاست محمداشرف غنی بارها به استفاده کمپینی از این 

رویداد ملی - تاریخی متهم شده است.
اسد،  مناسبت ۲۸  به  روز دوشنبه  اعالمیه ای که  در  عبداهلل 
را  انتخابات  هم چنان  کرد،  منتشر  کشور،  استقالل  سال روز 
یکی از دست آوردهای مبارزات طوالنی مردم توصیف کرد. او 
ضمن تأکید بر مدیریت سالم این انتخابات از کمیسیون های 
به صورت شفاف،  را  انتخابات پیش رو  انتخاباتی خواست که 
معتبر و عاری از هر گونه تقلب برگزار کنند. عبداهلل به همین 
شکل از مردم نیز خواست که برای پاسداری از این دست آورد 
)انتخابات( در کارزارهای انتخاباتی و روز رأی گیری به صورت 
دشمنان  سینه  به  مشارکت  این  با  و  کنند  شرکت  وسیع 
مردم ساالری دست رد بزنند. او از نیروهای دفاعی و امنیتی 
انتخابات  و  مردم  امنیت  تأمین  برای  که  خواست  نیز  کشور 

بیش تر تالش کنند. 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا کم تر از ۴۰ روز دیگر 
در سراسر کشور برگزار شود. در این انتخابات به شمول غنی 
و عبداهلل ۱۸ نفر نامزد هستند. بیش از نُه میلیون نفر برای 
شرکت در روز رأی گیری در این انتخابات نام نویسی کرده اند.

مردم  این که  بیان  با  دیگر  جانب  از  کشور  اجرایی  رییس 
از تالش های  پایدار و عادالنه هستند،  افغانستان تشنه صلح 
جاری صلح در کشور حمایت و استقبال کرده است. او هم زمان 
با  معامله  معنای  به  که »صلح  است  داده  اطمینان  مردم  به 
و  نیست  کشور  در  مردم ساالری«  ارزش های  و  دست آوردها 
حکومت از اصول و ارزش های ملی در جریان گفت وگو برای 
دست یافتن به صلح با قاطعیت پشتی بانی و حمایت می کند. 
مسوده  طالبان  و  امریکا  نماینده گان  که  است  حالی  در  این 
بین االفغانی  گفت وگوهای  تسهیل  برای  را  دوجانبه  توافقات 

صلح آماده کرده اند. 
طبق آخرین گزارش ها، قرار است این مسوده پس از بررسی از 
سوی دو طرف نهایی، امضا و همه گانی شود. مسوده توافقات 
امریکا و طالبان تا کنون به صورت رسمی در اختیار حکومت 
در  می گوید  حکومت  هرچند  است؛  نگرفته  قرار  افغانستان 

جریان گفت وگوهای دو طرف قرار دارد.

کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری 
در کابل گفته است: »تصویر زنان در روز انتخابات اجباری 
است همان قسم که زنان تذکره های شان را با عکس های شان 
نیز  انتخابات  روز  در  گونه  می برند، همین  رفتن  برای حج 
تصویر چهره شان الزم می باشد.« این در حالی است که در 
انتخابات پارلمانی سال گذشته گرفتن عکس زنان به دلیل 

سنتی بودن جامعه اختیاری بوده است.  
مسووالن این کمیسیون هم چنان می گویند، در روز رأی دهی 
دو انگشت هر رأی دهنده با تصویر چهره اش در دستگاه های 
انگشت نگاری ثبت خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات 
این مشخصات،  اعالم کرده است که در کنار  این پیش  از 
عکس شناس نامه و برچسب )استکیر( رأی دهنده گان نیز در 

دستگاه های انگشت نگاری ثبت خواهد شد. 
جزییات  درحالی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
چگونه گی استفاده از دستگاه های انگشت نگاری در انتخابات 
ریاست جمهوری را همه گانی کرده اند که اداره تدارکات ملی 
به تازه گی حدود ۱۷هزار و ۸۶۵ دستگاه انگشت نگاری را از 
آلمان خریداری و در اختیار این کمیسیون قرار داده است. 
گفته  پیش  این  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
بودند که ۲۱هزار و ۶۷۹ دستگاه انگشت نگاری را در اختیار 
دارند و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از 
فناوری انگشت نگاری نیازمند ۳۹هزار و ۵۴۴ دستگاه انگشت 

شرایط موجود نیاز بوده تعداد برگه های رأی دهی برای احتیاط 
الزم، بیش تر از شمار رأی دهنده گان چاپ شود.

از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  همه،  این  کنار  در 
مورد  انگشت نگاری  دستگاه های  از  دیگری  محموله  رسیدن 
نیاز ششم میزان خبر داده اند و می گویند شماری از آموزگاران 
یک شرکت آلمانی برای آموزش کارمندان کمیسیون مستقل 
انتخابات به کابل رسیده اند. عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان 
این کمیسیون می گوید که این آموزگاران نماینده گان شرکت 
مرکزی  کارمندان  آموزش  برای  که  آلمانی هستند  درامالوگ 
انتخابات به کابل آمده اند تا روش درست  کمیسیون مستقل 
کارمندان  برای  را  انگشت نگاری  دستگاه های  از  استفاده 
کمیسیون مستقل انتخابات آموزش دهند. سخنگوی کمیسیون 
مستقل انتخابات اما شمار این آموزگاران را مشخص نکرد. این 
در حالی است که دستگاه های انگشت نگاری که قرار است در روز 
رأی دهی ششم میزان به کار گرفته شود از همین شرکت آلمانی 

زیر نام »درامالوگ« خریداری شده است.

عکس زنان در روز رأی دهی اجباری است 
در همین حال، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات چگونه گی 
استفاده از دستگاه های انگشت نگاری را در روز رأی دهی توضیح 
می دهند و می گویند، گرفتن عکس زنان در روز رأی دهی و ثبت 
آن در دستگاه های انگشت نگاری اجباری است. رحیمه ظریفی، 

ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون  نگاری هستند. عبدالعزیز 
مستقل انتخابات می گوید اکنون سایر دستگاه ها در اختیار این 
کمیسیون قرار گرفته و قرار است روند رأی دهی با شفافیت الزم 
و قابل قبول برای احزاب، نامزدان و جریان های سیاسی انجام 
پس  انتخابات  در  انگشت نگاری  دستگاه های  از  استفاده  شود. 
انتخابات  قانون  در  سیاسی  احزاب  گسترده  راه پیمایی های  از 

گنجانیده شده است.
بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا 
۳۷ روز دیگر در ششم میزان برگزار شود. در این دور انتخابات 
نُه میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۸۳ رأی دهنده واجد شرایط شناخته 
شده اند. این رأی دهنده گان در ۳۰ هزار محل رأی دهی در ۵هزار 
و ۳۷۳ مرکز در سراسر کشور پای صندوق های رأی خواهند 
شمرده  جمهوری  ریاست  انتخابات  دور  نخستین  این  رفت. 
می شود که در آن مشخصات سایر رأی دهنده گان قرار است با 
استفاده از فناوری انگشت نگاری در دستگاه های انگشت نگاری 
به گونه آنالین ثبت شود. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان اعالم 
انتخابات  برگزاری  طالبان  گروه  که  آن  با  کرده اند.  آماده گی 
ریاست جمهوری را یک روند »تقلبی« عنوان کرده و گفته اند که 
مانع برگزاری آن خواهند شد، اما وزارت های دفاع ملی و داخله 
گفته اند که برای تامین امنیت انتخابات و کارزارهای نامزدان 

ریاست جمهوری آماده گی کامل دارند.

