
ارگ به سپیدار:
وزارت دفاع ملی: از امکانات دولت کمپین نشود

در »کشتن حمزه بن الدن« 
نقش نداشتیم ۸صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری اتهامات 

عبداهلل عبدهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
و  »ثبات   انتخاباتی  دسته  رییس  و  ملی 
استفاده رییس جمهور  هم گرایی« درباره سوء 
کمپین  هدف  به  دولتی  امکانات  از  غنی 

انتخاباتی را رد کرد.
بیست وچهارم  یک شنبه،  روز  عبداهلل  عبداهلل 
سنبله، در یک همایش انتخاباتی در کابل، رییس 
جمهور غنی را متهم کرد که از امکانات دولتی 
برای اهداف انتخاباتی استفاده ابزاری می کند. او 
به صورت مشخص از »مرکز توحید« در ارگ 
رییس  که  گفت  و  کرد  یاد  جمهوری  ریاست 
جمهور از این مرکز با والیان کنفرانس ویدیویی 
به هدف کمپین انتخاباتی می گیرد. به گفته او، 
این مرکز به هدف هم آهنگی نیروهای امنیتی 
به هدف مبارزه با تروریسم ساخته شده است. 
آقای عبداهلل هم چنان گفت که رییس جمهور 
غنی برخی از تاجران را تهدید کرده است تا از 
او حمایت کنند. او این اقدام رییس جمهور غنی 
را غیرقانونی خواند و خواهان بررسی آن از سوی 

کمیسیون شکایات انتخاباتی شد.
با این حال ارگ ریاست جمهوری گفته است که 
همه اتهاماتی که از سوی رییس اجرایی مطرح 

شده بی اساس است.
در یک اعالمیه ارگ ریاست جمهوری در این 

مورد آمده است: »آقای غنی، در حالی که نامزد 
برحال  رییس جمهور  است،  ریاست جمهوری 
نافذ   قوانین  بنیاد  بر  و  می باشد  نیز  افغانستان 
قانون  چهارم  ماده ی شصت  و  ویژه  به  کشور، 
اساسی، صالحیت های خویش را در بخش های 

اجرایی، قضایی و تقنینی اعمال می کند.«
پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری محمداشرف غنی را به سوء استفاده 
بودند.  کرده  متهم  وظفیه ای  صالحیت های  از 
این  که  است  گفته  ریاست جمهوری  ارگ  اما 
حکومتی  اجراآت  تمامی  و  است  مردود  اتهام 
در روشنی قانون اساسی و دیگر قوانین صورت 

گرفته است.
انتخابات  نامزدان  از  جمهوری  ریاست  ارگ 
ریاست جمهوری خواسته است که همان گونه 
امور  در  مداخله  عدم  به  جمهور  رییس  که 
به  نیز  نامزدان  دیگر  است،  متعهد  انتخابات 
قانون اساسی احترام کنند و مانع اجرایی قانون 

و احکام حکومتی نشوند.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است تا ۱۲ روز 
کمیسیون  شود.  برگزار  میزان  در ششم  دیگر 
انتخابات  این  برگزاری  برای  انتخابات  مستقل 
با  و هم زمان  آماده گی کامل کرده است  اعالم 
آن نهادهای امنیتی نیز از آماده گی برای تأمین 

انتخابات ششم میزان اطمینان داده اند.

ذوالفقار استانکزی، معاون انجمن دفاع از حقوق کوچی ها، 
بدین  چندی  از  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت 
از چراگاه های شان در والیت های  بر تردد و استفاده  سو 
استانکزی  آقای  است.  شده  وضع  محدودیت  مختلف، 
مناطق  به  غنی  جمهور  رییس  حکم  اساس  »بر  افزود: 
به  زمین  غاصبان  دلیل  به  و  نمی توانیم  رفته  سردسیر 

والیت های گرمسیر.« معاون انجمن دفاع...

افغانستان،  پترولیم  و  معادن  وزارت  دستور  اساس  بر 
از تمامی معادن هرات غیرقانونی  برداشت ریگ )جغل( 
است و این وزارت هیچ قراردادی برای برداشت ریگ ندارد، 
اما روزانه صدها موتر خرد و بزرگ از بستر رودخانه ها و 

مناطق دیگر در والیت هرات ریگ برداری می کنند.
ریگ برداری  هرات  پترولیم  و  معادن  ریاست  در  مقام ها 
غیرقانونی را تأیید کرده و می گویند آنان بارها از پولیس 
و نهادهای امنیتی خواسته اند تا جلو برداشت غیرقانونی 

ریگ را بگیرند و حتا این مسأله در...
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شماره 1391
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دوشنبه
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قیمت: 20 افغانی

عملیات تهاجمی ارتش ۳۵ 
درصد افزایش یافته است

وزارت دفاع ملی در پی توقف تالش های مرتبط به صلح توسط حکومت 
اعالم کرد که عملیات تهاجمی ارتش برای سرکوب گروه طالبان ۳۵ درصد 

افزایش یافته است. ریاست جمهوری روز شنبه، بیست وسوم سنبله، اعالم 
کرد که حکومت تالش های مرتبط به صلح را متوقف کرده است. هشت روز 
پیش از آن امریکا نیز از توقف و لغو گفت وگوهایش با طالبان خبر داده بود. 

به دنبال توقف گفت وگوها با طالبان و تالش های مرتبط به صلح، سرکوب 
جنگ جویان این گروه از زمین و هوا تشدید شده است. مقامات افغان و 
امریکایی، طالبان را مسوول توقف این گفت وگوها و تالش ها خوانده اند.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در 
هفدهم سنبله ۱۳۹۵ خورشیدی فرمان ساخت 
منار یادبود از خبرنگاران را صادر کرد. بر اساس 

آن فرمان دو سال پیش سنگ...

کدام مسیر را باید پیمود؟

کار منار یادبود از خبرنگاران 
پس از یک سال تأخیر آغاز شد

 نظم جمهوری
تضمین ثبات

چراگاه های ما را برگردانید

چشم طمع زورمندان به ریگ بستر 
رودخانه  ها و کوه پایه های هرات
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که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
در  که  عملیاتی  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
نتیجه آن »حمزه بن الدن« فرزند اسامه بن الدن، 
است،  شده  کشته  القاعده  شبکه  مقتول  رهبر 

نقشی نداشته اند.
روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز 
یک شنبه، بیست وچهارم سنبله، در یک نشست 
خبری گفت که گزارش هایی در باره کشته شدن 
حمزه بن الدن به نشر رسیده است، اما نیروهای 
امنیتی و دفاعی در این عملیات نقشی نگرفته اند.

کاخ سفید امریکا به تازه گی اعالم کرده است که 
حمزه بن الدن در نتیجه اجرای یک عملیات ضد 
تروریسم در مناطق سرحدی افغانستان- پاکستان 
کشته شده است. کاخ سفید از حمزه بن الدن به 
شبکه  عملیاتی  برنامه های  طرح  مسوول  عنوان 
القاعده و تنظیم کننده فعالیت این شبکه با دیگر 

گروه های تروریستی یاد کرده است.
مورد  این  در  امریکا  کاخ سفید  اعالمیه  یک  در 
آمده است که کشته شدن حمزه بن الدن نه تنها 
شبکه القاعده را از در اختیار داشتن رهبری مهم 
پدرش محروم می کند،  با  ارتباطی سمبولیک  و 
بلکه فعالیت های عملیاتی مهم این شبکه را متاثر 

می سازد.
طبق گزارش ها حمزه بن الدن ۳۰ ساله بوده و 
رسمی  نهاد  کدام  تأیید  بدون  او  مرگ  گزارش 
به نشر  نیز  از سوی دولتی، حدود دو ماه پیش 

رسیده بود.
اختفای  محل  افشای  برای  این  از  پیش  امریکا 
تعیین  جایزه  دالر  میلیون  یک  بن الدن  حمزه 

کرده بود.
که  بود  الدن  بن  اسامه  فرزند  الدن  بن  حمزه 
مسوولیت حمله مرگ بار در سال ۲۰۰۱ یک به 
برج های دوگانه مرکز تجارتی در منتهن نیویارک 
امریکا را بر عهده گرفت. او پنج سال پیش از این 
حمله، جنگ علیه امریکا را اعالم کرده بود. اسامه 
بن الدن در سال ۲۰۱۱ میالدی در یک عملیات 

سربازان امریکایی در پاکستان کشته شد.

در روند صلح یک مثلث وجود دارد که می توان از طالبان، حکومت افغانستان، امریکا و جامعه جهانی نام برد که هر یک از این ضلع ها، دیدگاه و 
نگرش خاص خود  را در پروسه صلح دارند. طالبان طی هژده سال جنگ با امریکا و حکومت افغانستان، کم ترین انعطافی در سیاست از خود نشان 

نداده اند، جز آتش بس سه روزه که همه را تشنه تر کرد و در انتظار آتش بس طوالنی و صلح سرتاسری قرار داد.

والی نام نهاد طالبان برای 
والیت سمنگان در یک حمله 

هوایی کشته شد

که  کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
مولوی  نورالدین، والی نام نهاد گروه طالبان برای 
والیت سمنگان در یک حمله هوایی با چهار نفر 

از همراهانش کشته شده است.
عارف زبیر، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، به 
روزنامه ۸صبح گفت که این حمله هوایی ساعت 
۹ صبح روز یک شنبه، بیست وچهارم سنبله، در 
نزدیکی قریه »توقسن« ولسوالی دره صوف پایین 

والیت سمنگان اجرا شده است.
این  ملی  دفاع  وزارت  معلومات سخنگوی  طبق 
حمله زمانی اجرا شده است که مولوی نورالدین با 
محافظانش در یک موتر به سوی قریه توقسن در 

حرکت بوده است.
گروه طالبان کشته شدن والی نام نهادشان برای 

سمنگان را رد کرده است. 
سمنگان از والیت هایی است که گروه طالبان در 
بخش هایی از ولسوالی های آن فعالیت دارد. از دو 
طالبان  تهدید  و  ناامنی  دلیل  به  این سو  به  روز 
فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی نیز در این 

والیت به متوقف شده است.
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توقف تالش های صلح:

صلح و انتخابات؛ 

کوچی ها: 

۶۰هزارناظراعتبارنامهدریافتکردهاند
کمیسیون مستقل انتخابات:



صلیب  بین المللی  کمیته ی  کابل:  ۸صبح، 
توافق  به  با گروه طالبان  اعالم کرد که  سرخ 
رسیده است تا این نهاد فعالیت های »بی طرفانه 
و غیرجانبدارانه« خود را دوباره در افغانستان از 

سر بگیرد.
گروه طالبان نیز اعالم کرده است که کمیته 
این  از  پس  می تواند  سرخ  صلیب  بین المللی 
فعالیتش را در سراسر افغانستان از سر بگیرد.

گروه طالبان حدود شش ماه قبل در ماه حمل 
امسال برای فعالیت کمیته بین المللی صلیب 
سرخ و سازمان جهانی صحت محدودیت وضع 
فعالیت  انجام  به  را  نهاد  این دو  کرد. طالبان 

»مشکوک« متهم کرده بود.
به  سرخ  صلیب  سخنگوی  موسوی،  مریم 
تهدید  دنبال  به  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
از ۱۳  نهاد  این  فعالیت های  از  برخی  طالبان 
ماه اپریل تا کنون متوقف شده بود. او از انتقال 
جسدها و زخمیان از میدان های نبرد و تسهیل 
با زندانیان به عنوان فعالیت هایی نام  مالقات 

برد که متوقف شده بود.
اکنون اما کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته 
شده  سبب  دوحه  در  گفت وگوها  که   است 
است، مسووالن این کمیته با رهبران طالبان 

دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که برنامه دارد تا تمام جاده های 

روستایی را به طور کامل پخته کاری کند.
این وزارت طی اعالمیه ای گفته است که »کار 
 ۷۰۰ و  یک هزار  پخته کاری  روی  تالش«  و 
کیلومتر جاده در روستاها جریان دارد. بیش تر 

این جاده ها یا تخریب شده اند و یا خامه اند.
وزارت احیا و انکشاف دهات توضیح داده است 
با  را  ولسوالی ها  و  روستاها  جاده ها  این  که 
هم دیگر و با جاده های والیتی وصل می کند و 
از سهولت ترانسپورتی آن میلیون ها روستانشین 

بهره مند می شوند.
امسال  که  است  گفته  هم چنان  وزارت  این 
۲۱۹ کیلومتر جاده و ۸۰۵ پل را در روستاها 

پخته کاری و یا جغل اندازی کرده است.
وزارت احیا و انکشاف دهات، هم چنان از ترمیم 
۷۸۲ جاده در روستاها خبر داده است. کار این 
پروژه در ماه جدی سال گذشته آغاز شد و تا 
ماه اسد امسال حدود ۳۶ میلیون و ۷۲۹ هزار 
و ۶۷۲ دالر امریکایی در این بخش هزینه شده 

است.

در مورد وضعیت بشری و فعالیت های صلیب 
دست  مشترک  تفاهم   به  افغانستان  در  سرخ 

یابند.
از جانب دیگر، گروه طالبان با انتشار اعالمیه ای 
اعالم کرده است که این گروه در مورد »کمیت 
بین المللی  کمیته  فعالیت های  کیفیت«  و 
صلیب سرخ مالحظه داشت و به همین دلیل 

»تعهد امنیتی« به این نهاد را لغو کرده بود.
و  دیدار  از  پس  که  است  گفته  طالبان  گروه 
کمیته  مسووالن  میان  مفصل  بحث های 
بین المللی صلیب سرخ و مقامات دفتر سیاسی 
تعهدات  و  وعده ها  دو طرف  قطر،  در  طالبان 

تازه به هم سپرده اند.
از جنگ جویانش خواسته است که  این گروه 
زمینه فعالیت صلیب سرخ را در مناطق شان 

فراهم کنند.
این  سوی  از  حالی  در  طالبان  تصمیم  این 
گروه گرفته شده است که حمله ها علیه این 
گروه بیش تر شده است. شماری از باشنده گان 
مناطق جنگی در والیت های شمالی به این باور 
اند که گروه طالبان به دلیل افزایش زخمی ها 
و نبود زمینه های درمان زخمیان شان به این 

فعالیت صلیب سرخ تن داده اند.

به همین ترتیب طبق اعالم این وزارت، ترمیم، 
دو  و  پل  متر  و ۸۷  مراقبت یک هزار  و  حفظ 
هزار و ۴۰۰ کیلومتر جاده در کشور جریان داد. 
هم چنان قرار است که یک هزار و ۵۰ کیلومتر 
جاده دیگر ساخته شود. وزارت احیا و انکشاف 
 ۸۶ را  پروژه ها  این  مجموعی  ارزش  دهات 
میلیون و ۲۸۷ هزار و ۳۵۷ دالر امریکایی اعالم 

کرده است.
 طبق معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات و بر 
اساس مطالعات سازمان همکاری های بین المللی 
جاپان، افغانستان ۳۴ هزار و ۷۸۲ کیلومتر جاده 
دارد که شامل سه هزار و ۲۴۲ شاهراه محلی، 
چهار هزار و ۸۸۴ کیلومتر شاهراه ملی،  نُه هزار 
۶۵۶ کیلومتر شاهراه والیتی و یک هزار و ۷۰۰ 
می شود. حدود  روستایی  جاده  دیگر  کیلومتر 
نیمی از این جاده ها ویران، تخریب شده و یا 

هم خامه اند.
وزارت احیا و انکشاف دهات گفته است که از 
سال ۲۰۰۱ میالدی تا اکنون حدود سه هزار 
کیلومتر جاده حلقه ای که ۱۶ والیت را به هم 

وصل می کند، ساخته شده است.

