
میک به قطع کمک های مالی 
امریکا به این نهاد واکنش نشان داد پرونده های فساد چند 

مقام وزارت مخابرات به 
لوی سارنوالی فرستاده شد 

طالبان یک معلم را در غور کشتند

دیدار خلیل زاد با عمران خان درباره صلح افغانستان

در  ُخرد  پول  کمبود  از  انتقاد  با  شهروندان  از  شماری 
مقصر  زمینه  این  در  را  مرکزی  بانک  کشور،  بازارهای 
می دانند. آنان می گویند که پس از به آتش کشیده شدن 
به  توجه  عدم  و  مرکزی  بانک  توسط  مندرس  پول های 

جایگزینی آن، بازار با معضل کمبود پول خرد...

اگر  است؟  چگونه  امروز  افغانستان  در  ادبیات  وضعیت 
چنین پرسشی مطرح باشد، پاسخ نیاز به توضیح فراوان 
دارد و خود پاسخ یعنی تولید ادبیات، یعنی بحث جدی و 
کارشناسانه تر در مورد ادبیات، امری که شدن آن چندان 
مجالی ندارد. در جامعه ای که همه درگیر مسایل دیگرند، 
ادبیات اولویت نیست، تولید ادبی پیش روانه تر و به روز تر 
و  این روزها  به همین دلیل شاید  نیست.  ممکن  تقریباً 

سال ها کم تر کسی این پرسش...
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شماره 3197
سال یازدهم

سه شنبه
2 میزان 1398

24 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

بایومتریک اطمینان به شفافیت 
انتخابات را بیش تر کرده است

نسخه ی دوم حکومت مناظره ی دو زن؛ دو نسل، دو روایت 
وحدت ملی راه حل است

بانک مرکزی مصروف ترویج 
پول افغانی 

غم نان اگر بگذارد
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و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته  کابل:  ۸صبح، 
ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک، نسبت به نشر 
اعالمیه وزارت خارجه امریکا و قطع کمک مالی این 

کشور به میک واکنش نشان داد.
که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  امریکا  خارجه  وزارت 
با کمیته مستقل مشترک  را  مالی خود  کمک های 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تا پایان امسال 
میالدی قطع خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا دلیل 
این اقدام را عدم توانایی میک برای تبدیل شدن به 
یک همکار خوب با امریکا در راستای مبارزه با فساد 

در افغانستان خوانده است.
همه گانی  نشر  از  کرد  اعالم  این که  ضمن  میک 
اعالمیه وزارت خارجه امریکا شگفت زده شده، گفته 
ارزیابی  و  نظارت  است که کمیته مستقل مشترک 
بلکه متعهد  اداری یک نهاد دولتی نیست،  با فساد 
برنامه   و  دولتی  ادارات  در  فساد  از  پیش گیری  به 
کمک های بین المللی است. این نهاد هم چنان از قطع 
کمک های امریکا ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که 

در پی تمویل گران بین المللی جدید است.
با  ارزیابی مبارزه  و  نظارت  کمیته مستقل مشترک 
اداره  که  است  داده  توضیح  هم چنان  اداری  فساد 
توسعه بین المللی امریکا )USAID( و اداره توسعه 
بین المللی بریتانیا )DFID( در ۲۸ آگست امسال در 
نشست خصوصی اعالم کردند که از آغاز سال ۲۰۲۰ 
عنوان  به  تمویل،  دوره های  طبیعی  پایان  دلیل  به 

منبع اصلی تمویل باشند.
میک از ادامه کار به عنوان نهاد مستقل خبر داده و 
گفته است که باور دارد مبارزه با فساد و تأمین صلح 

در افغانستان بیش تر از یک دیگر اولویت ندارد.
طبق معلومات میک، در سال های پسین، نهادهای 
دولتی افغانستان بیش از ۵۰۰ سفارش این نهاد را در 
بخش های مهم خدمات عامه مانند آموزش، صحت، 
حاکمیت قانون، تولید برق و دیگر سکتورها تطبیق 

کرده اند و این روند ادامه دارد.

تکنولوژی  و  مخابرات  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
این  مقام  چند  فساد  پرونده های  معلوماتی 
وزارت را برای بررسی به لوی سارنوالی فرستاده 

است.
وزارت  مطبوعاتی  مشاور  نوابی،  شیرشاه 
مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز دوشنبه، 
یکم میزان، در یک نشست خبری اعالم کرد 
که این وزارت پس از بررسی هایش دو پرونده 
از  برخی  در  تذویر  و  جعل  فساد،  به  مربوط 
تعقیب  برای  را  مخابرات  وزارت  پروژه های 
عدلی و قضایی به لوی سارنوالی فرستاده است.

که  نخست  پرونده  در  داد  ادامه  نوابی  آقای 
می شود،  »نکسا۲«  انترنتی  پروژه  مربوط 
افرادی در سطح رییسان این وزارت به فساد، 
جعل و تزویر متهم شده اند. او از این افراد نام 
نبرد. به گفته او، هزینه این پروژه ۱۵ میلیون 
در  نوابی،  گفته های  طبق  است.  بوده  افغانی 
حضور  بدون  شرکت  یک  آفرگشایی  زمان 
شرکت های دیگر برنده اعالم شده و در اوراق 

نرخ گیری نیز دست کاری شده است.
مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی 
در  دوم  پرونده  که  گفت  هم چنان  معلوماتی 
شرکت  سیمکارت  هزار   ۲۰ ورود  به  رابطه 
سالم به صورت غیرقانونی به بازار بوده است. 
به گفته او، از ورود ۲۰ هزار سیمکارت سالم 
به بازار به جلوگیری شده است و افراد دخیل 
در این قضیه برای رسیده گی عدلی و قضایی 

به لوی سارنوالی معرفی شده اند.
براساس  تا  خواست  لوی سارنوالی  از  او 
مورد  در  را  بررسی های خود  و شواهد  اسناد 
و  مخابرات  وزارت  سوی  از  که  پرونده هایی 
تکنولوژی معلوماتی فرستاده شده است، آغاز 
کند و افراد دخیل در فساد را به پنجه قانون 

بسپارد.

نخست وزیر  عمران خان،  کابل:  ۸صبح، 
در  اشتراک  برای  که  پاکستان، 
سازمان  عمومی  مجمع  هفتادو چهارمین 
ملل متحد به امریکا رفته است، روز گذشته 
با زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در 
امور صلح افغانستان، دیدار و گفت وگو کرد.

رسانه های پاکستانی به نقل از شاه محمود 
گزارش  پاکستان،  خارجه  وزیر  قریشی، 
در  عمران خان  به  خلیل زاد  که  کرده اند 
با  صلح  مذاکرات  در  پیش رفت  مورد 
انتظارات  و  مذاکرات  این  ماهیت  طالبان، 
است.  داده  معلومات  آینده،  اقدامات  و 
در  هم چنان  خلیل زاد  قریشی،  گفته  به 
مورد سیاست کلی امریکا در این مورد با 

عمران خان بحث و گفت وگو کرده است.
از پاکستان به عنوان حامی گروه طالبان 
به  کابل  را  اتهام  این  بارها  می شود.  یاد 
آدرس اسالم آباد نشانه رفته است. مقام ها 
که  گفته اند  صراحت  به  بارها  کابل  در 
صلح در افغانستان بدون همکاری صادقانه 

پاکستان ناممکن است.
که  می شود  انجام  حالی  در  دیدار  این 

در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
در  معلم  غور می گویند که یک  والیت 
ولسوالی دولینه این والیت توسط گروه 

طالبان کشته شده است.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، 
روزنامه ۸صبح گفت که  با  در صحبت 
سی ویکم  یک شنبه،  روز  رویداد  این 

است  پیوسته  وقوع  به  زمانی  سنبله، 
برای  دولینه  ولسوالی  در  معلم  این  که 
در  مکتب  سوی  به  وظیفه  اجرای 
خطیبی،  معلومات  طبق  بود.  حرکت 
این معلم در مکتب »برنجی« در شرق 
به  برنجی  روستای  در  دولینه  ولسوالی 

دانش آموزان تدریس می کرد.

مذاکرات میان امریکا و گروه طالبان پس 
از نُه دور متوقف شده است و هر دو طرف 
سخن  یک دیگر  علیه  جنگ  تشدید  از 

می گویند.
در  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد   
گروه  با  مذاکرات  سنبله،  ماه  شانزدهم 
طالبان را متوقف کرد. او هم چنان برنامه 
محرمانه دیدارش با رییس جمهور غنی و 
رهبران طالبان را لغو کرد. دلیل این اقدام، 
حمله موتر بمب گذاری شده در کابل اعالم 
شد که در آن یک سرباز امریکایی و ۱۱ 

غیرنظامی کشته شدند.
در حال حاضر تمام تالش های مرتبط به 
صلح حکومت افغانستان نیز متوقف شده 

است.
به  مذاکرات،  توقف  از  پس  طالبان  گروه 
چند کشور از جمله چین، روسیه و ایران 
اعضای  توسط  این سفر  است.  سفر کرده 

دفتر قطر این گروه انجام می شود.
گروه  هیأت  از  میزبانی  افغانستان  دولت 
میان  روابط  و  اصول  خالف  را  طالبان 

کشورها می داند.

به نام خداوند کیهان آفرین، خداوند ذلت و منزلت، پرودگاری که تاریکی ظلمت را با ظهور فروغ دانش در پس کوه های آهنین 
نگون سار می دارد. بانو روال غنی،  همسر دکتر محمداشرف غنی کاندیدای ریاست جمهوری کشور را تن درست می خواهم.  

می دانم که شاید در این روزها و در کنار همسرتان، درگیر کمپین های انتخاباتی باشید. شکی وجود ندارد که در این 
کشمکش های انتخاباتی روح و تن جفت هم، گه گاهی ماللت هایی توأمان، حس ناامنی و نگرانی را تجربه می کنند. 
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بازار در معضل کمبود پول خُرد؛ 

مستندی در پیوند به 
کشتار کدرهای افغان 

توسط طالبان

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای روز رأی دهی در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو حدود ۳۹ هزار پایه دستگاه بایومتریک را برای شفافیت این 
انتخابات در نظر گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون، 
روز دوشنبه، یکم میزان، به روزنامه ۸صبح گفت که این شمار دستگاه بایومتریک 
همراه با سایر مواد انتخاباتی به مراکز والیات فرستاده شده و روند انتقال آن به 
ولسوالی ها در جریان است. او گفت که بیش از هزار محل رأی دهی در سراسر 

کشور تعیین شده است و برای هر محل یک پایه دستگاه...

کتاب هزاران جنایت؛ 

نامزدانی که کم تر از ۱۰ درصد رأی بیاورند 
جریمه می شوند

مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی با انتقاد از کم رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری می گویند با آن که امکانات الزم را 
در اختیار داشتند، اما مردم را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن چنانی که الزم بود، تشویق نکرده اند. مسووالن این کمیسیون هم چنان می افزایند 

نامزدانی که پس از زمان تعیین شده در تقویم انتخابات، از نامزدی شان انصراف داده اند نیز شامل این جریمه مالی هستند. 



ملی  امنیت  شورای 
دوشنبه،  روز  افغانستان 
کتاب  از  میزان،  یکم 
قتل  جنایت،  هزاران   «
سران  و  کدرها  عام 
بدست  افغانستان  قومی 
الی   2003 سال  از  طالبان 
به  کرد.  رونمایی   »2019
گفته مسووالن در شورای امنیت ملی، گروه طالبان 
پس از سال 2003 کدرها، نخبه گان، زنان و بزرگان 
بودند  اقوام و مذاهب  اتفاق  و  اتحاد  نقطه  قوم که 
را به شکل بی رحمانه به قتل رسانده اند. از این رو 
نماند  پنهان  این خشونت ها  این که  برای  نهاد  این 
را  آن   نشود،  فراموش  بعد  نسل  خاطره های  از  و 

مستند سازی کرده است.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  حقمل،  کبیر 
»هزاران  کتاب  رونمایی  محفل  در  افغانستان، 
افغانستان  قومی  و سران  عام کدرها  قتل  جنایت، 
بدست طالبان از سال 2003 الی 2019« در کابل 
گفت که شورای امنیت ملی به منظور همدردی با 
و خشونت  قتل  مورد  هزاران  قربانیان،  خانوادهای 
او گفت  است.  کرده  را مستندسازی  طالبان  گروه 
که گروه طالبان در دو دهه ی اخیر، مردم بی گناه، 
به  بی رحمانه  به شکل  را  قوم  بزرگان  و  نخبه گان 
قتل رسانده اند. هم چنان این گروه به تأسیسات و 
زیربناهای کشور زیان های زیادی رسانده است. به 
گفته او، طالبان در این دو دهه مکاتب، شفاخانه ها، 
سرک ها، پلچک ها و تأسیسات دولتی را انفجار داده 

و تخریب کرده اند. 
که  کرد  تصریح  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی 
بزرگان  هم چنان  و  نخبه  بی گناه،  افراد  از  شماری 
قوم که نقطه وصل اقوام و مذاهب در کشور بودند، 
در حمالت گروه طالبان جان های شان را از دست 
بزرگ  فاجعه  را  افراد  این  باختن  جان  او  داده اند. 
که  است  این  خطرناک  »فاجعه  گفت:  و  خواند 
گروه طالبان هزاران تن از مردم بی گناه را کشته اند 
مردم  کشتار  به  بی رحمانه  شکل  به  هم چنان  و 
بی گناه ادامه داده اند. در این دو دهه افرادی را به 
قتل رسانده اند که آن ها برای کشور کارهای موثر را 

انجام می دادند و می کردند.«
از این رو کبیر حقمل افزود که این نهاد برای مستند 
رسانده  چاپ  به  را  کتابی  خشونت ها،  این  کردن 
است که در آن نام  ، موقف، نوع کشته شدن و زمان 
وی،  به سخن  است.  ثبت شده  اشخاص  این  قتل 
شورای امنیت ملی افزون بر این کتاب، یک سایت 
را نیز طرح کرده  است که در آن به شکل آنالین، 
معلومات در مورد اشخاصی که قربانی  خشونت های 
گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی شده اند، 
زبان  به سه  این سایت  او گفت که  ثبت می شود. 
هم چنان  دارد.  نشرات  انگلیسی  و  پشتو  فارسی، 
کبیر حقمل یادآور شد که در این سایت در بخش 
معلومات، یک گزینه دیگر ایجاد کرده اند که برای 
ایجاد  را  این سهولت  و شهروندان کشور  خانوادها 
کرده است تا مشخصات قربانیان شان را در آن درج 

۸صبح، هرات: کارگاه آموزشی چگونه گی پوشش 
انتخابات برای روزنامه نگاران توسط کمیته مصونیت 
شد.  برگزار  کشور  سراسر  در  افغان،  خبرنگاران 
نخستین برنامه این نشست چندی پیش به منظور 
آموزش آموزگاران محلی در کابل برگزار شده بود. 
این  بودند،  دیده  آموزش  برنامه  این  در  که  کسانی 
والیت ها  همه ی  در  اخیر  روزهای  در  را  کارگاه ها 
برگزار کرده و آموخته های شان را با دیگر خبرنگاران 

در میان گذاشتند.
ریاست  انتخابات  برگزاری  به  دیگر  روز  سه  تنها 
کمیته  در  مسووالن  است.  مانده  باقی  جمهوری 
مصونیت می گویند که این کارگاه آموزشی به هدف 
رویکرد فعاالنه ی خبرنگاران و رسانه ها در پیوند به 

رویدادهای انتخاباتی برگزار شده است.
خبرنگاران،  مصونیت  مانند  مواردی  برنامه  این  در 
مهارت های  ارتقای  ژورنالیسم،  اساسی  ارزش های 
مسلکی خبرنگاران و رویکرد مسووالنه ی خبرنگاران 
داده شده  آموزش  به خبرنگاران  انتخابات  مورد  در 
مصونیت  کمیته  مسووالن  که  طوری  آن  است. 
گزارشگران  به  کارگاه ها  این  در  می دهند  معلومات 
بین المللی،  و  ملی  محلی،  رسانه های  میدانی 
چگونه گی پوشش انتخابات به لحاظ خبری آموزش 

داده شده است.
برگزار می شود که در چندین  برنامه در حالی  این 
راه  سر  زیادی  موانع  و  مشکالت  گذشته،  انتخابات 
کار خبرنگاری در روز انتخابات ایجاد شده بود؛ توقع 

کنند و مسووالن در این نهاد آن را به صورت رسمی 
به نشر برسانند.