برگههایرایدهیبهکابل
رسید

غنی در ۲۸ اسد به مردم:
علیههیوالیتروریسمشمشیر

ازنیامبکشید

فهیم امین

خلیل اسیر
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عده ای به این باور اند که تاریخ سرگذشت جمعی انسان ها یا 
یک مجموعه ای از آنان است،  ولی مورخان مدرن را عقیده 
بر این است که تاریخ نه تنها سرگذشت انسان که زنده گی 
و آینده ی او است. این فهم از تاریخ در افغانستان بیش تر از 
اشکال  به  تاریخ  دیار  این  در  دیگر صدق می کند.  هر جای 
گوناگون تکرار می شود. به همین دلیل است که بیش از هر 
کشور دیگر این دیار نیاز به بازخوانی و فهم تاریخ دارد. روی 
کارآمدن امان اهلل خان،  شاه مترقی،  اطالح طلب و مدرنیست 
در فبروری سال ۱۹۱۹ نقطه ی عطف تاریخ سیاسی این دیار 
مدرن سازی  اجدادش  برخالف  امان اهلل  شاه  داعیه ی  است. 
بر سیاست خارجی  بریتانیایی  بود. سلطه ی هند  افغانستان 
افغانستان از نظر شاه امان اهلل و هم باورانش یکی از موانع اصلی 
اصالحات و مدرن  سازی بود. روشن است که مدرن سازی و 
اصالحات به منابع مالی و حمایت بیرونی نیاز داشت. دوام 
سلطه ی بریتانیا بر سیاست خارجی،  مانع از آن می شد که 
کابل با قدرت ها و کشورهای دیگر روابط دیپلوماتیک بسازد 
از طرف دیگر  را جلب کند.  آنان  و فنی  مالی  و کمک های 
از  یکی  افغانستان  بر سیاست خارجی  بریتانیا  لغو سلطه ی 
مطالبات آرمانی مجموعه های ملی گرا در داخل دربار نیز بود. 
شاه امان اهلل طرف دار مجموعه های ملی گرای داخل دربار بود 

و خودش را به آرمان های آنان متعهد می دانست. 
امان اهلل، تحوالت  پدر شاه  امیر حبیب اهلل  در زمان سلطنت 
طور  به  پیوست.  وقوع  به  جهان  در  عظیم  دگرگونی های  و 
مثال جاپان در جنگ با امپراطوری روسیه ی تزاری به پیروزی 
رسید. امپراطوری/خالفت عثمانی رو به زوال بود و از دل آن 
ناسیونالیسم ترک بیرون می  شد، جنبش استقالل طلب هند 
راه افتاده بود و در همان دوران جنگ جهانی اول به پایان 
رسید. این تحوالت اثرات خودش را روی مناسبات قدرت در 
دربار سلطنت کابل نیز داشت. در دربار امیر حبیب اهلل در آن 

سندی وجود ندارد که نشان دهد که نیروهای ناسیونالیست 
امیر  سرنگونی  برای  برنامه ای  دربار  درون  مشروطه خواه  و 
داشتند. با ترور امیر حبیب اهلل، امان اهلل خان در کابل اعالم 
از  شماری  ننگرهار.  در  خان  نصراهلل  سردار  و  کرد  سلطنت 
برادران مسن امان اهلل خان هم از جانشینی کاکای شان نصراهلل 
و  شاهی  خزانه ی  که  آن جایی  از  ولی  کردند  حمایت  خان 
گارنیزیون نیرومند کابل در اختیار امان اهلل خان بود، سردار 

نصراهلل خان ناگزیر شد که دست از ادعای پادشاهی بردارد. 
ناسیونالیست،  جناح  واقع  در  امان اهلل  کارآمدن  روی  با 
گرفته  دست  به  را  قدرت  دربار  مشروطه خواه  و   مدرنیست 
بود. امان اهلل پس از روی کارآمدنش تالش کرد که آرمان های 
به  بودند،  معروف  مشروطه خواهان  به  که  را  جناح   همین 
پالیسی سلطنت و حکومت بدل کند. به همین دلیل است 
که روی کارآمدن امان اهلل خان به همه »آغازها« پیوند خورده 
است. امان اهلل خان نظام معارف عصری را گسترده ساخت، 
نشریه ی سراج االخبار افغانیه را که در آخر سلطنت پدرش 
او  اواسط سلطنت  در  انداخت.  راه  بود،  دوباره  تعطیل شده 
به طور منظم چاپ می شد. در  حدود ۳۰ نشریه در کشور 
همان زمان سراج االخبار که به امان افغان تغییر نام داده بود، 
بدل به روزنامه شد. مزار، هرات و جالل آباد هم صاحب نشریه 
شدند و به دستور شخص پادشاه بیش تر سازمان های دولتی 
برای خودشان مجله و نشریه درست کردند و آن را در زمان 
معّین به چاپ می رساندند. برای اولین بار در حکومت او برای 
دختران مکتب ساخته شد و توان مندسازی زنان در دستور کار 
حکومت قرار گرفت. امان اهلل نظام حقوقی جدید برای کشورش 
درست کرد. برخی از ماده های قانون جزای زمان او در سیاق 
آن زمان بسیار مدرن است. مثاًل در دوران او شکنجه ی متهم 
بریتانیا  لغو سلطه ی  با  قانون ممنوع شد.  قلمرو  در  حداقل 
روسیه،  با  حسنه  مناسبات  افغانستان،  خارجی  سیاست  بر 

اماناهلل،شاهپیشرو

دوران دو نیرو ظهور کرد. یکی نیرویی به شدت محافظه کار در 
محوریت سردار نصراهلل خان برادر امیر حبیب اهلل و دیگر نیرویی 
مدرنیست و ملی گرا در محوریت محمود طرزی. نیروی ملی گرا 
به رهبری محمود بیگ طرزی از طریق نشریه ی سراج االخبار 
افغانیه افکار و باورهایش را توضیح می داد. حلقه ی محافظه کار 
سردار نصراهلل خان طرف دار ابقای خالفت عثمانی و حمایت 
از جریان های هندی ای بود که در آن کشور برای حمایت از 
خالفت شکل گرفته بود. عالمان دینی محافظه کار هم از این 
حلقه حمایت کردند. معاهده ی سال ۱۹۰۷ روس و انگلیس در 
مورد تثبیت حوزه ی نفوذ دو قدرت که بدون مشورت با پادشاه 
کابل ترتیب و امضا شد، خشم امیر حبیب اهلل را برانگیخت. در 
آن زمان حلقه ی نیروهای محافظه کار دربار از امیر خواستند که 
علیه انگلیس »جهاد« اعالم کند و به حمایت فعال از نیروهای 
مسلمان مخالف بریتانیا در هند دست بزند. امیر حبیب اهلل در 
آغاز به این حلقه روی خوش نشان داد و حتا به برخی از عالمان 
دینی اجازه داد که علیه  سلطه ی بریتانیا در هند »جهاد« اعالم 
جنگ،  اوج گیری  صورت  در  که  شد  متوجه  بعداً  اما  کنند، 
کنترول از دستش می رود،  به همین دلیل بود که علیه حلقه ی 
بریتانیایی  ضد  فعالیت های  از  مانع  و  کرد  اقدام  محافظه کار 
آنان شد. در آن زمان شماری از آدم های صاحب نفوذ از هند 
نیز به کابل آمده بودند تا در هم آهنگی با سردار نصراهلل خان 
اقداماتی را علیه هند بریتانیایی انجام دهند. امیر حبیب اهلل در 
جنگ جهانی دوم هم نخواست که جانب امپراطوری عثمانی 
و آلمان را بگیرد. حلقه ی ملی گرا و محافظه کار هر دو خواستار 
حمایت فعال از جبهه ی عثمانی- آلمانی علیه بریتانیا و روس 
نیروهای ملی گرا  از  نیروهای محافظه کار دربار بیش تر  بودند. 
از امیر حبیب اهلل مأیوس شده بودند. امیر حبیب اهلل با آن که 
و  کرد  ممنوع  را  سراج االخبار  نشر  سلطنتش  آخر  سال  در 
بسیاری از مشروطه خواهان ملی گرا را به دار بست ولی با آن هم 

