
یک طالب پاکستانی با 
خانواده اش در کندز بازداشت شد

پسری که پدرش را کشته 
بود، توسط پولیس کابل 

بازداشت شد

شش عضو کاروان صلح هلمند آزاد شدند

کمیسیون مستقل انتخابات کار تصفیه دستگاه ها و انتقال 
نبودن  حاضر  دلیل  به  و  روزه  سه   تأخیر  با  را  معلومات 
شماری از ناظران،  آغاز کرد. در اوایل این روند، کارمندان 
کمیسیون ناظران نامزدان را به محل های کاری کمیسیون 
رهنمایی می کردند. ناظران نامزدان اما این مورد را بیش تر 
اعتراض داشته  به آن  تعقیبی« می شمردند و  »سیاحت 

داشتند.

مجموعه ی  مناره های  تخریب  از  مانده  جا  به  خشت های 
تاریخی »مصلی« هرات کنار چیده شده و آبده ای تاریخی و 
چشم نواز را پدید آورده است. مجموعه ی تاریخی »گدام ها« 
با مهندسی هوشمندانه ی زمان عبدالرحمان خان، به سبک 
معماری تیموری ساخته شده است. هدف از ساخت گدام ها 
ذخیره سازی مواد غذایی مصرفی برای مردم و سربازان، و 

نگه داری حیوانات و علوفه آن ها بوده است.
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شماره 3214
سال یازدهم

یک شنبه
28 میزان 1398
20 اکتوبر 2019

قیمت: 20 افغانی

رییس معارف طالبان به 
۲۱ دانش آموز در اشکمش تجاوز 

جنسی کرده است

مگر پارلمان خواب است؟پیروزی در جنگ های چریکی از آسمان امکان پذیر نیست

در کمیسیون چی می گذرد؟

نوش دارو پیش از مرگ سهراب 
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تصرف  از  پس  امنیتی  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
ارچی والیت کندز، عملیات تالشی  ولسوالی دشت  
خانه به خانه را در این ولسوالی آغاز کرده اند. مسووالن 
جریان  در  که  می گویند  زون شمال  شرق  در  ارتش 
خانواده اش  با  را  پاکستانی  طالب  یک  عملیات  این 

بازداشت کرده اند.
عبدالهادی جمال، معاون مطبوعات قول اردوی ۲۱۷ 
روزنامه  به  میزان،  بیست وهفتم  شنبه،  روز  پامیر، 
دو  زن،  یک  شامل  خانواده  این  که  گفت  ۸صبح 
ولسوالی  مربوطات  از  و  می شود  مرد  دو  و  کودک 

دشت ارچی بازداشت شده اند.
به گفته آقای جمال، در نتیجه عملیات مشترک و 
روستای »مال  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  تصفیه ای 
قلی« دشت ارچی کندز از وجود طالبان پاک سازی 
عملیات  این  در  طالب  شش  هم چنان  است.  شده 

کشته و سه طالب دیگر زخمی شده اند.
که  گفت  پامیر   ۲۱۷ قول اردوی  مطبوعات  معاون 
پنج موتر رنجر و دو موتر هایلکس طالبان به دست 

نیروهای امنیتی افتاده است.
ماه  بیستم  در  کندز  والیت  ارچی  دشت  ولسوالی 
میزان از تصرف طالبان خارج شد. این ولسوالی در 
شانزدهم سنبله توسط طالبان سقوط داده شده بود.

والیت کندز در شمال شرق کشور از والیت های ناامن 
به شمار می رود. این والیت در چند سال گذشته دو 
طالبان سقوط  گروه  به دست  کوتاه  برای مدت  بار 

کرده است.
والیت  سقوط  هدف  به  طالبان  گروه  حمله  آخرین 
توسط  شد،  انجام  امسال  سنبله  نهم  در  که  کندز 

نیروهای امنیتی دفع شد.

به  را  نفر  یک  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
اتهام کشتن پدرش از منطقه »میدان طلوع« 
پولیس  امنیتی  هژدهم  حوزه  مربوطات  از 

بازداشت کرده  است.
فرماندهی پولیس کابل گفته است که این فرد 
روز  را صبح  پدرش  و سرور  دارد  نام  عزت اهلل 
شنبه، بیست وهفتم میزان، با ضرب چاقو کشته 

است.
باشنده  عزت اهلل  کابل،  پولیس  معلومات  طبق 

اصلی والیت بامیان است.
این فرماندهی گفته است که عزت اهلل پس از 
قتل پدرش از ساحه فرار کرده و تحت تعقیب 

پولیس قرار گرفته بود.
پولیس عزت اهلل را از منطقه »میدان طلوع« در 
مربوطات حوزه هژدهم پولیس بازداشت کرده 

است.
پولیس کابل گفته است که فرد بازداشت شده 
در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده 

است.
قرار است پرونده این فرد پس از بررسی پولیس 

به لوی سارنوالی محول شود.
رویدادهای این چنینی و قتل اعضای خانواده 
سایر  و  کابل  در  می افتد،  اتفاق  ندرت  به  که 
گزارش  در  و  افتاده  اتفاق  بارها  والیت ها 

نهادهای امنیتی بازتاب یافته است.