فعالیت »صلیب سرخ« در افغانستان
 از سر گرفته می شود
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ترمپ: 

طالبان نمی دانند 
اشتباه  بزرگ شان 
را چگونه جبران 

کنند

 

مذاکرات  لغو  نگران  طالبان  حامی  کشورهای  از  برخی 
و  طالب  تا  مشتاق اند  خیلی  آنان  طالبان اند.  و  واشنگتن 
امریکا به میز مذاکره برگردند. شماری از کشورهای منطقه 
امریکا،  رییس جمهور  ترمپ،  دارند.  مشروع  نگرانی های  هم 
به  را  امریکا  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  که  بود  کرده  اعالم 
است  این  این جنگ طوالنی  پایان  معنای  می رساند.  پایان 
از  برخی  کنند.  ترک  را  افغانستان  امریکایی  سربازان  که 
نکند  که  نگران اند  افغانستان  مردم  مثل  منطقه  کشورهای 
رییس  جمهور کنونی امریکا به یک باره گی تصمیم بگیرد و 
مجموع نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند. او در 
سوریه نیز همین کار را کرد و نیروهای ویژه ی کشورش را از 
مناطق زیر اداره ی کرد ها خارج ساخت. کشورهایی که این 
نگرانی ها را دارند، باید دست و آستین باال بزنند و طالبان را 
وادار به قبول آتش بس کنند. طالبان در گفت وگو با خلیل زاد 
امتیاز اعالم یک جدول زمانی برای خروج تدریجی نیروهای 
امریکایی را به دست آورده بودند، ولی حاضر نشدند در برابر 

آن با آتش بس سراسری موافقت کنند. 
امریکایی  نیروهای  بر  که  بودند  شده  حاضر  صرف  طالبان 
ولی  نماند .  پابند  هم  تعهد  این  به  گروه  این  نکنند.  حمله 
حتا آدم هایی که تحصیالت نظامی هم ندارند، می دانند که 
نیروهای امریکایی از راه زمین بیرون نمی شوند. آنان از راه 
نیروهای  شوند.  بیرون  زمین  راه  از  که  بودند  نیامده  زمین 
خواهند  ترک  را  افغانستان  خاک  هوا  طریق  از  امریکایی 
نیروهای  با  یک جانبه  آتش بس  ندارد.  آتش بس  به  نیاز  که 
امریکایی موضوعیت ندارد. آتش بس باید جامع و سراسری 
افغانستان  دولتی  و  امنیتی  نیروهای  با  باید  طالبان  باشد. 
امنیتی  نیروهای  و  ناتو،  طالبان  امریکا،  کنند.  آتش بس 
می کنند  رعایت  را  جامع  آتش بس  که  کنند  توافق  باید 
دیگر  و  القاعده  داعش،   علیه  مشترک  صورت  به  همه  و 
می شوند.  عمل  وارد  ضرورت  صورت  در  جهادیست  عناصر 
اگر آتش بس جامع رعایت شود، هزار  و یک دلیل سیاسی، 
انسان دوستانه،  حقوقی و عقالنی برای آغاز مذاکره به میان 

می آید. 
تن  نامحدود  و  جامع،  سراسری  آتش بس  به  طالبان  اگر 
اگر  بود.  خواهد  منتفی  آن  دوام  و  مذاکره  آغاز  ندهند، 
نمی کند.  دوام  شود،   هم  آغاز  جنگی  شرایط  در  مذاکره 
که  می دهد  نشان  طالبان  و  امریکا  مذاکره ی  تجربه ی 
مذاکره در وضعیتی که خشونت ادامه داشته باشد،  به هیچ 
وجه صاحب حمایت عمومی و جمعی نمی شود. برای دوام 
کشورها،  است.  نیاز  جمعی  و  عمومی  حمایت  به  مذاکره 
و  شورشی  نیروهای  با  که  حکومت هایی  و  سیاست مداران 
دشمنان شان وارد مذاکره می شوند،  نیاز به حمایت عمومی 
ولی  می برند،   رنج  جنگ  از  مردم  که  است  درست  دارند. 
بگیرد،  قربانی  و خشونت هم چنان  آغاز شود  مذاکره  وقتی 
به دست نمی آید.  برای گفت وگو  نیاز  حمایت جمعی مورد 
بیشتر  که  کشورهایی  ویژه   به  منطقه  کشورهای  بنابراین 
زودهنگام  شدن  بیرون  و  افغانستان  اوضاع  نگران  همه  از 
پذیرش  به  وادار  را  طالبان  باید  هستند،   ناتو  نیروهای 

آتش بس سراسری و جامع کنند. 
این  آن  و  کنند  درک  طالبان  باید  را  تاریخی  واقعیت  یک 
است که نیروهای شورشی در طول تاریخ افغانستان معاصر 
داغ  خارجی  نظامی  نیروهای  پای  زیر  را  زمین  توانسته اند 
است  شده  بسازند. خسته گی سبب  را خسته  آنان  و  کنند 
نیروهای  ولی  کنند.  ترک  را  نبرد  میدان  نیروها  آن  که 
حکومت  به  جهانی  کمک های  دوام  صورت  در  شورشی 
هم  این  نیستند.  حکومت  آن  اسقاط  به  افغانستان،  قادر 
فراموش  را  آن  نباید  کسی  که  است  تاریخی  واقعیت  یک 
کند. حتا در صورتی که دولت به عنوان یک نهاد هم باقی 
نماند، جنگ دوام می کند. هیچ گروهی باید در فکر اشغال 
افکار سیاسی اش بر مجموع مردم  افغانستان و تحمیل  کل 
تحمیل  ناکام شد.  در گذشته  تجربه  این  نباشد.  افغانستان 
افکار و باورهای یک جناح بر تمام مردم افغانستان، پروژه ی 
شکست خورده است. راه  حل این است که کشورهای منطقه 
وادار سازند  به پذیرش آتش بس جامع سراسری  را  طالبان 
نیروهای  تمام  و  آغاز شود  میان افغانی  بعد گفت وگوهای  و 
را مورد  سیاسی و دولت در آن گفت وگوها طرح های خود 

بحث و بررسی قرار دهند. 

برای آتش بس تالش کنید

دوشنبه
شماره ۳۱۹۱

۲۵ سنبله ۱۳۹8
۱۶ سپتامبر ۲0۱۹

قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  کابل:  ۸صبح، 
با گروه طالبان  مذاکرات  توقف  از  امریکا، پس 
دشواری  شرایط  در  گروه  این  که  است  گفته 
قرار گرفته است و به سختی سرکوب می شود.

با حمله  است که طالبان  نوشته  توییتی  او در 
سرباز  یک  از جمله  نفر   ۱۲ و کشتن  کابل  به 
امریکایی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند، اما در 
حال حاضر این گروه نمی داند که این اشتباه را 

چگونه جبران کند.
حمله ای که دونالد ترمپ از آن یاد کرده است، 
شش درک  ساحه  در  جاری  ماه  چهاردهم  در 
موتر  یک  از  استفاده  با  طالبان  توسط  کابل 

»تونس« بمب گذاری شده انجام شد.
اعالم  ترمپ  دونالد  حمله،  این  از  پس  روز  دو 
کرد که مذاکرات با گروه طالبان را متوقف کرده 
محرمانه اش  دیدار  برنامه  از  هم چنان  او  است. 
گروه  ارشد  رهبران  و  غنی  جمهور  رییس  با 
برداشت و گفت  طالبان در کمپ دیوید، پرده 
یک شنبه،  روز  بود  قرار  که  را  دیدارها  این  که 
هفدهم سنبله انجام شود، لغو کرده است. پیش 
از توقف مذاکرات امریکا و طالبان دو طرف از 

نهایی شدن توافق نامه صلح خبر داده بودند.
گفته  نیز  زمان  آن  در  ترمپ  دونالد  هرچند 
آن  در  که  را  حمله ای  طالبان  گروه  که  بود 
تقویت  برای  شد،  کشته  امریکایی  سرباز  یک 
اما  داده،  انجام  مذاکرات  میز  در  موضع شان 
برعکس وضعیت را بدتر کرده است. به تازه گی 
او اما گفته است که طالبان با انجام این حمله 
به اشتباه شان  اشتباه بزرگی را مرتکب شده و 

پی برده اند، اما نمی توانند آن را جبران کنند.
است  کرده  تأکید  خود  توییت  تازه ترین  در  او 
بهتر  راه های  صلح  مذاکرات  پیش برد  برای  که 

دیگری نیز وجود دارد.
ترمپ  دونالد  صلح،  مذاکرات  توقف  از  پس 
طالبان  مواضع  علیه  حمالت  که  کرد  اعالم 
چهارشنبه،  روز  که  او  یافت.  خواهد  افزایش 
قربانیان  از  یادبود  مراسم  در  سنبله،  بیستم 
می کرد،  صحبت  سپتامبر  یازدهم  حمالت 
آغاز شده،  بر طالبان  اکنون  گفت حمالتی که 
سنگین ترین حمالت در طی ۱۰ سال گذشته 

بوده است.
جنراالن  از  شماری  مذاکرات  توقف  از  پس 
در  امریکا  و  ناتو  موضع  تغییر  از  نیز  امریکایی 

قبال طالبان سخن گفته اند.
تمام  نیز  افغانستان  حکومت  تازه گی  به 
کرده  متوقف  را  صلح  به  مرتبط  تالش های 
اولویت دهی  را  اقدام  این  دلیل  حکومت  است. 
انتخابات و شکست مذاکرات صلح  به برگزاری 

خوانده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات:
 تمام جاده های روستایی را پخته می سازیم



که دو روز پیش تر از آن توسط طالبان با استفاده از یک 
موتربمب در شش درک کابل انجام شد و در نتیجه آن 
دوازده نفر به شمول یک سرباز امریکایی کشته شدند. این 
حمله درست زمانی انجام شد که قرار بود ترمپ با رهبران 
طالبان و رییس جمهور غنی در کمپ دیوید ببیند و به 
با گروه  امریکا  توافق نامه  باره  دنبال آن تصمیم خود در 

طالبان را که مسوده آن آماده شده بود، اعالم کند.
که  کرده اند  اعالم  تازه گی  به  امریکا  و  افغانستان  سران 
یافته  افزایش  کم سابقه  صورت  به  طالبان  علیه  حمالت 
است و تلفات سنگینی نیز به این گروه وارد شده است. 
اعالم  سنبله،  بیست ودوم  روز جمعه،  غنی،  محمداشرف 
یک هزار  از  بیش  گذشته  هفته  یک  جریان  در  که  کرد 
روز  نیز  ترمپ  دونالد  جنگ جوی طالبان کشته شده اند. 
شنبه، بیست وسوم سنبله، در توییتی گفت که گروه طالبان 
در شرایط دشواری قرار گرفته است و این گروه به شدت 
سرکوب می شود. او حمله موتربمب طالبان را یک اشتباه 
این گروه حاال نمی دانند آن را  افزود که  بزرگ خواند و 

چگونه دنبال کنند.
با این حال، گروه طالبان هشدار داده است در صورتی که 
امریکا به جنگ خود ادامه بدهد، این گروه نیز به این جنگ 
ادامه خواهد داد و زیان آن نیز متوجه امریکا خواهد شد. 
این گروه هم چنان جمعه گذشته هیأتی را از دفتر خود 
برای بحث در این باره به مسکو فرستاد. مقامات روسی در 
دیدار با این هیأت، خواستار از سرگیری گفت وگوها بین 

امریکا و طالبان شده اند.

از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
توزیع بیش از ۶۰ هزار اعتبارنامه 
به ناظران برای نظارت از روند 
انتخابات ریاست جمهوری خبر 
مسووالن  گفته ی  به  می دهد. 
و  ملی  نهاد   ۸۷ کمیسیون،  این 
و  حزب   ۲۲ جمله  از  بین المللی 
جریان سیاسی، ۲۱ نهاد جامعه ی 
مدنی و ناظر انتخابات، ۱۹ رسانه و ۱۵ نهاد بین المللی برای 

نظارت از انتخابات اعتبارنامه دریافت کرده اند.
هم زمان با نزدیک شدن ششم میزان، روز برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 
در  انتخابات  روند  از  نظارت  برای  ناظر  هزار  از ۶۰  بیش 
سیستم کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند. به گفته 
مسووالن این اداره، روند توزیع اعتبارنامه  به سایر ناظران تا 

پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.
در  کمیسیون  این  سخنگوی  معاون  ابراهیمی  عبدالعزیز 
نشست خبری مشترک روز یک شنبه، ۲۴ سنبله از شرکای 
سیاسی،  جریان های  اعضای  رسانه ها،  ویژه  به  انتخاباتی، 
نهادهای ناظر انتخابات، اعضای جامعه ی مدنی و کاندیدان 
انتخابات خواست که برای بلند بردن سطح نظارت در روز 
انتخابات، در میعاد تعیین شده برای ثبت ناظران شان به 

این کمیسیون مراجعه کنند.
آقای ابراهیمی افزود که از میان نامزدان ریاست جمهوری، 
حکمتیار  گلبدین  عبداهلل،  عبداهلل  غنی،  محمداشرف 
نام های  که  هستند  نامزدانی  تنها  عمومی  نورالحق  و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سیستم  در  را  ناظران شان 
ثبت کرده اند. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، 
ناظران شان  برای  می توانند  سنبله  ماه  پایان  تا  نامزدان 

اعتبارنامه بگیرند.
تامین شفافیت هرچه  ناظران در  وی حضور بیش تر حد 
و  لوایح  طرزالعمل ها،  سایر  کنار  در  را  انتخابات  بیش تر 
برای  برنامه ای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  مکانیزم های 
جلوگیری از تقلب دانست و افزود این راه کار می تواند برای 

آوردن شفافیت در روند انتخابات موثر و مفید واقع شود.
سه  کنون  تا  که  افزود  ابراهیمی  آقای  این،  با  هم زمان 
هزار کارمند ارشد، شامل آموزگار ارشد، آمران و ماموران 
ولسوالی ها آموزش دیده اند و برای برگزاری روند انتخابات 
به والیات رفته اند. به گفته وی، هنوز ۹۴هزار و ۶۰۷ کارمند 
مصروف آموزش های انتخاباتی اند که شامل مدیران مرکز، 
رییسان محالت، مامورین تثبیت هویت و مامورین استفاده 

از بایومتریک می شوند.