 آلمان و عثمانی برقرار شد. روس ها در آن زمان تعهد کردند 
که به ارتش افغانستان کمک می کنند تا نیروی هوایی خودش 
در  هم  عثمانی ها  داشت.  تعهدی  هم چنین  آلمان  بسازد.  را 
اما مشکل  نیروی زمینی کمک می کردند.  زمینه ی معارف و 
شاه امان اهلل این بود که جایگزینی برای کمک های مالی بریتانیا 
روپیه ی  تا هجده لک  بدل هفده  در  بریتانیا  بود.  نکرده  پیدا 
وقتی  داشت.  سلطه  کابل  پادشاه  خارجی  بر سیاست  هندی 
استقالل به رسمیت شناخته شد، هند بریتانیایی حاضر نشد 
که این پول را بپردازد. پروژه ی اصالحات و مدرن سازی شاه 
ولی کمک های کشورهای  داشت  فراوان  پول  به  نیاز  امان اهلل 
در  طرزی  محمود  و  امان اهلل  شاه  نبود.  کفاف  حد  به  دیگر 
از  که  نتوانستند  دادند،  انجام  استقالل  برای  که  مذاکراتی 
معضل مرزی با هند بریتانیایی به عنوان ابزار استفاده کنند. 
امنیتی  و  مالی  دریافت تضمین های الزم  بدون  امان اهلل خان 
خط دیورند را به رسمیت شناخت. ولی به رغم این اشتباه  و 
اشتباه های دیگر، امان اهلل خان در میان مجموع شاهان درانی و 
محمدزایی یک استثنا است. امان اهلل فرصت آن را داشت تا مثل 
امیردوست محمدخان بدل به امیرالمومنین شود و در هم سویی 
با رهبران مذهبی و قشر محافظه کار جامعه، سلطنت کند. اما 
او آگاهانه از امتیاز سلطنت بی درد سر گذشت. عالمان زبده ی 
دینی در جرگه ی سال ۱۳۰۳ پغمان به او پیشنهاد کردند که 
لقب امیرالمومنین یا خلیفه ی مسلمین را بپذیرد. در آن زمان 
جمهوری  آن  دل  از  و  بود  شده  منحل  عثمانی  خالفت  تازه 
مدرن ترکیه به میان آمده بود. تفکر سیاسی مسلط در دنیای 
اسالم در آن زمان وجود یک خلیفه ی هرچند سمبولیک را 
امری ضروری می دانست. مدرنیست های ترکیه نخواستند که 
ولی شاه  نگهدارند.  به صورت سمبولیک  را هرچند  نهاد  این 
امان اهلل از این امتیاز هم گذشت. امان اهلل خان در آغاز از افکار 
جناح محافظه کار سلطنت پدرش هم به نحوی تاثیر پذیرفته 
بود. این طور نبود که جناح مشروطه خواه و ناسیونالیست دربار 
حبیب اهلل خان هیچ تاثیری از جناح مقابل نپذیرفته باشد. جناح 
برابر  در  آسیایی  به هم بسته گی  میهن پرست  و  مشروطه خواه 
اروپا و به هم بسته گی اسالمی در برابر هویت مسیحی اروپایی 
هم به نحوی باور داشتند. به همین دلیل بود که هم در نشریه ی 
سراج االخبار و هم در پالیسی خارجی امان اهلل خان،  حمایت از 
دوام خالفت عثمانی، پشتی بانی از جنبش خالفت در هند و 
حتا پناه دادن به نهضت باماساچی های ضد روسی آسیای میانه 
جا داشت. این پالیسی در آغاز قشر محافظه کار جامعه را نسبت 
به امان اهلل خان بسیار خوش بین ساخته بود. شاه امان اهلل حتا 
از آزادی امارت بخارا و خیوه و استقالل آن حمایت می کرد و 
به لینن رهبر انقالب اکتوبر روسیه گفته بود که استقالل خیوه 
و بخارا و تضمین مصونیت آن شرط کابل برای بهبود روابط 
با مسکو است. ولی به زودی متوجه شد که نمی تواند به این 
پالیسی ادامه دهد. امان اهلل خان خلیفه گری ایدیولوژیک را رد 
کرد و در راه تحقق ارزش های مشروطه خواهان کوشید و تالش 

کرد که آرمان های رهایی بخش آنان  پالیسی سلطنتش باشد.
و  پکتیا  در  غلزایی  قبایل   ۱۹۲۴ سال  شورش  از  پس  شاه 
خوست که علیه قانون خانواده، نظام مالیات و شیوه ی جلب و 
جذب عسکر اعتراض داشتند، جرگه  برگزار کرد و از برخی از 
اصالحات به سود افکار قشر محافظه کار جامعه برگشت. مثاًل 
وضع جزیه بر هندوها و اعمال محدودیت بر فرقه های مذهبی 
احمدیه و بریلوی را پذیرفت و از برخی اصالحات در حوزه ی 
زنان نیز گذشت. در بدل این تغییر پالیسی و عقب گرد، عالمان 
مشروعیت  بر  می زیستند  بزرگ  شهرهای  در  که  زبده  دینی 
او مهر  و عسکری  مالی  پالیسی های  و  امان اهلل خان  سلطنت 
تایید زدند. شورشیان در پکتیا و خوست در آن زمان عبدالکریم 
خان یکی از نواسه های امیر محمدیعقوب خان را رهبر خود 
قرار داده بودند و می گفتند که او را به جای امان اهلل خان بر 
تخت سلطنت می نشانند. اما عقب گرد شاه و حمایت رهبران 
مذهبی شهرنشین آن شورش را ناکام ساخت. ولی آن شورش 
خزانه ی شاه را خالی ساخت، ضعف های ارتش را آشکار کرد 
و سطح نارضایتی عمومی را بر مال کرد. امان اهلل برای جبران 
کسر بودجه ی دولت و نبود کمک های خارجی به حد کفاف بار 
دیگر مالیه را افزایش داد و از بودجه ی ارتش هم کاست. سفر 
نُه ماهه ی اروپایی او هم حکومت را تضعیف کرد و ماموران را 
عمومی  نارضایتی  موجب  این وضعیت  فاسد ساخت.  بیش تر 
شد، اصالحات تند و تهاجمی او در برگشت از سفر اروپایی بار 
دیگر شورش را کلید زد و دیگر سازش با قشر محافظه کار شبیه 
سال ۱۹۲۴ ممکن نبود. به همین دلیل بود که سلطنت شاه 
امان اهلل دوام نیاورد. قبایل شینواری،  منگل و احمدزی در شرق 
و اهالی کوهستان از شمال- کوهدامن و کاپیسای کنونی- بر 
ضد سلطنت شوریدند و در نهایت امان اهلل خان مجبور به ترک 
کشور شد. البته بریتانیایی ها هم در سقوط سلطنت او نقش غیر 
مستقیم داشتند،  آنان اجازه ندادند که محموله ی سالح مربوط 
به حکومت افغانستان که در یکی از بندرهای هند بریتانیایی 
هند  سیاست  این  بیاید.  افغانستان  قلمرو  داشت،  به  قرار 
بریتانیایی، مشروطه خواهان و نیروهای ترقی خواه افغانستان را 
و  ترقی خواهی،  تمدن طلبی  بدبین ساخت.  بریتانیا  به  نسبت 
استقالل در سیاست خارجی میراث شاه امان اهلل است. تردیدی 
نیست که در دوره ی او نوعی ناسیونالیسم کالسیک که مرزهای 
ملت را مرزهای قومی می دانست،  ترویج شد،  ولی این موضوع 
باید در بافت و شرایط همان زمان بررسی شود. در آن زمان 
نظریه ی ناسیونالیسم و دولت- ملت به معنای کالسیک آن تازه 
به منطقه ای که افغانستان در آن واقع است راه یافته بود. در آن 
زمان ناسیونالیسم مدنی، میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی 

و نظریه ی دموکراسی چندقومی متولد نشده بود.

فردوس
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شکل   ۵۰ دهه   از  که  افغانستان  سیاسی  بحران های 
سیاسی«  »شعر  آمدن  پدید  به  منجر  بی تردید  گرفت 
در افغانستان شد. جریان های ادبی - سیاسی هر کدام 
تعریف مشخصی از این شعر د دوره های زمانی متعدد 
تا  اواسط دهه ۵۰  از  از که  دارند. عده ای شعر سیاسی 
اواخر دهه ۶۰ در افغانستان سروده شد به »شعر جهاد« 
و شعری که در دوران مقاومت علیه طالبان در افغانستان 
به آن پرداخته شد به »شعر مقاومت« شهرت یافته است.
پدید  اصلی  عامل  واقع  در  افغانستان  سیاسی  اتفاقات 
آمدن و رشد شعر معاصر سیاسی در این کشور است. 
زبان سیاسی شعر در افغانستان تا پیش از دهه  ۵۰ جایگاه 
آن چنانی در حوزه ادبیات نداشت، هر چند قرن ها پیش 
»شعر  و  درباری«  »شعر  از جمله  سیاسی  روی کرد  دو 

حماسی« در ادبیات فارسی بدون جایگاه نبوده است.
تاریخ چه زبان سیاسی در شعر فارسی دری