عضو  شش  طالبان  گروه  کابل:  ۸صبح، 
کاروان صلح هلمند را که از مربوطات شهر 
پل علم، مرکز والیت لوگر با خود برده بود، 

آزاد کرد.  
ارتباطات  مسووالن  از  موالداد،  پاچاخان 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  کاروان،  این 
گروه طالبان صبح روز شنبه، بیست وهفتم 
میزان، شش عضو کاروان صلح هلمند را از 
شهر پل علم، مرکز والیت لوگر، با خود برده  
روز  همین  ساعت ۳:۰۰  حوالی  اما  بودند، 

دوباره آزاد کردند.
هلمند  والیت های  در  مشابه  رویدادهای 
نیز به وقوع پیوسته است. در ماه  و پکتیا 
جوزا گروه طالبان ۲۰ نفر از اعضای کاروان 
صلح هلمند را در ولسوالی موساقلعه با خود 
برده بودند. این گروه  هم چنان در اوایل ماه 
میزان در ولسوالی زرمت والیت پکتیا برخی 
از اعضای این حرکت را با خود برده بودند.

اعضای  نیز  گذشته  در  موالداد،  گفته  به 
کاروان صلح هلمند که توسط طالبان برده 
شده بودند، پس از چند ساعت دوباره رها 

شدند.
کاروان صلح هلمند پس از ایجادشدنش در 
مناطق تحت نفوذ  طالبان راه پیمایی را آغاز 
کرد که تاکنون صدها کیلومتر را در جنوب 

و شمال کشور پیموده است.
صلح  کاروان  تاکنون  که  می گوید  موالداد 
داشته  راهپیمایی  والیت   ۲۴ در  هلمند 
را  راه  کیلومتر   ۵۰۰ و  هزار  یک  حدود  و 
پیموده  است. هدف از راه پیمایی این حرکت 
مردمی، رساندن پیام صلح به طالبان است.

کاروان صلح  هلمند سال گذشته ایجاد شد. 
این کاروان پس از حمله انتحاری مرگ بار 
نوروز سال ۱۳۹۷ شکل  مراسم جشن  در 
گرفت. در این رویداد انتحاری ۱۲ نفر کشته 
شده بودند و این رویداد جمعی از جوانان 
هلمند را بر آن داشت تا برای برقراری صلح 
تالش کنند. هرچند با وجودی که کاروان 
صلح  هلمند به حدود ۲۰ والیت سفر کرده 
نیز گروه طالبان  اما در سال جاری  است، 
بر مراسم جشن دهقان در شهر لشکرگاه با 

استفاده از ماین جاسازی شده حمله کرد.

بر اساس گزارش ارتش امریکا، جنگنده های این کشور در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ بیش از هر سال دیگری در ۱۰ سال اخیر، در 
افغانستان بمب به کار برده اند. در گزارش ارتش امریکا که در شانزدهم میزان سال جاری به نشر رسید، آمده است که جنگنده های 

امریکایی در ماه سپتامبر، ۹۴۷ حمله ی هوایی در افغانستان اجرا کرده اند که بیش ترین رقم از سال ۲۰۱۰ به این سو می باشد.

عرض معذرت 
به جای نشر نتایج

منابع محلی در تخار خبر می دهند که مولوی عبدالکریم، رییس نام نهاد معارف طالبان 
برای این والیت، با حمله به یک مدرسه دینی در ولسوالی اشکمش، ۲۱ دانش آموز 
این مدرسه را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. طبق معلومات این منابع، این حادثه 
حدود ۱۰ روز پیش، هنگام شب، در روستای »نوآباد« ولسوالی اشکمش رخ داده است. 
مدرسه ای که دانش آموزان آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، دارالعلوم »ابراهیم 
مولوی  که  می شود  گفته  می شود.  اداره  طالبان  گروه  توسط  و  دارد  نام  خلیل اهلل« 
عبدالکریم فعاًل در بند گروه طالبان است و قرار است روزهای آینده »اعدام« شود. اما 

گروه طالبان خبر تجاوز این مقام خود به دانش آموزان مدرسه را شایعه خوانده است.
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نتایج اعالن نشد؛ 

گدام های تاریخی هرات؛

مقامات محلی تخار:

یک سال کار »آریانا« با زیان مالی؛ 
فرمان رییس جمهور:

اصالحات در »آریانا« و احیای »باختر«
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در هفته ی گذشته، مولوی حیات الدین صاحبی، یكی 
از مبلغان دینی در مزارشریف ترور شد که ترور ایشان 

بازتاب گسترده ای در رسانه های اجتماعی داشت.
آن چه در این میان برایم شگفتی آور بود، حجم نفرت 
از  انسان  این  به مرگ  بود که در واکنش  و خشونتی 
سوی گروه های مختلف دینی و غیر دینی بازتاب یافته 
و از روان های تشنه به خون و کوه خوابیده ی نفرت و 
خشونت در سینه های ما پرده برداشت. کسانی که به 
این هیجان  او کف زدند، یگانه دلیلی که برای  مرگ 
این  جدل برانگیز  سخنان  با  مشكل شان  نمودند،  ارائه 
آقای  مرگ  از  رضایت  احساس  چون  بود.  روحانی 
زنی  می گوید  که  است  روایتی  از  برخاسته  صاحبی 
پیامبر  که  شب هایی  از  یكی  در  بزرگ سال،  خیلی 
سخت بیمار بود، ادرار ایشان را آب تصور کرده و آن را 

نوشیده بود، خواستم به نكاتی چند اشاره کنم.
برای دین مداران می گویم که اگر با این روایت خیلی 
مشكل دارید، بروید چون داعش قبر حاکم و بیهقی و 
طبرانی و دیگران را نبش کنید، چون آن ها بوده اند که 
این روایت ها را مستند ساخته اند. به مسیحیان جهان 
عرب می گویم تا به تورات مراجعه کرده و دریابند که 
در آن جا سخنان خیلی تندتر در باب خوردن مدفوع 