نهاد  این  ادامه گفت که  هم چنان آقای حقمل در 
به منظور پنهان نماندن و فراموش نشدن جنایات 
گروه طالبان، به مستند سازی اش ادامه می دهد. او 
دولت  و  مردم  با  که  یا شخصی  و  گروه  هر  گفت 
افغانستان دشمنی می کند، باید تمامی کارهایی که 
کرده اند و مردم بی گناه را به قتل رسانده اند ثبت و 
مستندسازی شود تا فردا برای مردم ما این گروه ها با 
دروغ های شان شعار »وطن دوستی و مردم دوستی« 
سر ندهند. آقای حقمل یادآور شد که گروه طالبان 
اکنون نیز به این جنایات شان ادامه می دهند و مردم 
بی گناه را به گونه ی »بی رحمانه « به قتل می رسانند. 
او افزود که این نهاد مصمم است تا آمار قتل توسط 
این گروه را همه روزه و به شکل مسلسل جمع آوری 
کند و سپس در قالب کتاب و هم چنان به صورت 

آنالین به نشر برساند.
ملی،  امنیت  شورای  حقمل،  سخنگوی  کبیر 
در  را  نهاد  این  که  خواست  کشور  شهروندان  از 
تمامی  بتواند  نهاد  این  تا  کند  کمک  زمینه  این 
می شود/  انجام  گروه  این  توسط  که  خشونت هایی 
گفت،  او  کند.  مستندسازی  و  ثبت  را  است  شده 
و  روحیه  به  در حدی  طالبان  اکنون خشونت های 
افکار مردم آسیب رسانده است که مردم جرأت بیان 
حقایق را ندارند. به گفته آقای حقمل، با وجودی 
عضو  و  کیست  دشمن شان  که  می دانند  مردم   که 
خانواده  شان به دست کی کشته شده است، اما از 

گفتن و شریک ساختن این حقایق ابا می ورزند. 
آقای حقمل هر چند از تعداد قربانیان خشونت های 
گروه طالبان چیزی در دست نمی دهد، اما می گوید 
که هزاران تن از شهروندان کشور توسط این گروه 
به قتل رسیده اند. از این رو با مستند کردن این قتل 
و کشتار، می خواهند این گروه توسط نهادهای عدلی 
و قضایی محاکمه شود. او گفت: »ما می خواهیم که 
از عامالن این قتل ها پرسیده شود و مورد بازپرس 
قرار بگیرند. هم چنان می خواهیم که آن ها به سزای 

اعمال شان برسند.«
اقدام  این  مورد  بشر در  کمیسیون مستقل حقوق 
شورای امنیت اظهار نظر نمی  کند، اما می گوید که 
این کمیسیون نیز تمامی مسایل حقوق بشری را 

مسووالن برگزاری این برنامه آن است که خبرنگاران 
با آگاهی از قانون و معیارهای پذیرفته شده در مورد 
خبرنگاری از انتخابات، موانع پیش رو را به طور قانونی 

از سر راه بردارند. 
کمیته ی  والیتی  دفتر  مسوول  نظری،  همایون 
این  افغان در هرات و آموزگار  مصونیت خبرنگاران 
برنامه های  که  گفت  ۸صبح  روزنامه ی  به  کارگاه، 
آگاهی دهی از چگونه گی پوشش انتخابات در سراسر 
شده  داده  آموزش  والیت  این  خبرنگاران  به  کشور 

است. 
به گفته ی آقای نظری، اشتراک خبرنگاران در چنین 
موانع  کاهش  در  مهمی  نقش  می تواند  برنامه هایی 
داشته  خبرنگاران  برای  انتخابات  روز  در  احتمالی 

باشد.
پیش از این، صدیق اهلل توحیدی، مسوول دادخواهی 
کمیته ی مصونیت خبرنگاران افغان نیز گفته بود که 
خبرنگاران باید آماده گی کامل و الزم را در زمینه ی 
ملی  پروسه ی  جریان  از  رسانه ای  فرآورده ی  تولید 
چنین  برگزاری  نقش  وی  باشند.  داشته  انتخابات 

برنامه هایی را برای خبرنگاران حیاتی خوانده بود.
در همین حال، عبداهلل سلجوقی، خبرنگار محلی در 
هرات به روزنامه ی ۸صبح می گوید که اشتراک در 
برنامه ی چگونه گی پوشش انتخابات توانسته به وی 
کمک کند تا با استفاده از راهکارها و رهنمودهای 
آقای  نگاه کند.  انتخابات  به پروسه ی  بهتر  مسلکی 
سلجوقی تاکید می کند که این برنامه حتا فرصتی 

بررسی و مستند سازی می کند. عبدالشکور مشکور 
گفت که این کمیسیون کوشش می کند تا به صورت 
همه  جانبه از قتل و کشتار مردم ملکی و نظامی آمار 

و ارقام جمع آوری و نشر کند. 
قربانیان  خانواده های  از  شماری  حال  همین  در 
طالبان  گروه  حمالت  در  خانواده  شان  اعضای  که 
گروه  از مستندسازی خشونت های  کشته شده  اند، 
طالبان استقبال می کنند. این خانواده های قربانیان 
که  می خواهند  بین المللی  نهادهای  و  حکومت  از 
عامالن این کشتارها را مورد پی گرد عدلی و قضایی 

قرار دهند.
محمدعلی شریعتی، یک تن از بازمانده گان قربانیان 
مستندسازی  از  هرچند  او  است.  خشونت ها   این 
کشتارهای گروه طالبان ابراز خرسندی می کند، اما 
می گوید که حکومت نباید تنها کشتار گروه طالبان 
را مورد بررسی و مستندسازی قرار دهد. او می افزاید 
که گروه داعش، در سال های اخیر بیش تر از گروه 
طالبان مردم ملکی را هدف قرار داده  است و باید 

جنایات این گروه نیز مستند سازی شود. 
او می گوید که زن و خواهرزنش در حمله انتحاری 
شد،  انجام  دهات  انکشاف  وزارت  کارمندان  بر  که 
جان باخته اند. گروه داعش سال پار در بیست ویکم 
و  احیا  وزارت  کارمندان  حامل  موتر  بر  جوزا  ماه 
آن  در  داد.  انجام  انتحاری  حمله  دهات  انکشاف 
حمله 12 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. او 
می گوید با وجودی  که بیش از یک سال از آن حمله 
می گذرد، اما حکومت تا کنون در مورد عامالن آن 
به خانواده های قربانیان جزئیات نداده و عامالن آن  
را مورد پی گرد عدلی قرار نداده است. او از حکومت 

خواست که عامالن قتل و کشتار را مجازات کند.
از اعضای خانواده قربانیان  بی بی کو، یک تن دیگر 
است. او می گوید که عروس و پسرش را در حمله 
گفت:  بی بی کو  است.  داده  دست  از  طالبان  گروه 
»پسرم در حمله گروه طالبان در سال 1390 شهید 
بود و در  شد و سال گذشته عروسم معلم مکتب 
سرک داراالمان کشته شد و چهار کودک از عروسم 
باقی  مانده است.« با این حال او از حکومت خواست 
که به خانواده های قربانیان کمک کند و هم چنان 
عامالن قتل مردم بی گناه در کشور را مورد پی گرد 

عدلی و قضایی قرار دهد.

را برای خبرنگاران با تجربه فراهم کرد که با استفاده 
از قوانین، نگاه دقیق تری به قضایای انتخاباتی داشته 

باشند.
آرزو یحی زاده، از دیگر خبرنگاران محلی با یادآوری 
دامن گیر  انتخابات های گذشته  در  که  از مشکالتی 
کار خبرنگاری و خبرنگاران در این والیت شده بود، 
گفت که این برنامه می تواند راهنمای حرفه ای برای 
انتخابات و پس از آن باشد.  کار خبرنگاری در روز 
به  داشتن  نگاه مسلکی  که  کرد  تاکید  او هم چنان 
برنامه  این  از  که  است  آن چه  انتخابات  پروسه ی 

آموخته است.
حسیب اهلل مستنصر، خبرنگار یک رسانه ی بین المللی 
در هرات به این نظر است که اشتراک در برنامه ی 
کمیته ی مصونیت خبرنگاران افغان توانست وی را از 
موارد تعدیل شده ی قانون انتخابات باخبر کند. وی 
می گوید که چنین برنامه هایی قبل از انتخابات سبب 
می شود که خبرنگاران با پیدا کردن کدهای مختلف 
قانونی، حرفه ای تر عمل کرده و به حقوق و امتیازهای 

خبرنگاری بیش تر آشنا شوند. 
گفتنی است که به تاریخ چهارم ماه سنبله بود که 
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان رهنمود تازه ای را 
به منظور آموزش دهی نکات الزامی برای خبرنگاران 
در پوشش انتخابات معرفی کرد. این رهنمود توسط 
کارشناسان کمیته ی مصونیت خبرنگاران افغان با در 
نظر داشت سندهای ملی و بین المللی، در خصوص 

پوشش انتخابات افغانستان، آماده شده است.
مسووالن برگزارکننده ی این برنامه اذعان کردند که 
این رهنمود در صدد آن است تا چالش های بالقوه ی 
شناسایی  را  انتخابات ها  پوشش  زمان  در  رسانه ها 
جهانی  شده ی  قبول  اصول  به  توجه  با  و  نموده 
این  برای  را  ساده  و  عملی  راهکارهای  خبرنگاری، 

چالش ها ارایه کند.
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مشاور ۴۰ میلیونی

سه شنبه
شماره ۳۱۹۷

۲ میزان ۱۳۹8
۲۴ سپتامبر ۲0۱۹

قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

بود  مشاور  تجارت  وزارت  در  خارجی  کشور  یک  شهروند 
افغانستان  حکومت  بودجه ی  از  دالر  هزار   ۴1 ماهانه  و 
را  او  ساالنه ی  تن خواه  مجموع  اگر  می گرفت.  تن خو اه 
میلیون   ۴0 حدود  چیزی  کنیم  محاسبه  وطنی  پول  به 
می شود. در کشوری که بنا به گزارش نهادهای دولتی آن 
و  می کنند  زنده گی  فقر  خط  زیر  جمعیتش  نیم  از  بیش 
را  افغانی شب و روزشان  با هفت هزار  معلمان آن در ماه 
در  خارجی  شهروند  یک  به  که  است  منطقی  می گذرانند، 
کردن  ضایع  این  شود؟  پرداخته  افغانی  میلیون   ۴0 سال 
مشورت  چه  آقا  آن  که  نیست  روشن  تازه  است.  منابع 
کرد؟  حل  را  کشور  این  تجارت  مشکل  کدام  می داد؟ 
شخص آقای غنی می گویند هیچ نوع توازنی بین صادرات 
شخص  آن  مشورت  آیا  ندارد.  وجود  افغانستان  واردات  و 
در  تغییری  آیا  است؟  داده  افزایش  را  صادرات  میزان 
برای  آیا  است؟  آمده  وجود  به  واردات  و  بیالنس صادرات 
جدیدی  بازارهای  کوهدامن  انگور  و  بامیان  کچالوی  مثاًل 
ارزش  به  حتا  ۴0  میلیونی  مشاور  آن  است؟  شده  یافت 
مفید  کشور  این  در  می آورد  دست  به  که  پولی  آن  نصف 
را  می شد،  حتما سودش  واقع  مفید  اگر  است.  نشده  واقع 

می دیدیم. 
از  یکی  هند  به  جلغوزه  صدور  و  هوایی  دهلیزهای 
جهانی  توسعه ی  اداره ی   »USAID« که  بود  پروژه هایی 
ایاالت متحده آن را تمویل می کند/می کرد و نیازی به یک 
تجارت  بیاندازد.  راه  به  را  آن  تا  نبود  میلیونی   ۴0 مشاور 
با آسیای میانه که در پنج سال گذشته رونق گرفته است 
 ۴0 مشاور  هیچ  ابتکار  حاصل  و  داشته  طبیعی  سیر  نیز 
است  این  اصلی  سوال  ولی  است.  نبوده  دیگر  میلیونی 
با  بلندپایه گان  دیگر  و  وزیران  حکومت،   رهبران  چرا  که 
 ۴0 مشاوران  سنجشی  نوع  هیچ  بدون  و  تمام  بی خردی 
گذشته  سال   20 در  مگر  می کنند؟  استخدام  میلیونی 
شمار  است؟  نشده  تربیت  متخصص  کادر  کافی  قدر  به 
زیادی از جوانان در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر 
و  گرفتند  بورسیه  زیادی  جوانان  کرده اند.  تحصیل  جهان 
برای تحصیل  و هند  اروپایی  ایاالت متحده، کشورهای  به 
این  توجه  قابل  بخش  اتفاق  سر  از  برگشتند.  و  رفتند 
و  تجارت  عامه،  مدیریت  مدیریت  رشته های  در  جوانان 
نظایر آن تحصیل کرده اند.  آیا از میان آنانی کسی نبود که 
منطقی  و  معقول  تن خواه  با  مالیه  یا  تجارت  وزارت  برای 