فردوسی مشهورترین حماسه سرای شعر فارسی است و 
حنظله بادغیسی با شعر »مهتری گر به کام شیر در است« 

می تواند روایت گر زبان سیاسی شاعران باشد.
حنظله این شعر را زمانی می سراید که سرزمینش زیر 
شالق استبداد قرار می گیرد، او در این شعر آزادی و مرگ 
را در برابر هم قرار می دهد و مردم را به مقاومت در برابر 

تجاوز بیگانه دعوت می کند.
حنظله شاعر سده نهم میالدی است، شعر او را عده ای 
»شعر مقاومت« لقب می دهند و به این نظر اند که حنظله 
با این شعر، آغازگر روند تولید شعر مقاومت در ادبیات 

شاعران در این دوره بیشتر شعر اصالح طلبانه می سرودند  
و زبان شان محافظه کارانه و نصیحت گرایانه بوده است اما 
کنار  آرزوی  بلخی شاعری که  نهایت سیداسماعیل  در 
گذاشته شدن نظام شاهی را داشت، شعر پرخاش گرایانه 

سیاسی آن زبانزد شد.
بلخیا! نکبت و ادبار ز سستی پیداست 

چاره ی این همه یک باره قیام است این جا
حمله شوروی به افغانستان و روی کار آمدن نظام های 
تحت حمایت آن کشور، فضای سیاسی افغانستان را تغییر 

داد.
اسالم  و  کمونیستی  احزاب  و  سازمان ها  دوره  این  در 
سیاسی به وجود آمدند . این سازمان ها به طور گسترده ای 
از شعر در جهت تبلیغ اندیشه های ایدیولوژیک خویش 
استفاده می کردند. شاید در هیچ دوره ای به این پیمانه 
شعر و سیاست با هم درآمیخته نشده بودند. نوع فورم 
جدید آمیخته با پرخاشگری در شعر گسترش بیش تری 

پیدا کرد.
 شعر چپ در افغانستان با شاعرانی هم چون بارق شفیعی ، 
سلیمان الیق ، عبداهلل نایبی ، دستگیر پنجشیری و اسداهلل 
حبیب شهرت یافت. جریان های چپ تا اواسط دهه ۶۰ 
به رسانه های دولتی و چاپ و نشر آثارشان دست رسی 
بیش تری داشتند. بسیاری ها هنوز معتقد اند که برخی از 
این شاعران، کالم قوی ای نداشتند اما به دلیل موقف های 
سیاسی ای که داشتند، شهرت هم سنگ شاعران پرآوازه 

به هم زدند.

فارسی دری بوده است.
پیش از دهه های پنجاه نیز آثاری از شعر سیاسی را می توان 
 - افغان  زمان جنگ های  در  کرد،  افغانستان جستجو  در 
انگلیس ظاهرا شعر مقاومت، چندان کاربردی ندارد. چنان که 
آثار شعری که بیانگر مقاومت در مقابل استعمار آن زمان 
باشد وجود به جا نمانده است. شماری معتقد اند که شعر 
فارسی افغانستان در این عصر، در کل موقعیت درخشانی 

نداشته است.
پس از آن، بخشی از تاریخ شعر معاصر سیاسی افغانستان 
به جنبش سیاسی مشروطیت پیوند خورده است. جنبشی 
می گیرد  شکل  افغانستان  سیاسی  آزادی  هدف  به  که 
آن  پایه گذاری  در  زیادی  نویسنده گان  و  روشنفکران  و 

نقش آفرینی می کنند.
این جنبش برای بیان اندیشه های سیاسی هر از گاهی از 
زبان شعر بهره می برد که در میان برخی از عالقه مندان حوزه 
ادبیات دری، این شعر به »شعر مشروطیت« نیز شهرت یافته 

است.
فضای بسته سیاسی آن زمان اما افرادی چون »عبدالهادی 
زندان  میله های  پشت  را  مستغنی«  »عبدالعلی  و  داوی« 
می برد و تا سال های دهه دموکراسی، شعر سیاسی جان 

دوباره ای نمی گیرد.
قابل  آثار  در مدت ها  زمامداری محمد ظاهرشاه  زمان  در 
وصفی از شعر سیاسی چاپ و نشر نشد. هر چند کسانی چون 
اسماعیل سیاه در هرات اشعاری با زبان سیاسی می سرودند 
اما زبان این شعر مقاومت گرایانه و یا پرخاش گرایانه نبود. 

آرمان گرایانه  شعرهای  سرودن  به  سال ها  این   در  شاعران 
نمونه های واضحی  آوردند، در شعر شاعران سیاسی  روی 
از پرخاشگری مشاهده شد. در واقع در تاریخ معاصر، شعر 
این کشور، شروع  به  از حمله شوروی  افغانستان پس  در 
جنگ های داخلی و حضور طالبان به یکی از ابزار پر کاربرد 
در مقابل سیاست تبدیل شد، تا جایی که گاهی در ذهن 
حتا مردم عام افغانستان حک می گردید. هنوز شعر عبدالحی 
شبگیر که در جریان جنگ های داخلی سروده شد را مردم 
آفرینت، خوب  جان  »گلبدین  دارند.  خاطر  به  افغانستان 
خدمت می کنی« هنوز مردم شعرهای خلیل اهلل خلیلی را 
به  اشعارشان  والیت ها  در  محلی  شاعران  دارند.  خاطر  به 
قهار  پژواک،  عبدالرحمان  می شد.  بدل  انقالبی  ترانه های 
عاصی، شبگیر پوالدیان، برات علی فدایی، فضل احمد پیمان، 
قدسی،  سیدفضل اهلل  رحمانی،  آصف  مظفری،  ابوطالب 
نظام الدین شکوهی، حنیف بلخی، سمیع حامد، پرتو نادری 
و شاعران دیگری با رویکرد مقاومت از ایران و پاکستان تا 

افغانستان در برابر نظام های حاکم - قلم زدند.
پس از سقوط طالبان و با روی کار آمدن نسل جدید شاعران 
در افغانستان بسیاری از آنان به دلیل وجود فساد، جنگ و 
را  این موارد  آوردند که  به شعری روی  مالحظات قومی، 
تقبیح کرد. اما آزادی بی حد و حصر بیان، ظهور رسانه های 
بی شمار و تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده شاید توجه 
مخاطبان شعر را به شعر سیاسی نسبت به گذشته کمتر 

ساخته است.

آیانقدگریویرانگریاست؟

درهمآمیختهگیشعرو
سیاستازمشروطیتتاامروز

نوشته: ماتیو آرنولد
ترجمه: محمد قاضی زاده

اشاره:
انگلیسی،  پرآوازه ی  منتقد  و  شاعر  وردزورث  ویلیام 
انتقادی  از قدرت  برتر  بی نهایت  را  آفرینشی  نیروی 
می دانست و می گفت اگر تمام مدت زمانی که صرف 
ابتکاری  اثر  آفرینش یک  به  دیگران شده،  آثار  نقد 
بهتر  مراتب  به  آن  محصول  می یافت،  اختصاص 
قادر  را  آدمی  رویکردی  چنین  او،  باور  به  می بود. 
وردزورث  کند.  پیدا  را  خودش  جایگاه  تا  می سازد 
ذهن  برای  کینه توزانه  و  کاذب  نقد  که  بود  معتقد 
یک  که  صورتی  در  است  زیان آور  بسیار  مخاطبان، 
اثر ابتکاری حتا مزخرف -چه در نثر و چه در نظم- 
کاماًل بی ضرر است. ماتیو آرنولد در واکنش و پاسخ 
نقد  کارکرد  عنوان  با  مقاله ای  در  دیدگاه  همین  به 

ادبی در عصر حاضر نوشته:
... همه این را می پذیرند که نقد کاذب و کینه توزانه 
بهتر است که اصاًل وجود نداشته باشد. تفوق قدرت 
گزاره ی  کلیت  در  نیز  انتقادی  نیروی  بر  آفرینش 
است که هر کس بی چون وچرا آن را قبول می کند؛ 
لیکن آیا این درست است که نقدگری به خودی خود 
امری مضر و زیان آور است؟ آیا این حقیقت است که 
اگر تمام زمانی که صرف نقد آثار دیگران شده اگر در 
خلق آثار ابتکاری -از هر نوع که می بود- خرج می شد 
فایده ی بهتر حاصل می شد؟ آیا حقیقتاً بهتر بود اگر 
جانسن  به جای پرداختن به زنده گی نامه ی  شاعران 
محقق  آیا  می نوشت؟  بیش تری  نمایش نامه های 