توقف  پی  در  ملی  دفاع  وزارت 
تالش های مرتبط به صلح توسط 
حکومت اعالم کرد که عملیات 
سرکوب  برای  ارتش  تهاجمی 
گروه طالبان ۳۵ درصد افزایش 
جمهوری  ریاست  است.  یافته 
سنبله،  بیست وسوم  شنبه،  روز 
اعالم کرد که حکومت تالش های 
مرتبط به صلح را متوقف کرده است. هشت روز پیش از 
آن امریکا نیز از توقف و لغو گفت وگوهایش با طالبان خبر 
داده بود. به دنبال توقف گفت وگوها با طالبان و تالش های 
مرتبط به صلح، سرکوب جنگ جویان این گروه از زمین و 
هوا تشدید شده است. مقامات افغان و امریکایی، طالبان را 

مسوول توقف این گفت وگوها و تالش ها خوانده اند.
محمدزبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز 
یک شنبه، بیست وچهارم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت 
که عملیات تهاجمی ارتش برای نابودی جنگ جویان گروه 
طالبان نسبت به گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. 
با  همکاری  در  ارتش  نیروهای  پیش تر  که  گفت  عارف 
نیروهای پولیس و امنیت ملی در یک شبانه روز بین هشت 
تعداد  حاال  ولی  می کردند  اجرا  پالن شده  عملیات  ده  تا 
این عملیات ها در یک شبانه روز به پانزده تا هژده عملیات 
رسیده است. او افزود با افزایش عملیات تهاجمی برای در 
هم کوبیدن جنگ جویان گروه طالبان و دیگر گروه های 
هراس افگن، به زودی، خبرهای »خوشی« به مردم مخابره 

خواهد شد.
طبق معلومات محمدزبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت 
ارتش  نیروهای  تصفیه ای  و  تهاجمی  عملیات های  دفاع، 
نقاط  در  ملی  امنیت  و  پولیس  نیروهای  با  همکاری  در 
مرکز  که  افزود  عارف  است.  جریان  در  کشور  مختلف 
ثقل این عملیات ها در والیتی است که در آن تحرکات 
این  در  ساحاتی  یا  و  است  بیش تر  طالبان  جنگ جویان 
والیت زیر کنترل این جنگ جویان قرار دارد. بغالن، کندز، 
از  ننگرهار  و  غزنی  فراه، هرات،  بدخشان،  فاریاب،  تخار، 
به گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع  والیاتی است که 
ملی، عملیات های تهاجمی و تصفیه ای نیروهای دولتی در 
آن ها به شدت جریان دارد. محمدزبیر عارف افزود که در 
کنار این عملیات ها، حمالت شبانه، هوایی و حمالت ویژه 
توسط نیروهای کماندو نیز در جریان است. او تأکید کرد 
که با ادامه این عملیات ها و حمالت، به زودی معادله جنگ 
به نفع دولت تغییر خواهد کرد و شرایط امنیتی در کشور 

والیات و ولسوالی ها همکار است و والیان از روند این انتقال 
اداره در  این  نظارت می کنند. سیدشاه سقیم، سخنگوی 
نشست خبری مشترک افزود که مسووالن ارگان های محل 
از تمام امکانات استفاده می کنند که هم آهنگی با اداره های 

انتخاباتی را برای حل مشکالت، بیش تر سازند.
این در حالی است که مسووالن امنیتی از انتقال مصون 
نیروهای  توسط  انتخاباتی  حساس  غیر  و  حساس  مواد 
این مسووالن،  به گفته  به والیات خبر می دهند.  امنیتی 
نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان انتقال این مواد با هیچ 

تهدید امنیتی مواجه نشده اند.

۷۲ هزار نیرو برای تامین امنیت انتخابات آماده اند
مسووالن در نهادهای امنیتی می گویند که ۷۲ هزار نیروی 
امنیتی برای تامین امنیت روند انتخابات توظیف شده اند و 

تا چند روز دیگر در حالت آماده باش قرار می گیرند.
نشست  در  داخله  امور  وزارت  رحیمی، سخنگوی  نصرت 
این  بر  عالوه  که  افزود  سنبله  یک شنبه، ۲۴  روز  خبری 
حالت  در  امنیتی  نیروی  هزار   ۳۰ تا   ۲۰ حدود  نیروها، 
»ریزرف« قرار خواهند داشت. وی اطمینان داد که پولیس 
و نیروهای دفاعی از تمام امکانات استفاده خواهند کرد که 
و  توقع مردم، کمیسیون  را مطابق  انتخابات  روند  امنیت 

نامزدان تامین کنند.

و نیروهای دولتی برای سرکوب و نابودی این جنگ جویان 
دستور قاطع دریافت کرده اند.

طبق معلومات وزارت دفاع ملی، در حال حاضر، ۹۷ درصد 
عملیات ها بر ضد گروه های هراس افگن به صورت مستقالنه 
زبیر  اجرا می شود. محمدعارف  نیروهای دولتی  از سوی 
در  خارجی  نیروهای  نیاز،  صورت  در  تنها  که  می گوید 
همکاری  افغان  نیروهای  با  هوایی  و  شبانه  عملیات های 

دارند.
که  کرد  اعالم  پیش  روز  دو  کشور  جمهوری  ریاست 
حکومت تالش های مرتبط با صلح را متوقف کرده است 
و اکنون اولویت را به برگزاری انتخابات داده است. صدیق 
صدیقی، روز شنبه، بیست وسوم سنبله، در یک نشست 
خبری گفت که برگزاری انتخابات در ششم میزان قطعی 
است و تمامی تدابیر برای برگزاری آن روی دست گرفته 

شده است.
بر ضد هراس افگنان،  عملیات ها  افزایش  با  که  افزود  او   
تغییر  تا ده روز دیگر  امنیتی در سراسر کشور  وضعیت 
مثبت خواهد کرد. صدیقی هم زمان خاطرنشان ساخت که 
تالش های متوقف شده صلح، توسط حکومتی که در نتیجه 

این انتخابات به میان می آید، از سر گرفته خواهد شد.
گفت وگوهایش  نیز  امریکا  افغانستان،  حکومت  از  پیش 
ترمپ،  دونالد  بود.  کرده  لغو  و  متوقف  را  طالبان  با 
رییس جمهور امریکا، در شانزدهم سنبله اعالم کرد که 
گفت وگوهای کشورش با گروه طالبان متوقف و لغو شده 
است. ترمپ علت لغو این گفت وگوها را حمله ای خواند 

آقای رحیمی هم چنان افزود که آنان از آغاز کمپین های 
انتخاباتی، امنیت ۱۳۰ محل کمپینی را تامین کرده اند و 
نیامده است.  به وجود  این بخش  امنیتی در  هیچ خالی 
به گفته وی، امنیت این کمپین ها بر اساس توقع مردم و 

کاندیدان انتخابات تامین شده است.
در همین حال، مسووالن در وزارت دفاع از برگزاری انتخاب 
در هفت ولسوالی تازه تصفیه شده خبر می دهند. روح اهلل 
خبری  نشست  در  دفاع  امور  وزارت  احمدزی، سخنگوی 
مشترک افزود که ولسوالی های ده یک و خواجه عمری در 
غزنی، گرزیوان، بل چراغ و پشتون کوت در فاریاب و وردوج،  
آزاد  از دست طالبان  یمگان و کران ومنجان در بدخشان 
شده و باشنده گان آن جا می توانند رأی شان را در آرامش 
استفاده کنند. وی هم چنان از این باشنده گان خواست که 
ریاست جمهوری، همکاری  انتخابات  برگزاری  در جریان 

نزدیک با نیروهای امنیتی و دفاعی داشته باشند.
تاریخ  به  افغانستان قرار است  انتخابات ریاست جمهوری 
ششم میزان سال جاری برگزار شود. بر اساس آمارها، بیش 
از نُه میلیون شهروند واجد شرایط رأی دهی اند که می توانند 
در ۲۹هزار و ۶۰۰ محل رأی دهی به پای صندوق های رأی 
بروند. این محالت در چهار هزار و ۹۴۲ مرکز رأی دهی قرار 
دارند و مسووالن امنیتی نیز تایید کرده اند که امنیت آن را 

تامین خواهند کرد.

با این حال، وی اضافه کرد که کمیسیون مستقل انتخابات 
به حدود ۲۰۰ هزار کارمند برای روز انتخابات نیاز دارد که 
استخدام  روند  و  آموزش گیری اند  نفر مصروف  ۱۰۰ هزار 
آقای  دارد.  ادامه  حساس  مواد  انتقال  و  آموزش  کنار  در 
انتخابات آماده گی  افزود که کمیسیون مستقل  ابراهیمی 
با  و  دارد  را  مطلوب تر  و  شفاف  انتخابات  برای  کاملش 
نماینده گان  مجلس  انتخابات  از  که  و درس هایی  تجارب 
آموخته، تالش خواهد کرد که انتخابات ریاست جمهوری را 

متفاوت تر و مطلوب تر برگزار کند.

آغاز انتقال مواد انتخاباتی از مراکز والیات به مراکز 
رای دهی

که  می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  مسووالن 
روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز والیات به مراکز 
رأی دهی از دو روز بدین سو آغاز شده و تا یک روز پیش از 

انتخابات ادامه خواهد داشت.
مواد  انتقال  روند  مسوول،  مقام های  گفته ها  اساس  بر 
انتخاباتی از مرکز والیات به مراکز رأی دهی روز  حساس 
جمعه، ۲۲ سنبله آغاز شده و قرار است که این روند تا یک 

روز پیش از برگزاری این انتخابات، ادامه یابد.
هم زمان با این، مسووالن در اداره ارگان های محل می گویند 
به  انتخاباتی  حساس  مواد  انتقال  روند  در  اداره  این  که 

بهبود خواهد یافت.
حکومت »پالن امنیتی و عملیاتی خالد« برای سال ۱۳۹۸ 
آن  در  کرد.  تصویب  جاری  سال  حمل  سیزدهم  در  را 
زمان، اهداف عمده این پالن، بهبود وضعیت امنیتی در 
سراسر کشور، به ویژه شهرها و شاهراه ها، امنیت انتخابات 
و سرکوب دشمن عنوان شده بود. هم چنان، جلوگیری از 
تلفات افراد ملکی و جابه جایی »درست« نیروهای امنیتی 
از دیگر اهداف این پالن گفته شده است. محمدزبیر عارف 
می گوید که بند اول پالن »خالد« روی افزایش عملیات 
تهاجمی تأکید کرده است و این روزها این عملیات ها تا 
افزود در  یافته است. عارف  افزایش  باالترین سطح خود 
یابد،  افزایش  »دشمن«  نیروهای  تهدیدات  که  صورتی 

سطح این عملیات ها باالتر نیز خواهد رفت.
طبق معلومات این مقام وزارت دفاع، از زمان اجرای »پالن 
خالد« تا کنون دست کم هشت زندان بزرگ طالبان نابود 
و افراد ملکی و نظامی در بند در این زندان ها آزاد شده اند. 
بیشتر این زندان ها در والیات غزنی، هلمند و کندز قرار 
داشته است. محمدزبیر عارف هم چنان گفت که در نتیجه 
تطبیق این پالن، تهدیدات در برابر شاهراه ها از جمله در 
هلمند، غزنی و ننگرهار نیز برطرف شده است. افزود که 
حدود هشت ولسوالی از جمله ده یک و خواجه عمری در 
و  بدخشان  در  منجان  و  کران  و  یمگان  وردوج،  غزنی، 
هم چنان بلچراغ در فاریاب از تصرف طالبان بیرون شده 
سایر  پاک سازی  برای  تالش ها  که  کرد  تأکید  او  است. 
نقاط کشور از وجود جنگ جویان طالبان در جریان است 

کمیسیون مستقل انتخابات:
۶۰هزار ناظر اعتبارنامه دریافت کرده اند

توقف تالش های صلح:

عملیات تهاجمی ارتش ۳۵ درصد 
افزایش یافته است

دو شنبه
شماره ۳۱۹۱

۲۵ سنبله ۱۳۹8
۱۶ سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم
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دو شنبه
شماره ۳۱۹۱

۲۵ سنبله ۱۳۹8
۱8 سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

در  افغانستان  سیاسی  صحنه 
ماه های گذشته شاهد دو روایت 
که  بوده  انتخابات  و  صلح 
هم گام با آن رسانه های داخلی 
این پیرامون  نیز در  و خارجی 
اطالع رسانی  جدی  گونه ی  به 

کرده اند.
از  که  است  این  اساسی  پرسش 
کدام دریچه باید به این دو ارزش نگاه 

کرد تا ارجحیت یکی بر دیگری را برای ما آشکار نماید؟
با  مستقیم  رابطه  انتخابات  هم  و  هم صلح  بدون شک 
سرنوشت کشور دارد و رویکرد تقلیل گرایانه به هر  کدام شان 
ممکن مسیر سیاسی کشور را به منجالب هدایت کند. 
روی این امر باید نسبت به هر زمان دیگری سیاست مداران 
و کاندیدان ریاست جمهوری متوجه برنامه های شان باشند 
و نباید بدون در نظر داشت پس لرزه های آن گامی به پیش 

بگذارند. 
در روند صلح یک مثلث وجود دارد که می توان از طالبان، 
برد که  نام  امریکا و جامعه جهانی  افغانستان،  حکومت 
هر یک از این ضلع ها، دیدگاه و نگرش خاص خود  را در 

پروسه صلح دارند. 
حکومت  و  امریکا  با  جنگ  سال  هژده  طی  طالبان 
نشان  خود  از  سیاست  در  انعطافی  کم ترین  افغانستان، 
نداده اند، جز آتش بس سه روزه که همه را تشنه تر کرد و در 

انتظار آتش بس طوالنی و صلح سرتاسری قرار داد.
- امریکا و جامعه جهانی: حضور امریکا و نیرو های نظامی 
نزد طالبان  توجیه کننده جنگ  ناتو در کشور، می تواند 
باشد، اما زمانی می توان به صلح رسید که این نیرو های 
تسهیل کننده  نقش  بلکه  نه،  را  طرف  نقش  امریکایی 
گفت و گو میان حکومت افغانستان و طالبان را بازی کنند.