انسان وجود دارد.
جهت  در  حجتی  را  روایت  این  که  کسانی  برای 
دین زدایی به کار می برند، یادآور می شوم که از دوران 
یونان و مصر باستان تا امروز چیزی به نام »یورولوژی« 
می کند.  ادرار  نوشیدن  به  توصیه  که  داشته  وجود 
دانشمندی بریتانیایی جان دبلیو آرمسترانگ، در سال 
۱۹۴۵، کتابی در مورد قدرت ادراردرمانی منتشر کرد 
که آن را  »آب زنده گی: رساله ای در مورد ادراردرمانی« 
نامید. اگر از نوشیدن پیش آب گاو بگذریم، در امریكا 
همین حاال برخی استادان یوگا نوشیدن ادرار را برای 
باختن وزن و زیبایی جلد توصیه می کنند و هر صبح 

یک گیالس آن را سر می کشند.
من معتقدم که نوشیدن ادرار هم از لحاظ علمی و هم 
از بعد دینی جایز نیست. اگر پیامبر اسالم بنا بر نص 
قرآنی بشر بود، و باز اگر او نسبت به هر فرد دیگری در 
زدودن نجاست از خویش حرص می ورزید، پس آن چه 
مولوی شهید گفته، چیزی جز یک اشتباه »صوفیانه« 

نبوده است.
اگر ما می خواهیم جلو خون و خشونت را بگیریم، بر 
ما است تا با عموم آموزه های عرفانی چون بی آالیشی، 
و  تسامح  انسان دوستی،  فروتنی،  راستی،  صداقت، 
مدارا کنار آییم. کنار آمدن با این آموزه ها، به مفهوم 

پذیرفتن همه چیز نیست.
کشتن انسانی را بهترین راه حل مشكل با او دانستن، 
به  تشنه  روان های  بیان گر  آدم کشی  نمودن  توجیه  و 
خون است. این کشش از شرایط جغرافیایی، تاریخی، 
ایدیولوژی های خون باری سیراب  و  فرهنگی، سیاسی 

می گردد که روان ما را اشباع نموده است.
ما  جامعه ی  مشكل  که  می دانید  آیا  کالم،  خالصه ی 
انسان  خون  نوشیدن  در  بلكه  نه  ادرار  نوشیدن  در 
ریشه دارد و نوشیدن هر ادراری بهتر از نوشیدن خون 

مقدس انسان است که همه تشنه ی آنیم؟
تو خوِن کسان خوری و ما خوِن َرزان

انصاف بده، کدام خون خوارتریم؟

بهانه های خشونت

۸صبح، کابل: ۱۰ عضو گروه داعش در پی 
اچین  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
والیت ننگرهار کشته شده اند. این عملیات در 
ساحه »باندر« ولسوالی اچین اجرا شده است.

روز  ننگرهار،  پولیس  سخنگوی  اتل،  مبارز 
با  صحبت  در  میزان،  بیست وهفتم  شنبه، 
این  جریان  در  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
تونل  دو  پوسته،  قرارگاه، هشت  عملیات سه 
و یک مخفی گاه گروه داعش از بین برده شده 

است.
به  نفر  این ۱۰  از  ننگرهار  پولیس  سخنگوی 
یاد  داعش  گروه  عضو  خطرناک ترین  عنوان 
بسیاری  در  شده  یاد  افراد  که  گفت  و  کرد 
تروریستی  فعالیت های  و  تخریبی  عمل های 

در ننگرهار نقش داشتند.
مخفی گاه  یک  که  گفت  هم چنان  اتل  مبارز 
ماین های گروه داعش نیز در این عملیات از 

بین برده شده است.
پولیس  اتل، سخنگوی  مبارز  دیگر،  از جانب 
برای  عملیات  یک  که  می گوید  ننگرهار 
ماه  یک  حدود  اچین  ولسوالی  پاک سازی 

پیش آغاز شده است. نیروهای امنیتی در این 
از  را  اچین  ولسوالی  پیشتر  ساحات  عملیات 

وجود گروه داعش پاک  سازی کرده اند.
امنیتی  نیروهای  عملیات  این  جریان  در 
وجود  از  ساحات  پاک سازی  و  روی  پیش  با 
گروه داعش، تأمین امنیت آن را به نیروهای 

خیزش مردمی واگذار کرده اند.
عنوان  به  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی  از 
سال های  در  می شود.  یاد  داعش  گروه  مرکز 
اخیر گروه داعش در والیت ننگرهار به شكل 
گسترده ای فعال بوده است. این گروه ننگرهار 
را »پایتخت شاخه ی خراسان« خود می خواند.

برای   ۱۳۹۶ سال  در  امریكایی  نیروهای   
»مادر  نام  به   بزرگ  بمب  یک  نخستین بار 
النه های  کوبیدن  درهم  برای  را  بمب ها« 
ننگرهار  اچین  در  داعش  گروه  زیرزمینی 
استفاده کرد. این بمب ۱۰ تن وزن داشت و 
گفته شد که خسارت زیادی را بر گروه داعش 
وارد کرده است. در نتیجه پرتاب مادر بمب ها 
نزدیک به ۹۰ جنگ جوی داعش کشته شدند.