مشورت می داد؟
نمی توانند  کنند،  قطار  دلیل  چه  هر  حکومت  رهبران 
استخدام یک مشاور ۴0 میلیونی را توجیه کنند. استخدام 
با هیچ منطقی جور نمی آید. در سال های  چنین مشاوری 
کادر  فاقد  افغانستان  جدید،  سیاسی  نظم  تشکیل  اول 
متخصص بود و به همین دلیل تمویل کننده گان، خودشان 
می کردند.  استخدام  گزاف  تن خواه  با  خارجی  متخصصان 
خارجی  متخصصان  که  بود  ناگزیر  افغانستان  زمان  آن  در 
حاضر  حال  در  ولی  کند.  استخدام  بلند  بسیار  تن خواه  با 
نیازی به استخدام چنین مشاورانی نیست. نهادهای عدلی 
و قضایی و اداره هایی که مسوولیت مبارزه با فساد مالی و 
اداری را دارند،  باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. 
این  این نهادها مکلف اند بررسی کنند که چرا منابع مالی 
کشور فقیر و گرسنه، این طوری هدر می رود و کسانی که 

مسوولیت آن را به دوش دارند،  خمی به ابرو نمی آورند. 
مشاور  بدهند.  توضیح  مورد  این  در  باید  حکومت  رهبران 
عمومی  افکار  که  است  مواردی  آن  نظایر  و  میلیونی   ۴0
رهبران  حتا  و  نهادها  کارکردی  مشروعیت  به  نسبت  را 
جای  به  حکومت  رهبران  است.  ساخته  بی باور  حکومت 
به  موضوع  این  مورد  در  باید  کمپین ها  در  بزله گویی 
از  یک  هیچ  بدهند.  توضیح  رأی دهنده گان  و  شهروندان 
در  را  خودش  مسوولیت  نمی تواند  حکومت  بلندپایه گان 
مکلف اند  همه  دلیل  همین  به  کند.  انکار  نابسامانی ها  این 
توضیح بدهند که به چه دلیل یک مشاور با تن خواه ساالنه 
۴0 میلیون افغانی در وزارت تجارت مقرر شده بود. آنانی 
به  مورد  این  در  باید  است،   حساب دهی  شعارشان  که 
امر  حساب دهی  بدهند.  حساب  جمهوری  شهروندان  تمام 
به حساب دهی  نیاز  مورد  نیست. همین  و شعاری  انتزاعی 
حساب  جمهوری  شهروندان  تمام  دارد.  جدی  بسیار 

می خواهند.

کتاب هزاران جنایت؛ 
مستندی در پیوند به کشتار کدرهای افغان توسط طالبان

کارگاه آموزشی »نحوه پوشش 
انتخابات« در سراسر کشور برگزار شد

عبداالحمد حسینی



انتخابات  مستقل  کمیسیون 
روز  برای  که  می گوید 
انتخابات  در  رأی دهی 
رو  پیش  ریاست جمهوری 
حدود 39 هزار پایه دستگاه 
شفافیت  برای  را  بایومتریک 
گرفته  نظر  در  انتخابات  این 
از  ابراهیمی  عبدالعزیز  است. 
سخنگویان این کمیسیون، روز دوشنبه، یکم میزان، به 
روزنامه ۸صبح گفت که این شمار دستگاه بایومتریک 
همراه با سایر مواد انتخاباتی به مراکز والیات فرستاده 
شده و روند انتقال آن ها به ولسوالی ها در جریان است. 
از هزار محل رأی دهی در سراسر  بیش  او گفت که 
پایه  یک  محل  هر  برای  و  است  شده  تعیین  کشور 
دستگاه بایومتریک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
ابراهیمی تصریح که برای هر مرکز رأی دهی که شامل 
به صورت  دیگر  پایه  نیز یک  چندین محل می شود 
احتیاطی فرستاده شده است تا در صورت ضرورت از 
آن کار گرفته شود. طبق معلومات او، در مجموع ۵ 
هزار و 3۷3 مرکز رأی دهی در سراسر کشور در نظر 
گرفته شده است که به این ترتیب، شمار دستگاه های 

احتیاطی بایومتریک نیز ۵ هزار و 3۷3 پایه است.
انتخابات می گوید  این سخنگوی کمیسیون مستقل 
که رأی دهی افراد واجد شرایط رأی در روز انتخابات به 
صورت »آف الین« انجام خواهد شد. به گفته عبدالعزیز 
روند  تکمیل  و  انتخابات  روز  پایان  در  ابراهیمی، 
بایومتریک »آنالین« می شود  رأی دهی، دستگاه های 
و در جاهایی که انترنت فعال است، داده های آن به 
انتقال  انتخابات  مرکزی« کمیسیون مستقل  »سرور 
موجود  انترنت  که  ساحاتی  در  افزود  او  شد.  خواهد 
نیست، داده های دستگاه های بایومتریک پس از انتقال 
به دفاتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات به سرور 

مرکزی این کمیسیون انتقال داده می شود.
دستگاه های  در  ابراهیمی،  عبدالعزیز  معلومات  طبق 

آموزش بعضی از آن ها پایان یافته و بعضی دیگر در 
روزهای آینده تکمیل می شود. طبق معلومات عبدالعزیز 
ابراهیمی، این شمار افراد شامل ماموران دستگاه های 

بایومتریک و آمران انتخاباتی در ولسوالی ها می شود.
این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات خاطرنشان 
ساخت که آرای بایومتریک نشده از اعتبار ساقط است 
و در شمار آرای صحیح شمارش نخواهد شد. او افزود 
در  بایومتریک  دستگاه های  از  یکی  که  صورتی  در 
دچار مشکل شود  رأی دهی  پایان  از  یک محل پس 
و داده های آن غیرقابل انتقال به سرور مرکزی باشد، 
رأی دهی  صندوق های  در  که  آرایی  صورت  آن  در 
قرار  شمارش  مورد  است،  شده  ریخته  محل  همان 
می گیرد. ابراهیمی تصریح کرد که در این حالت تنها 
»بارکد«  که  بود  خواهد  معتبر  رأی دهی  برگه های 
داشته باشد. طبق توضیحات او، این »بارکد« پس از 
ثبت مشخصات رأی دهنده توسط دستگاه بایومتریک 
می شود.  نصب  رأی دهی  برگه  پشت  در  و  »پرینت« 
هم چنان جدول نتایج یک گزینه دیگر برای شمارش 
آرای ریخته شده در صندوق های همان محل است که 
دستگاه بایومتریک آن پس از رأی گیری دچار مشکل 

شده است.
اما امنیت سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات 
عبدالعزیز  است.  نشده  تأمین  کامل  صورت  به  هنوز 
ابراهیمی می گوید، بیم آن که این سرور هدف حمالت 
افزود  اما  او  است.  موجود  هنوز  بگیرد،  قرار  سایبری 
که کمیسیون مستقل انتخابات از کمپنی »درمالوک« 
خواسته است تا در زمینه مصونیت سرور مرکزی با این 

کمیسیون همکاری کند. 
انتخابات  دیده بان  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل 

افغانستان یا »ایتوا«، از استفاده تکنولوژی بایومتریک 
شینواری  است.  خوش بین  رو  پیش  انتخابات  در 
می گوید که انتظار می رود با استفاده از این دستگاه ها، 
شفافیت در این انتخابات تأمین شود. او هم زمان گفت 
با توجه به این که فرصت اندکی تا برگزاری انتخابات 
ماموران  آموزش  و  استخدام  کار  است،  مانده  باقی 
بایومتریک، پیش رفت چندانی نداشته است. او گفت 
و  استخدام  وقت تر  کمی  کارمندان  این  بود  نیاز  که 
آموزش می دیدند تا اطمینان کامل برای استفاده بهینه 

از این دستگاه ها حاصل می شد.
از  هم چنان  افغانستان  انتخابات  دیده بان  مسوول 
کمیسیون  در  بایومتریک نشده  آرای  دانستن  نامعتبر 
مستقل انتخابات استقبال می کند. او گفت در صورتی 
که به آرای بایومتریک نشده اعتبار داده می شد، سطح 
انتخابات پیش رو افت می کرد. به گفته  شفافیت در 
حبیب اهلل شینواری، دستگاه های بایومتریک، فهرست 
مرکزی  فعال شدن سرور  و هم چنان  رأی دهنده گان 
در  شفافیت  احتمال  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 

انتخابات پیش رو را بسیار باال برده است.
انتخابات ریاست جمهوری تا سه روز دیگر در ششم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  می شود.  برگزار  میزان 
گفته است که آماده گی کامل دارد این انتخابات را در 
زمان معین آن برگزار کند. هزینه این انتخابات 1۴9 
میلیون دالر تعیین شده است. ۷2 هزار نیروی نظامی 
نیز برای تأمین امنیت انتخابات ششم میزان گماشته 
شده اند. بیش از 100 هزار ناظر ملی و بین المللی نیز 
افراد  داده اند. شمار  نام  انتخابات  این  از  نظارت  برای 
واجد شرایط رأی دهی در انتخابات پیش رو بیش از 

نُه ونیم میلیون نفر اعالم شده است.

بایومتریک، عکس های چهره، تذکره، برچسب انتخابی 
ثبت  رأی دهنده  هر  دو دست  از  انگشت  دو  نشان  و 
 ۴00 برای  رأی دهی  محل  هر  که  گفت  او  می شود. 
تعداد  همین  برای  نیز  بایومتریک  دستگاه  هر  و  نفر 
رأی دهنده در نظر گرفته شده است. ابراهیمی افزود 
در صورتی که تعداد رأی دهنده از این شمار باال برود، 
آن ها  رأی  خودکار،  صورت  به  بایومتریک،  دستگاه 
بیان داشت  ابراهیمی هم چنان  نخواهد کرد.  ثبت  را 
دو  به  قادر  نفر  یک  دستگاه ها  این  از  استفاده  با  که 
بار رأی دهی در یک مرکز نیست. هم چنان در صورتی 
که یک نفر در دو محل رأی بدهد، سرور مرکزی یکی 
از رأی های او را به صورت خودکار شناسایی و باطل 

می کند.
عبدالعزیز ابراهیمی در باره مقدار انترنت موجود در این 
دستگاه ها چیزی نگفت. او هم چنان مشخص نساخت 
که سیم کارت نصب شده در دستگاه های بایومتریک 
متعلق به چه تعداد شرکت های مخابراتی و همین طور 

کدام شرکت ها است.
این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد 
که هر دستگاه بایومتریک دارای یک سیم کارت و انترنت 
کافی است. به همین شکل، این دستگاه ها دارای یک 
»چیپ« برای ذخیره مشخصات رأی دهنده گان است. 
ابراهیمی می گوید که تمامی دستگاه های بایومتریک 
دارای باتری و چارج کافی و یک »پاوربانک« است که 
استفاده می شود. هم چنان  آن  از  در صورت ضرورت 
و یک  پشتو  و  فارسی  زبان  دو  دارای  تکنولوژی  این 

پرینتر است.
برای استفاده از تکنولوژی بایومتریک بیش از ۶0 هزار 
روند  که  می گوید  ابراهیمی  و  شده اند  استخدام  نفر 

بایومتریک اطمینان به شفافیت انتخابات
 را بیش تر کرده است

شکایات  کمیسیون  مسووالن 
کم رنگ  از  انتقاد  با  انتخاباتی 
انتخاباتی  پیکارهای  بودن 
ریاست  نامزدان  از  شماری 
آن  با  می گویند  جمهوری 
اختیار  در  را  الزم  امکانات  که 
داشتند، اما مردم را برای شرکت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
این  مسووالن  نکرده اند.  تشویق  بود،  الزم  که  آن چنانی 
کمیسیون هم چنان می افزایند نامزدانی که پس از زمان 
انصراف  نامزدی شان  از  انتخابات،  تقویم  در  تعیین شده 

داده اند نیز شامل این جریمه مالی هستند. 
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل 
گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  انتخاباتی  شکایات 
مردم  تشویق  منظور  به  انتخاباتی  کارزارهای  راه اندازی 
به رأی دهی مسوولیت نامزدان است. به سخن او، قانون 
انتخابات صراحت دارد که نامزدانی که نتوانند در انتخابات 
ریاست جمهوری حداقل 10 درصد کل آرای به کار رفته 
را کسب کنند، مکلف به پرداخت جریمه خواهند بود. آقای 
الیاسی مبلغ جریمه ی نقدی این نامزدان را یک میلیون 
افغانی عنوان کرد و افزود: »بر اساس قانون انتخابات یک 
تصمیم جدی در مورد نامزدانی گرفته می شود که امکانات 
دولتی را در اختیار داشتند، اما به اندازه ی کافی کمپین 

نکردند.«
این در حالی است که جمع آوری 100 هزار شناس نامه 
عنوان  به  افغانی  میلیون  یک  مبلغ  تحویلی  و  تابعیت 
ریاست  انتخابات  در  نامزدی  پیش شرط های  از  ضمانت 
صورتی  در  انتخابات،  قانون  اساس  بر  است.  جمهوری 
که نامزدان نتوانند »یک مقدار رأی مشخص« را به نفع 
خودشان جلب کنند، پول ضمانت شان اعاده نمی شود. با 
این حال، در بند اول فقره چهارم ماده ۷3 قانون انتخابات 
آمده است: »کاندید ریاست جمهوری مبلغ یک میلیون 
افغانی ]ضمانت ارایه کند[. این مبلغ در صورت برنده شدن 
یا کسب حد اقل 10 فی صد آرای قانونی استعمال شده در 

دور اول انتخابات به کاندید اعاده می گردد.«
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن  حال،  این  با 
می گویند، تنها شش نامزد ریاست جمهوری توانسته اند 
معیارهای کارزارهای انتخاباتی را تکمیل کنند و در تشویق 
مردم به رأی دهی نقش داشته  باشند. آنان اما از این شش 
نامزد نام نمی برند. محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی 
این کمیسیون می گوید، موترهای زرهی، محافظان مسلح 
اختیار  در  مردم  تشویق  برای  نامزدان  امنیتی  تدابیر  و 
برنامه های  که  صورتی  در  و  است  گرفته  قرار  نامزدان 
کمپینی الزم را اجرا نکنند، طبق قانون با آنان برخورد 
خواهد شد. او گفت،  کمیسیون مستقل انتخابات پس از 
روز رأی دهی موقفش را در این باره روشن خواهد ساخت.

مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی از کم رنگ 
ریاست  انتخابات  نامزدان  از  شماری  پیکارهای  بودن 
جمهوری انتقاد می کنند که وزارت امور داخله از این پیش 

عبداهلل عبداهلل همکاری دارند. این نامزد ریاست جمهوری 
هم چنان گفته است که وزارت دفاع ملی در انتقال او از 
طریق هوا به شماری از والیت ها همکاری نکرده است؛ در 
حالی که به سخن او، این وزارت رقیب انتخاباتی اش )آقای 
غنی( را به ولسوالی ها و روستا های کشور نیز از طریق هوا 
انتقال می دهد. آقای حفیظ از همین رو خواهان به تعویق 
افتادن انتخابات شده است تا به سخن او، نامزدان دیگر 
بتوانند بیش تر کمپین کنند. کمیسیون مستقل انتخابات 
اما ششم میزان را خط سرخ عنوان کرده و گفته است 
که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوانی به 

تعویق نخواهد افتاد. 
عدم  انتخابات،  روند  بر  ناظر  نهادهای  حال،  همین  در 
اصول  خالف  نامزدان  با  را  ملی  دفاع  وزارت  همکاری 
انتخاباتی عنوان کرده و گفته اند که کمیسیون شکایات 
انتخاباتی باید سکوتش را در برابر برخورد دوگانه این نهادها 
بشکند. این در حالی است که مطابق قانون، طرزالعمل ها و 
لوایح انتخاباتی، حضور و مشارکت نهادها و کارمندان دولت 

در کارزارهای انتخاباتی ممنوع می باشد.
انصراف نامزدان 

از 10  نامزدانی که کم تر  افزون بر این که پول تضمین 
درصد رأی مجموعی را کسب کرده اند، اعاده نمی شود، پول 
ضمانتی نامزدانی که پس از تاریخ معّین از نامزدی شان 
انتخابات  منصرف شده اند، نیز برگردانده نمی شود. برای 
شرایط  واجد  شخص   1۸ رو  پیش  جمهوری  ریاست 

معاون دوم  میان،  این  از  بودند.  نامزد کرده  را  خودشان 
دسته انتخاباتی »صلح و اعتدال« به رهبری محمدحنیف 
اتمر به دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی پیوست، اما 
تیم آقای اتمر تا کنون انصرافش را به کمیسیون مستقل 
انتخابات اعالم نکرده است. هم چنان شیدامحمد ابدالی و 
زلمی رسول از نامزدان ریاست جمهوری به نفع دسته ی 
کنار  غنی  محمداشرف  رهبری  به  دولت ساز  انتخاباتی 

رفته اند. 
می گویند،  اما  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 
نامزدانی که پس از موعد تعیین شده در تقویم انتخابات 
انصراف داده اند، پول تضمین آنان اعاده نمی شود. این در 
حالی است که بر اساس تقویم انتخابات نامزدان تنها تا دوم 
ماه ثور حق انصراف را داشتند. نهادهای ناظر نیز این میعاد 
را بسنده ندانسته و گفته اند که میعاد انصراف نامزدان باید 
نزدیک به برگزاری انتخابات می بود. هم چنان در فقره اول 
ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده است، »هر گاه یک نامزد 
نامزدی اش  از  انتخاباتی،  تقویم  در  معین  تاریخ  از  پس 
انصراف دهد، فوت کند یا نامش از فهرست نامزدان حذف 
شود،  حین شماری آراء، آرای مربوط به او، قابل شمارش 

نمی باشد.« 
به  دارند  حق  فردا  و  امروز  تنها  نامزدان  حال،  این  با 
پیکارهای انتخاباتی شان ادامه دهند. هم چنان قرار است 
بر اساس تقویم، انتخابات ریاست جمهوری تا سه روز دیگر 

در ششم میزان برگزار شود.

اعالم کرده است که بسته های امنیتی را از امکانات دولت 
در اختیار آنان قرار داده است. این وزارت، برای هر دسته ی 
انتخاباتی سه عراده لندکروزر زرهی و سه هایلکس توزیع 
کرده است. این وزارت هم چنان گفته است که برای هر 
دسته انتخاباتی حدود ۵0 سرباز امنیتی به عنوان محافظ 
توظیف شده اند. نامزدان اما همواره از تأخیر در دریافت این 

بسته امنیتی شکایت داشته اند. 
از کم رنگ بودن  انتخاباتی در حالی  کمیسیون شکایات 
پیکارهای انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری 
انتقاد کرده اند که شماری از این نامزدان برخورد دوگانه 
پیکارهای  بودن  کم رنگ  سبب  را  دولتی  نهادهای 
تورسن،  محمدحکیم  می کنند.  عنوان  انتخاباتی شان 
نامزد ریاست جمهوری می گوید، همه امکانات دولتی و 
کارکنان دولت در اختیار رییس جمهور و رییس اجرایی 
به عنوان دو نامزد ریاست جمهوری قرار دارد. آقای تورسن 
هم چنان افزود، این دو دسته انتخاباتی از پول دولت که در 
اختیارشان قرار دارد، در همایش های انتخاباتی شان برای 
شرکت کننده گان پول توزیع می کنند، در حالی که به گفته 

او این امکانات در اختیار نامزدان دیگر قرار ندارد. 
هم چنان عنایت اهلل حفیظ، نامزد دیگر ریاست جمهوری 
عدم همکاری نهادهای امنیتی را دلیل کندی کارزارهای 
انتخاباتی اش عنوان کرده و گفته است که نهادهای دولتی 
خالف قانون انتخابات با دسته های انتخاباتی »دولت ساز« به 
رهبری محمد اشرف غنی و »ثبات و هم گرایی« به رهبری 

نامزدانی که کم تر از ۱۰ درصد رای بیاورند
جریمه می شوند

سه شنبه
شماره ۳۱۹۷

۲ میزان ۱۳۹8
۲۴ سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم
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فهیم امین

خلیل اسیر
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سه شنبه
شماره ۳۱۹۷

۲ میزان ۱۳۹8
۲۴ سپتامبر ۲0۱۹
قیمت: ۲0 افغانی

از سال یازدهم خارجه،  وزارت  قبلی  معین  عاصی  تمیم 
در  که  است  افغانستان  جوان  امنیتی  نخبه گان 
است.  کرده  کار  کشور  امنیتی  مهم  سمت های 
آخرین وظیفه ی تمیم عاصی پالیسی سازی برای 
وزارت دفاع بود. او با سپری کردن دوره ی ماستری 
دانشگاه کینز کالج بریتانیا دوباره به کابل برگشته 
است. تمیم عاصی شناخت عمیق از اوضاع نظامی 
وسیاسی افغانستان دارد و از سیاست های قدرت 
بزرگ در مورد افغانستان نیز آگاه است. او روابط 
خوبی با جامعه ی دیپلمات های خارجی در کابل 
دارد. ۸صبح با او گفت وگوی اختصاصی در باره ی 
انتخابات ریاست جمهوری و پی آمدهای احتمالی 

آن انجام داده است.

عاصی  تمیم  با  ۸صبح  اختصاصی  گفت وگوی 
معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت دفاع

۸صبح: جناب عاصی نهادهای جامعه ی مدنی 
ناظر بر انتخابات به ۸صبح گفته اند که از نُه ونیم 
رأی دهنده گان  فهرست  در  که  اسمی  میلیون 
صرف  است،  درج  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
شش میلیون آن بااعتبار است، سه ونیم میلیون 
عکس  و  تذکره/شناس نامه،  اسم  مشکل  دیگر 
دارد، اگر این ارزیابی را بپذیریم و سطح مشارکت 
را ۵0 درصد یعنی سه میلیون رأی دهنده فرض 
کنیم، نامزد برنده ی انتخابات ریاست جمهوری 
صرف به یک ونیم میلیون رأی نیاز دارد،  با وجود 
آن هم، گمان می کنید که انتخابات به دور دوم 

برود؟

که  است  این  بحث  یک  ببینید  عاصی:  تمیم 
انتخاباتی  کمیسیون های  و  غنی  اشرف  آقای 
نرود.  دوم  دور  به  انتخابات  که  می کنند  تالش 
آنان به این نظر اند که اگر انتخابات به دور دوم 
برود، کشمکش های سیاسی بیش تر می  شود. اگر 
همان شش میلیون را در نظر بگیریم و از میان آن 
مثاًل پنج میلیون نفر رأی بدهد و از میان آن پنج 
میلیون هم ۷0 درصدش به رییس جمهور برحال 
رأی بدهد، نامزدانی که بازنده اند،  این نتیجه را 
نمی پذیرند. رهبران تیم دولت ساز این طور جلوه 
را می بردند.  آرا  می دهد که ۷0 درصد مجموع 
دولت ساز  تیم  اول  معاون  صالح  امراهلل  محترم 
بسیار واضح گفته است که تیم شان ۷0 درصد 
استفاده  انتخابات  در  که  را  رأی هایی  مجموع 
می شود،  می برد. تیم دولت ساز به این باور است 
و  می دهند  رأی  نفر  میلیون  هفت  تا  که شش 
آنان ۷0 درصد مجموع آرا را می برند و 30 درصد 
دیگر بین کاندیداهای رقیب تقسیم می شود. تیم 
رییس جمهور غنی به همین شکل ذهنیت سازی 
می کند. ولی گمان نکنم کاندیداهای رقیب قبول 
کنند که آقای غنی در دور اول برنده شده است. 
آنان شاید بحث تقلب الکترونیک یا نوع دیگری 
از تقلب را مطرح کنند و کشمکش سیاسی آغاز 
شود. اگر کشمکش سیاسی آغاز شود، ترس من 
مجموع  در  و  بزرگ  قدرت های  که  است  این 
برگزاری  به  که  سیاسیونی  با  جهانی  جامعه ی 
ندارند، هم دست شوند و بحث  انتخابات عقیده 

اداره ی موقت را مطرح کنند.

را  نام  میلیون  اگر شش  عاصی  جناب  ۸صبح: 
بدانیم  واجد شرایط  رأی دهنده گان  فهرست  در 
نفر یعنی ۵0 درصد  از آن میان سه  میلیون  و 
در انتخابات شرکت کنند، نامزدی که باید برنده 
شود،  به یک ونیم میلیون رای نیاز دارد،  یک ونیم 
فکر  نیست،  زیادی  بسیار  رأی  رأی،  میلیون 
نمی کنید که یک نامزد بدون تقلب هم یک ونیم 
میلیون رأی ببرد، رقیبانش سندی در مورد تقلب 
الکترونیک یا شکل دیگر تقلب نداشته باشند و 
سوال کشمکش سیاسی،  بحران و اداره ی موقت 

اصاًل طرح نشود؟

دو  که  کنیم  فرض  اگر  خوب  عاصی:  تمیم 
برنده  نامزد  را  رأی  میلیون  یا یک ونیم  میلیون 
رییس جمهور غنی یا یک نامزد دیگر ببرد، باز 
هم سوال این است که آیا این یک ونیم میلیون 
رأی افغانستان شمول است یا صرف از یک قوم و 

اساسی  قانون  مبنای  بر  است،  رسیده  پایان  به 
باید انتخابات برگزار کنیم ولو که این انتخابات 
محدود به شهرها باشد، تسلط نیروهای طالبان بر 
بخشی از روستاها و جغرافیای کشور یک واقعیت 
انتخابات  باید  قانون  حکم  مبنای  بر  ولی  است 
ریاست جمهوری برگزار شود، ولو آن که در آن 
۵00 هزار نفر اشتراک کند و نامزد برنده 2۵0 

هزار رأی بیاورد، دیگر راهی نیست، مگر نه؟

یک  که  گفته ام  همیشه  من  عاصی:  تمیم 
انتخابات ولو بد، بسیار بهتر است از این که هیچ 
انتخاباتی برگزار نشود. انتخابات ما را از طالبان 
متمایز می سازد. انتخابات ما را مشروعیت می دهد 
است.  تفنگ  راه  از  مشروعیت  مدعی  طالبان  و 
من طرف دار برگزار نشدن انتخابات نیستم. من 
طرف دار انتخاباتی هستم که سالم باشد، مشکل 
تخنیکی آن کم باشد و در آن تقلب نشود. نگرانی 
باید  که  است  افغانستان  شدن  لیبیایی  از  من 
اتفاق نیافتد. من با برخی از لیبیایی ها و عراقی ها 
صحبت کردم. آنان از لفظ انتخابات نفرت دارند. 
آنان می گویند که انتخابات نه تنها سبب ثبات 
نشده است بلکه موجب چندپارچه گی  آنان شده 

است.

ما در حال حاضر  خوب جناب عاصی  ۸صبح: 
یک فهرست از رأی دهنده گان داریم که در مورد 
با اعتبار بودن شش میلیون نام آن اجماع وجود 
یک  و  کنند  شرکت  نفر  میلیون  سه  اگر  دارد، 
شده،  بایومتریک  رأی  میلیون  یک ونیم  نامزد 
 بارکورد خورده و بسیار معیاری بیاورد و این رأی 
مثال همه شمول هم باشد و نامزد رقیب سندی 
نباید  صورت  آن  در  باشد،  نداشته  تقلب  برای 
مشکلی به وجود بیاید، در آن وضعیت نباید به 

سمت لیبیا شدن برویم نه؟

تمیم عاصی: برای جلوگیری از لیبیایی شدن 
صرف رأی پاک و بدون تقلب در حد یک میلیون 
یا دو میلیون برای نامزد برنده کافی نیست، در 
کنار یک ونیم میلیون رأی پاک، یک چیز دیگر 
هم باید باشد که از لیبیایی شدن جلوگیری کند. 
چند مدل برای کشورهای جنگ زده،  بی ثبات و 
در حال منازعه وجود دارد. یک مدل انتخابات در 
برخی از کشورهای بحران زده ی افریقایی تجربه 
شده است که در آن سران قبایل و نخبه ها در 
جایی جمع می شوند شبیه لویه  جرگه در کشور 
ما و به دو نامزد رأی می دهند و برنده را رییس 
است  این  دیگر  مدل  می کنند.  اعالم  جمهور 
و  شهرها  در  حال جنگ،  در  کشورهای  در  که 
حومه ی شهرها برای مردم صندوق می گذارند تا 
رأی بدهند و بعد نتیجه را اعالم می کنند، ولی 
این مدل هم مشکل خود را دارد و فاصله ی بین 
ده و شهر را زیاد می سازد. ولی یک مدل دیگر 
شهرها  حومه ی  و  شهرها  در  هم  که  است  هم 
کنار  در  هم  و  می شود  انتخابات  امن  مناطق  و 
شکل  سیاسی  نیروهای  و  نخبه گان  اجماع  آن 
می گیرد، ترکیبی از اجماع و انتخابات در شهرها 
به نحوی ثبات سیاسی را  و حومه های شهرها، 
از صربستان  به وجود می آورد. در کوسوا وقتی 
جدا شد،  همین مدل تطبیق شد. در آن جا اجماع 

زبان افغانستان، سوال دیگر این است که آیا این 
یک ونیم میلیون یا دو میلیون به صورت متوازن 
مربوط به تمام والیات و سمت ها می شود یا مربوط 
والیات خاص و سمت های خاص و پرسش مهم 
دیگر این است که آیا جامعه ی جهانی مشروعیت 
آن را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ این سوال ها بسیار 
با  نامزد  یک  شدن  برنده  صرف  و  است  جدی 
یک ونیم میلیون رأی کشمکش سیاسی و بحران 

را منتفی نمی کند.