حکومت افغانستان مهم ترین طرف مذاکره با طالبان باید 
باشد که نقشه صلح را از جرگه صلح به دست آورده و 
گام هایی نیز در این قبال برداشته است که می توان به 
رهایی زندانیان طالبان و دعوت طالبان برای گشودن دفتر 
در داخل خاک کشور اشاره کرد. اما در مقابل طالبان هیچ 
گامی را که ممکن به صلح منتهی می شد، بر نداشتند و بر 

مذاکرات با امریکا پا فشاری کردند. 
در این میان اما مردم عام به کتله ای بین سه سنگ بزرگ 

اقشار نماینده گی کند، نه از یک جرگه و یا چند شخص.
دوم: طالبان در مناطق تحت تسلط خود اجازه دهند تا 
امکانات  تمامی  و  کنند  استفاده  رأی شان  از حق  مردم 
مناطق  این  در  از سوی حکومت  باید  مقدماتی  مواد  و 
فراهم شود و جامعه بین الملل در حد ناظر بر این روند از 

چگونه گی برگزاری انتخابات نظارت کند. 
سوم: بعد از انتخابات و مطابق به خواست لویه جرگه صلح، 
افغانستان کاهش داده  ناتو نیرو های شان را در  امریکا و 
و زمینه گفت وگو های رو در رو بین حکومت تازه تشکیل 
افغانستان و طالبان را فراهم آورند و در گام بعدی پس 
حضور  چند و چون  روی  جناح  دو  هر  آتش بس،  یک  از 

نظامیان امریکایی و منافع کشور بحث و چانه زنی کنند. 
نبود  بر  بنا  نظام ها  که  داده  نشان  گذشته  تلخ  تجارب 
مشروعیت مردمی نتوانسته اند خود شان را حفظ بکنند و 

گفت وگوی حکمتیار با لطف اهلل 
نجفی زاده، مدیرمسوول شبکه ی 
نغمه  خانم  حضور  و  طلوع نیوز 
از  جالب  بسیار  نماد  آن،  در 
صرف  بود.  جمهوری  نظم  یک 
است  جمهوری  نظم  یک  در 
بنیادگرایی  مدعی  یک  که 
با  می شود  حاضر  قومی  و  دینی 
آوازخوانی که به معیارهای بنیادگرایی دینی و هنجارهای 
عقب مانده ای مثل »پرده« باور ندارد، گفت وگو کند. در  
نظم جمهوری، حکومت انتخابی است و مشروعیتش را از 
رأی شهروندان می گیرد. نیروهای مخالف جمهوری یک 
حکومت غیر انتخابی می خواهند که مشروعیت خودش 
می گیرد.  دیگر  چیزهای  یا  دین  از  کامل  صورت  به  را 
وقتی مبنای مشروعیت حکومت چیزی غیر از انتخابات 
کند.  متوقف  نمی تواند  کسی  را  خشونت  دیگر  باشد، 
آن زمان کسی که تفکر حکمتیاری دارد، »پرده« را بر 
نغمه تحمیل می کند. آن زمان قواعدی که به هیچ وجه 
پیش روانه نیست،  بر مجموع جامعه تحمیل می شود و 

این امر خود خشونت خلق می کند. 
نظم  نبود  در  که  می دهد  نشان  هم  تاریخی  تجربه ی 
جمهوری، ثبات از دست رفت. حزب دموکراتیک خلق 
برای  را که  معیارهایی  و  بود  انقالبی  مدعی مشروعیت 
مشروعیت تعریف کرده بود،  ربطی به جامعه نداشت. به 
همین دلیل بود که حکومت حزب دموکراتیک خلق ناکام 
پایان رسید که  به  ماند. عمر آن حکومت در وضعیتی 
افغانستان یک میلیون کشته،  دو میلیون معیوب، چهار 
میلیون بی جا شده ی داخلی و بیش تر از آن بی جا شده ی 
خارجی داشت. تنظیم های مخالف شوروی و رهبران آن 
که آقای حکمتیار هم از آن جمله است، نتوانستند روی 
معیارهای مشروعیت سیاسی توافق کنند. اگر آنان روی 
معیارهای مثل انتخابات و نظم جمهوری توافق می کردند، 
 نه کابل ویران می شد،  نه هم بسته گی اجتماعی جایش را 
به نفرت قومی می داد و نه سازمان دولت نابود می شد. 
طالبان هم حکومتی را بر افغانستان تحمیل کردند که 
مدعی مشروعیت دینی بود. مال محمدعمر ادعا می کرد 
عنوان  به  را  او  افغانستان  و  پاکستان  دینی  عالمان  که 
فرمانده کل مسلمانان عالم برگزیده اند. اما آن حکومت 
مدعی مشروعیت دینی هم نتوانست ثبات را تأمین کند. 
در دو دوره دهه ی اخیر هم طالبان از شرکت در انتخابات 
امتناع کرده اند،  به همین دلیل  و قبول نظم جمهوری 

غلبه حاصل کند،  گروه های دیگر با فراهم شدن شرایط 
وقتی  می گیرند.  سر  از  را  نبرد  و  می کشند  سر  دوباره 
انتخابات و رأی شهروندان اساس مشروعیت سیاسی قرار 
بگیرد،  جامعه ی توانا و متعالی هم شکل می گیرد. جامعه 
وقتی متوالی و توانا خواهد بود که هر فرد، نهاد و نیرویی 
و  کند  مطرح  آزادانه  را  خود  نظر  بتواند  جامعه  آن  در 

معلومات مبادله شود. 
مشروعیت  اساس  انتخابات  و  جمهوری  نظم  وقتی 
با  سیاسی  مختلف  نیروهای  که  است  روشن  باشد، 
رأی  آوردن  دست  به  برای  متفاوت  برنامه های  و  افکار 
رسانه های  وجود  زمان  آن  می کنند.  رقابت  شهروندان 
آزاد هم موضوعیت پیدا می کند. وقتی رأی شهروندان 
معیار باشد، روشن است که توامند سازی زنان هم منطق 
قدرت سیاسی  منبع  وقتی شهروندان  وجودی می یابد. 
هر  و  می ماند  محفوظ  هم  آنان  بشری  حقوق  باشند، 
نیرویی که این حقوق را نقض کند، مورد پرسش جدی 
قرار می گیرد. تفاوت اساسی یک نیروی دموکراسی خواه 
نکته  همین  در  حکمتیار  و  طالبان  مثل  نیروهای  با 
است. یک نیروی دموکراسی خواه و طرف دار ارزش های 
جمهوری، رأی شهروندان را اساس مشروعیت سیاسی 
می داند،  اما نیروهای مثل طالبان رأی شهروندان را اساس 

دیگر  روز  هر  از  و  شاریده  هر سه طرف  از  که  می مانند 
بیش تر فرسوده تر می شوند. 

راه کار برون رفت از وضعیت چیست؟
تاریخ در حافظه دارد زمانی ما به بن بست رسیدیم که به 
نماینده گی از آدرس مشروع مردم کسی روی صحنه وجود 
نداشته و تنظیم ها بر اساس قومیت و گروه هایی عرض 
اندام کردند که خالی مشروعیت مردمی، از آدرس های 
بیرونی و قومی این تنظیم ها را مشروعیت داده و نظام را 
با تمام پایه هایش از ریشه کشیدند و این امر نه یک بار، 
بل چندین بار صورت گرفته و هر  از  گاهی بنیاد یک نظام 

جدید گذاشته شد.
هم  خیلی  و  است  مشروعیت  این  از  بحث  نیز  اکنون 
خردمندانه است که نباید گروه ها و یا تحریک هایی را اجازه 
دهیم که مبنای مشروعیت را از مردم به گروه تقلیل دهند.  
روی این ملحوظ است که انتخابات ارجحیت دارد و اساس 

و پایه رسیدن به یک صلح می باشد. 
بنا بر آن انتخابات و صلح هر چند جدا از هم بحث می شود، 
اما باید موازی به پیش برده شود. انتخابات زمینه صلح 
پایدار را فراهم می آورد و بدون برگزاری انتخابات به صلح 
نیم بند و مقطعی خواهیم رسید، نه به صلح ایده آل که 

چهل سال سرگردان و در جست وجوی آن بودیم. 
است.  صلح  به  رسیدن  پیش مقدمه  و  مکمل  انتخابات 
طرف های دخیل در جنگ/صلح باید روی برگزاری یک 
انتخابات سراسری و مردمی تمرکز کنند و در گام نخست 
همه ی طرف ها باید این اطمینان را پیدا بکنند که بعد 
از سپری شدن انتخابات و برقراری یک آتش بس، بازی 
برد-برد آغاز خواهد شد و کسی از دیگری سبقت نخواهد 
گرفت و روی رسیدن به خواست مشروع همه ی طرف ها 

چانه زنی خواهد شد.
برگزاری انتخابات که خالی مشروعیت را از بین ببرد و 
پس از آن نسخه صلح که عبارت از برقراری آتش بس و 
کاهش نیرو های خارجی از افغانستان می باشد، آغاز کار 

است. 
به بیان ساده، سه گام تا رسیدن به یک صلح پایدار باید از 

سوی همه ی طرف ها بر داشته شود:
اول: طالبان، حکومت و تمامی گروه های سیاسی بگذارند 
تا یک آدرس مردمی و مشروع روی کار بیاید که از تمامی 

مشروعیت این بار باید از حکومت که قرار است انتخابات 
آن در ششم میزان صورت گیرد، گرفته شود. 

ناگفته نباید گذاشت که بدون حضور نظامی امریکا و وجود 
یک سقف ایمن، دشوار است که بتوانیم از افتادن به دام 
همسایه ها و یا جنگ های داخلی نجات یابیم. به همین 
دلیل است که نباید تنها طالبان تصمیم بگیرند که کی ها 
باید  را  این  باشند.  نداشته  یا  این جا حضور داشته و  در 
»لویه جرگه« تصمیم بگیرد که کی و با در نظر داشت کدام 

شرایط می تواند در افغانستان حضور داشته باشد.
این گام ها، ساده و زودرس بوده و تجاربی از عملی شدن 
آن ها نیز به نوعی وجود دارد. تنها چیزی را که می خواهد، 
تعهد رسیدن به یک صلح و نظام مشروع است تا طرف ها 
خواست  ها و مطالبات خویش را در نشست های رو در رو در 

میان بگذارند.

است که جنگ ادامه دارد. 
ولی این جنگ زمانی به پایان می رسد که همه ی نیروها 
برسند.  توافق  به  سیاسی  مشروعیت  معیارهای  روی 
حکومت  اگر  است.  انتخابات  معیارها،  این  مهم ترین 
مشروعیت خود را از رأی شهروندان نگیرد، جنگ دوام 
است  شهروندان  رأی  سنگینی  و  صالبت  این  می کند. 
باز  دوام جنگ  و  براندازی  فکر  از  را  نیروها  که همه ی 
و  نباشد  انتخابات  حکومت  مشروعیت  اگر  می دارد. 
مشروعیت سیاسی از رأی شهروندان نیاید، هر نوع توافق 
صلحی عمر کوتاه خواهد داشت. در کشورهایی هم که 
پس از جنگ به صلح رسیده اند،  رأی شهروندان اساس 
مشروعیت سیاسی قرار گرفته است. به نیپال نگاه کنید. 
اگر امروز در نیپال جنگ نیست،  یکی از دالیل عمده ی 
آن  در  مارکسیست  انقالبی های  حتا  که  است  این  آن 
کشور به مشروعیت انتخاباتی تن داده اند. حل سیاسی 
و  انتخابات  که  است  بوده  موفق  کشورهایی  در  جنگ 
رأی شهروند اساس مشروعیت سیاسی قرار گرفته است. 
کار  میعاد  نباشد،  قدرت  منازعه ی  داور  انتخابات  اگر 
رییس دولت محدود نشود و مشروعیت سیاسی از رأی 
شهروندان نیاید ، منازعه دوام می کند و پایانی برای آن 
متصور نخواهد بود. حتا اگر یک گروه نظامی در جنگ 

مشروعیت سیاسی نمی دانند. وقتی رأی شهروند معیار 
مشروعیت سیاسی نباشد، نه رسانه ی آزاد باقی می ماند، 
 نه حقوق بشر، نه فعاالن حقوق زن و نه آواز خوان.  صرف 
نیروهای  انتخابی،  حکومت  و  جمهوری  نظم  یک  در 
متضاد و مخالف هم دیگر می توانند زنده گی مسالمت آمیز 
داشته باشند. در حکومت خلقی ها حکمتیار و هم باوران 
نظم  و  طالبان  حکومت  در  و  نداشتند  حیات  حق  او 
سیاسی مد نظر حکمتیار هم آواز خوانی مثل نغمه اجازه 
زنده گی  می خواهد  که  طوری  آن  و  بخواند  آواز  ندارد 
حکمتیاری  و  طالبانی  نظام  در  نغمه  حیات  حق  کند. 
سلب است؛ ولی حتا در یک جمهوری بسیار شکننده ، 
بی ثبات،  معروض به خطر و ناقصی که امروز است، نغمه،  
همه  که  و...  احدی  متوکل،  انوارالحق  مال  حکمتیار،  
سبک زنده گی و افکار سیاسی متفاوت دارند، می توانند 
به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زنده گی کنند و در 
و  بحث  به  عمومی  فضای  در  عموم  به  مربوط  مسایل 
مناظره بپردازند و آخر کار همه ی نیروهای سیاسی از 
شهروندان رأی بخواهند. اگر سیاست را تالش جمعی یا 
سازمان دهی تالش جمعی برای سعادت انسان/شهروند 
یک سرزمین تعریف کنیم، مصداق خارجی آن صرف در 

یک نظم جمهوری تحقق خواهد یافت.

صلح و انتخابات؛ 
؟کدام مسیر را باید پیمود حشمت صمیم احمدزی

فردوس

نویسنده و روزنامه نگار



با مقام ها شهرداری در میان  نشدن کار ساخت این منار 
گذاشته اند، اما به دلیل تغییر و تبدیل در مقام رهبری این 
اداره، جواب های قانع کننده ای را برای ساخته نشدن این منار 
دریافت نکرده اند. از این رو، وی بیان داشت که این مشکل را 
با مقام های حکومتی در میان گذاشته است تا در کار ساخت 

این منار اقدام شود.

قایل  ارزش  بیان  آزادی  و  بشر  حقوق  به  حکومت 
نیست

مصونیت  کمیته  دادخواهی  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
خبرنگاران از تکمیل نشدن ساخت منار یابود از خبرنگاران 
با وجودی  انتقاد می کند. آقای توحیدی به ۸صبح گفت 
که شهرداری کابل وعده داده بود تا در زمان مشخص کار 
ساخت آن را تکمیل می کند، اما با گذشت بیش از چند ماه 
از این وعده، کاری برای ساخت آن صورت نگرفته است. او 
گفت که جامعه رسانه ای کشور انتظار داشت که حکومت به 

خاطر ارج گذاری به قربانیان اطالع رسانی، ساخت این منار را 
تکمیل و افتتاح کند تا امروز این منار به عنوان نماد شجاعت 
خبرنگاران پذیرفته می شد. به گفته او اما تا اکنون شهرداری 

کابل بر خالف توقعات به ساخت آن اقدام نکرده است.
 با این حال مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران، 
تکمیل نشدن به موقع این منار  را، بی توجهی به ارزش های 
حقوق بشری و اطالع رسانی می داند و می گوید که حکومت 
سیاسی  مسایل  به  ارزشی،  مسایل  به  نسبت  افغانستان 

اهمیت می دهد.
افغانستان  نهادهای حامی رسانه ها،  بر اساس بررسی های 
خطرناک ترین و مرگ بارترین کشور برای خبرنگاران است 
و تا اکنون جامعه ای رسانه ای در کشور قربانی زیادی را در 

جهت اطالع رسانی و آزادی بیان داده است.

یادداشت: این گزارش، به همکاری کمیته ی مصونیت 
خبرنگاران افغان تهیه شده است.

جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
کشور، در هفدهم سنبله ۱۳۹۵ 
منار  ساخت  فرمان  خورشیدی 
صادر  را  خبرنگاران  از  یادبود 
دو  فرمان  آن  اساس  بر  کرد. 
این منار  سال پیش سنگ تهداب 
شماری  و  کابل  شهرداری  توسط 
حکومتی  بلندرتبه  مقام های  از 
افغانان کابل و در نزدیکی وزارت اطالعات  در منطقه ده 
و فرهنگ گذاشته شد، اکنون با گذشت دو سال از گذاشتن 
سوی  از  آن  ساخت  کار  تازه گی  به  آن،  تهداب  سنگ 

شهرداری کابل آغاز شده است. 
پاس »خدمات«  به  ارج گذاری  منظور  به  یادبود  منار  این 
و  بیان  آزادی  راه  در  که  می شود  ساخته  خبرنگارانی 
اطالع رسانی جان های شان را از دست داده اند. طرح ساخت 
منار یادبود از قربانیان رسانه ای را شهرداری کابل، وزارت 
ریخته  و مسکن  وزارت شهرسازی  و  فرهنگ  و  اطالعات 
عهده  به  را  آن  ساخت  مسوولیت  کابل  شهرداری  بودند. 
میالدی،   ۲۰۱۹ سال  می  ماه  چهارم  در  تا  بود  گرفته 
ساخت آن را تکمیل کند. اما با گذشت بیش از دو سال 
از این وعده ها کار ساخت این منار تکمیل نشد و این باعث 
برانگیخته شدن انتقادات شدید شماری از نهادهای حامی 
خبرنگاران گردید. اکنون شهرداری کابل می گوید که این 
اداره به دلیل مشکالت تخنیکی نتوانسته بود که در زمان 

معین آن، کار ساخت این منار یادبود را تکمیل کند. 
یک شنبه،  روز  کابل،  مومند، سخنگوی شهرداری  نرگس 
بیست وچهارم سنبله، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که 
شهرداری کابل، در حدود دو ماه پیش کار ساخت این منار 
را آغاز کرد. به گفته او این منار یادبود قربانیان رسانه ای با 
کیفیت باال ساخته می شود و از همین خاطر، کار ساخت 
آن زمان بر است. خانم مومند تأکید کرد که این اداره به 
وعده هایی که داده، عمل و به زودی کار ساخت این منار را 
تکمیل می کند. خانم مومند گفت: »حدود دو ماه می شود 
که کار ساخت آن آغاز شده و در مدت دو الی سه ماه آینده 

کار ساخت آن به اتمام می رسد.« 
را  منار  این  موقع  به  نشدن  تکمیل  دلیل  مومند  خانم 
»مشکالت تخنیکی« عنوان می کند. او گفت که به دلیل 
اداره  منار،  این  نصب  ساحه  چون  تخنیکی  مشکالت 
به  را  آن  ساخت  کار  که  است  نتوانسته  کابل  شهرداری 
موقع شروع کند. اکنون به گفته او ساحه نصب این منار 
تصویب شده و قرار است که این منار بعد از تکمیل شدن 

در »ده افغانان، روبه روی پشتنی بانک« نصب شود. او ساحه 
نصب این منار را مهم عنوان کرد و گفت که منار یادبود از 
خبرنگاران باید در جایی از شهر نصب شود که نمای خوبی 

را در شهر ایجاد کند.
در همین حال وزارت اطالعات و فرهنگ از تکمیل نشدن 
سیدآقا  می کند.  انتقاد  خبرنگاران  از  یادبود  منار  ساخت 
حسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطالعات و 
فرهنگ در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، علی رغم این که 
دو سال پیش برنامه سنگ تهداب منار یادبود از خبرنگاران 
در ده افغانان برگزار شد، اما تا اکنون به ساخت آن اقدام 
نشده است. معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ تصریح 
کابل  رییس جمهور، شهرداری  فرمان  اساس  بر  که  کرد 
مسوول بود تا کار ساخت این بنای یادبود را تا ماه می سال 
به  اکنون  تا  اداره  این  اما  جاری میالدی تکمیل می کرد، 

دالیل نامعلوم کار ساخت آن را تکمیل نکرده است. 
آقای سانچارکی تأکید می کند   که بارها نگرانی شان را از آغاز 

کار منار یادبود از خبرنگاران پس از یک سال 
تأخیر آغاز شد

عبداالحمد حسینی

5

دو شنبه
شماره ۳۱۹۱

۲۵ سنبله ۳۱8۷
۱۶ سپتامبر ۲0۱۹

قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

اعتراض  در  کوچی ها  از  شماری 
از  چراگاه های شان  غصب  به 
به  دست  زورگو،  افراد  سوی 
بامداد  آنان  زدند.  راهپیمایی 
سنبله،   ۲۴ یک شنبه،  روز 
همراه با هزاران رأس مواشی در 
گرد  پارلمان  ورودی  درب  برابر 
آمدند و هشدار دادند در صورتی 
که به خواست های شان رسیده گی نشود، کشور را ترک 

خواهند کرد. 
حقوق  از  دفاع  انجمن  معاون  استانکزی،  ذوالفقار 
از  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  کوچی ها، 
از چراگاه های شان  استفاده  و  تردد  بر  بدین سو  چندی 
در والیت های مختلف، محدودیت وضع شده است. آقای 
استانکزی افزود: »بر اساس حکم رییس جمهور غنی به 
مناطق سردسیر رفته نمی توانیم و به دلیل غاصبان زمین 
حقوق  از  دفاع  انجمن  معاون  گرمسیر.«  والیت های  به 
مقام های  با  زمین  مافیای  از  »شماری  افزود:  کوچی ها 
و  لغمان هم دست شده اند  و  ننگرهار  محلی والیت های 
یک مقدار چراگاه های مردم کوچی را غصب کرده و قصد 

دارند تمام چراگاه های ما را غصب کنند.« 
آنان پارلمان را خانه ملت عنوان می کنند و از نماینده گان 
این خانه می خواهند که پیش از رسیدن فصل زمستان، 
مسأله چراگاه های شان را در مناطق گرمسیر حل کنند. به 
سخن آنان، در قسمتی از چراگاه های آنان در شماری از 
ولسوالی های والیت ننگرهار باغ های زراعتی و شهرک های 
رهایشی ساخته شده و آنان تنها حق تردد و استفاده از 
چراگاه های شمار محدودی از ولسوالی های این والیت را 
دارند. عبدالباقی کوچی، از اعتراض کننده گان می گوید، 
آنان  پارلمان به خواست های  در صورتی که حکومت و 
ورودی  درب  در  را  گوسفندان شان  ندهد،  مثبت  پاسخ 

پارلمان ذبح و کشور را ترک خواهند کرد. 
این در حالی است که کوچی ها به دلیل نداشتن سرپناه 
تردد  کشور  زون  هفت  در  حیوانات،  نگهداری  و  ثابت 
می کنند. آنان در فصل زمستان به والیت های گرمسیر 
و در فصل تابستان به والیت های سردسیر سفر می کنند. 
به گونه ی مثال، کوچی هایی که در زون جنوب زنده گی 
می کنند، در فصل گرما به والیت غزنی و در فصل سرما 

اساس آن برای هر خانواده کوچی باید ده جریب زمین 
توزیع شود تا مشکالت مواشی و مشکالت کوچی ها حین 
اما  شود.  برطرف  دیگر  والیت های  باشنده گان  با  تردد 
تا  دولت  می گویند،  کوچی ها  نماینده گان  که  آن چنانی 
کنون هیچ اقدامی  برای توزیع این زمین ها نکرده است. 

منصور مالخیل، رییس انجمن دفاع از حقوق کوچی ها، 
کرزی  آقای  حکومت  زمان  در  فرمان  این  که  می گوید 
رییس  ملی،  آمدن حکومت وحدت  با  اما  نشد،  تطبیق 
جمهور غنی ضمن این که فرمان توزیع زمین را تطبیق 
کرده  وضع  نیز  محدودیت هایی  کوچی ها  برای  نکرده ، 
است. آقای مالخیل افزود، پس از جنجال های به میان 
آمده در ولسوالی بهسود میدان وردک، آقای غنی فرمان 
داده است تا زمانی که مشکل چراگاه های کوچی ها حل 
نشود، آنان حق ندارند به مناطق زیر منازعه بروند. هرچند 
خواستیم نظر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را در این 
مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. 

این در حالی است که نزاع بین کوچی ها و باشنده گان 
ادامه  به این سو  سال  چندین  از  والیت ها  از  شماری 

آنان  دیگر  می روند. هم چنان شماری  قندهار  والیت  به 
بین والیت های لوگر، میدان وردک و ننگرهار تردد دارند. 
از  استفاده  و  موسمی  کوچی ها  کوچیدن  هرچند 
گسترش  با  اما  دارد،  دیرینه  پیشینه  آنان  چراگاه های 
شهرها و افزایش نفوس والیت ها، چراگاه ها و زمین های 
رو،  همین  از  است.  شدن  محدود  حال  در  غیرامالکی 
برای  را مکلف دانسته است  اساسی کشور دولت  قانون 
کوچی ها زمینه مسکن را فراهم کند. در ماده چهاردهم 
زراعت  انکشاف  برای  »دولت  است:  آمده  اساسی  قانون 
و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی 
دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زنده گی کوچیان، در 
حدود بنیه مالی دولت ، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق 
می نماید.« بخشی دیگر این ماده هم چنان افزوده است: 
»دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه 
برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود 

امکانات مالی، تدابیر الزم اتخاذ می نماید.« 
برای تطبیق این ماده قانون،  حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین کشور در سال ۱۳۸۹ فرمانی را صادر کرد که بر 

دارد. در آخرین مورد، درگیری ای که میان باشنده گان 
ولسوالی بهسود میدان وردک با کوچی ها صورت گرفت، 
از هردو طرف ده ها کشته و زخمی  برجا ماند. در پی این 
درگیری ها، رییس جمهور غنی دستور داد که کوچی ها 
نباید به مناطق مورد منازعه بروند تا این که مسأله حقوقی 

چراگاه های آنان حل شود. 
از  چراگاه های شان  غصب  به  نسبت  حالی  در  کوچی ها 
سوی افراد زورگو در والیت های مختلف کشور اعتراض 
دارند که آقای غنی چندی پیش وعده سپرده است که 
چراگاههای کوچی ها تا بیست سال دیگر حفظ خواهد 
شد. با این حال، کوچی ها هشدار می دهند که اگر مشکل 
ادامه  اعتراض های شان  به  نشود،  حل  آنان  چراگاه های 

خواهند داد. 
حال  در  مرکزی،  احصاییه  رسمی  اداره  آمار  اساس  بر 
حاضر حدود یک اعشاریه شش میلیون کوچی در سراسر 
اما این آمار را دقیق  کشور زنده گی می کنند. کوچی ها 
نمی دانند و می گویند که  نفوس آنان بیش از سه میلیون 

نفر است. 

کوچی ها: 
چراگاه های ما را برگردانید

فهیم امین



انتخابات ششم میزان آیا
برنده واقعی خواهد داشت

مؤلفه های  از  یکی  انتخابات 
مهم دموکراسی در جهان 
در  مؤلفه  این  و  است 
دموکراتیک  کشورهای 
تکرار  ادواری  طور  به 
که  آن چه  اما  و  می گردد 
مهم است سالمت انتخابات 
و حاکمان صادق  توانا  مدیران  به  می باشد که 
بسته گی دارد. برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 
باعث به دست آوردن اعتماد عمومی نسبت به 
شفافیت انتخابات می گردد و زمانی که انتخابات 
به طور سالم برگزار شود نتیجه آن مورد قبول 

تمام ذی نفعان واقع خواهد شد.
اما در افغانستان: حکومت پساطالبان به کمک 
تخنیکی و مالی جامعه جهانی توانست چندین 
دور انتخابات را با هزینه ی بیش از یک میلیارد 
آزاد  نگاه  از  لیکن  کند،  برگزار  امریکایی  دالر 
بودن، عادالنه بودن و عاری بودن از تقلب، آن چه 
را که باید انجام می داد، نداده است. بر اساس 
دانشگاه  از طرف  در سال ۲۰۱۴  که  تحقیقی 
هاروارد امریکا و دانشگاه سیدنی استرالیا انجام 
زامبیا  و  مصر  از  بعد  افغانستان  انتخابات  شد، 
انتخابات های دنیا جای  بدترین  در لیست سه 

گرفته بود.
جمهوری،  )ریاست  گذشته  انتخابات های  در 
از سال ۲۰۰۴  والیتی(  و شورای  ملی  شورای 
هزینه ی  بیش ترین  این که  وصف  با   ۲۰۱۸ تا 
مالی و جانی را پرداخت کردیم، لیکن هنوز هم 
کشور ما به مراحل ابتدایی آن از نگاه کمی و 
سایر  به  نسبت  انتخاباتی  استندرد های  کیفی 
برداشته اند  قدم  ما  با  هم زمان  که  کشور هایی 

قرار دارد. 
 ۲۰۰۹ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
حامد کرزی رییس جمهور بر حال آن زمان که 
کاندیدای دور آینده بود، به تقلب و سوءاستفاده 
از امکانات دولتی به نفع شخصی اش از جانب 
سرانجام  و  گردید  متهم  عبداهلل  داکتر  تیم 
نهایی  از رفتن به مرحله  داکتر عبدهلل عبداهلل 
با حامد کرزی انصراف داد و آقای کرزی بدون 
جمهور  رییس  انتخابات،  دوم  مرحله  برگزاری 
ولسی جرگه   ۲۰۱۰ سال  انتخابات  شد.  اعالم 
والیت  در  خصوص  به  و  والیت ها  همه ی  در 
انتخابات  داشت.  را  خود  رسوایی های  غزنی 
سپری  گونه ای  به  جمهوری  ریاست   ۲۰۱۴
لبه ی پرتگاه پیش رفت ولی  تا  شد که کشور 
امریکا  خاصتاً  و  جهانی  جامعه  پادرمیانی  با 
حکومت مشترک بین هر دو نامزد پیشتاز بدون 
ولسی جرگه  انتخابات  شد.  ایجاد  نهایی  برنده 
با وارد نمودن اتهامات از جانب  سال )۲۰۱۸( 
به  نهادهای مرتبط  نهاد های مختلف و خاصتاً 
در  حکومت  صریح  مداخله  بر  مبنی  انتخابات 
امور کمیسیون های انتخاباتی و انتصاب تعدادی 
از کاندیدان طرف دار و عزل تعدادی از کاندیدای 
به  توجه  با  رسید.  پایان  به  حکومت  مخالفان 
این است که  آن چه که گذشت، سوال کنونی 
آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار 
است در میزان ۹۸ برگزار شود، برنده و بازنده 
از روی شمارش آرای پاک تعیین خواهد شد و 
یا سناریوی انتخابات سال ۲۰۱۴ دوباره تکرار 

می شود؟
در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سال 
جاری به تعداد ۱۸ تن از کاندیدان به شمول 
چهره های مطرح سیاسی هم از درون و بیرون 
جمهور،  رییس  غنی  اشرف  جمله  از  حکومت 
داکتر عبداهلل رییس اجرایی، حنیف اتمر مشاور 
پیشین شورای امنیت و گلبدین حکمتیار رهبر 
حزب اسالمی توانسته اند برگه ی کاندیدا شدن 
انتخابات  قانون  اساس  بر  و  آورند  دست  به  را 
دارند  حق  جمهوری  ریاست  کاندیدان  تمامی 
بپردازند.  خود  مبارزات  به  ماه  دو  مدت  به 
مبارزات انتخاباتی در ششم سرطان آغاز گردید 

و هم سو نخواهند شد. قابل یادآوری است که در 
ریاست جمهوری )۲۰۱۴(  انتخابات  قبلی  دور 
حزب جنبش به رهبری جنرال دوستم از اشرف 
غنی و حزب وحدت اسالمی به رهبری محمد 
محقق و حزب جمعیت اسالمی از داکتر عبداهلل 

پشتی بانی کردند.
قدم  مسیر  این  به  که  دیگری  کاندیدان  اما 
و  نمی رسد  نظر  به  روشن  خیلی  برداشتند 
دور  در  را  نیاز  مورد  آرای  توانست  نخواهند 
و چانس  آورند  به دست  ریاست  انتخابات  اول 
از  تعدادی  زیرا  است،  ضعیف  برنده شدن شان 
ایشان در بین مردم از سابقه ی درستی برخوردار 
نیستند و مردم ایشان را مهره های سوخته گمان 
می کنند و قباًل هم خود را محک زده اند که هم 
برای خودشان و هم برای مردم واضح گردیده 
مردم  پذیرش  مورد  دیدگاه های شان  که  است 
مشکل شان  کاندیدان  از  دیگر  بعضی  و  نیست 
این است که از آدرس حزب شان کسانی دیگری 
خود را نامزد کرده اند و گروه آخری هم جوانانی 
هستند که هنوز در جامعه ی افغانی جای پایی 