   ۱۰ عضو داعش 
 در ولسوالی اچین ننگرهار کشته شدند

۸صبح، کابل: مجلس سنا از حكومت خواسته 
یک  در  انفجار  قربانیان  احترام  به  که  است 
ننگرهار  مسجد در ولسوالی هسكه مینه والیت 
روز یک شنبه، بیست وهشتم میزان را در کشور 

ماتم ملی اعالم کند.
کمیته  نشست  در  سنا  مجلس  درخواست  این 
بیست وهفتم  شنبه،  روز  مجلس  این  رییسان 
فضل الهادی  است.  شده  مطرح  میزان 
صفحه  در  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار، 
رییسان  که  است  نوشته  فیس بوک اش  رسمی 
از  نشست شان  در  مجلس  این  کمیته های 
روز  حادثه  احترام  به  که  خواسته اند  حكومت 
جمعه در ننگرهار یک شنبه را ماتم ملی اعالم 

کند.   
که  است  شده  قرار  سنا،  مجلس  اعالم  طبق 
با  غم شریكی  برای  سنا  مجلس  از  هیأت  یک 

خانواده های قربانیان به ننگرهار سفر کند.
ولسوالی  در  مسجدی  در  پی هم  انفجار  دو 
را  نفر   ۶۴ جان  ننگرهار  والیت  هسكه مینه 

این  نیز زخمی کرد.  را  نفر دیگر  و ۳۲  گرفت 
انفجارها هنگام ادای نماز جمعه در این مسجد 
در روستای جودره به وقوع پیوست. در پی این 
انفجارها سقف مسجد بر نمازگزاران فروریخت 
تلفات شده است. مسوولیت  افزایش  که سبب 
این رویداد را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته 
این حمله را محكوم کرده  است. گروه طالبان 

است.
را  تلفات  شمار  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
۶۲ کشته و ۶۰ زخمی اعالم کرده است. پولیس 
ننگرهار اما کشته شدن ۶۴ نفر را تأیید کرده 

است.
حمله در این مسجد و کشته شدن غیرنظامیان 
با واکنش ها و محكومیت های گسترده در سطح 
نهادهای  است.  شده  روبه رو  بین المللی  و  ملی 
رویداد  این  مختلف  کشورهای  و  بشر  حقوق 
حكومت  رهبران  کرده اند.  محكوم  را  مرگ بار 
»جنایت  را  هسكه مینه  انفجار  ملی  وحدت 

جنگی و تروریستی« خوانده اند.

 سنا به حکومت:
 یک شنبه را ماتم ملی اعالم کنید
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از جنجال انتخابات عبور 
کنید و به خروج باندیشید

که  است  گفته  بارها  متحده  ایاالت  رییس جمهور  ترمپ 
او  است.  افغانستان  از  امریكایی  نیروهای  خروج  خواستار 
از جنگ،  افغانستان را سرزمینی می داند که مردم آن غیر 
همیشه  افغانستان  که  است  گفته  او  ندارند.  دیگری  کار 
ترمپ  آقای  برای  که  تاریخ دانانی  اما  است.  بوده  در جنگ 
کرده اند  فراموش  می دهند،  توضیح  را  خطه  این  گذشته ی 
آخرین  دهند.  توضیح  ایشان  به  هم  را  ثبات  دوره های  که 
شكل   ۱۹۲۹ سال  اواخر  از  افغانستان  در  ثبات  دوره ی 
اپریل ۱۹۷۸ ادامه یافت.  گرفت و تا کودتای هفت ثور در 
عوامل  از  یكی  هم  متحده  ایاالت  وقت  حكومت  پالیسی 
بود.  از سال ۱۹۷۸  افغانستان پس  در  ثبات  برهم خوردن 
یک  تا  کرد  پاکستان کمک  به  متحده  ایاالت  زمان  آن  در 
ارتش جهادیست از مردم افغانستان و یک ارتش جهادیست 
تا  بسازد  جهان  سراسر  مسلمان  مردم  از  شماری  از  دیگر 
استفاده  با  پاکستان  بجنگند.  شوروی  علیه  افغانستان  در 
از پول امریكا،  این کار را کرد. همین ارتش جهادیستی که 
پاکستان از اسالم گرایان سراسر جهان ساخت،  امروز بدل به 
القاعده و خالفت تروریستی داعش شده است. همه در مورد 
بنیان گذاران  الزرقاوی،  ابومصعب  زنده گی نامه ی بن الدن و 

القاعده و داعش ، می دانند.
بنا بر این یكی از عوامل مهم جنگ افغانستان و دوام آن،  
در  بزرگ  قدرت های  است.  جنگ  این  شدن  بین المللی 
می کردند.  حمایت  جنگ  مخالف  جانب  از  هشتاد  دهه ی 
پاکستان با استفاده از کمک های غرب در دهه ی هشتاد در 
شهرهای کویته، پشاور، کراچی و اسالم آباد زیربنای حمایت 
از شورش گری در افغانستان را به وجود آورد. از همان زیربنا 
امریكا  ناتو و  از حادثه ی تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه  پس 
نیز استفاده شد. ارتش پاکستان در طول دو دهه ی گذشته، 
هم از امریكا پول گرفت و هم دشمنان امریكا را به صورت 
افغانستان  این طور نیست که مردم  نظام مند حمایت کرد. 
با  اخیر  دهه ی  دو  طول  در  و  باشند  غریزی  جنگ جویان 
مردم  تمام  حمایت  مورد  طالبان  باشند.  جنگیده  امریكا 
نهادهای  تمام  نظرسنجی های  نبودند/نیستند.  افغانستان 
افغانستان  مردم  از  بزرگی  کمیت  که  می دهد  نشان  معتبر 
با داعیه،  اهداف و افكار طالبان مخالف اند. مردم افغانستان 