بزرگ  دموکراسی های  در  خوب  ولی  ۸صبح: 
مواردی  در  انتخابات ها  در  مشارکت  میزان  هم 
بسیار گسترده نیست، در انتخابات اخیر پارلمان 
احزاب  و  بود  باال  نسبتاً  مشارکت  میزان  اروپا 
دست راستی  رأی آوردند ولی در انتخابات ماقبل 
آخر آن اتحادیه، میزان مشارکت اندکی بیش تر 
پارلمان  بود ولی در آن زمان هم  از 20 درصد 
اروپا تشکیل شد و مشروعیت حقوقی داشت،  چرا 
باید مثاًل برنده شدن یک نامزد با مثاًل یک ونیم 
میلیون رأی در افغانستان برای جامعه ی جهانی 

مسأله باشد؟

نیست،  جنگ  در  اروپا  خوب  عاصی:  تمیم 
هم  از  و  بحران زده  جوامع  اروپایی  کشورهای 
فرق  بسیار  آنان  شرایط  و  نیستند  پاشیده 
با  ما  کشور  قیاس  که  می کنم  فکر  می کند. 
اروپا و انتخابات های اروپا زیاد بمورد و منصفانه 
نیست. بحث من این است که آیا انتخاباتی که 
آن،  در  مشارکت  میزان  و  می کنیم  برگزار  ما 
میلیون  یک ونیم  آیا  بود؟  خواهد   همه شمول 
می آوَرد،  به دست  برنده  فرضی  نامزد  که  رأیی 
فرهنگی  و  سیاسی،  اجتماعی  الیه های  تمام  از 
افغانستان نماینده گی خواهد کرد؟ این سوال ها 
بسیار مهم است. مشروعیت بخشی به حکومت، 
انتقال قدرت از یک جناح به جناح دیگر و ثبات 
سیاسی، کارکردهایی است که از یک انتخابات 
از  یکی  مثاًل  وقتی  می رود.  انتظار  سالم  نسبتاً 
را  خودش  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  الیه های 
بخشی از روند نداند و احساس کند که در برنده 
شدن یک نامزد فرضی دخیل نیست آن انتخابات 
کشمکش  از  و  بیاورد  سیاسی  ثبات  نمی تواند 
سیاسی جلوگیری کند. من می شنوم که خوب 
اگر 30 فی صد رأی دهنده گان هم شرکت کنند، 
است  این  سوال  ولی  است  رییس جمهور  برنده 
که آیا آن نتیجه ثبات سیاسی را تامین خواهد 
کرد؟ ترس من از لیبیایی شدن است. انتخابات 
در لیبیا سبب شده است که آن کشور دو پاره 
شود. جنرال هفتر و مخالفانش در دو گوشه ی 
دو  هر  مخالفانش  و  هفتر  حاکم اند.  کشور  آن 
مدعای مشروعیت انتخاباتی دارند. انتخابات برای 
آنان یک مصیبت شد. در انتخابات لیبیا صرف 
برخی از مردم شهرنشین شرکت کردند و مردم 
روستایی و قبیله ای آن نتوانستند شرکت کنند و 
شرکت کننده گان و رأی هایی که باالخره نتیجه 
مشکل  و  نداشت  را  الزم  تنوع  کرد،  تعیین  را 
برای آنان به وجود آمد. ترس من این است که 

تجربه ی آنان را تکرار کنیم.

ملی  ولی وقت حکومت وحدت  ۸صبح: خوب 

صورت  هم  دولت  ریاست  بودن  دورانی  روی 
گرفت طوری که یک دوره یک نفر رییس دولت 
باشد و بعد از مدتی آن را به شخص دیگر بسپارد. 
مردم آن جای به شورایی از رییسان دولت رأی 
بعد هر یک به صورت دورانی روی  می دهند و 
کار می آیند. به نظر من در کشورمان هم در کنار 
انتخابات در مناطق امن و شهرها بین نیروهای 
تا  بیاید  وجود  به  اجماع  یک  باید  هم  سیاسی 
یک ثبات نیم بند سیاسی حداقل در روز پس از 

انتخابات و اعالم نتایج داشته باشیم.

۸صبح: چه نوع اجماع و به چه صورتی باید به 
وجود بیاید؟

تمیم: خوب باید کاری شود که از تشتت سیاسی 
و بحران و کشمکش در شرایطی که حوصله ی 
شود.  نیست،  پرهیز  زیاد  هم  جهانی  جامعه ی 
همیشه گفته ام که سه سناریو پس از انتخابات 
متصور است، نسخه ی دوم حکومت وحدت ملی، 
فروپاشی.  و  تمام عیار  بحران  و  موقت  اداره ی 
به  برویم  که  است  این  راه  بهترین  من  نظر  به 
ملی نسخه ی دوم، حتا  سمت حکومت وحدت 
اگر انتخابات به مشکل هم برنخورد و یک نامزد 
دست  به  رأی  میلیون  دو  تا  یک ونیم  برنده، 
به یک  و  اجماع سیاسی  به یک  باز هم  بیاورد 
نوع حکومت وحدت ملی نسخه ی دوم نیاز داریم. 
رییس جمهور فعلی باید آغوش سیاسی اش را باز 
می کرد و همه نیروها را در پهلوی خود می گرفت 
و یک قاعده ی وسیع سیاسی ایجاد می کرد و بعد 
می رفت به انتخابات، ولی این کار را نکرد متاسفانه. 
آقای غنی حتا یک سال قبل هم فرصت داشت 
که این کار را کند، ولی نکرد. جامعه ی جهانی 
دیگر نمی تواند مثل جان کری در سال 201۴ 
میانجی گری کند. اگر بحران بیاید امریکایی ها و 
گزینه ی  روی  زیاد  احتمال  به  جامعه ی جهانی 
اداره ی موقت با یک تعداد از سیاسیونی که به 
آن  تا  کرد  خواهند  کار  ندارند  عقیده  انتخابات 
شک  من  کند.  مدیریت  را  صلح  موقت  اداره ی 
رأی  میلیون  یک ونیم  غنی  آقای  اگر  که  دارم 
پاک ببرد و برنده اعالم شود و رقیبانش سندی 
دال بر تقلب نداشته باشند، بیاید و اعالم کند که 
خمیه ی کالن سیاسی ایجاد می کنند و همه ی 
به تشکیل حکومت  را دعوت  نیروهای سیاسی 
می کند. حتا اگر این کار را هم بکند شک دارم 
که نتیجه بدهد. در چهار سال گذشته آقای غنی 
فرصت اجماع سیاسی را از دست داد و آن قدر 
فاصله ها را زیاد کرد که قابل ترمیم نیست ولی 
این است که یک اجماع کالن  باور من  باز هم 
سیاسی در کنار انتخابات باید به وجود بیاید تا 
صاحب یک حکومت با پایه های وسیع سیاسی 
مدیریت  را  صلح  موضوع  حکومت  آن  و  شویم 
جمهور  رییس  انتخابات  کمیسیون  اگر  کند. 
برنده  با دو میلیون رأی  را  یا کسی دیگر  غنی 
اعالم کند و شخصی که برنده اعالم شده همه 
چیز را برای خودش بخواهد، ما به سمت ثبات 
نمی رویم. جامعه ی جهانی هم با یک حکومت با 
پایه های وسیع سیاسی راحت است تا با آن صلح 

را مدیریت کند.
۸صبح: تشکر جناب عاصی

گفت وگوکننده: فردوس کاوش



کشورم را تجربه کرده ام و می دانم که زن و مرد افغان 
بودن چه قیمتی دارد. این که هر ساعت به خاطر این که 
در جغرافیای مقدس و دوست داشتنی به نام افغانستان 
زاده شده ای و زنده گی می کنی به جان هزینه ی بدهی 

قیمت گزافی است.

در روزگاری که تقدیر و تدبیر دست به دست هم داده 
و همسرم به دریای پر تالطم سیاست کشور وارد شده 
و آهنگ خدمت به مردم زجر کشیده اش را کرده است، 
کنار همسرم به عنوان زنی که درد زن افغان را از کودکی 
در وجود مادر، خاله، عمه و سایر زنان کشورم و در حاشیه 
بازی های کودکانه ام تماشاگر بودم و در نوجوانی خود با 
ایستاده ام.  بوده ام،  درگیر  زمانه  قسم خورده  مالل های 

اینک من به عنوان:
و  شالق  آتش،  و  دود  میان  از  شده  بلند  دختری   -

سنگسار، آشنا با طعم فقر و ناداری افغانستان؛
- دارای ریشه در افغانستان، غیر مهاجر، آشنا با درد زن 

افغانستان و دست آوردهای افغانستان مدرن؛ و
- زنی جوان، با نیرو و دارای دیدگاه درازمدت برای زنان 

سرزمینم،
شما را که زاده ی خارج، درس خوانده ی خارج و فعال بانوی 
اول هستید، با کمال حرمت در یکی از تلویزیون های 

پربیننده به مناظره فرا می خوانم. 
بگذارید زنان و همه مردم افغانستان به صورت واضح 
برنامه های هر دوی ما که نماینده گان دو نسل و دو 
روایت هستیم را به نقد بگیرند. هر چند همسرم دکتر 
فرامرز تمنا، که استاد پوهنتون و دیپلمات افغانستان 
است، نیز  دو بار از همسرتان دکتر محمداشرف غنی 
دعوت کرد تا در مناظره ای با هم زانو بزنند و هر یک 
برنامه های شان را برای آینده ی نسل های این سرزمین 
ارائه کنند، اما هنوز که هنوز است جانب شما خاموشی 
اختیار کرده اند. امیدوارم شما نیز سکوت اختیار نکنید 
زدن  فرصت محک  بنده  با  مناظره ای  در  با حضور  و 
برنامه های هر دو تیم در باره ی زنان را برای مردم بدهید 
و هر دو با برنامه محوری متمدنانه، سیاست افغانستان را 

از روزمره گی و ایستایی در گذشته برهانیم. 
موضوعات پیشنهادی برای مناظره، برنامه های هر دو تیم 

در عرصه های زیر خواهد بود:
1. زنان و سیاست در افغانستان
2. زنان و اقتصاد در افغانستان

3. زنان و فرهنگ در افغانستان
۴. زنان و صحت در افغانستان 

با احترام مجدد
آرزو نورستانی

استاد دانشگاه و همسر دکتر فرامرز تمنا

منزلت،  و  ذلت  خداوند  کیهان آفرین،  خداوند  نام  به 
پرودگاری که تاریکی ظلمت را با ظهور فروغ دانش در 

پس کوه های آهنین نگون سار می دارد.
بانو روال غنی،  همسر دکتر محمداشرف غنی کاندیدای 

ریاست جمهوری کشور را تن درست می خواهم. 
این روزها و در کنار همسرتان،  می دانم که شاید در 
درگیر کمپین های انتخاباتی باشید. شکی وجود ندارد 
که در این کشمکش های انتخاباتی روح و تن جفت هم، 
گه گاهی ماللت هایی توأمان، حس ناامنی و نگرانی را 
تجربه می کنند. به جرأت می توانم بگویم کسی بیش تر از 

من حال این روزهای شما را درک نخواهد کرد. 
مردم  برای  سرنوشت ساز  روزهای  که  روزها  این  در 
افغانستان به ویژه »زنان« این مرزوبوم است، شک ندارم 
که در مبارزات انتخاباتی »برنامه محور«، گروه زنان از 
مخاطبان اصلی این روند اند؛ گروهی که بیش تر از هر 
قشر دیگری در پی یافتن جایگاه و آینده خودشان در 
برنامه های کاندیدان استند. می دانید که در افغانستان 
افغان  زنان  زنان، روایت پیشین نیست؛  جدید روایت 
شعوری  رهایی  حتا  و  بیداری  از  میزانی  به  اکنون 
رسیده اند که توانایی تفکیک گروه های »برنامه محور« و 
»شعارمحور« از هم را دارند. در این میان بی درنگ برنده 
واقعی انتخابات افغانستان، البته  در میان زنان، تکتی 
خواهد بود که مرز میان شعار تا عمل را در نوردیده و 
جلوه های عینی حضور زن را  در سیاست و اجتماع به 

معنای واقعی کلمه عملی کرده باشد.
و  افغان  غیر  بانوی  یک  عنوان  به  نیز  که شما  آن  با 
همسرتان در این فرایند همت گمارده اید، باید یادآور 
شوم که من و همسرم دکتر فرامرز تمنا بعد از 100 سال 
اولین زوج افغان هستیم که رسما در کنار هم به زدودن 
گرد سنت های ناپسندیده از حق واقعی زنان و مردمان 

این سرزمین همت گماشته ایم. 
هرچند افغانی االصل نیستید و دوران کوتاهی از عمر خود 
را در کشورمان سپری کرده اید، اما احتماالً از زنده گی با 
یک مرد افغان، کمابیش با سنت های افغانی آشنا هستید 
و می دانید که برای یک زن افغان مبارزه ای این چنینی، 
تاریخی،  زنگ زده  و  آهنین  قفل های  شکستن  یعنی 

نسبت به هر مشقت دیگری طاقت فرسا است.
خانم غنی، هر چند تفاوت سنی من و شما دقیقا ۴۴ 
سال است، ولی از آن جایی که بنده در جنگ های داخلی 
کابل و راکت پراکنی های آن زمان تولد شدم، در میان 