است که وردزورث خود در آفرینش سانت )غزل(های 
بهتر  مشهورش  مقدمه ای   با  مقایسه  در  مذهبی اش 

درخشیده؟
تأسف  جای  خیلی  و  بود  ادبی  منتقد  خود  وردزورث 
است که نوشته های انتقادی بیش تری بر جای نگذاشته 
و  بود  ادبی  منتقدین  بزرگ ترین  از  یکی  گوته  است. 
خود  از  فراوانی  انتقادی  نوشته های  که  این  خاطر  به 
شادباش  دل،  ته  از  خود  به  باید  است  نهاده  جای  بر 
قدرت  از  فروتر  انتقادی  توانایی  مرتبه ی  بگوییم... 
موافقت خود  وقتی  لیکن  این درست،  است؛  آفرینش 
را  نکته  دو  باید  می کنیم  اعالم  گزاره ی  چنین  با  را 
به  که  ندارد  وجود  تردیدی  باشیم.  داشته  خاطر  به 
و  ابداع  آزاد  -فعالیت  آفرینش گری  نیروی  کاربندی 
اختراع- وظیفه ی اصلی انسان است و خرسندی ی که 
از ابداع و اختراع به انسان دست می دهد خود این گزاره 
را اثبات می کند؛ اما این را هم نمی توان انکار کرد که 
برخی از افراد ممکن است قابلیت این را داشته باشند 
که این نیروی آفرینش گری را در راههای دیگر ]به جز 
از آفرینش آثار بزرگ ادبی و هنری[ به کار بگیرند. اگر 
معدود-  استثنای شماری  -به  افراد  تمام  نبود،  چنین 
از خرسندی ی واقعی ی که همه  افراد تجربه می کنند 
را  ]خوش وقتی[  این  است  ممکن  آنان  بودند.  بی بهره 
در  یا  و  آموزش  در  ماهرانه،  کار  رساندن  انجام  به  در 
باید به  این نکته ی اول بود که  نقدگری تجربه کنند. 
خاطر داشت. نکته ای دوم این است که به کار انداختن 

نیروی آفرینش گری به منظور خلق آثار بزرگ ادبی 
یا هنری -هر قدر هم که کیفیت این کاربندی عالی 
امکان پذیر  وضعیت  گونه  هر  و  عصر  هر  در  باشد- 
کار  این  صرف  بیهوده  تقالی  نتیجه،  در  و  نیست 
آماده  عرصه ی  در  می تواند  که  تقالیی  شد.  خواهد 
بزرگ  آثار  ]خلق  ساختن  ممکن  و  شرایط  کردن 
ادبی و هنری[ پربارتر باشد. نیروی خالق، با عناصر و 
مواد کار می کند، لیکن اگر این عناصر و مواد وجود 
انتظار  باید  قطعاً  حالتی،  چنین  در  چی؟  نداشت 
کشید تا این مواد و مصالح در دسترس قرار بگیرند. 
حاال در ادبیات -من اینجا بر ادبیات تمرکز می کنم 
چون در ارتباط با ادبیات این مساله مطرح می شود- 
ایده ها و  عناصری که نیروی خالق به کار می گیرد 
زمان  در  متداول  اندیشه های  بهترین  اندیشه هایند؛ 
خود. روی هم رفته، می توانیم به صورت قطعی حکم 
نیروی  تجلی  گونه  ادبیات مدرن هیچ  در  کنیم که 
ثمربخش  نکند  کار  مصالح  این  با  که  آفرینش گری 
و  ]ایده ها  گفتم  من  بود.  نخواهد  اهمیت  دارای  و 
اندیشه های[ متداول در زمان! و نه صرفاً اندیشه های 
قابل وصول در زمان؛ به این دلیل که نبوغخاّلق ادبی 
شغل  بیش تر  -که  تازه  ایده های  کشف  در  قاعدتاً 
فیلسوف است- تجلی نمی یابد. اثری بزرگی که تولید 
نبوغ ادبی است اثری است زاده ی ترکیب و شرح و 
تفسیر ]ایده ها و اندیشه ها[ نه تحلیل و کشف آن ها؛ 
و این موهبتی است که در قابلیت الهام گیری آسان 

استعداد  در  معین،  معنوی ای  و  فکری  فضای  یک  از 
ادراک ایده های معین، ارایه ی آن ها در یک ترکیب زیبا 
و در یک کالم در توانایی به وجود آوردن آثار زیبا با 
استفاده از این ایده ها نهفته است. لیکن این موهبت، 
در  تا  است  آن  نیازمند  و  می طلبد  را  خودش  فضای 
بطن رشته ی از ایده ها قرار داشته باشد تا آزادانه آن ها 

را به کار بگیرد. 
و  نیست  آسان  این ها  تمام  از  بودن  برخوردار  البته 
درست به همین علت، اعصار خاّلق ادبی این قدر نادر 
افراد  از  بسیاری  آثار  در  که  است  علت  به همین  اند؛ 
وجود  ناکارآمد  و  ناخوشایند  چیزهای  نبوغ،  صاحب 
دارد.  )۱( برای آن که شاهکار ادبی خلق شود دو نیرو 
باید توامان در کار باشد: نیروی انسان و نیروی زمان 
نیست.  بسنده  زمان  ]نیروی[  بدون  انسان  ]نیروی[  و 
قدرت خاّلق، برای عمل کردن مؤثر،  ناچار عناصری 
مستولی  آن  بر  خود  که  عناصری  می طلبد،  را  معین 
عناصر  بر چنین  که  است  انتقادی  قدرت  این  نیست. 
در  گفته ام،  هم  این  از  پیش  که  آنگونه  دارد.  استیال 
تاریخ،  فلسفه،  الهیات،  مثل  معرفت  زمینه های  تمام 
که  است  انتقادی  قدرت  وظیفه ی  این  علم،   و  هنر 
کند.  و درک  بررسی  گونه که هستند  آن  را  پدیده ها 
به وجود  برای  را  بدین ترتیب زمینه  انتقادی[  ]نیروی 
نیروی  که  می سازد  مساعد  فکری ای  وضعیت  آمدن 
آفرینش گر از آن بهره مند می شود... صص ۱۲-۱۱-۱۰

شهرام



بیتابیترمپافغانستانراکجامیبرد؟ اروپایی  امریکا و متحدان  ایاالت متحده  ۱۸ سال پیش، 
با چه ماموریتی حکومت طالبان را سرنگون کردند؟  آن 
 ۲۰۰۱ سال  اکتبر  در  که  آزادی«  مدت  بلند  »عملیات 
آیا  آغاز شد  امریکایی  بمب افگن های  با حمالت  میالدی 
»حمله  چون  حمالتی  از  جلوگیری  آن  ماموریت  تنها 
یا  را دنبال می کرد  القاعده«  یازدهم سپتامبر و »سقوط 
ماموریت های غیر جنگی نیز بخشی از برنامه »تغییر در 

افغانستان« بود؟
افغانستان  به  امریکا  حمله  از  پس  یک ماه  تنها  طالبان 
القاعده  چون  تروریستی  گروه های  و  شدند  سرنگون 
پناه گاه های خود در این کشور را از دست دادند، ایاالت 
متحده امریکا و هم پیمانان او ۱۸ سال دیگر در افغانستان 
ماندند، حضوری که پس از سال ۲۰۱۴  میالدی، پشت 
صحنه بود. حضوری که پس از سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ 
پشتی بانان  و  افغانستان  دولت  مشترک  اشتباهات  با 

خارجی اش منجر به تقویت طالبان شد.
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  سه  سال،   ۱۸ این  در 
نتوانستند جنگ افغانستان را پایان دهند؛ در این میان اما 
دونالد ترمپ رییس جمهور خبرساز ایاالت متحده تصمیم 
به جا  بعدی  به رییس جمهور  این جنگ  تا میراث  گرفت 

نماند.
دونالد ترمپ جمهوری خواه قصد رقابت مجدد برای ریاست 
جمهوری آن کشور را با ثبت مدارک الزم در کمیسیون 
فدرال انتخابات را اعالم کرد و تصمیم برنده شدن را دارد. 
کمپین های انتخاباتی ترمپ برای این دور از انتخابات از 
۱۸ فبروری در فلوریدا آغاز شده و او هم اکنون در وضعیت 