باز نکرده اند.
انتخابات  قبلی  دور  در  حکمتیار  آقای  مثاًل 
قطب الدین  از  توان  تمام  با  جمهوری  ریاست 
هالل  قطب الدین  لیکن  کرد  حمایت  هالل 
رأی  هزار  صد  دو  حدود  از  بیش تر  نتوانست 
هواداران  نشان دهنده ی  خود  این  که  بیاورد 
حداقلی وی در مملکت است. عبداللطیف پدرام 
و احمدولی مسعود هم از آدرس شمال و یکی 
کاندیدا  جمعیت  حزب  و  متحد  جبهه  از  هم 
هواداران  اصلی  طرف  که  حالی  در  کردند 
عبداهلل  داکتر  تیم  اسالمی  جمعیت  حزب 
بین  در  تمنا  فرامرز  و  نبیل  رحمت اهلل  است. 
سیاسیون و توده مردم جوان به نظر می رسند 
و این قشر تا حال نتوانسته اند که در جامعه ی 
سنتی افغانستان جای پایی باز کنند، ولی در 
اوضاع کنونی افغانستان رای بیش تر را کسانی 
می توانند به دست آورند که دارای دو ممیزه، 
همانا پشتوانه و حمایت خارجی داشته باشند و 
یا هم در درون مردم عوام، بر اساس اعتقادات و 

باور های شان جای گرفته باشند.
انتخاباتی  مبارزات  دوره  نخستین  روزهای  در 
کاندیدان  از  یک  هیچ  که  بود  این  بر  نظریه 
۵۰+۱ کل آرا را به دست نخواهد آورد و ممکن 
است اشرف غنی با داکتر عبداهلل یا حنیف اتمر 
این  از  تن  دو  و  آورند  دست  به  آرا  بیش ترین 
سه کاندیدا به دور دوم بروند. اشرف غنی عالوه 
بر این که از حمایت خارجی ها برخوردار است و 
ریاست کنونی حکومت را برعهده دارد و بیش تر 
حامیان او مردم پشتون خواهند بود، به دو دلیل 

و یارگیری ها همین اکنون جریان دارد. در ابتدا 
حدس و گمانه زنی بر این بود که بین این همه 
کاندیدا فقط سه نفر )اشرف غنی، داکتر عبداهلل 
قابل  آرای  توانست  خواهند  اتمر(  حنیف  و 
مالحظه ای به دست آورند و ممکن است یکی از 
این سه نفر بتواند رییس جمهور آینده مملکت 
قوی تر  را  دیدگاه  این  بتواند  که  دالیلی  گردد. 
سازد، این است که رییس جمهور اشرف غنی 
که خود هم کاندیدا است اگر چه در یارگیری 
درونی موفق نبوده، لیکن هنوز هم به گونه ای 
از  و  دارد  خود  با  را  غربی  کشور های  حمایت 
او  اختیار  امکانات دولتی در  تمام  طرفی دیگر 
او خواهد کوشید به هر نحو ممکن از  است و 
کند.  خود  تیم  نفع  به  انتخاباتی  استفاده  آن 
در ماه های اخیر ما شاهد تغییر و تبدیلی های 
امنیتی  سکتور های  خصوصاً  حکومتی  بیش تر 
و سفارت خانه ها بودیم که بیش تر این ها جنبه 

انتخاباتی داشتند، نه شایسته ساالری.
 اما داکتر عبداهلل رییس اجرایی بر حال حکومت 
واقع  در  که  کاندیدایی  از  یکی  و  ملی  وحدت 
فرد مورد حمایت جبهه شمال و خاصتاً حزب 
ابتدا توانسته حزب  جمعیت اسالمی است، در 
در  را  دوستم  جنرال  رهبری  به  ملی  جنبش 
انتخابات پیش رو با خود همسو کند، حزبی که 
از آن پشتی بانی می کنند و  اوزبیک ها  اکثریت 
و  نفوذ  دارای  دو حزب  هر  این  گفت  می توان 
کتله ی بزرگی از آرا هستند و در واقع نقش قابل 
مالحظه ای در تعیین ریاست جمهوری کشور در 
گذشته داشته اند و در آینده هم  چنین خواهد 

بود.
در  حدودی  تا  آغاز  در  هم  اتمر  حنیف   
یارگیری های انتخاباتی خود موفق بود و توانست 
محمد  رهبری  به  ملی  وحدت  حزب  قناعت 
محقق همراه با تعدادی از سران جمعیت را به 
دست آورد. حزب وحدت ملی در دور های قبلی 
انتخابات یک پارچه بوده و اکثریت مردم هزاره 
به رهبری محمد محقق حمایت  این حزب  از 
اسالمی  جمعیت  حزب  سران  لیکن  کردند 
اتمر  محمدحنیف  تیم  از  محقق  محمد  با  که 
حمایت کردند، بعید به نظر می رسید که بتوانند 
مالحظه ای  قابل  آرای  اتمر  حنیف  آقای  برای 
اسالمی  جمعیت  حزب  طرف داران  بین  از  را 
بیش تر  افغانستان  در  زیرا  کنند،  جمع آوری 
مردم پیرو ایدیولوژی و طرز تفکر مذهبی خود 
هستند و طرف داران جمعیت اسالمی که دوران 
برابر  در  مبارزه  و  جهاد  مسایل  به  را  طوالنی 
شوروی و ایدیولوژی احزاب کمونیستی خلق و 
پرچم داشته اند، با آقای اتمر که سابقه احزاب 
کمونیستی را در سوانح خود ثبت دارد، یک جا 

اشتراک مردم پشتون در پروسه انتخابات بسیار 
ضعیف به نظر می خورد. اول این که مناطق شان 
تحت تهدید امنیتی و نزدیک به مرز پاکستان 
است و بحث دوم همانا سنتی بودن و مذهبی 
بودن آن ها است که آن ها را نسبت به دموکراسی 
و انتخابات بی باور کرده و در انتخابات اشتراک 
کاندیدای  دو  اما  داشت.  نخواهند  گسترده ای 
رأی  بانک های  کدام شان  هر  دیگر  پیش تاز 
افغانستان )حزب جمیعت، حزب وحدت و حزب 
جنبش( را به حمایت خود در آورده بودند و در 
صورتی که اشرف غنی با داکتر عبداهلل به مرحله 
دوم برود، هواداران حنیف اتمر بسیار به ساده گی 
بیش تر  که  چرا  آمد،  خواهند  عبداهلل  داکتر  با 
کسانی که از حنیف اتمر پشتی بانی می کنند، 
هواداران حزب وحدت اسالمی به رهبری محمد 
محقق و عده ای محدود هم هواداران جمعیت 
اسالمی زیر نظر عطامحمد نور، اسماعیل خان و 
محمدیونس قانونی خواهند بود که این ها هرگز 

با اشرف غنی کنار نخواهند آمد.
غنی  اشرف  بین  انتخابات  دوم  دور  در  اگر  اما 
و حنیف اتمر باشد، چنان چه قباًل احتمال آن 
هواداران جبهه شمال  این حالت  در  بود،  زیاد 
و خاصتاً حزب جمعیت اسالمی همراه با حزب 
از  دوستم  جنرال  رهبری  به  اسالمی  جنبش 
که  چرا  نمود،  خواهند  پشتی بانی  اتمر  حنیف 
حزب جمعیت اسالمی، حزب وحدت و حزب 
جنبش با رهبری تیم دولت ساز به رهبری اشرف 
غنی گذشته تیره ای داشته و این سه حزب که 
شرایط  در  رأی  بانک  گفت  می توان  واقع  در 
با  هرگز  می گردند  محسوب  افغانستان  کنونی 
کنار  باشد  آن  رأس  در  غنی  اشرف  که  تیمی 
نخواهند آمد. اکنون دیده می شود تیم انتخاباتی 
حنیف اتمر از درون پاشیده و محمد محقق با 
تیم داکتر عبداهلل پیوسته است، جمعیتی هایی 
که از آقای اتمر پشتی بانی نموده بودند، اگرچه 
بودند،  شده  هرات جمع  در  که  جلسه ای  طی 
به طور واضح از کسی حمایت مستقیم نکردند، 
این است که طرفداران شان  بر  اما گمانه زنی ها 
از تیم ثبات و همگرایی حمایت خواهند کرد و 
آرای خود را به نفع داکتر عبداهلل به کار خواهند 

برد.
با  صلح  مذاکرات  که  شد  دیده  اواخر  این  در 
پرداخت  با  امریکا  است.  یافته  توقف  طالبان 
کمک ۲۹ میلیون دالری برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری مصمم شد تا انتخابات ریاست 
جمهوری به تاریخ ششم میزان سال روان برگزار 
توقف  از  پس  نامزدان  همه  واقع  در  و  گردد 
مذاکرات با طالبان دوباره بسیج شدند تا با تمام 
تاب وتوان در انتخابات آینده به طور مثبت ظاهر 
شوند و برنده انتخابات ریاست جمهوری گردند، 
لیکن بعید به نظر می رسد که انتخابات پیش رو 
شفاف برگزار شود، زیرا اکثر تحلیل گران مسایل 
امنیتی به این باور اند که ناآرامی های شمال و 
بسته بودن اکثر راه های مواصالتی هم تا حدودی 
ارتباط به انتخابات دارد. تیم های حاکم حکومت 
با برنامه ریزی دقیق کوشیده اند تا مناطقی را که 
گمان می کنند از نظر رأی به نفع شان کم تر و یا 
بسیار ضعیف است ناآرام سازند تا مردم نتوانند 
به طور مستقیم در انتخابات اشتراک کنند و بر 
عکس مناطقی که به نفع شان رای خواهند داد 
را با تمام توان می کوشند تا در روز انتخابات آرام 
بماند و مردم بتوانند در روز انتخابات به نفع شان 
آرای شان را به صندوق ها بریزند. تیم دولت ساز به 
رهبری اشرف غنی اجازه نخواهد داد کاندیدای 
دیگری برنده انتخابات ریاست جمهوری شود و 
به رهبری  هم چنان دسته ی ثبات و همگرایی 
داکتر عبدهلل با یارگیری های درستی که کرده و 
در صورتی که تصور کند برنده انتخابات است، 
باخته  را  انتخابات  دست کاری  و  تقلب  با  ولی 
باخت خود  به  نظر می رسد که  به  بعید  است، 
قناعت کند و ممکن است سروصدا های این دور 
از سال ۲۰۱۴ هم  ریاست جمهوری  انتخابات 

فراتر رود.
از دیدگاه من برای نجات از این بحران احتمالی، 
می  طلبد که جامعه ی جهانی و ناظران بین المللی 
این مرتبه با دقت بیش تر مراقب اوضاع انتخابات 
از روز برگزاری تا ختم پروسه اعالن نتایج باشند 
و تالش کنند از آرای واقعی مردم دفاع صورت 
گیرد، نه این که مملکت باز تا لبه پرتگاه پیش 

رود.

قاسم زرگر
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در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 حامد کرزی رییس جمهور بر حال آن 
زمان که کاندیدای دور آینده بود، به تقلب و سوءاستفاده از امکانات دولتی 

به نفع شخصی اش از جانب تیم داکتر عبداهلل متهم گردید و سرانجام داکتر 
عبدهلل عبداهلل از رفتن به مرحله نهایی با حامد کرزی انصراف داد و آقای کرزی 

بدون برگزاری مرحله دوم انتخابات، رییس جمهور اعالم شد. انتخابات سال 2010 
ولسی جرگه در همه ی والیت ها و به خصوص در والیت غزنی رسوایی های خود را 

داشت. انتخابات 201۴ ریاست جمهوری به گونه ای سپری شد که کشور تا لبه ی پرتگاه 
پیش رفت ولی با پادرمیانی جامعه جهانی و خاصتاً امریکا حکومت مشترک بین هر دو 

نامزد پیشتاز بدون برنده نهایی ایجاد شد.



و  معادن  وزارت  دستور  اساس  بر 
پترولیم افغانستان، برداشت ریگ 
هرات  معادن  تمامی  از  )جغل( 
وزارت  این  و  است  غیرقانونی 
برداشت  برای  قراردادی  هیچ 
ریگ ندارد، اما روزانه صدها موتر 
رودخانه ها  بستر  از  بزرگ  و  خرد 
هرات  والیت  در  دیگر  مناطق  و 

ریگ برداری می کنند.
مقام ها در ریاست معادن و پترولیم هرات ریگ برداری غیرقانونی 
را تأیید کرده و می گویند آنان بارها از پولیس و نهادهای امنیتی 
خواسته اند تا جلو برداشت غیرقانونی ریگ را بگیرند و حتا این 

مسأله در جلسه اداری والیت نیز مطرح شده است.
که  می دهد  هشدار  هریرود-مرغاب  دریایی  حوزه ی  ریاست 
با وجود مجوز ریاست معادن  از بستر رودخانه  برداشت ریگ 
و پترولیم غیرقانونی است و کسی اجازه ندارد از بستر رودها 

ریگ برداری کند. 
به  نیز می گوید که  مراقبت سرک های هرات  و  ریاست حفظ 
 دلیل برداشت غیرقانونی ریگ، بخش هایی از شاهراه هرات - 
تورغندی آسیب دیده و در دراز مدت ممکن است پشتون پل 

هم تخریب شود. 
انتقاد از وضعیت، تیر نقد را به  با  کنش گران مدنی در هرات 
نشانه   روستاها  اربابان  و  زورمندان  مافیایی،  حلقه های  سمت  
گرفته و به این باور اند که آنان به صورت مستقیم در برداشت 
به  پولیس  رشوت  پرداخت  با  و  دارند  دست  ریگ   غیرقانونی 
اما  می دهند،  انتقال  هرات  شهر  مرکز  به  را  ریگ   موترهای 

مقام های پولیس هرات این ادعاها را بی بنیاد می دانند. 

تقابل حکومت و زورمندان 
برداشت  مورد  در  ریگ   فروش  موترهای  راننده گان  از  یکی  با 
ریگ در هرات هم صحبت شدم. شاه جهان، می گوید بارها دیده 
شده که روزانه هزاران تن جغل از بستر رودخانه ها و بخش های 

ریگستانی تپه های بیرون از شهر برداشت می شود. 
به  گفته او پیش از این بخش  خصوصی در قراردادی رسمی با 
وزارت معادن و پترولیم برداشت ریگ را عهده دار بود و از هر 
موتر ۱۰۰ افغانی دریافت می کرد، اما حاال پاسگاه های امنیتی و 

زورمندان از راننده گان پول می گیرند. 
ضیاءالحق پوپل، رییس معادن و پترولیم هرات، در گفت وگو 
با روزنامه ی ۸صبح می گوید که براساس دستور وزارت معادن، 
برداشت  جغل در تمام هرات غیرقانونی است و این وزارت هیچ 
قراردادی با بخش خصوصی به خاطر برداشت ریگ /جغل ندارد. 
از  ریگ  برداشت  که  می کند  تأیید  هرات  محلی  مقام  این 
بخش های مختلف از جمله معادن هرات به  گونه ی غیرقانونی 
صورت می گیرد، اما این اداره به  تنهایی توان مقابله با آن  را ندارد 
و با مطرح کردن این مشکل در جلسه ی اداری والیت از پولیس 

خواسته است تا جلو برداشت غیرقانونی ریگ را بگیرد. 
ولسوالی انجیل در هرات به دلیل ساحه ی وسیع و نزدیکی آن 
به شهر، جایی است که بیش ترین میزان ریگ برداری غیرقانونی 

در آن صورت می گیرد. 
جعفر حسینی، مدیر خدمات تخنیکی و سکتوری این ولسوالی، 
می گوید که ریگ برداری شب هنگام و در مناطق دوردست انجام 
می شود، اما پولیس و نیروهای امنیتی اجازه  نمی دهند از بستر 

رودخانه ها ریگ برداشت شود. 