دود و آتش، فقر و ناداری قدم زدم و در رژیم طالبان 
با پوچک های مرمی با هم سنان خود بازی کرده ام و در 
میان انتحار و انفجار 1۸ سال گذشته درس خواندم و 
باالخره وظیفه گرفته ام، به صراحت می گویم که مانند 
هر دختر این سرزمین برابر ۴۴ سال درد و زجر مردمان 

مناظره ی دو زن؛ 
دو نسل، دو روایت 

شماری از شهروندان با انتقاد از 
کمبود پول ُخرد در بازارهای 
در  را  مرکزی  بانک  کشور، 
می دانند.  مقصر  زمینه  این 
به  از  آنان می گویند که پس 
پول های  شدن  کشیده  آتش 
مندرس توسط بانک مرکزی و 
با معضل کمبود  بازار  عدم توجه به جایگزینی آن، 
انتقادها در حالی  این  است.  مواجه شده  پول خرد 
برنامه ای  افغانستان  بانک مرکزی  یافته که  افزایش 
را برای ترویج پول افغانی در شماری از مکاتب کابل 

راه اندازی کرده است.
پس از به آتش کشیدن بیش از دو میلیارد افغانی 
بازارهای  بانک مرکزی،  توسط  پول های مندرس  از 
کشور با کمبود پول خرد مواجه شده است. هرچند 
از  پس  که  بودند  گفته  مرکزی  بانک  در  مسووالن 
را  بانک نوت های جدید  مندرس،  پول  حریق کردن 
نظر می رسد که روند  به  اما  جایگزین آن کرده اند،  
ایمل  می رود.  پیش  کندی  با  بازارها  به  آن  تزریق 
هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، پیش تر به روزنامه 
از طریق  بانک نوت های جدید  بود که  ۸صبح گفته 

بانک ها به بازار وارد می شود.
از کمبود  راننده گان  به  ویژه  از شهروندان،  شماری 
»پول سیاه« یا همان پول خرد در جریان دادوستد 
و تسویه حساب های شان شکایت دارند. آنان با انتقاد 
از کندی در روند تزریق بانک نوت های جدید به بازا ر، 
می گویند که این مورد عالوه بر جنجال های روزمره، 
این  گفته  به  می شود.  آنان  کار  در  کسادی  باعث 
شهروندان، معضل کمبود پول سیاه در بازارها پس از 
به آتش کشیده شدن پول های مندرس در اوایل ماه 

اسد سال جاری به وجود آمده است.
مسعود، یک تن از راننده گان در شهر کابل می گوید 
حساب های  تسویه  هنگام  در  مواقع  بیش تر  که 
مسافران، با چالش کمبود پول خرد مواجه می شود. 
وی می افزاید که این معضل در روزهای اخیر افزایش 
یافته و آنان را در وضعیت کنونی از نگاه اقتصادی 
صدمه می رساند. او افزود: »زیادتر وقت ها به خاطر 
این که پیسه میده پیش موتروان و سواری نمی باشه، 
موتروان ها  فعاًل  نگیریم.  پیسه  که  می شویم  مجبور 
پیش از شروع کارشان، 200 تا 300 افغانی را میده 
می کنن، اما همان پیسه هم تا نیم روز دست به دست 

گفته بودند که پول خرد از طریق بانک ها به بازار وارد 
را توجه مردم  این روند  می شود و دلیل کندی در 
به بانک نوت های بزرگ هنگام تأدیه پول از بانک ها 

خوانده بودند.

با  را  پول  از  درصدی  بانک ها  کارشناسان: 
بانک نوت های خرد تأدیه کنند

کارشناسان امور سیاسی هرچند نقش بازارها را در 
نشر پول خرد تأثیرگذار می دانند، اما می گویند که 
هنگام تأدیه حقوق کارمندان، نیاز است تا درصدی از 
دست مزد آنان با پول خرد تأدیه شود. به گفته آنان، 
دستگاه های بانکی در زمان تأدیه حقوق کارمندان، 
را در نظر داشته  با وضعیت  تناسب پول خرد  باید 

باشند.  
کارشناس  و  دانشگاه  استاد  سیحون،  سیف الدین 
مسایل اقتصادی، با این که کمبود پول خرد را بیش تر 
اما  می دهد،   ربط  اقتصادی  بازارهای  کسادی  به 
می گوید که نیاز است بانک مرکزی تناسب پول خرد 
را با وضعیت عیار کند. وی افزود: »اداره بانک مرکزی 
در تأدیات خود یا به سایر بانک ها چنان دستور دهد 

می شود و کفایت نمی کند.« 
گل الرحمان، در شهر دکه سگرت و نوشابه فروشی 
دارد. او می گوید که در جریان روز بارها با وضعیتی 
روبه رو شده که مشتری به دلیل نبود پول خرد از 
خرید سگرت و نوشابه منصرف می شود. وی افزود، 
عالوه بر مشتریان، بیش تر شهروندان نیز از وی در 
جریان کارش می خواهند که بانک نوت های پنجصد 
کند.  معاوضه  خرد  پول  با  را  آنان  افغانی  هزار  و 
روزهای  در  معضل  این  که  کرد  اضافه  گل الرحمان 
حتا صرافان دست فروش  و  رسیده  اوجش  به  اخیر 
با پول خرد،  بزرگ  بانک نوت های  از طریق تعویض 

کسب درآمد می کنند.
خرد  پول  کمبود  از  شهروندان  نیز  این  از  پیش 
نبود پول خرد  آنان می گفتند که  شکایت داشتند. 
طرف  دو  میان  جنجال ها  بروز  باعث  مواقع  بعضی 
شده  روبه رو  معضل  این  با  حالی  در  بازار  می شود. 
که بانک مرکزی افغانستان روند ترویج پول افغانی 
را در مکاتب به راه انداخته است. با وجود تالش های 
مکرر برای تماس با مسووالن بانک مرکزی،  زمینه 
ارتباط با آنان فراهم نشد. مسووالن این اداره پیش تر 

که ۵0 درصد وجوه تأدیاتی را از پول خرد بدهند یا 
پولی که حد اقل به سرعت قابل تبدیل باشد.«

آقای سیحون با این حال اما نقش پول فعال را در 
اقتصاد ارزنده توصیف می کند و می گوید که بازارهای 
اضافه  وی  است.  مواجه  فعال  پول  کمبود  با  کشور 
کرد که افراد ثروتمند برای رفع  نیازهای شان  به بازار 
افزاد نیازمند نیز پول در اختیار  رجوع نمی کنند و 
روند  شدن  کند  باعث  موضوع  همین  که  ندارند 
خریدوفروش می شود. او افزود که حضور پول فزیکی 
حساب های  توسط  پول  انتقال  راهکارهای  نبود  و 
پول  کمبود  با  را  بازار  نیز  کریدت کارت ها  و  بانکی 

فعال مواجه می سازد.
در همین حال، آقای سیحون فرهنگ جامعه را نیز 
در نشر پول تأثیرگذار می داند. به گفته آقای سیحون، 
بیش تر مواقع، شهروندان پول مندرس را جای گزین 
پول سالم در بازار می کنند. او افزود که فروشنده ها در 
جریان خرید و فروش، تالش می کنند پول فرسوده را 
به مشتری بدهند. با این وجود، آقای سیحون تأیید 
تبدیل  از  مواقع  بیش تر  نیز  شهروندان  که  می کند 
بانک نوت های کالن با پول خرد، خودداری می کنند.

بازار در معضل کمبود پول خُرد؛
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قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم
حسیب بهش

بانک مرکزی مصروف ترویج پول افغانی 
پس از به آتش کشیدن بیش از دو 
میلیارد افغانی از پول های مندرس 
توسط بانک مرکزی، بازارهای کشور 

با کمبود پول خرد مواجه شده است. 
هرچند مسووالن در بانک مرکزی 

گفته بودند که پس از حریق کردن 
پول مندرس، بانک نوت های جدید 
را جایگزین آن کرده اند،  اما به نظر 

می رسد که روند تزریق آن به بازارها 
با کندی پیش می رود. ایمل هاشور، 

سخنگوی بانک مرکزی، پیش تر 
به روزنامه 8صبح گفته بود که 

بانک نوت های جدید از طریق بانک ها به 
بازار وارد می شود.



افغانستان  در  ادبیات  وضعیت 
امروز چگونه است؟ اگر چنین 
پرسشی مطرح باشد، پاسخ نیاز 
خود  و  دارد  فراوان  توضیح  به 
پاسخ یعنی تولید ادبیات، یعنی 
بحث جدی و کارشناسانه تر در 
مورد ادبیات، امری که شدن آن 
چندان مجالی ندارد. در جامعه ای که 
نیست،  اولویت  ادبیات  دیگرند،  مسایل  درگیر  همه 
ممکن  تقریباً  به روز تر  و  پیش روانه تر  ادبی  تولید 
سال ها  و  روزها  این  شاید  دلیل  همین  به  نیست. 
کم تر کسی این پرسش را به میان بیاورد که وضعیت 
ادبیات امروز ما چگونه است و در چه جا و جایگاهی 
چالش  و  پرسش  به  و  سوال  نفس  مهم  دارد.  قرار 
ناممکن  وضعیت  این  در  هم  آن  که  است  کشیدن 
است. اگر چنین سوالی حتا مطرح می بود، پاسخ های 
دست کم  می توانست  متنوع  دیدگاه های  با  بسیار 
وضعیت را روشن کند. اما به گمان من بیش و پیش 
کنیم،  مطرح  این شیوه  با  را  پرسش  این  این که  از 
باید زمینه پرسش را عوض کنیم و به جای سوال 
افغانستان  ادبیات  اهل  وضعیت  که  بپرسیم  قبلی 
دومی  پرسش  طرح  می رسد  نظر  به  است؟  چگونه 
خیلی ضروری تر باشد، دست کم اولویتی داشته باشد. 
حال اهل ادبیات به حیث شهروندان بیرون از دایره 
ادبیات هم می توانند قابل پرسش باشند، می توانند 

مسوولیتی در قبال داشته باشند. 
پاسخ  که  می دانند  ادبیات  اهالی  همه  تقریباً 
است  دومی  پرسش  پاسخ  چیست.  دومی  پرسش 
جامعه  این  امروز  ادبیات  وضع  تعیین کننده  که 
است. همه اهل ادبیات خود در جایگاه پرسش، در 
وضعیت مورد بحث قرار دارند. چهره های سرشناس 
در  فی الحال  زبان ها  تمامی  در  افغانستان  ادبیات 
تا  کسی  کم تر  شاید  کاری اند؟  چه  در  و  وضع  چه 
هیچ  باشد .  زده  بحث  قابل  جزییات  به  دست  حال 
گزارش تحقیقی در این خصوص نوشته نشده است. 
ادبیات  اهل  دریافتی، می شد وضعیت  بر چنین  بنا 
و وضعیت ادبیات افغانستان را روشن تر و شاید هم 

تکان دهنده تر دید. 
در چهار دهه اخیر همان گونه کل حیات اجتماعی 
این سرزمین تاریخ مشخصی دارد، ادبیات و اهل ادب 
نیز تاریخ و تاریخچه مشخصی دارند. در چند دوره 
حکومت و نظام و رژیم در افغانستان، وضعیت ادبیات 
و اهل ادب نیز متناسب با روش و منش اهل قدرت 
متفاوت بوده است؛ دست کم تعریف مشخصی داشته 
دوره های  در  قلم  اهل  ممیزه  وجه  مهم ترین  است. 
عنوان  به  جایگاه خود  در  آن ها  که  بوده  این  قبلی 
شاعر و نویسنده قرار داشته اند، امروز اما نه وضعیت 
آفرینشگر ادبی  چندان روشن است و نه ادبیات و نه 

مخاطب. 
در دوره حضور شوروی در افغانستان دست کم کابل 
به عنوان یک جامعه شهری و فعال محل و محور 
تولید ادبیات و هنر و فرهنگ بوده است. این دوره 
دوره  در  نیست.  مقایسه  قابل  بعدی  دوره های  با 
پسا طالبان اما با آن که می توانست زمینه های بسیار 
مناسب تری برای این طایفه مهیا باشد، اما ماحصل 
حضور چند بعدی شاعر و نویسنده در این دوره باز 
هم چیزی جز استیصال به همراه نداشته است. امروز 
بی این که کسی در این باره سخنی موثر بگوید، همه 
می دانند که وضعیت ادبیات و از آن مهم تر حال اهل 
ادبیات خوش نیست، شدیداً خوش نیست. پرداختن 
ظاهراً  که  سوالی  طرح  و  تکراری  موضوع  این  به 
پاسخی ندارد، همه را به این سکوت وا داشته است. 
همه در متن این احوال ناخوش قرار دارند، اما کسی 
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ناخن هایش  محکم 
نیمی  می جود،  را 
را  ناخن هایش  از 
موهایش  است.  خورده 
دور  به  چنگ چنگ 
خورده  تاب  گردنش 
است،  آشفته  است، 
برق  چشمانش  ولی  تکه تکه. 
می زند، برقی که تا ته روح آدمی می دود، نافذ 
نگاهم  می کنم،  نگاهش  تکان دهنده!  و  است 
هم  در  ذهنم  داخل  نگاهش  فلسفه ی  می کند، 
باز در هم می شکند.  می شکند، جان می گیرد، 
کنم.  سفر  عمقش  تا  نمی توانم  نمی شود، 
جگری شیر می خواهد و دلی بزرگ، به بزرگی 
اندوهش، به بزرگی دردش، به بزرگی خماری ها 

و خسته گی هایش. 
می خندد، می خندم، صورتش را در هم می کشد 

و از من روی می تابد. 
می دهد،  نشان  ساله  را ۲۰  او  چهره اش  خامی 
می بندم  شرط  است،  ساله   ۷۰ چشمانش  اما 
و  از سکر  پر  ساله،  شراب ۷۰  است،  ساله   ۷۰

بی خودی!
تا  نمی زد  صدایم  بانو،  این  مادر  اگر  نمی دانم 
کدامین ابدیت نگاهم در نگاهش گره می خورد، 
تا گفت آمده ام برایش پرونده ی روانی بسازم، بند 
دلم پاره شد. تکان خورد، نه تنها جانم، که روحم. 
گمان کردم از بلندای بلندبلند محکم محکم بر 

زمین افتادم. دلم آشوب شد. 