کمپین به سر می برد.
بی تاپی ترمپ برای دست یابی به صلح در افغانستان از این 
جهت است که او پایان جنگ در افغانستان را می خواهد 
به برنامه تبلیغاتی خود بیفزاید. ترمپ می خواهد به مردم 
امریکا نشان دهد که هزینه های این کشور را در یک »جنگ 
غیر ضروری« کاهش داده و به ۱۸ سال حضور سربازان 
گذاشته  پایان  نقطه  افغانستان  در  امریکایی  مشاوران  و 
»چهره ی  یک  خود  از  می خواهد  همچنان  ترمپ  است. 
صلح جو« نمایش دهد. چهره ای که گاهی از »کشتن ۱۵۰ 
نفر در تالفی سقوط پهپاد امریکایی در ایران« جلوگیری 
می کند و گاهی »نمی خواهد پولیس خاور میانه باشد و اگر 
نقشه  از  را  افغانستان  نباشد می تواند  دلسوزی ای در کار 

جهان محو می کند.«
به این ترتیب، ترمپ قصد دارد که به وعده های داده شده 
بسیار  او  کند.  عمل  افغانستان  در  پایان جنگ  بر  مبنی 
بی تاب است. زلمی خلیل زاد، نماینده ترمپ در امور صلح 
افغانستان که از سپتامبر سال گذشته ماموریت خود برای 

پیمان

و  زن  میلیون ها  است.  شده  نهادینه  منطقه  کشورهای 
دختر در افغانستان شامل مکاتب، دانشگاه ها و موسسات 
دولتی و غیر دولتی شدند. تقریباً همه زنان در زمان طالبان 
اما  موجود  با همه چالش های  بودند.  خانه ها  در  محصور 
تا  رییس جمهور  از  افغانستان  مردم  بار،  نخستین  برای 
نماینده های مجلس و شوراهای والیتی را با رای مستقیم 
به  افغانستان  در  که  بیشتری  موارد  و  کردند  انتخاب 

»ارزش های ۱۸ سال اخیر« شهرت یافته اند.
و  انکشاف  طالبان،  سقوط  از  پس  نخست  سال های  در 
توسعه در افغانستان شدت گرفت و نیروی مطلقا از بین 
رفته نظامی با خرج مصرف ملیاردها دالر جان نسبی دوباره 
گرفت، تا جایی که پس از سال ۲۰۱۴ ماموریت دفاع از این 
از  افغانستان را بیش  ارزش ها و همچنان تمامیت ارضی 

گذشته و این بار به تنهایی بر عهده گرفت.
در  تن  هزار  صدها  باختن  جان  قیمت  به  ارزش ها  این 
افغانستان به دست آمد. تنها ۳۰ هزار سرباز در پنج سال 
اخیر و در دوران ماموریت حکومت وحدت ملی افغانستان 
جان باخته اند. ده ها هزار غیر نظامی نیز در جنگ افغانستان 
جان های خود را از دست دادند و به این ترتیب نبرد ۱۸ 
افغانستان که بخشی از آن ماموریت غیر جنگی و  ساله 
برای نهادینه ساختن ارزش های حقوق بشری بود هزاران 

خانواده در این کشور را داغدار ساخت.
و  جمهوری خواهان  میان  بحث  امریکا  متحده  ایاالت  در 

دستیابی به صلح در افغانستان را آغاز کرده تا اکنون هشت 
بار به منطقه سفر کرده است. سفرهای فشرده خلیل زاد، 
جنگ  ختم  حل  راه  کردن  پیدا  برای  واشنگتن  عجله 

افغانستان را آشکار ساخته است.
متحده  ایاالت  شتاب  و  عجله  بی تابی،  نویسنده،  باور  به 
پیامد  نخستین  است.  داشته  همراه  به  کالن  پیامد  دو 
از  به خوبی  طالبان  است،  طالبان  انتظارات  رفتن  باال  آن 
شتاب امریکایی ها آگاهی دارند، طالبان تالش می کنند که 
که  می کنند  گمان  آن ها  مذاکرات صلح طوالنی تر شود، 
نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۲۰، امریکا را بیش از 
پیش مجبور خواهد کرد تا به خواسته های این گروه تن 
با این توصیف، از همین حاال خود را  داده شود. طالبان 

برنده جنگ افغانستان عنوان می دهند.
پیامد دیگر این شتاب، توافقنامه ای است که به احتمال 
غیر  ماموریت  از  ناشی  فعالیت های  بزرگی  بخش  زیاد 
جنگی جهان برای افغانستان را تحت الشعاع قرار می دهد. 
امریکا  متحده  ایاالت  از جمله  مختلف جهان  کشورهای 
طی ۱۸ سال گذشته، میلیون ها دالر را خرج ماموریت های 

غیر جنگی کردند.
پس از کنفرانس بن تا اکنون، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر  مفهوم حقوق  افغان  میلیون  به یک  افغانستان  بشر 
افغانستان به نشر  را آموزش داده است. صدها رسانه در 
از  بیش  کشور  این  در  بیان  آزادی  می پردازند.  اطالعات 

دموکرات ها بر سر چگونگی خروج از افغانستان و دسترسی 
دموکرات ها  است.  گرفته  باال  اخیر  روزهای  در  صلح  به 
سال   ۱۸ دستآوردهای  پرشتاب،  خروج  که  می گویند 

گذشته را از بین خواهد برد.
برخی دموکرات ها معتقند اند که ترمپ در کشاندن ایران 
مورد  در  شمالی  کوریای  با  گفت وگو  و  مذاکره  میز  به 
به شکست  تسلیحات هسته ای  تولید  به  بخشیدن  پایان 
روبه رو شده و تالش می کند که تمرکز بر مسأله صلح در 
در  با شتاب، شکست هایش  و  افزایش دهد  را  افغانستان 

دیپلماسی با ایران و کوریای شمالی را جبران کند.
او باید دستآوردهایش را با مردم امریکا در میان بگذارد.

به نظر می رسد که توافق نامه صلح میان طالبان و امریکا 
بیش از آن که یک توافق نامه جامع برای پایان بخشیدن 
به ۵۰ سال نبردهای مختلف و پی هم در این کشور باشد 
به تقویم سیاسی این روزهای ایاالت متحده امریکا بستگی 

دارد تا واقعیت های پیچیده سیاسی در این کشور.
مذاکرات  درشت  »هدف  عنوان  به  رسانه ها  در  آن چه 
طالبان و امریکا« از آن یاد می شود، توافق امریکا و طالبان 
در عدم استفاده این کشور برای اهداف تروریستی است. 
که  توافقی  می پذیرند،  و دل  با جان  طالبان  که  توافقی 
ایاالت متحده، کشورهای جهان  بیشتر متوجه  نفع آن، 
و همسایه های افغانستان است. اما بندها و ماده های دیگر 
این توافق نامه همین اکنون برای مردم افغانستان روشن 

نیست.
مردم افغانستان نگران اند که این توافق نامه مبادا، افغانستان 
و مردمش را »دو دستی« تقدیم افکار طالبانی کند. برای 
آن ها هنوز این سوال های ناحل شده ی زیادی باقی مانده، 
از جمله این که آیا طالبان حاضر خواهند بود تا رسانه های 
آیا  دهند؟  دوام  خود  فعالیت های  به  آزادانه  افغانستان، 
طالبان به اقلیت های دینی و مذهبی ساکن در این کشور 
اجازه فعالیت های آزادانه خواهند داد؟ آیا آنان محدودهای 
برداشته شده از سر راه  زنان را دوباره احیا خواهند کرد؟ 
از  جلوگیری  ظرفیت  توافق نامه  این  این که  نهایت  در  و 
بازگشت افغانستان به دهه های ۸۰ و ۹۰ میالدی را خواهد 

داشت؟
هر نوع نادیده گرفتن ارزش های ۱۸ ساله و توافق نامه ای 
مردم  آزادی های  برای سلب  را  طالبان  آن دست  در  که 
باز بگذارد را می توان »عقب نشینی عمدی« ترمپ »برای 
پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰« نام گذاری کرد. عقب نشینی ای 

که در آن مردم افغانستان قربانی اصلی خواهند بود.
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»دعوتبهداوطلبیروشبازملی«

اطالعیهتصمیماعطایقرارداد

اطالعیهتصمیماعطایقرارداد

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در 
و ۴۸7۱۵  ارچه  محروقاتی  سیر چوب  بلوط، ۲۱۵۰  محروقاطی  سیرچوب  داوطلبی}تدارک ۲۱۵۰۰  پروسه 
کیلوگرام گاز مایع مورد ضرورت بخاریهای شعبات وزارت در فصل زمستان تحت دو الت{دارای نمبر تشخیصیه
                                                    اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه 
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }۱۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }چهارشنبه{مورخ }۱۳۹7/۰6/۲۰{ 
ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر برای الت اول مبلغ)۵۰,۰۰۰(

افغانی و تضمین آفر برای الت دوم مبلغ ۵۵,۰۰۰ افغانی و تضمین افر برای مجموع هر دو الت مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ 
افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱7 قانون تدارکات عامه( میباشد.