فساد  گسترده و دست های پشت  پرده 
نگران  زیست،  محیط  و  طبیعی  منابع  از  نظارت  شبکه ی 
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خانواده ای که هنوز رها نشدند
یک  اعضای  قبل  ماه  به هشت  نزدیک 
والیت  به  ایران  از  سفر  در  خانواده 
منطقه ی  نزدیکی های  از  هرات، 
محله ی  در  اقوام شان  زنده گی 
و  شدند  ربوده  سکینه«  »عمه 
دست  در  آن ها  از  خبری  هنوز  تا 

نیست.
وابسته گان این خانواده ادعا می کنند 
که در چهار نوبت و در بازه های زمانی 
مختلف و به آدرس های متفاوت به آدم رباها بیش از سه میلیون 
و ۲۰۰ هزار افغانی پول پرداخته اند، اما حتا یک سرنخ از محل 
می گویند  آنان  نیست.  دست  در  خانواده  این  اعضای  اختفای 
که برای حل مشکل حتا دست به دامان طالبان در ولسوالی 
»غوریان« هرات شده بودند، ولی اعضای این گروه هم نتوانستند 

آن ها را نجات دهند. 
در سوی دیگر دفتر والی هرات به نقل از ریاست امنیت ملی 
پرونده ی  پیچیده گی های  وجود  با  که  کرده  اعالم  والیت  این 
ربایش این خانواده، تا کنون سه نفر در پیوند به قضیه بازداشت 
شده اند اما زمان بیش تری برای یافتن مکان اصلی ربوده  شده ها 
نیاز است. اما وابسته گان خانواده ی افراد ربوده شده که چند بار 
دروازه های ارگ ریاست جمهوری و معاونان ریاست جمهوری را 

کوبیده اند، دولت را به ناکارایی و ضعف متهم می کنند. 

سفری بی سرانجام
کلید  زمانی  زاهدی  نفری  چهار  خانواده ی  ربودن  داستان 
می خورد که آنان بعد از ۲۵ سال زنده گی در ایران، برای دیدار 
وابسته گان شان به هرات سفر می کنند. در این سفر حسین بخش 
زاهدی، پدر و کنیشا زاهدی مادر خانواده همراه با دو فرزندشان 
معصومه زاهدی ۱7 ساله و محمد جواد زاهدی ۲۵ ساله  همراه 

هم بودند.
این  دیگر  فرزند  شاید سه  است،  داده  رخ  آن چه  به  توجه  با   
خانواده که چند سال قبل به کشورهای فنلند و سویدن پناهنده 
خطر  از  ماندن  امان  در  برای  بیش تری  شانس  بودند،  شده 

آدم ربایی داشتند. 
فاطمه، خواهر حسین بخش زاهدی که در هرات زنده گی می کند، 
روزی را به یاد دارد که برادرش همراه با سه عضو خانواده  از 
نقطه ی مرزی بین افغانستان و ایران در شهرک اسالم قلعه به وی 
تماس گرفته بود. وی می گوید که ارتباط تلفنی او با برادرش تا 
نزدیکی های ترمینال مسافربری در محل »عمه سکینه« بر قرار 

بود، اما پس از آن تلفن برادرش خاموش شد. 
ترمینال  به  برادرش  خانواده ی  استقبال  برای  که  فاطمه 
مسافربری در محله ی عمه سکینه رفته بود، پس از ساعت ها 
انتظار با چشم گریان به خانه برگشت و اندوهی گنگ و نا معلوم 
وجودش را در بر گرفته بود. خواهر حسین بخش می گوید که 
برای دو روز تمام هتل ها و مراکز درمانی بین شاهراه هرات-

اسالم قلعه و داخل شهرک اسالم قلعه را گشتند، اما خبری از 
برادر و خانواده اش به دست نیامد.

روزنامه ی  به  زاهدی  خانواده ی  وابسته گان  از  برومند،  صفر 
۸صبح می گوید که پس از دست کم ۴۸ ساعت از مفقود شدن 
خانواده ی زاهدی، آنان امنیت ملی و فرماندهی پولیس را در 
ربوده شده  خانواده ی  این  اعضای  پرونده ی  و  گذاشتند  جریان 
در اداره های نیروهای امنیتی باز شد. آقای برومند می افزاید که 
پس از دو روز، رباینده گان با تماس تلفنی در نخستین نوبت از 
وابسته گان خانواده ی زاهدی درخواست یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
افغانی کرده بودند و اعضای این خانواده با سرهم کردن پول، 
مجبور شدند آن مبلغ را شبانه به منطقه ی »تیرپل« در مسیر 

شاهراه هرات-اسالم قلعه برده و تحویل آدم رباها دهند.
از  زاهدی  خانواده ی  پول،  مقدار  این  پرداخت  با  بود  قرار 
از  نهایت پس  در  رباینده گان  اما  یابند،  نجات  آدم رباها  چنگ 
تحویل گیری پول، تصمیم خود را عوض کرده بودند و خبری از 

آزادی اختطاف شده ها نشد.

وساطت مشکوک!
از چند هفته  وابسته گان خانواده ی زاهدی می گویند که پس 
بند  در  اکنون  هم  فرد  این   - مستعار  اسم  محمد،  سر و کله ی 
با  پادرمیانی  برای  آنان  از  و  شد  پیدا   - است  ملی  امنیت 
رباینده گان درخواست ۵۰۰ هزار افغانی کرده بود. اقارب نزدیک 
خانواده ی زاهدی هم با قبول این ادعا، حاضر شدند ۴۵۰ هزار 
افغانی به وی بدهند، اما حتا پرداخت این مقدار پول هم گره 

مشکل را باز نکرد. 
بر  عالوه  محمد  که  می گوید  حسین بخش،  خواهر  فاطمه، 
دریافت پول از وابسته گان خانواده ی زاهدی در هرات، از طریق 
در  که  پسران حسین بخش صفری  از  هم زمان  خویشاوندانش 

اروپا زنده گی می کنند، ۲۱ هزار یورو طلب کرده بود تا در روند 
آزادی خانواده ی زاهدی سرعت ببخشد. فاطمه ادامه می دهد که 
پول های طلب شده از سوی محمد هم به شماره حساب بانکی 
از  نهایت پول  او می افزاید که در  واریز شد.  ایران  خانمش در 

دست رفت و نیروهای امنیتی محمد را بازداشت کردند.

پادرمیانی بی فایده ی طالبان
نزدیکان خانواده ی ربوده شده می گویند که برای نجات اعضای 
خانواده ی زاهدی بارها به کابل رفته و دروازه های ارگ ریاست 

جمهوری و معاونان ریاست جمهوری را زده اند، اما افاقه نکرد.
فاطمه، خواهر حسین بخش زاهدی، می گوید که پس از ناامیدی 
از نیروهای امنیتی و دولت، همراه با شوهرش نزد طالبان رفت تا 
بلکه خبری از اعضای خانواده ی برادرش دریابد. او می افزاید که 
برای دیدار با یک فرمانده طالبان به یکی از روستاهای ولسوالی 
غوریان رفت، اما حتا همین دیدار هم تأثیر نکرد و خبری از برادر 

و خانواده اش به دست نیامد.
آنان دولت را به کم کاری و تساهل در این زمینه متهم می کنند 
و از محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور، خواهان پی گیری 

جدی پرونده ی این قضیه هستند. 

طالبان نباید پادرمیانی می کردند
جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، اما گره مشکل را در برخورد 
»غیر حرفه ای« وابسته گان خانواده ی زاهدی می بیند. آقای فرهاد 
وابسته گان  کردن  مراجعه   که  می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  به 
پیچیده گی های  که  شد  سبب  طالبان،  به  زاهدی  خانواده ی 
پرونده بیش تر شود، اما با آن هم نیروهای امنیت ملی توانستند 

در پیوند به این قضیه سه نفر را تا کنون بازداشت کنند. 
ردیابی  برای  تحقیقات  که  می افزاید  هرات  والی  سخنگوی 
عامالن این پرونده جریان دارد و یک تیم تحقیقی برای ردیابی 
که  می کند  تأکید  دولتی  مقام  این  می کند.  کار  رباینده گان 
گزارش های مختلف ریاست امنیت ملی نشان داده که از آغاز 
سال جاری تا کنون بیش از ۴۵ نفر به ظن آدم ربایی از مناطق 

مختلف شهر بازداشت شده اند. 
فرماندهی پولیس هرات نیز گزارش داده که از آغاز سال جاری 
شده  ثبت  امنیتی  مرکز  این  در  آدم ربایی  مورد  سه  کنون  تا 
است.  عبداالحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، به 
روزنامه ۸صبح می گوید که از این میان تا کنون سه نفر که در 
مورد جداگانه ربوده شده بودند، آزاد شده و در پیوند به آن شش 
نفر به ظن آدم ربایی بازداشت شده اند. آقای ولی زاده می افزاید 
که فعاًل فقط یک مورد آدم ربایی که شامل دو تن اختطاف شده 
هستند، نزد آدم رباها قرار دارند و پولیس برای رهایی آنان تالش 

می کند. 

دولت سرعت عمل نشان دهد
باور  این  به  هرات  در  مردمی-مدنی  فعاالن  اما  این ها  تمام  با 
اند که دولت و نیروهای امنیتی سوای تالش های وابسته گان 
افراد ربوده شده، باید به قضایای آدم ربایی به گونه ی جدی تر 

عمل کنند. 
آگاهان  از  و  متخصصان  شورای  رییس  شهیر،  محمد رفیق 
سیاسی، به این نظر است که اگر دولت در رهایی افراد ربوده 
شده کم کاری نشان دهد، وجهه  اش نزد مردم خدشه دار خواهد 

شد. 
سید اشرف سادات، از فعاالن مدنی در هرات، هم به این نظر است 
که ناتوانی نیروهای کشفی در برخورد با قضیه های آدم ربایی، 
نگاه  از  ببیند.  آسیب  دولت  اجتماعی  که وجهه ی  سبب شده 
شهروندان  مدنی  تأمین حقوق  برای  باید  دولت  سادات،  آقای 
با استفاده از روش های گوناگون از جمله مذاکرات غیر مستقیم 
و با پا درمیانی بزرگان و موی سفیدان محل برای رهایی ربوده  

شده ها اقدام کند. 

معضل اجتماعی اختطاف
نام والیت هرات از سال ها به این طرف با نام اختطاف گره خورده 
است. دیده شده که بارها افراد مختلف از سوی افراد ناشناس 
ربوده شده و پس از مدتی با شانس بسیار کم آزاد شده اند. در 
بیش تر موارد رباینده گان با وجود دریافت پول، ربوده  شده ها را 

به قتل رسانده اند.
مخالفت های  گاهی  که  است  این  بر  امور  آگاهان  باور عمومی 
سیاسی، خصومت های خانواده گی و حتا بیش تر از آن دخالت 
استخبارات کشورهای منطقه ای برای نشان دادن نبود امنیت و 
به چالش کشیدن توان نیروهای امنیتی افغانستان، اختطاف را 
رقم می زند. از دید آگاهان امور نیاز است که رهبری نیروهای 
در خنثاسازی  مناسب سعی  فرصت های  از  استفاده  با  کشفی 

برنامه هایی مثل این داشته باشند.
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محمدحسین نیک خواه 

سیداشرف  است.  زورمندان  سوی  از  معادن  شدن  حیف و میل 
۸صبح  روزنامه ی  به  هرات،  در  شبکه  این  نماینده  سادات، 
می گوید که حلقه های مافیایی، زورمندان محلی، اربابان روستاها 
و افرادی که با مقام های بلند رتبه ی حکومتی و چهره های بانفوذ 

سیاسی پیوند دارند، در برداشت غیرقانونی ریگ دست دارند. 
بخش   با  ریگ /جغل  معادن  قرارداد  سادات،  آقای  گفته ی  به  
خصوصی نزدیک به دو سال می شود که از سوی وزارت معادن و 
پترولیم در هرات لغو شده و برداشت غیرقانونی افزون بر تخریب 
محیط زیست، سبب حیف و میل میلیون ها افغانی عواید حکومت 

شده است. 
نماینده شبکه  نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست اضافه 
می کند که کنش گران مدنی تا کنون بارها به خاطر این مسأله 
دادخواهی کرده اند، اما مقام های ریاست معادن هرات گفته اند 

که پولیس باید از برداشت غیرقانونی ریگ پیش گیری کند. 
هریرود-  دریایی  حوزه ی  عمومی  رییس  جوینی،  نجیب اهلل 
رودخانه ها  بستر  از  برداشت ریگ  مرغاب، هشدار می دهد که 
غیرقانونی و نگران کننده است و از مناطق نزدیک آب های روان 
هم باید پس از قرارداد وزارت معادن و پترولیم با تأیید این نهاد 

ریگ برداری صورت بگیرد. 
 پولیس هرات اما واکنش خاص خودش را نسبت به موضوع 
دارد. سیدعثمان محبوبی، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات، 
می گوید که والی هرات سه روز پیش در مکتوبی از فرماندهی 
پولیس خواسته است تا جلو ریگ برداری غیرقانونی از مناطق 
مختلف ولسوالی انجیل را بگیرد. این مقام امنیتی تأکید می کند 
زورمندان  از سوی  منابع طبیعی  نمی دهد  اجازه  پولیس  که  
حیف و میل شود و ادعاها در مورد اخاذی و پرداخت رشوت به 

پاسگاه های امنیتی پولیس را نیز رد می کند. 

نگرانی از تخریب شاهراه ها
کاربران  میان  اجتماعی  شبکه های  در  عکس هایی  تازه گی  به  
پایه های  تخریب  نشان گر  که  می شود  دست  به  دست 
»پشتون پل« مهم ترین پل  کانکریتی هرات در اثر ریگ برداری 
است. این پل در مسیر شاهراه هرات-قندهار و داخل شهر بر 

فراز دریای هریرود اعمار شده است. 
سیدعبداهلل حمایت، رییس حفظ و مراقبت سرک های هرات، در 
گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح تأکید می کند که برداشت بیش  از 
حد و غیرقانونی ریگ های روان از بستر رودخانه ها سبب افزایش 
شدت سیالب ها شده و  چندی پیش سیالب بخشی از شاهراه 

هرات - تورغندی را تخریب کرد.
نزدیک  از  غیرقانونی  ریگ برداری  حمایت،  آقای  گفته ی  به  
پشتون پل، به پایه های کانکریتی این پل آسیب رسانده و هرچند 
این مسأله در کوتاه مدت نگران کننده نیست، اما در دراز مدت 

می تواند باعث تخریب مهم ترین پل  هرات شود. 
هندوستان  حکومت  سوی  از  پیش  سال  چند  پشتون پل 
ساخته شد و در میسر شاهراه هرات - کابل، شهرک صنعتی، 
میدان هوایی، سرک کمربندی »بای پاس«، پمپ استیشن خط 
چند  و  خواف   - هرات  آهن  خط  ایستگاه  تاپی،  گاز  لوله ی 

ولسوالی هرات قرار گرفته است.
از این پل روزانه هزاران موتر سبک و سنگین رفت و آمد می کنند 

و تخریب آن برای هراتیان بسیار نگران کننده است. 
با این وجود مقام های محلی هرات تأکید می کنند که هیأتی 
تا  شده  موظف  پل  این  آسیب دیده  بخش های  بررسی  برای 
چند  سیالب  شدن  جاری  از  ناشی  آسیب  که  کند  مشخص 
ماه پیش و ریگ برداری های غیرقانونی چقدر است. دیده شود 
که هیأت بررسی کننده به کجا می رسد و آیا اقدام فوری برای 

برطرفی مشکل صورت خواهد گرفت یا خیر.