گفتم چند سال است این گونه است؟
روی صورتش  درشت  و  روشن  اشک  قطره  دو 
دخترم.  بود  عاشق  می شود،  سال  »سه  لغزید. 
بسوزد خانه ی عاشقی که خانه ها را می سوزاند. 
۱۶ ساله بود که دل باخت، پدرش راضی نبود 
با بیگانه وصلت کند، دخترم را چی زجر ها که 
نداد. در خانه او را حبس می کرد که یوسف، پسر 
بر و رویی داشت،  نبیند. دخترم  را  او  همسایه 
می درخشید. امکان نداشت کسی او را ببیند و 
گاه  بی قرار.  بود  بی تاب  دخترم  نشود.  شکارش 
از  گاه  و  یوسف می کرد  به  نگاهی  بام  از پشت 
پشت دروازه. مرغ دلش پریده بود، مرغ دل که 
بپرد دیگر بر نمی گردد. نمی دانم بخدا، من که 
عاشقی نکردم، دخترم اما عاشقی ها کرد. روزی 
نبود سرش به در نخورد به دیوار. پدر بود دیگر، 

غیرت داشت، عاشقی که ننگ کمی نیست!«
می گوید:  چیست،  دخترتان  اسم  می گویم 
»سیاه مو. بختش هم مثل موهایش سیاه است. 
می شود.  سیاه  روزگارش  شود  عاشق  دخترکه 
دختر اگر عقل داشته باشد که عاشق نمی شود.«

چهره  می کنم  نگاهش  می خندد.  سیاه مو 
این  می تابد،  روی  من  از  و  می کشد  درهم 
انگشت  دور  به  را  موهایش  محکم محکم  بار 
می پیچید. انگشت هایی که نیمی از ناخن هایش 
باز می دوم، ته چشمانش، کمی  شکسته است. 
و  می روم  فرو  بیش تر  کمی  می شوم،  عمیق تر 

کمی بیرون آمدنم دشوارتر می شود. 
مادرش ادامه می دهد: »سه سال از دیوانه گی های 
گرفت  دیگر  زنی  پدرش  گذشت  که  سیاه مو 
از مرگ ما  امان خدا سپرد. نه خبر  به  را  و ما 
می گرفت و نه از زنده گی ما. من بودم و دختری 
یوسف  بود.  ربوده  را  قرارش  آتشین  که عشقی 
به  را  خانواده اش  باز  ما خبر شد،  اوضاع  از  که 
و  به دریا دادم  خواستگاری فرستاد. و من دل 
روزگاری  سپردم.  دستش  به  را  سیاه مو  دست 

داشتیم تماشایی! نبودی که ببینی! صدای خنده 
در خانه پیچید، چهره ی دخترکم گل انداخت، 
لب هایش دانه ی انار شد، کومه هایش شفتالو. به 
حال آمد دخترم، شال سبز خرید، شال سرخ و 

دل می برد از یوسف.« 
دامن  عاشقی،  ماه  سه  کرد،  دلبری  ماه  »سه 
و  سرخ،  دامن  کوتاه،  دامن  پوشید،  چین دار 
یوسف خندید، بلندبلند، دلش وا شد، دلش پا 
در آورد، دلش رفت، دور موهای سیاه مو، دور 

دامنش، دور شال سرخش، شال سبز!«
شرنگ شرنگ  صدای  زدم  هم  رو  چشم  »تا 
چای  بوی  حنا،  بوی  پیچید.  خانه  در  دایره 
گالب.  بوی  هل،  بوی  سبز،  چای  بوی  سیاه، 
مهمان ها دسته دسته می آمدند، سبز و سرخ و 
تو که می دانی جشن حنابندان،  بنفش.  و  آبی 
بپوشی،  زری  پیرهن  باید  است،  رنگ ها  جشن 
سرخ و آبی و بنفش. به سیاه مو گفتم عروسک را 
شرمی، این قدر نخند، سرت را پایین بگیر! بلندتر 

خندید، مست و سرکش.« 
گالبی  پیرهن  تروتازه،  شد،  بیرون  حمام  »از 
پوشید، خودش هم گل شد، گل گالب. موهایش 
گفتم  بلندبلند.  سیاه سیاه،  کرد،  رها  کمر  تا  را 
موهایت را جمع کن، خندید، بلندبلند، دلم وا 

شد، خندیدم، بلندبلند!«
و ناگهان...

»صدایی در هوا پیچید و هفت آسمان را درید، 
قسم می خورم گوش آسمان کر شد، شیشه ها 
فروریخت و فریاد ها بلند. انتحاری شده بود. دو 
نمی دانم. شاید  نه سه کوچه،  تر،  پایین  کوچه 
رفت،  هوا  در  آتش  و  دود  بیش تر.  شاید  کم تر 
قیامتی  دویدند.  کوچه  به  سراسیمه  مهمان ها 
بود، نبودی که ببینی! صحرای محشر بود، جایی، 
دستی بود و جای دیگر پایی، جایی سری بود 
دنبال  به  بدنی. سیاه مو می دوید،  دیگر  و جای 
یوسفش. آمده بود آرایشگر دستی به موهایش 
بزند. صدا در صدا گم بود، ناله در ناله. وحشتی 

بود، قیامتی، نبودی که ببینی!«
می گوید،  شد؟  چی  یوسف  خوب  می گویم 
پیدا  را  کفش هایش  توانست  فقط  »سیاه مو 
پاره  باز  دلم  بند  می خورم،  تکان  کند.« 
می شود. تکه تکه تر. سیاه مو می خندد، بلندبلند، 
می خندد،  باز  می کنم.  نگاهش  وحشی وحشی، 

بلندتر، بی قرارتر، وحشی تر!
مادرش می گوید: »مرگ یوسف را همه دیدند، 
مرگ سیاه مو را هیچ کس ندید. خیلی از رفتن ها 
دیده می شوند، خیلی از رفتن ها ناپدید! سه سال 
روز در خانه و شب  دیوانه گی ها می کند.  است 
در قبرستان، شب در خانه و روز در قبرستان.« 

رشته های  است.  بی فایده  می برم  داکتری  »هر 
به  را  او  تکه تکه! می گویند  پاره شده،  اعصابش 
دلم  نمی شود،  دلم  ببر،  روانی  بیماران  مرکز 

آشوب است، دخترم ماه بود، قرص کامل!«
ایستاده می شوم، سیاه مو نگاهم می کند، این بار 
بی رمق.  ندارم،  توان  خموش.  و  ساکت  و  سرد 
حالم بد می شود، یارای رفتنم نیست. پرونده اش 
بیماران روانی روی  را برای معرفی اش به مرکز 
دست می گیرم، چشمانم سیاه می شود، چشمانم 
تاریک،. خانه تاریک، زمین تاریک، آسمان تاریک!

صدای مادر سیاه مو در گوشم می پیچد: »مرگ 
یوسف را همه دیدند، مرگ سیاه مو را هیچ کس 
ندید، خیلی از رفتن ها دیده می شوند، خیلی از 
این فکر می کنم که چند  به  ناپدید! و  رفتن ها 
رفته گانی  مرکز،  این  روانی  بیماران  از  فی صد 

هستند که کس رفتن شان را ندیده است.«

باید  قلم  اهل  و  نویسنده  نمی آورد.  زبان  به  سخنی 
شدیداً به دنبال کار و درآمد باشد. این کار و درآمد 
چه دستگاه ها سیاسی و اداری و حکومتی و جز آن 
باشد ، میل به قدرت و ضمایم آن باشد، کار نویسنده 
نیست. این را خود نویسنده با وجود تمایل به بودن 
در این فضا، بیش تر از هرکسی درک می کند. چنین 
حضوری هم به هر درجه ای جز سرخورده گی به همراه 
نداشته است. تأمین نان و مدیریت زنده گی شخصی 
وضعیت  است  قرار  که  است  قشری  اصلی  دغدغه 
فرو رفته گی  بزنند.  رقم  را  این کشور  معاصر  ادبیات 
در این احوال ناخوش نویسنده را به ژرفای نا امیدی 
و استصیال و انفعال برده است. گاه بیش تر از ادبیات ، 
باید مراقب سالمت اهل قلم بود. وضعیت عمومی و به 
تبع آن وضعیت شخصی و فردی نویسنده و اهل قلم 
به گونه ای است که هر کدام به تنهایی در یک جزیره 
بحران قرار دارند. تنها خود اهل قلم و جزایر دیگر 
می خواهند  کنند.  را درک  دیگر  می خواهند جزیره 
دست به کمکی ببرند، می خواهند به بیرون کشیدن 
یکی دیگر از بحرانی عمیق فکر کنند. اما زمینه آن 

مهیا نیست، این توانایی وجود ندارد.
در اوایل این نظام موجی از نویسنده گان تازه ، نسل 
کاروان  خیل  به  کتاب خوان  و  خوش فکر  و  تازه 
ادبیات افغانستان پیوستند. موجی از امید و توانایی 
و به روز بودن، اما در این یک  ونیم دهه، فشار زنده گی 
و زمینه ی زیست ، دوباره آن ها را به گوشه های انزوا 
انفعال سوق داده است. نسل پیش تر که کم کم  و 
باز نشسته گی رسیده  به  بودند، کم کم  خسته شده 
بودند. آن ها بیش تر از نسل نو به دولت رسیده ، با 
زمختی روزگار و جامعه خود آشنا بودند. به همین 
دلیل هیچ جمع پابرجایی برای ادبیات باقی نمانده 
نمی کند؛  ایجاد  جاذبه  ادبی ای  فعالیت  هیچ  است. 
ندارد.  وجود  ادبی  نشریه  یک  کشور  یک  در  حتا 
وقتی وضعیت و حال و روز اهل قلم خوش نباشد، 
نباشد،  ممکن  ادبی  تطور  و  تحول  و  تولید  وقتی 
وقتی  باشد،  نداشته  وجود  ادبی  نشانی  یک  وقتی 
ذوقی برای نوشتن، خواندن، جمع شدن و منتشر 
کردن وجود نداشته باشد، ما از بدترین حالت ممکن 
سخن می گوییم. اما از نیازمندی های عاجل سخن 
می گوییم، از نا خوش بودن اهل قلم سخن می گوییم، 
سخن  مهم  موضوع  این  به  پرداخت  ضرورت  از 
می گوییم. ما از نبود فعالیت ادبی سخن می گوییم، 
آن  مقایسه  و  افغانستان  ادبی  تولید  کیفیت  از  نه 
در  امروز  ما  ادبیاتی های  جهان.  ادبیات  روحیه  با 
حسرت  به  و  افتاده  اند  تنهایی  جزایر  و  گوشه ها 

گذشته دچار ند.
به همین خاطر است که نمی توان به روشنی ادبیات 
پیش رو را در افغانستان امروز پی گرفت. شاید تولید 
برخی مجموعه های شعر یا داستان و یا الیک گیری 
شماری از شعر های عامه پسند و شعاری را بخواهیم 
افغانستان  در  ادبی  رکود  رد  در  و  باال  بحث  مقابل 
مثال بیاوریم ، شاید برخی از داستان ها... اما آیا حتا 
به همین ها هم اگر دلخوش باشیم و هیچ احوالی هم 
باشیم و  نداشته  بیرون  ادبی دنیای  از کار هنری و 
هیچ توقع باالتری هم از هنر نداشته باشیم، همین 
جوانه ها به همین حال و روز می مانند، آیا استیصال و 
درمانده گی و بد روزگاری آنان را به فکر کردن به نشر 

مجموعه دوم خواهد گذاشت؟ 
بررسی  ادبیات،  در حوزه  کار  مهم ترین  نظر من  به 
است.  ما  روز  و  حال  کردن  روشن  است،  وضعیت 
این کار یقیناً در دستور کار هیچ دولتی و در برنامه 
انتخاباتی هیچ نامزدی جایگاهی ندارد. در دستور کار 
اهل قلم اما قرار دارد، باید قرار داشته باشد، اما به 

قول مرحوم شاملو : غم نان اگر بگذارد...

غم نان اگر بگذارد

نقیبآروین
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داستاناعتیاد
مردیکه
قلمش،صدها
مخاطبداشت
در یکی از محالت فقیر نشین 
شهر هرات، مردی زنده گی 
سال  هشت  که  می کند 
اعتیاد به مواد مخدر و گرد 
و غبار روزگار، وی را خسته 
کرده است؛ اما هنوز با دمی 
هم نشینی، به وضوح دانش و 
توانمندی اش را می شود حس 
کرد. دقیق حرف می زند، نکته سنج است و هر جمله را 

با لبخند به پایان می رساند.
کسی که روزگاری جزو ستون  نویس های اصلی چندین 
مجله  و روزنامه در هرات بود و پایان نامه های مقاطع 
استاد  یا  حاال  که  زیادی  افراد  ماستری  و  لیسانس 
دانشگاه هستند و یا در مؤسسات معتبر جهانی کار 
می کنند، کار دست او بوده است. به زبان های فارسی، 
پشتو، عربی و انگلیسی مهارت دارد و دانش آموخته ی 

رشته ی روزنامه نگاری از دانشگاه هرات است. 
اداره معارف والیت  در روزهای کودکی اش مسووالن 
نام  تغییر  به خراسان رضوی  ایران که حاال  خراسان 
غبطه  کتاب خوانی  برای  تالشش  و  انگیزه  به  یافته، 
ارتش  با  ترجمان  عنوان  به  هم  زمانی  بودند.  خورده 
امریکا در میدان هوایی شیندند هرات کار کرده است، 
برای  را  زنده گی اش  مسیر  جاده ای  تصادف  یک  اما 

همیشه از آن چه که می خواست، منحرف کرد. 
در  و  هرات  شهر  مرکز  از  زیادی  نسبتاً  مسافت  در 
نقطه ای مرزی بین شهر و ولسوالی انجیل این والیت، 
مردی در خانه ای محقر زنده گی می کند که روزگاری 
برای خود بروبیایی داشت، اما دست سرنوشت تقدیر 

دیگری برایش رقم زده بود. 