آدرس مکان جلسه:  دفتر جلسات آفرگشایی منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت عقب منابع بشری ، وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری.

نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم 
داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس 
وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست 

آورند.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، اعمار 
شبکه آبیاری کارگرواقع قریه کارگر ولسوالی ده صالح والیت بغالن را با شرکت محترم ساختمانی آرمان 
شرق دارای جواز نمبر )D-36354( آدرس- کارته پروان، بهارستان کابل، افغانستان به قیمت مجموعی 

)6,۱۸۸,7۰۰,۰۰( شش میلیون یکصدو هشتادهشت هزار و هفتصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری 
ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 
منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد، کرایه گیری ۱۱ عراده وسایط مورد ضرورت پروژه برای والیات هرات، بلخ، بغالن، ننگرهار، پروان و 
کابل را با شرکت محترم خدمات کرایه دهی وسایط رحمت زلمی دارای جواز نمبر )D-32377( آدرس- 
سرک نو جالل آباد، کابل افغانستان به قیمت مجموعی )۴,77۸,۴۰۰,۰۰( چهار میلیون هفتصدوهفتاد 

هشت هزار چهارصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری 
ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 
منعقد نخواهد شد.
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و  انتخابات  جمله  از  اخیر  سیاسی  تحوالت  یادداشت: 
به  تیم  است.  نقل محافل سیاسی  روزها  این  پروسه صلح، 
صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر فروپاشیده، هنوز 
بی باور  انتخابات  برگزاری  به  سیاسی  چهره های  از  برخی 
نگرفته،  چندانی  بوی  و  رنگ  انتخاباتی  کمپین های  اند، 
در  ناامنی  این ها  با همه  و  دارد  گفت وگوهای صلح جریان 
را  و حتا سیاست مداران  نگرانی شهروندان  کشور هم چنان 

درپی دارد.
حزب  اعضای  از  و  جهادی  فرماندهان  از  اسماعیل  محمد 
جمعیت اسالمی افغانستان است. او در گفت وگوهای صلح 
در مسکو شرکت داشته و به تازه گی تیمی که او در انتخابات 

حمایت می کرد فروپاشیده است.
آیا »تیم صلح و اعتدال« دوباره احیا می شود؟ صلح آیا در 
افغانستان آمدنی است؟ چرا تقاضاهای طالبان هر روز افزایش 
می یابد و سوال هایی از این دست را در گفت وگو با او مطرح 
شده است. این گفت وگو را همکارمان سیدحسن حسینی با 
آقای اسماعیل خان در هرات و در خانه وی انجام داده است.

8صبح: به نظر شما آیا انتخابات برگزار می شود؟
من  نظر  به  که  بگویم  باید  نخست  در  اسماعیل:  محمد 
اشرف  رهبری  زیر  افغانستان  در  نمی شود.  برگزار  انتخابات 
غنی و آقای عبداهلل، خون های زیادی ریخته شده است. از 
چند ماه به این طرف مبالغ هنگفتی به خاطر تجلیل از روز 
استقالل افغانستان پرداخت شده، اما به ماتم ملی بدل شد. 
به  رفتن  و  مصیبت  جز  حکومت  این  دوام  دیگر  سوی  در 
سمت ناامنی و فقر و تحمل فشارهای روحی و روانی نتیجه ی 
دیگری ندارد. با تمام این ها یقین دارم که انتخابات برگزار 

نمی شود.
تجربه های تقلب در گذشته نشان داده است که این دو نفر 
متخصص تقلب شده اند. مردم می بینند که سایر کاندیدان 
نکردند،  شروع  را  انتخاباتی  کارزارهای  جمهوری  ریاست 
دلیلش هم بی باوری به انتخابات بوده است. در طرف دیگر، 
طالبان هم حاال بر خالف گذشته با حاضر شدن در رسانه ها 
به  هم  طالبان  گیرد.  صورت  نباید  انتخابات  که  می گویند 
انتخابات باور ندارند و اگر فرضاً انتخابات برگزار شود، موضع 
طالبان علیه دولت بعدی شدیدتر است. بنابر به تحلیل من 
بهترین گزینه این است که اول پروسه ی صلح نتیجه دهد 

سپس در مورد انتخابات صحبت شود.

8صبح: فرض بر برگزاری انتخابات، تیم آقای حنیف اتمر 
چرا فرو پاشید؟ چه کسی مقصر اصلی این فروپاشی بود؟

محمد اسماعیل: ظاهر امر گفت وگوهایی بین استاد عطا و 
آقای اتمر بود اما در اصل آن دو نفر به این نتیجه رسیدند 
که اگر انتخابات برگزار شود، تقلب گسترده صورت می گیرد. 
مثل گذشته که گوسفندهای چاق و الغر نقل محفل مردم 
ریاست  انتخابات  کاندیدان  مجموع  در  هم چنان  بود.  شده 
جمهوری به این نظر اند که با استفاده ی بیش از حد امکانات 
دولتی توسط تیم حاکم و حتا برگزاری جشن استقالل به 
گونه ی کمپین انتخاباتی، سبب شده است که مردم نسبت 
به انتخابات بی باور شوند. همین قضیه ها بر گسست پیمان 

اعضای تیم صلح و اعتدال تاثیر داشت. 

8صبح: تعریف شما از آقای عطامحمد نور پس از دو دوره 
تجربه ی همکاری نزدیک چیست؟ یک بار با شما در حدود دو 
سال پیش هم پیمان شد و سپس با تیم ارگ رفت. حاال او از 

عوامل اصلی فروپاشی این تیم شناخته می شود.
هم سنگران  ما  که  نیست  شکی  خوب  اسماعیل:  محمد 
ما  دیدگاه  بودیم.  مقاومت  و  جهاد  سال   ۴۰ طی  طبیعی 
کشور  به  اسالمی  نظام  آوردن  در  مشترکاً  ما  مفکوره ی  و 

ادامه می دهیم. شکی نیست که در کارهای  است و بر آن 
سیاسی اشتباهاتی وجود داشته است اما می توانیم هم دیگر 

را راهنمایی کنیم.

8صبح: اگر تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای اتمر احیا 
بشود، فکر  نمی کنید جایگاه خودش را از دست داده و نزد 
مردم خراب شده؟ آیا هرگونه بازگشت به انتخابات برای شما 

و هم پیمانان شما ریسک نیست؟
محمد اسماعیل: با توجه به شرایط کنونی، باور ندارم که 
کسی به برگزاری انتخابات عقیده داشته باشد و هم چنین 
فکر نمی کنم که تیم صلح و اعتدال هم دوباره تشکیل شود 

و به سمت انتخابات برود. 

8صبح: پس از فروپاشی تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای 
اتمر ، شما با کدام تیم ها وارد گفت وگو شدید؟ آیا حقیقت 
دارد که تیم رییس جمهور برحال به شما مراجعه کرده است؟

محمد اسماعیل: تا حاال هیچ نوع صحبتی با کسی نداشته ام. 
کسانی )از تیم آقای غنی( آمدند و حرف هایی زده اند. چون به 
انتخابات باورمند نیستم، بارها از تیم حاکم هم خواسته ام که 
حکومت را کنار بگذارند و بگذارند که وضعیت افغانستان با 

مشارکت مردم سبب بهبودی شود. 