خواستار موفقیت نهاد دولت در کشورشان هستند. 
حمایت  مشكل  نتوانست  که  بود  متحده  ایاالت  این 
به  بدل  پاکستان  را حل کند.  نیروهای طالبان  از  پاکستان 
ایاالت  مقام های  شد.  طالبان  گروه  برای  استراتژیک  عمق 
ولی  کرده اند.  اذعان  آن  به  و  واقف اند  امر  این  بر  متحده 
نامزدان حزب دموکرات  از  امریكا و شماری  رییس جمهور 
در  واقعیت ها  این  گرفتن  نظر  در  بدون  متحده  ایاالت 
به  آرامش  برگرداندن  می کنند.  نظر  اظهار  افغانستان  مورد 
افغانستان و ختم جنگ، رسالت اخالقی تمامی قدرت های 
بزرگ از جمله ایاالت متحده است. ایاالت متحده در طول 
افغانستان  در  توجه  قابل  نفوذ  صاحب  گذشته  دهه ی  دو 
شده است. مردم افغانستان سپاس گزار و مدیون کمک های 
واشنگتن برای بازسازی کشورشان هستند. مردم افغانستان 
را  کشورشان  در  متحده  ایاالت  انسانی  و  مالی  هزینه های 
که  است  درک  قابل  هم  امر  این  می نگرند.  قدر  دیده ی  به 
طوالنی شدن جنگ سبب خسته گی حداقل یكی از طرف ها 
باید  افغانستان  از  ایاالت متحده  نظامی  اما خروج  می شود؛ 

مسووالنه و معقول باشد.
آرامش  و  صلح  تامین  بدون  و  عجله  با  متحده  ایاالت  اگر 
اقدام  یک  را  آن  افغانستان  مردم  افغانستان خارج شود،   از 
آرامش  و  صلح  کرد.  خواهند  تلقی  دشمنانه  و  بد  خیلی 
زمانی تامین می شود که ایاالت متحده پاکستان و قطر را به 
آوردن طالبان دور میز مذاکره با حكومت و دیگر نیروهای 
سیاسی افغانستان وادار سازد. پاکستان و قطر باید طالبان 
افغانستان  در  جمهوری  نظم  از  بخشی  که  بسازند  قانع  را 
خاتمه  افغانستان  جمهوری،  جنگ  نظم  بدون  باشند. 
امنیت  برای  افغانستان  در  دوام جنگ  در صورت  نمی یابد. 
جهانی مشكل جدی به وجود خواهد آمد و هیچ کشوری از 
تبعات آن مصون نخواهد بود. کابل هم باید هرچه زودتر از 
کشمكش انتخابات ریاست جمهوری عبور کند و به موضوع 
استراتژیک صلح و خروج باندیشد. مردم افغانستان خواستار 

صلح اند، اما صلح شكننده و ناپایدار نمی خواهند.

خواجه بشیراحمد انصاری

کالم خالصه 
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علی آرش 

می سپارد و پس از آن به منظور گزینش شرکت واجد شرایط 
به  وظایف  این الیحه ی  اقدام خواهد شد.  افراد متخصص  و 
امور  همه  از  متخصصان  تا  شده  ترتیب  طوری  وی  گفته 
شرکت آریانا در قسمت خرید و فروش تكت ها، دالیل تاخیر 
و  شرکت  این  هواپیماهای  سیت های  نشدن  پر  پرواز،  در 
چگونه گی رقابت این شرکت در مارکیت هوانوردی افغانستان 

به بررسی خواهند گرفت.
رییس عمومی شرکت آریانا در ادامه افزود که پس از دریافت 
و نتیجه گیری این متخصصان و ارایه یک مدل کاربردی به 
در  هواپیمایی  دیگر شرکت های  با  این شرکت  رقابت  هدف 

مورد آن کار و »آریانای مریض« نجات داده خواهد شد. 
شرکت های  ارزیابی  و  داوطلبی  روند  از  پس  که  گفت  او 
متخصص به لحاظ واجد شرایط بودن از سوی اداره تدارکات 
به دستور رییس  آغاز شد و یک کمیته که  ملی، اصالحات 
جمهور مشخص شده، این اصالحات را در هم آهنگی با این 

شرکت اعمال خواهند کرد. 
طی  در  که  گفت  آریانا  شرکت  عمومی  رییس  حال  این  با 
ماه های گذشته با افزایش فروش و کاهش مصارف، توانسته اند 
که بخشی از ضرر مالی را از روی دوش این شرکت بردارند. 
و  منابع  مدیریت درست  اداری،  غیرضروری  مصارف  کاهش 
میان  به  اصالحات  از  بخشی  هدف،  تعیین  و  بودجه  ترتیب 
آمده در ماه های گذشته در این شرکت بوده است. او در ادامه 
افزود که چگونه گی مصارف را بررسی کرده و همین اکنون، 

شرکت سطح ضرر را از نُه به سه درصد کاهش داده است. 
با این حال عالم شاه ابراهیمی تاکید کرد که وضعیت شرکت 
از لحاظ مالی »قابل تشویش« است و همین عامل باعث شد 
که رهبری حكومت وحدت ملی در این شرکت مداخله کند 
آریانا  »شرکت  شود:  شرکت  این  وضعیت  تغییر  خواستار  و 
در حال حاضر حیثیت یک بیمار را دارد و نیاز است که به 
بیمار متخصصان بخش وارد عمل شوند.  این  منظور تداوی 
یک نهاد سومی باید نظارت کند و دریابد که چگونه می شود 