سواد، لبخند و ناامیدی
بلند است.  با قدی متوسط مایل به  مردی 3۷ ساله 
موهای نسبتاً کم پشت دارد و هنگام صحبت کردن، 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  از  ناشی  که  عصبی اش  تیک 
است، به وضوح دیده می شود. با تمام شدن هر قسمت 
تلخی  لبخند  زنده گی  به  امید  نشانه ی  به  صحبتش، 

می زند. 
سال  در  که  دارد  یاد  به  را  روزی  درویش  سمیع 
۱3۶9 هنگامی که دانش آموز دوره ی ابتدایی بود، در 
مسابقات کتاب خوانی برنده ی مقام اول مکتب و حتا 

والیت خراسان ایران شده بود. 
قصه می کند که در محفل بزرگ داشت از مقام آوران 
پرورش  و  آموزش  مسوول  کتاب خوانی،  مسابقات 
و  تأسف  جای  که  بود  گفته  ایران  خراسان  والیت 
خوشحالی است که یک کودک افغان برنده ی جایزه ی 
کتاب خوانی می شود؛ تأسف به این دلیل که حتا یک 
دانش آموز ایرانی نتوانست با او رقابت کند و خوشحالی 
به این دلیل که سیستم آموزش و پرورش کشورش 

توانسته بود تا این اندازه مفید باشد. 
آقای درویش در سال ۱38۶ از دیپارتمنت ژورنالیزم 
فراغت  سند  هرات  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی 
از فراغت و در سال چهارم درسی،  اما پیش  گرفت، 
عنوان  به  سال  یک  برای  هریوا  روزنامه ی صدای  در 

روزنامه نگار قلم زده بود.
در  دانشگاه  از  فراغت  از  پس  که  می گوید  خودش 
وظیفه  مشغول  سردبیر  عنوان  به  »ارج«  هفته نامه ی 
شد و طی همین مدت بیش تر از یک صد سرمقاله برای 
این نشریه نوشت. او ادامه می دهد که در همین مدت، 
صدها مقاله ی تحلیلی برای افراد مختلف و سیاسیون 
مطرح هرات در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و 
ادبیات نوشته است. در هنگام کار با هفته  نامه ی ارج، 
که  بود  گفته  او  به  باری  هفته نامه  وقت  مدیر مسوول 
نوشته هایش در هر نوبت نشر بیش تر از دو هزار مخاطب 

دارد و این برای وی پیش رفت به حساب می آمد. 
به مواد مخدر طی سال های گذشته  اعتیاد  با آن که 
سبب شده قسمتی از حافظه اش خراب شود، اما هنوز 
به یاد دارد که دو دختر دانشجوی مقطع لیسانس برای 

نوشتن پایان نامه به وی مراجعه کرده بودند. می گوید 
انگلیسی  زبان  به  آن ها  برای  پایان نامه  عنوان  دو  که 
پایان نامه ها  همان  با  توانستند  نفر  دو  آن   و  نوشت 
از  یکی  در  حاال  و  آورند  دست  به  تحصیلی  مدرک 
دانشگاه های معتبر امریکایی در مقطع ماستری درس 

می خوانند. 
نشده  خالصه  عنوان  دو  همین  به  پایان نامه  نوشتن 
است؛ آقای درویش می گوید که طی آن مدت بیش تر 
از 4۰۰ عنوان پایان نامه ی تحصیلی در مقاطع لیسانس 
و ماستری به زبان های فارسی، انگلیسی، پشتو و عربی 
برای دانشجویان کار کرده و شماری از کسانی که او 
برای شان پایان نامه نوشته بود، حاال یا استاد دانشگاه 
هستند، یا کار دولتی دارند و یا هم در مؤسسات معتبر 

جهانی وظیفه ایفا می کنند. 
 ۲۰۱4 سال  در  که  می دهد  ادامه  درویش  سمیع 
میالدی، به عنوان مترجم با نیروهای ارتش امریکا در 
به  میدان هوایی شیندند هرات کار کرده و هم زمان 
ادامه می دهد که  است. وی  بوده  آغشته  مواد مخدر 
پس از هفت ماه، پروژه ی کاری اش ختم شد و با شروع 
دوران بیکاری، آهسته آهسته گرایشش به استفاده ی 

بیش تر مواد مخدر افزایش یافت. 

تجویز اشتباه دکتر و اعتیاد به مواد مخدر
کانکور  امتحان  ناظر  عنوان  به  روزی  درویش  آقای 
ولسوالی های  از  یکی  راهی  همکارش  چند  با  همراه 
غربی هرات می شود و در راه، موتر حاملش با یک موتر 
دیگر تصادف می کند. در آن تصادف از ۱۱ سرنشین 

دو موتر، تنها او زنده می ماند. 
در پی آن حادثه آقای درویش سه هفته به کما می رود 
و پس از مدتی سالمتش را باز می یابد. قصه می کند 
که مدتی پس از آن، سوزش و درد شدیدی در شانه ی 
راستش احساس می کند. هنگام مراجعه به کلینیک، 
کمی  مقدار  روزانه  که  می دهد  پیشنهاد  او  به  دکتر 

تریاک برای تسکین درد شانه اش استفاده کند. 
آقای درویش برای دو سال تریاک مصرف می کند، اما 
رفته رفته دوستان تازه ای می یابد و آرام آرام به سمت 
مواد مخدر است،  نوع صنعتی  از شیشه که  استفاده 

روی می آورد و شش سال از آن استفاده می کند. 
مواد  خرید  برای  که  دارد  یاد  به  را  روزی  می گوید 
مخدر نزد فروشنده مواد مخدر رفته بود و با نگاه های 
تحقیر آمیز مواجه شده بود، اما چاره ای نداشت، به دام 

اعتیاد افتاده بود.
اعتیاد را بیماری روانی می داند که در دو حالت نشئه 
نیاز به حمایت خانواده و  و خمار زنده گی می کند و 
دوستان دارد و پس از ترک، پشتی بانی از بیمار بیش تر 

محسوس می شود. 
مدنی  نهاد  یک  هرات  در  قبل  هفته  سه  دست کم 
برای حمایت از حقوق مدنی شهروندان شکل گرفت. 
مالی  بودجه ی  گرفتن  برای  مدنی  نهاد  این  مدیران 
به  دست  شهروندی،  متفاوت  پروژه های  انجام  جهت 
برای شان طرح یک  او  و  دامن سمیع درویش شدند 

پروپوزل را ریخت. 
با ِشکوه می گوید که قرار بود برایش دست کم پنج هزار 
افغانی در بدل کارش بدهند، اما در نهایت کمی بیش تر 
از دو هزار افغانی دادند و او مجبور شده بود نصفش را 

برای مصارف اینترنت هزینه کند. 
کنار  را  مخدر  مواد  مصرف  که  می شود  ماه  سه  او 
خرید  توان  مالی،  مشکالت  بر  بنا  اما  است،  گذاشته 

داروهای ترک اعتیاد را ندارد.
کشیده  بغل  در  را  زنده گی  حاال  که  درویش  سمیع 
و به آن لبخند می زند، منتظر است ببیند که دست 
آغوشش  به  و  می فشارد  را  دستش  چطور  سرنوشت 

می گیرد. او در شعری گفته است: 
نگاه آبی ات زیبا به قلبم النه می سازد

شقایق های احساست مرا دیوانه می سازد
ز تردی لبان تو همه آالله می روید

گلستان کالم تو ز من پروانه می سازد

سیدحسنحسینی
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یکم  گذشته،  روز  سیاسی  مطرح  کنشگران  از  جمعی  کابل:  8صبح، 
به صورت  و  از سرگیری تالش های صلح  اعالمیه ای خواستار  در  میزان، 
این جمع می توان  از چهره های مطرح  انتخابات شدند.  تعلیق  تلویحی 
محمداسماعیل  نور،  عطامحمد  قانونی،  محمدیونس  کرزی،  حامد  به 
خان و سید منصور نادری اشاره کرد. بعضی از مقامات پیشین حکومت، 
نماینده گان مجلس و فعاالن عرصه سیاست نیز شامل این جمع هستند. 
این خواست در حالی مطرح می شود که حکومت تالش های مرتبط به 
صلح را متوقف کرده و قرار است انتخابات ریاست جمهوری نیز تا چهار 

روز دیگر برگزار شود.
این کنشگران سیاسی در اعالمیه خود گفته اند که صلح، مسأله »اصلی« 
کشور است و در صدر اجندای ملی قرار دارد. در اعالمیه گفته شده است 
که مردم می خواهند به کشتار شهروندان کشور هر چه زودتر پایان داده 
شود و صلح پایدار و دایمی در کشور برقرار گردد. طبق اعالمیه، این امر 
ایجاب می کند تا همه نیروها، شخصیت ها، احزاب ملی و جهادی، نهادهای 
جامعه مدنی و همه شهروندان کشور، مشترکاً در این مسیر با هم آهنگی 

هم تالش کنند.
این کنشگران سیاسی گفته اند که در تالش ایجاد یک ابتکار فراگیر و 
افغانستان شمول هستند که در مرکز این تالش ها، سامان دادن به روند 
صلح با اشتراک همه افغان ها قرار دارد. طبق اعالمیه، از مدتی بدین سو، 
تعداد زیادی از رهبران سیاسی و اجتماعی در این راستا با هم کار می کنند 
فعالی  نقش  دو(  و  یک  )مسکو  بین االفغانی  نشست  دو  برگزاری  در  و 
داشته اند. این جمع افزوده است به زودی کارزار وسیعی را برای »احیا«ی 

روند صلح در کشور برگزار خواهند کرد.
این کنشگران سیاسی در اعالمیه خود گفته اند، صلح زمانی تحقق خواهد 
یافت که گفت وگوهای هیأِت افغانستان شمول )مردم و دولت( با طالبان به 

صورت مستقیم و مستقل هر چه زودتر آغاز شود. در اعالمیه این کنشگران، 
به صورت  مردم  و  دولت  هیأت   با  تا  است  طالبان دعوت شده  گروه  از 
مستقیم وارد گفت وگو شود. هم چنان اعالمیه تأکید دارد که گفت وگوها 
بین امریکا و طالبان هر چه زودتر از سر گرفته شود تا زمینه برای شروع 
گفت وگوهای رسمی بین افغان ها هموار گردد. در این مورد گفته شده است 
که گفت وگوها بین امریکا و طالبان باید شفاف باشد و مردم افغانستان در 

آگاهی کامل قرار داده شوند.
در بندهای بعدی این اعالمیه گفته شده است، صلحی که در آن حاکمیت 
مردم بر سراسر قلمرو کشور کاماًل تأمین و موجب تقویت نظام جمهوری 
اسالمی نشود، پایدار و ماندگار نخواهد بود. این کنشگران از کشورهای 
منطقه و قدرت های جهانی خواسته اند با تحکیم اجماع بین المللی در امر 
استقرار صلح با افغانستان همکاری و صلح و ثبات در این کشور را تضمین 

کنند.
در اعالمیه آمده است که هر نوع تزلزل در امر رسیدن به صلح، به معنای 
ادامه خون ریزی و کشتار مردم در جنگی تلقی می شود که افغانستان در 
آن »دارای منافع« نیست. این کنشگران سیاسی گفته اند با توجه به این که 
برگزاری انتخابات در شرایطی که مالکیت و رهبری آن به »دست مردم 
افغانستان نیست« و از جانب دیگر »شرایط سیاسی و امنیتی برای برگزاری 
و  نیست«  ممکن  افغانستان شمول  و  عادالنه  عمومی،  شفاف،  انتخابات 
باعث سقوط افغانستان به »بحران عمیق تر و وسیع تر سیاسی و اجتماعی 

جمعی از کنشگران سیاسی:

صلح اولویت باشد، انتخابات بحران می آفریند
می شود« باید تمامی توجهات به صلح و ثبات در کشور معطوف شود. 
آن ها خاطرنشان کرده اند که برگزاری انتخابات که در آن اراده آزاد مردم 
به نمایش گذاشته شود، اصل اجتناب  ناپذیر مردم ساالری است، اما برگزاری 
انتخابات در شرایطی که مردم افغانستان مالک آن نیستند و شرایط ابراز 
اراده مردم به صورت آزاد فراهم نیست، کشور را به سوی بحران عمیق تر 
سیاسی و اجتماعی سوق خواهد داد و به داعیه صلح خواهی هم کمک 

نخواهد کرد.

کنشگران سیاسی افزوده اند که اوضاع امنیتی جاری، عدم کنترل حکومت 
تعداد  برای  عینی  مشارکت  زمینه  نبود  کشور،  از  مهمی  بخش های  بر 
زیادی از مردم، نشانه هایی از برگزار نشدن انتخابات به صورت عمومی 
مجریان  به  نسبت  مردم  که  گفته اند  آن ها  است.  افغانستان شمول  و 
انتخابات  این  این که  از  و  ندارند  اعتماد  انتخابات  سازمان دهنده گان  و 
اعالمیه،  طبق  هستند.  نگران  بود،  خواهد  همراه  گسترده  مهندسی  با 
واقعیت های بسیاری نشان می دهد که انتخابات پیش رو نه تنها موجب 
کاهش بحران در کشور نمی شود، که موجب افزایش بحران، تفرقه بیش تر 
میان مردم و تضعیف نهادها و کاهش بیش تر اعتماد مردم به دموکراسی 
و مشارکت سیاسی نیز خواهد شد. کنشگران سیاسی گفته اند در صورتی 
که چنین بحرانی در پی این انتخابات به میان بیاید، آن ها مسوولیت آن را 

بر عهده نخواهند گرفت.

انتخابات »خط سرخ« است
در  انتخابات،  دبیرخانه کمیسیون مستقل  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
واکنش به این اعالمیه، به روزنامه 8صبح گفت که برگزاری انتخابات برای 
این کمیسیون »خط سرخ« است. او تأکید کرد که با توجه به آماده گی های 

گرفته شده در این زمینه، انتخابات به تعویق نخواهد افتاد. 
محمدحکیم تورسن، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نیز در واکنشی 
به اعالمیه این کنشگران سیاسی می گوید که هرگز موافق تعویق انتخابات 
نیست. به گفته او، با وجودی که مطمین است انتخابات به صورت سراسری 
برگزار نخواهد شد، به عنوان یک نامزد، از به تعویق انداختن انتخابات 
جلوگیری خواهد کرد. تورسن گفت، در حالی که تنها چهار روز تا انتخابات 
زمان باقی مانده است، از شنیدن پیشنهاد کنشگران سیاسی مبنی بر 

تعویق آن شوکه شده است.  
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، در یک تصمیم غیرمنتظره در شانزدهم 
سنبله اعالم کرد که گفت وگوهای امریکا با طالبان را متوقف و لغو کرده 
است. یک هفته بعد از آن، در بیست وسوم سنبله، حکومت افغانستان نیز 
اعالم کرد که تالش های مرتبط به صلح خود را متوقف کرده است. صدیق 
صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک نشست خبری با بیان این که 
فعاًل انتخابات اولویت حکومت است، گفت که تالش های مرتبط به صلح 

متوقف شده است.
طبق تقویم انتخاباتی، ششم میزان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
است. برای این انتخابات بیش از نه ونیم میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی 
نام نویسی شده اند. هزینه این انتخابات ۱49 میلیون دالر تعیین شده است. 
قرار است ۷۲ هزار نیرو ی نظامی انتخابات ششم میزان را تأمین امنیت 
کنند. تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار ناظر داخلی و بین المللی برای نظارت از 

این انتخابات نام داده اند.
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