8صبح: چقدر باور دارید که با آقای عبداهلل نزدیک شوید؟
محمد اسماعیل: باوری ندارم که آقای عبداهلل بتواند زعیم 
کشور باشد و مردم به او اعتماد کنند و در عین زمان بتواند 
رفتن  بین  از  سبب  که  آورد  وجود  به  را  سالمی  حکومت 

مشکالت و ناامنی های کنونی شود.

8صبح: اگر انتخابات برگزار شود و اتهام تقلب وارد گردد 
آینده افغانستان را چگونه می بینید؟

محمد اسماعیل: تا فعاًل مخالفان به این صراحت با حکومت 
پس از انتخابات پیش رو اعالن جنگ نکرده بودند. طبیعتاً 
با این وضعیت، جنگ ها بیش تر می شود، ناامنی گسترده تر 
می شود و مهاجرت ها تکرار می شود. باور ندارم که افغانستان 
آینده ی بهتری داشته باشد. امروز جامعه ی جهانی به این 
نتیجه رسیده است که دوام حکومت به نفع مردم نیست و 
باور دارم که جامعه جهانی به این غایله پایان می دهد ولو اگر 

به هر قیمتی این جریان مثبت یا منفی باشد. جامعه جهانی 
دنبال ایجاد تحول در افغانستان است تا از این کشور بیرون 
شود. جامعه جهانی می خواهد مردم افغانستان را عماًل دخیل 

آوردن صلح و امنیت کند.

8صبح: به صلح خوشبین هستید؟
این معنا  به  اما  به صلح خوشبین هستم  اسماعیل خان: 
نیست که صلح واقعی به وجود می آید. به جز برخی کشورهای 
آفریقایی، اکثر کشورهای دنیا در افغانستان دخالت دارند و 
در صلح افغانستان منافع و ضررهایی دارند. از هند گرفته تا 
ایران و پاکستان، از اروپا و امریکا و استرالیا و عرب ها و عموم 
کشورها در اوضاع افغانستان دخیل هستند. خیلی از حرف ها 
است که نمی توانیم فعاًل صریح بگوییم. گفتن حقایق فعاًل 
مشکل است به این معنا که چیزهایی است که تکان دهنده 
است. خیلی از کشورهایی هستند که با ما نزدیکی می کنند 
اما به آوردن صلح در افغانستان راضی نیستند. چون منافع 
کشورهای مختلف در این جا وجود دارد، صلح با چالش های 

جدی روبه رو است. 
ما خوش بین نباشیم که صلح واقعی به وجود می آید، با ختم 
طالبان جنگ های دیگری از شاخه ی داعش شروع می شود. 
انواع مصیبت هایی وجود دارد و به جز این که حکومت موقت 
تشکیل شود و طرف اعتماد مردم باشد و به سمت انتخابات 
سالم برود، به جز آن وضعیت بهتر نمی شود. من صلح را ۵۰ 
-۵۰ می دانم. شاید جنگ ها فروکش کند، شاید امنیت بهتر 
شود اما به طرف صلح واقعی نمی رویم و زمان زیادی به آن 

نیاز است.

زعیم  می تواند  سیاسی  جریان  کدام  شما  دید  از  8صبح: 
حکومت موقت باشد؟

در  را  موقت  حکومت  دوره ی  یک  ما  اسماعیل:  محمد 
حکومت  زعیم  کننده ی  تعیین  و  کردیم  تجربه  افغانستان 
حکومت  رییس  کاش  ای  نبودند.  افغانستان  مردم  موقت، 
گروه های  احزاب،  نظر  با  و  درصدی  اشتراک ۵۰  با  موقت 
سیاسی و مردم افغانستان انتخاب می شد. اما این طور نیست 
کمتر  افغان ها  موقت،  تعیین حکومت  در  که  دارم  یقین  و 
نقش دارند و نگرانی ها وجود دارد که رییس حکومت موقت 
هم نتواند سبب اعتماد مردم باشد. یقین دارم که در حکومت 

و رییس جمهور حکومت  ندارند  نقشی  افغان ها  موقت هم 
موقت هم آن قدر با صالبت نخواهد بود. اگر این مسأله به 

وجود بیاید، مردم حداقل باورمند تغییر می شوند.

8صبح: بهترین توافق با طالبان چه نوع توافقی است؟
محمد اسماعیل: این حرف را من نمی گویم. جامعه جهانی 
و حکومت افغانستان اعالن می کنند که ۲۰ گروه مسلح در 
افغانستان حضور دارند که جداگانه فعالیت دارند و طبیعتاً 
بین آن ها  یک جای شدن آن ها دشوار است. گروه قوی تر 
طالبان است و تا جایی که در چند مالقات با آن ها داشتم، 
طالبان عالقمند اجرایی شدن پروسه ی صلح و پیوند یافتن 
با آن هستند. در چند جلسه که با آن ها دیدیم، پیشنهادها 
و نظرهای شان مثبت بود اما به درازا کشیده شدن ادامه ی 
پروسه ی صلح و سفرهای چندین باره ی خلیل زاد و دید و 
بازدید در کشورهای ایران، اندونیزیا، روسیه و سایر کشورها 
ابتدا  در  آن چیزی که  از  داد.  باالتری  روحیه ی  به طالبان 
طالبان خود را فکر می کردند، و حاال که از طرف امریکا و 
جامعه ی جهانی به آن ها ارج گذاری شده است، خواسته های 
شان بیشتر شده است. دیدگاه شان این است که در مشارکت 
بیش تری  نقش  حکومت  در  باشند،  داشته  باالتری  سهم 
این  ها شنیده شود،  آن  نظام حرف  نوع  در  باشند،  داشته 
ها چیزهایی است که در گفت وگوها به تفاهم مثبتی رسیده 

باشند.

امریکایی ها  از  احتماال  زیادی  تقاضاهای  طالبان  8صبح: 
دارند. نظام مبتنی بر امارت اسالمی و احتماال پررنگ بودن 
نقش رهبر امارت در قضایای کالن سیاسی، این برای مردم و 

سیاسیون افغانستان پذیرفتنی است؟
محمد اسماعیل: در مذاکراتی که در مسکو صورت گرفت و 
من حاضر بودم، طالبان حرفی از امارت اسالمی نمی زدند اما 
در این اواخر با ارج گذاشتن بیش از حد کشورهای منطقه 
و جهان به آن ها، طالبان حرف از امارت اسالمی می زنند. اما 
یقین دارم که در نهایت شاید طالبان به جمهوری اسالمی تن 
ندهند و امارت اسالمی را هم امریکا نمیپذیرد. به این نظرم 
که در آخر طالبان و امریکا بر سر نوعی دیگری از حکومت 
در افغانستان به نتیجه  می رسند که بین جمهوری اسالمی و 
امارت اسالمی است و هر دو طرف موافق باشند. فعال بحث 

بیشتر حول محور همین موضوع است.

در  طالبان  اسبق  سخنگوی  مطمین،  عبدالحی  8صبح: 
کتابش نوشته که شما در زندانی در قندهار با مال عمر، رهبر 
با طالبان در  بار هم  این  آیا  بیعت کردید؟  پیشین طالبان 

صورت بازگشت شان بیعت می کنید؟
محمد اسماعیل: خیلی جالب است که مال عمر با مخالفانی 
که در رده  های پایین تر بودند و نزد وی زندانی بودند، می دید 
اما با این همه ضدیتی که با من داشت و سه سال در قندهار 
با من صحبت  نشد که  بار هم حاضر  بودم، یک  زندان  در 
که  بیعت  است.  نگرفته  مالقاتی صورت  هرگز چنین  کند. 
بماند سر جای خودش.  هرگز آن ها از من چیزی در این 
زمینه نخواستند و من هم هرگز تقاضای حتا مالقات با مال 

عمر را نداشتم. 

8صبح: طالبان آیا نسبت به بار اولی که وارد افغانستان شده 
بودند، حاال به لحاظ فکری تغییر کرده اند؟

و  دیدم  نزدیک  از  را  آن ها  که  من  اسماعیل:  محمد 
می شناسم، در حد ۳۰ درصد تغییر کرده اند اما این تغییر 
عمیق و کلی نیست. شاید مکاتب را با سطح باالتر و ادارات را 
با سطح فعال تر ببینند اما تغییر اساسی که مردم توقع دارند، 

هنوز نکرده اند و در آن ها تغییر چندانی نمی بینم.

گفت وگو با اسماعیل خان: 

ارج گزاری به طالبان، آنان را جسورتر ساخته است