سیدحسن حسینی

چشم طمع زورمندان به ریگ بستر 
رودخانه  ها و کوه پایه های هرات



کشتارها،  قصه ها،  حکایت ها،  بارها 
ماین های  قربانی های  و  دزدی ها 
کنار جاده ی شاهراه کابل - هرات 
را شنیده بودم و حتا در تازه ترین 
مورد در نهم اسد، گزارش کشته و 
زخمی شدن باالتر از ۵۰ تن به شمول 
زنان و کودکان در اثر برخورد اتوبوس 

با ماین کنار جاده ای در این مسیر را نوشته بودم.
و  محلی  خبرنگاران  از  فکرت  عنایت  و  ابراهیمی  نجیب اهلل 
در  نیز  هرات  ژورنالیسم  دانشکده  چهارم  سال  دانشجویان 
این  به  پا  مستقیماً  بار  این  اما  بودند.  جان باخته گان  میان 
مسیر گذاشته و با گوشت و استخوان خطرات را پشت سر 
گذاشتیم. مانند صدها مسافر دیگر که صبح زود تصمیم رفتن 
از کابل به هرات را داشتم، حس رفتن به خط نخست نبرد و 
مرگ تمام عیار در ذهنم خطور می کرد. هر لحظه زیگنالی به 
سرم می زد که می توانم به هرات برسم یا طعمه ی رویدادهایی 
افتادن به چنگ گروه طالبان، قربانی ماین های کنار  چون: 
جاده ای، تصادم موترهای مسافربری و... خواهم شد. حدود 
یک بجه ی شب تاکسی گرفتم تا خود را به ساحه ی کمپنی 
شهر کابل که شرکت های ترانسپورتی زمینی مسافران را به 

سمت هرات می برند، برساند.
از وجود  زمانی  است که هیچ  مکانی  تنها  ساحه ی کمپنی 
ناوقت شب  تا  نیز  نیست. حتا دست فروشان  ترافیک خالی 
برخالف دیگر نقاط شهر کابل، در این منطقه کار می کنند. 
بازار گداها که در میان آنان زنان، مردان و کودکان می باشند 
بار  اولین  برای  که  من  مانند  افرادی  است.  گرم  بسیار  نیز 
در یک مسیر پر خوف وخطر قدم می گذارند، به دلیل حس 
ترس ناکی هم که برایم رخ داده بود، به این گداها پول دادیم، 
تا با هم چون اعمال، دل خود را تسکین دهیم. نزدیکی های 
سحر، سوار موتری از بس های مسافربری یکی از شرکت های 
درواسی  رو  -بدون  من  شدم.  هرات  مقصد  به  خصوصی 
را  هواپیما  تکت  خرید  یا  و  پرداخت  توانایی  می نویسم- 
نداشتم و مجبور بودم ریسک کنم و پا به مسیری بگذارم که 
برای خیلی ها به »مسیر مرگ« مشهور شده است. اتوبوس ها 
یکی پشت سر هم حرکت کردند. نام شرکت های مسافربری 
در شیشه های پیش رو و عقب اتوبوس ها نوشته شده است. 
از هم  از این شرکت ها تالش می کردند  اتوبوس ها هر یکی 
تصادم ها  مهم  عامالن  از  که  موضوعی  گیرند.  دیگر سبقت 

شمرده می شود.
در یکی از قسمت های والیت میدان وردک، اتوبوسی که من 
از  در آن بودم، سرک را گذاشته و به خاطر پیشی گرفتن 
گرفت.  هم  سبقت  و  کرد  بی راهه حرکت  به  دیگر  اتوبوس 
ماین  با  برخورد  و گزارش های  اما من که نصف جان شدم 
کنار جاده ی و تصادم اتوبوس ها را که قباًل کار کرده بودم، 
یکی پشت سر هم در ذهنم تازه می شد. وقتی از شهر غزنی 
امنیتی  نیروهای  وجود  آهسته آهسته  شدیم،  دورتر  کمی 
گروه  اعضای  که  شدم  متوجه  ناگهان  و  شد  کم  جاده  از 

قسیم جوینده

انتخابات ریاست جمهوری 
در تونس برگزار شد

از  پس  تونس  جمهوری  ریاست  انتخابات  دومین 
زین العابدین بن  علی، دیکتاتور سابق این کشور، روز 

یک شنبه، ۲۴ سنبله، آغاز شد.
ریاست  انتخابات  دور جدید  در  رادیوفردا،  گزارش  به 
جمهوری، ۲۶ نامزد رقابت می کنند و برای پیروزی نیاز 

به کسب حداقل ۵۰ درصد رأی مردم دارند.
در میان نامزدها، نام یوسف جاهد، نخست وزیر تونس، 

نیز دیده می شود.
هفت میلیون نفر باالی ۱۸ سال در تونس واجد حق 

رأی هستند.
بعد از اعتراضات مردمی و سرنگونی دولت زین العابدین 
بن  علی در سال ۲۰۱۱، اولین دور انتخابات آزاد تونس 
در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و باجی قائد سبسی برنده 
انتخابات گردید. وی در جوالی سال جاری در سن ۹۲ 
ساله گی درگذشت و تاکنون بر اساس قانون اساسی، 
رییس مجلس به صورت موقت اداره کشور را در دست 

دارد.
برگزار می شود  پنج سال یک  بار  تونس هر  انتخابات 
به دست آورد،  را  آرا  اکثریت  نتوانست  نامزدی  اگر  و 

انتخابات به دور دوم کشیده می شود.
قرار است انتخابات پارلمانی این کشور نیز ماه آینده 

برگزار شود.
برگزاری سه مناظره  تلویزیونی برای اولین بار، یکی از 
ویژه گی های تازه انتخابات در کشوری است که تا پیش 
اساس  بر  داشت.  تشریفاتی  جنبه  بن  علی  از سقوط 
گزارش ها، نزدیک به سه میلیون نفر هر کدام از این 

مناظره ها را تماشا کرده اند.
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باید از هفت خوان رستم گذشت

طالبان با سالح های سبک و سنگین در کناره جاده ها آزادانه 
گشت وگذار می کنند. در مربوطات ولسوالی شاه جوی والیت 
زابل، اتوبوس توسط این گروه متوقف شد و یک طالب آمد 
از چشمش گذراند  را یکی پی هم  اتوبوس مسافران  داخل 
و گفت: »کسی به عسکر مرمی و غذا نداده؟« هیچ فردی 
و  خطرناک  تصادم های  آمار  بودن  بلند  کنار  در  نزد.  حرف 
بی احتیاطی راننده گان، وجود طالبان، افراد وابسته به گروه 
داعش و دزدان و راه زنان، چالشی دیگری است که زنده گی 
عادی هر مسافری را بر هم می زند و هر از گاهی منتظر وقوع 

حادثه ای می باشند.
جنگ جویان طالب به بهانه این که کارمندان دولت را دنبال 
انداختن  بند  با  و  می آیند  جاده  به  گاهی  از  هر  می کنند، 
را  فردی  هر  آن ها  می کنند.  تالشی  را  مسافران  شاهراه، 
هم  یا  و  باشد  داشته  مؤسسات  یا  دولتی  اسناد  نزدش  که 
هر فردی را که به نظرشان مشکوک بخورد، از موتر پایین 
کرده و با خود می برند. افرادی که ظاهراً آراسته و لباس های 
منظم داشته باشند، بیش تر در معرض تهدید اند؛ هر چند 
این مسیر  لباس های کهنه در  با  بسیاری ها تالش می کنند 
مسافرت کنند. آن چه من در این سفرم به هرات یافتم، ترس 
مردم از احتمال سقوط به کام مرگ، خیلی به جا است. رقابت 
ناسالم شرکت های ترانسپورتی و مصرف کردن چرس توسط 
هر  می دهد  احتمال  که  است  دیگری  دالیل  از  راننده گان، 
لحظه مسافران را به کام مرگ بکشاند. یکی از مسافران که 
در کنارم نشسته بود، گفت که چند سال است در این مسیر 
خاطر  به  راننده گان  که  می کند  یادآوری  او  دارد.  رفت وآمد 
گرفتن پنج هزار افغانی جایزه، از هم دیگر سبقت می گیرند 
برسند، سالمت  به مقصد  زودتر  دقیقه  این که چند  برای  و 
به  مسافران را در خطر می اندازند. نزدیکی های چاشت روز 
قندهار رسیدیم. در چند دقیقه ی کوتاه که مسافران قندهار 
باال/پایین شدند، دو مورد توجهم را جلب کرد. یکی این که 
گذشته،  رییس جمهوران  و  پادشاهان  عکس های  کنار  در 
مانند احمدشاه ابدالی حامد کرزی، و...، هیچ عکسی از آقای 
غنی وجود نداشت. دیگر این که در این چند دقیقه دو نفر 
به کودکان خرد قطره می دادند. این که آنان چگونه دوره ی 
را سنجش خواهند کرد،  اطفال مسافر  به  معین قطره دهی 
گیج کننده بود. من که هنوز منتظر چای صبحگاهی بودم، از 
قندهار هم گذشتیم و حتا برای نان ظهر هم متوقف نکرد. 
بعضی ها با خود مواد خوراکی داشتند و می خوردند، بعضی 
دیگر که مانند من اولین مسافرت زمینی اش بود، تنها نگاه 
ولسوالی های  از  یکی  در  بجه  دو  ساعت  حدود  می کردیم. 
هلمند برای نماز متوقف کرد و با استفاده از فرصت، توانستم 

مقداری آب و کیک برایم بگیرم.
دمای داخل موتر به دلیل مجهز نبودن سیستم تخلیه ی هوا، 
بر  بود.  گردیده  بدل  عیار  تمام  جهنم  به  و  بود  گرم  بسیار 
عالوه ی آن، بوی بد پاها و بدن افراد زنده گی را سرم سخت تر 
کرده بود. مخصوصاً شخصی که همراهش در یک چوکی بودم، 
گاهی نسوار می زد، گاهی در راهرو اتوبوس خواب می کرد و 

بعدش دوباره با لباس های چرکین و بوی آزاردهنده اش در 
کنارم قرار می گرفت.

از همه بدتر، وقتی کفش هایش را از پایش کشید از زنده گی 
مسافران  از  دیگر  یکی  دعوا.  به  کردم  شروع  شدم.  سیر 
دوباره  شد  مجبور  بعدش  و  کرد  تأیید  مرا  حرف های 
کفش هایش را بپوشد. همه چیز غیرقابل تحمل بود، اما با این 
وصف، روزانه هزاران نفر که در مسیرها رفت وآمد دارند، ناچار 

اند این وضعیت را تحمل کنند.
مشکل دیگر سفر در این مسیر، تخریب جاده توسط ماین ها 

و رفت وآمد موترهای سنگین است.
بخش زیادی شاهراه کابل - هرات، به دلیل انفجار ماین ها 
در هر چند صد متری خراب شده و بخش های دیگر هم به 
علت رفت وآمد موترهای سنگین وزن از بین رفته است. این 
به  بیش تر می سازد.  را  تصادفات جاده ای  احتمال  خرابی ها، 
ویژه برای راننده گانی که به دالیل مختلف اگر لحظه ای غافل 
از خرابی جاده شوند، راندن موتر به سوی مرگ است. حدود 
۱7 ساعت سفر، در دمای گرم، در میان بوی خسته کننده 
با  برخورد  گروگان گیری،  ترس  سایه ی  در  و  موتر  داخل 
دست  به  کشته شدن  یا  و  افتادن  جاده ای،  کنار  ماین های 
طالبان، مستقیماً به سمت مرگ در حرکت هستیم. من که 
هنوز خیلی از سختی های زنده گی را به دوش کشیده ام، از 
کارهای شاق در دوران طفولیت گرفته تا برخورد تبعیض آمیز 
شماری استادان دانشگاه البیرونی. ممکن همه شان را از خاطر 
پاک کنم؛ اما نشانه های انفجار سرک، پل چک و پل هایی که 
هر کدام میلیون ها دالر هزینه ساخت آن ها شده است، هرگز 

از خاطرم نخواهد رفت.
در کنار جاده ها، بدنه ی تخریب شده موترهایی که به اثر انفجار 
را  آدم  استخوان  مغزمغز  و سوختانده شده اند،  گرفته  آتش 
می سوزاند. بازارک ها، ساختمان مکاتب و مساجد ویران شده 
که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
تخریب شده است، هر کدام قصه های تلخ جنگ در افغانستان 
را دارد. افرادی که به خاطر نبود کار و وضعیت بد اقتصادی، از 
سقف ساختمان های مخروبه ی مکاتب و پوسته های پولیس، 
حکایت  را  دردناک تری  روایت  می کردند،  جمع  آهن پاره 
تجربه  را  بسیاری مردم هم چون چشم دید  می کردند. شاید 
کرده باشند، که مردن در این مسیر چقدر ساده است. رسیدن 
به امنیت به یک آرزو بدل شده و هیچ امیدی برای افرادی 
که با آن ها هم سفر هستم وجود ندارد. در میان ما مسافران، 
ممکن است پولیس، طالب، کارمندان خدمات ملکی و یا مثل 
من خبرنگار نیز باشند. نزدیک غروب آفتاب به دروازه ی هرات 
از  یکی  کردند.  ایستاده  را  موتر  امنیتی  سرباز  دو  رسیدیم. 
آن ها در سه متری موتر ایستاده بود و یکی دیگر با کلینر/ 
کمک راننده، صندوقی که بکس ها و وسایل مسافران در آن 
بود را باز کردند. این سرباز یک لگد به یکی از دستکول ها زد 
و کلینر دروازه ی تول بکس را بسته کرد. زمانی که به سمت 
دروازه ی موتر آمد، مقدار پولی به دست سرباز داد و خود را 
در  آب  دروازه،  این  متری  چند  در  اتوبوس.  داخل  انداخت 
به  ترانسپورتی دیگر  اتوبوس یک شرکت  و  بود  روان  جوی 
نان  فرصت  ما  برای  اما  بود.  متوقف شده  نماز  انجام  خاطر 
خوردن که هیچ، حتا برای ادای نماز دیگر هم وقت داده نشد. 
وقتی که در هرات از موتر پیاده شدم و دستکول لباس هایم 
را برداشتم، یکی از مسافران گفت این وطن آباد نمی شود. 
گفتم چطور؟ گفت من که در فالن نقطه ی کابل وظیفه دارم، 
سالح های آن طالب به مراتب قوی تر از سالح های ما بود. در 
نهایت در سفر به این شاهراه، اکثراً نمی دانند که کی پولیس 
و  آمده  تو  امنیت  تامین  برای  کسی  چه  طالب.  کی  است، 
کدام کس در پی بریدن سر از بدنت است. مسیری که همه 
با حرکت موتر دعا می کنند و با دادن پول و مواد خوراکه به 
گداها در ایستگاه ها، خود را به خداوند می سپارند. یک چالش 
دیگر این است که، مسیر ۱7 ساعتی را تنها یک راننده طی 
می کند. این موضوع باعث می گردد که راننده خسته شود، 
خواب گیرد و یا هم احتمال دارد اختالالت صحی پیدا کند. 
در هر صورتش کسی نیست که به داد مسافران برسد. حاال 
فرض کن کشور همسایه ی ما مسیر تهران - مشهد را که 
بسیار کوتاه تر نسبت به کابل - هرات است، با دو و بعضاً سه 

راننده طی می کند.
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