که شرکت آریانا را از وضعیت مالی موجود بیرون کشید.« 
مجلس  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  هم  سویی  از 
نماینده گان یكی از نهادهایی است که بر کارکرد شرکت های 
هواپیمایی کشور نظارت دارد. عباس ابراهیم زاده، معاون این 
کمیسیون نیز می گوید که اگر به مشكالت مالی و تخنیكی 
شرکت آریانا توجه نشود، این شرکت به سمت ورشكسته گی 

خواهد رفت. 
ادامه  در  مجلس  مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  معاون 
انتخابات ریاست جمهوری، آقای  از برگزاری  افزود که پیش 

هواپیمایی  شرکت  در  مسووالن 
آریانا می گویند، از یک سال به 
شرکت  این  مصارف  سو،  این 
بیش تر از عواید آن بوده است 
با  نیز  اکنون  همین  آریانا  و 
و  است  روبه رو  مالی  مشكالت 
شرکت های  دیگر  با  رقابت  توان 
از دست داده است.  را  هواپیمایی 
به همین دلیل محمداشرف غنی، رییس جمهور حدود دو 
و  اصالحات  »ارزیابی،  فرمانی خواستار  با صدور  قبل  ماه 
معیاری سازی« این شرکت شده است. عالم شاه ابراهیمی، 
رییس عمومی شرکت هواپیمایی آریانا، این شرکت را به 
او  دارد.  فوری  درمان  به  نیاز  که  می کند  تشبیه  بیماری 
تایید کرد که این شرکت در شش ماه نخست سال مالی 
جاری، نُه درصد کسر بودجه داشته است. رییس عمومی 
شرکت آریانا گفت: »ارقام سال گذشته نشان می دهد که 
شرکت آریانا به ضرر کار کرده است. در شش ماه نخست 
با ترتیب  نُه درصد ضرر مالی داشتیم. لیكن  سال جاری 
بودجه در آخر سال و کاهش مصارف غیرضروری، ارقام نُه 
ماه سال مالی جاری نشان می دهد که ضرر تا سه درصد 

پایین آمده است.«
مصارف  هم  هنوز  که  افزود  آریانا  عمومی شرکت  رییس 
و عواید این شرکت هم خوانی ندارد و عواید این شرکت، 
ـَشد. اما او آمار مشخصی از مصارف و  مصارف آن را نمی ک

عواید آریانا  نمی دهد.
آگاه  بشری  منابع  نبود  بوروکراسی،  کهنه،  قوانین  وجود 
برای  کافی  بودجه  نبود  و  هوانوردی  نوین  تكنولوژی  به 
خریداری و یا کرایه هواپیماهای چارتر از مشكالت عمده  
این شرکت به شمار می رود و به همین دالیل ، این شرکت 
از  را  افغانستان  هوایی  شرکت های  با  رقابت  توان  دولتی 

دست داده است.
نتوانست  شرکت  این  مالی،  مشكالت  دلیل  به  هم چنان 
عربستان سهم  به  افغان  انتقال حجاج  در  روان،  در سال 
بگیرد. قرار بود ۵۰ درصد از مجموع زایران حج را آریانا 
به عربستان انتقال دهد، اما مشكالت مالی و ناتوانی، این 
شرکت در قسمت چارتر کردن یک هواپیمای جدید، آریانا 
افغان  زایر  و حدود ۳۰ هزار  داد  از دست  را  این فرصت 
توسط شرکت هوایی خصوصی کام ایر به عربستان سعودی 

انتقال یافتند.
در کنار این، پروازهایی که برای آریانا درآمد خوبی داشت، 
پروازها به دهلی نو بود؛ پس از آن که پاکستان در ماه دلو 
سال گذشته، فضای خود را پس از تنش با هندوستان به 
روی ترافیک هوایی بست، آریانا ضررهای هنگفتی متقبل 

شد.
قدمت حدود  که  است  دولتی  هوایی  یگانه شرکت  آریانا 
منطقه  در  اول،  سال های  در  این شرکت  دارد.  ساله   ۷۰
وضعیت  روزها  این  اما   بود  برخوردار  خوبی  اعتبار  از 
مطلوبی ندارد و زنگ خطر برایش به صدا درآمده است. 
کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  دلیل  همین  به 
آریانا  تخنیكی  و  مالی  مشكالت  گزارش  دریافت  از  پس 
و  اصالحات  »ارزیابی،  که  داده  دستور  فوری  صورت  به 
آقای  شود.  گرفته  دست  روی  شرکت  این  معیارسازی« 
غنی به تاریخ ۱۳۹۸-۶-۶ طی فرمان شماره ۷۰ کمیته ای 
مالیه موظف ساخت  قیومی سرپرست وزیر  به همایون  را 
اساسی، غرض  و تطبیق اصالحات  که در مورد »ارزیابی 
تخنیكی،  بشری،  منابع  اداری،  مالی،  امور  معیاری سازی 
عملیاتی، تجارتی و سایر اجراات شرکت آریانا« اقدام کند.

ارشد  مشاور  لوی سارنوال،  حمیدی  فرید  کمیته،  این  در 
اقتصادی  انكشاف  کمیسیون  رییس  و  جمهوری  ریاست 
هوانوردی،  اداره  رییس  افغانستان،  هوایی  میدان های 

رییس کمیته اجرایی شرکت آریانا عضو هستند. 
دستور  کمیته  اعضای  به  جمهور  رییس  فرمان،  این  در 
داده که »یک شرکت معتبر بین المللی را جهت بررسی و 
ارزیابی امور مالی، اداری، منابع بشری، تخنیكی، عملیاتی 
ارزیابی  یافته های  روشنایی  در  و  استخدام  تجارتی  و 

اصالحات اساسی و بنیادی را مرعی بدارد«.
بند دوم این فرمان رییس جمهور نیز چنین صراحت دارد: 
» با در نظر داشت یافته های شرکت مزبور در مورد مدل 
طیاره ها  معیاری، خریداری  تشكیالت  هوانوردی،  عصری 
به اساس ارزیابی سكتورها و عقد قراردادها در عرصه های 

مختلف برنامه ی جامع را طرح و تطبیق نمایید.«
هم چنان در بند پنجم این فرمان آمده که شرکت آریانا 
مكلف است به همكاری هیات نظارت شرکت های دولتی، 
پالن  فرمان،  این  صدور  از  پس  ماه  یک ونیم  خالل  در 
تطبیقی این اصالحات را تهیه و بعد از استخدام شرکت 
ارزیابی کننده، موارد فوق را در خالل شش ماه عملی سازد. 
 با این حال پیش رفت ها پس از صدور فرمان آقای غنی در 
شرکت آریانا چیست و گام های بعدی تا چه اندازه برداشته 
شرکت  عمومی  رییس  ابراهیمی،  عالم شاه  است؟  شده 
آریانا می گوید که کار روی الیحه وظایف متخصصان آغاز 
به  نهایی شده است.  نیز  شده و پالن تطبیقی اصالحات 
گفته وی، قرار است بر اساس همین پالن، اصالحات در 

شرکت آریانا عملی شود. 
او گفت که به زودی این الیحه را برای منظوری به ارگ 

اقدام خواهد شد. 
و  بلخ  هرات،  والیت های  به  داخل  در  اکنون  همین  آریانا 
امارات  روسیه،  هندوستان،  به  کشور  بیرون  در  و  قندهار 

متحده عربی، عربستان، ترکیه و چین پرواز دارد.

احیای دوباره باختر 
هم چنان قرار است به منظور خودکفایی شرکت آریانا و به 
دستور مستقیم محمداشرف غنی، شرکت هواپیمایی باختر 
آریانا  شرکت  زیرمجموعه های  از  شرکت  این  شود.  احیا 
خواهد بود و به گفته عالم شاه ابراهیمی، شرکت باختر در 

بخش پروازهای داخلی فعالیت خواهد کرد.
احیای  به  پیوند  آریانا گفت که در  رییس عمومی شرکت 
شرکت هواپیمایی باختر، نشست های متعددی با اداراه های 
فعالیت  به  شرکت  این  زودی  به  و  گرفته  صورت  مختلف 
آغاز می کند، اما او زمان مشخصی را برای آغاز کار باختر، 

مشخص نكرد.
رییس عمومی شرکت آریانا گفت: »هدایت رییس جمهور 
به  که  است  واضح  بسیار  باختر  شرکت  احیای  خاطر  به 
مقرره های  مطابق  ما  شود.  ایجاد  باید  فرصت  زودترین 
هوانوردی با اداره هوانوردی گفت وگوهایی داشتیم و تالش 

می کنیم که به اسرع وقت این شرکت احیا شود.«
توضیح  این شرکت،  احیای  برای  تمویل  او درباره ی منبع 
به شكل  این شرکت  برای  ترانسپورتی  طیاره های  که  داد 
سود،  بازدهی  و  فعالیت  از  پس  و  می شوند  گرفته  اجاره 
شده،  گرفته  اجاره  آن  از  طیاره   که  شرکتی  به  آن  پول 
پرداخته می شود. او افزود:  »ما روی مدل های اقتصادی کار 
می کنیم، ما طرح خدمات را پیشنهاد می کنیم و تقاضای 
قرارداد  یک  نوعی  به  می کنیم.  اقساط  به شكل  را  بودجه 

دوجانبه را می خواهیم که شكل بدهیم.« 
گفتنی است که در سال ۱۳۴۵، شرکت هواپیمایی باختر 
در کابل تاسیس شد. شرکت هوایی باختر متعلق به دولت 
آریانا،  هوایی  شرکت  کنار  در  سال ها  که  بود  افغانستان 
به  داخلی  پروازهای  در  را  افغان  مسافران  انتقال  خدمات 
از  داخلی  جنگ های  زمان  در  شرکت  این  داشت.  عهده 

فعالیت باز ماند. 
در سال های اخیر خطوط هوایی کشور نوسان زیادی داشته 
خصوصی  شرکت های  گذشته،  سال های  جریان  در  است. 
صافی، پامیر و افق شرق از فعالیت باز ماندند و اینک تنها 
فعالیت  آریانا  دولتی  شرکت  و  کام ایر  خصوصی  شرکت 

می کنند.

عالم شاه ابراهیمی، رییس عمومی این شرکت را به این 
گسترده ای  مشكالت  او  که  بود  فراخوانده  کمیسیون 
مالی این شرکت را با نماینده گان در میان گذاشته است. 
این عضو مجلس در ادامه گفت که دارایی های شرکت 
مورد  این  در  که  است  نیاز  و  شده  حیف ومیل  آریانا 

تحقیقات جدی صورت گیرد.  
 با این حال به نظر می رسد که محمداشرف غنی، رییس 
جمهور در اعمال اصالحات در شرکت آریانا جدی است. 
هواپیمایی  شرکت  مسووالن  نیز  پیش  هفته  یک  او 
آریانا را به ارگ فراخوانده و خواستار چگونه گی تطبیق 

اصالحات شد. 
غنی  محمداشرف  از  نقل  به  جمهوری  ریاست  ارگ 
نوشته: »رییس  جمهور غنی در این خصوص گفت که 
قسمت  در  است.  کم  اما سرعتش  است،  آمده  تحرک 
هوایی  افغان  آریانا  »د  تقویت  و  باختر  شرکت  احیای 
شرکت«، پالن های منظم ترتیب شود و هر دو هفته، از 
پیش رفت آن گزارش ارائه گردد. در صورت مشاهده ی 
هر نوع مداخله که پروسه ی اصالحات را متضرر سازد، 

متخلفان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.«
شرکت آریانا 

شرکت آریانا در حال حاضر به صورت مجموعی ۶۴۵ 
کارمند دارد. ۵۴۵  نفر از این مجموع، کارمندان شامل 
با این  بالمقطع  تشكیل اند و ۱۰۰ تن دیگر به صورت 

شرکت همكاری دارند. 
عالم شاه ابراهیمی، رییس عمومی شرکت آریانا در مورد 
طیاره های موجود این شرکت می گوید، که آریانا همین 
دو  این شمار  از  دارد.  اختیار  در  هواپیما  چهار  اکنون 
فروند آن در حالت چک تخنیكی ]یک طیاره در کابل 
و یكی در ترکیه[ قرار دارد و دو فروند هواپیمایی این 

شرکت عمال فعال اند.
هر چند پیش از این انتقادهای مبنی بر کهنه بودن و 
اما  بود  آریانا مطرح شده  بلند طیاره های شرکت  عمر 
رییس عمومی این شرکت می گوید که هواپیماهای این 
شرکت ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ سال دارند، اما او اطمینان 
می دهد که این طیاره ها هنوز هم قابلیت پرواز دارند و 

شرکت آریانا با زنده گی کسی بازی نخواهد کرد.
او گفت که با توجه به عمر بلند برخی از هواپیماها، قرار 
این شرکت  برای  نیز  است در آینده طیاره های جدید 
و  بودجه  تهیه ی  برای  وی،  گفته  به  شود.  خریداری 
خریداری هواپیما پس از ارزیابی متخصصان هوانوردی 

 فرمان رییس جمهور: اصالحات در »آریانا« و احیای »باختر«

یک سال کار »آریانا« با زیان مالی؛



مگر پارلمان خواب است؟

یک  از  غیر  کنونی،  پارلمان 
تقابل  برای  اضطراری  جلسه ی 
فعالیت  دیگر  داخله،  وزارت  با 
این  چشم گیری نداشته است. 
پارلمان  در  که  نیست  طور 
است  این  واقعیت  نباشد.  کار 
به  را  قطعیه  گزارش  حكومت  که 
کمیسیون  مالی و بودجه ی پارلمان 
فرستاده است. طبیعی است که در این گزارش نواقص فراوان 
وجود دارد. در کمپین انتخاباتی و موارد دیگر شاید از سقف 
بودجه پول بیش تری به مصرف رسیده باشد. وزارت مالیه 
برای انتخابات ریاست جمهوری پول اختصاص داد. پارلمان 
قبلی که بودجه را تصویب کرده بود در آن مصارف انتخابات 
در  سرانجام  و  بود  نشده  گرفته  نظر  در  جمهوری  ریاست 
پول  مالیه  وزارت  رسید.  تصویب  به  سال  وسط  بودجه ی 
انتخابات ریاست جمهوری را از کدام بخش بودجه پرداخته 
و  دارد  بسیار جدی  بررسی  به  نیاز  موارد همه  این  است؟ 
تمام جلسه های  در  وکیالن  که  است  نیاز  دلیل  همین  به 
کمیته ها و جلسه ی تاالر عمومی حاضر باشند. مورد دیگری 
که نیاز به بررسی دارد، بودجه ی پروژه هایی است که توسط 
اجرا  جمهوری  ریاست  ساختمانی  و  عملیاتی  واحدهای 
می شود. مصارف دیگری که وزارت خانه ها کرده اند و ناکامی 
پروژه های  طراحی  و  بودجه  مصرف  در  وزیران  از  شماری 

دیگر  موارد  و  قطعیه  بودجه/  گزارش مصرف  بررسی  در 
مصداق روشن می یابد.

مشكل دیگر این است که درآمد گمرک ها آن طوری که 
مالیه  وزارت  کارمندان  نمی شود.  جمع آوری  است  الزم 
در نشست های خصوصی بسیار صریح می گویند باالتر از 
۸۰ درصد درآمد گمرکی کشور حیف ومیل می شود. این 
معین گمرکات  و  مالیه  وزیر  که  است  پارلمان  وظیفه ی 
کاهش  برای  که  بپرسد  آنان  از  و  بخواهد  را  وزارت  آن 
پارلمان  کرده اند؟  کاری  چه  گمرکی  عواید  حیف ومیل 
وظیفه دارد که از وزیران وزارت خانه های مهم که کارشان 
بخواهد؛  گزارش  دارد،  ربط  منافع شهروندان  با  مستقیم 
تا حال شاهد حضور مثاًل معین گمرک های وزارت  ولی 
اگر  نبوده ایم.  پارلمان  کمیسیون های  از  یكی  در  مالیه 
مثاًل وزیری توان کاری ندارد یا نمی تواند منافع مجموع 
شهروندان جمهوری را حراست کند، باید از سوی پارلمان 
که  دارد  حق  قانون،  مبنای  بر  پارلمان  شود.  استیضاح 
که  است  درست  کند.  صالحیت  رد  را  وزیری  چنین 
این  در  و  است  یافته  پایان  ملی  وحدت  حكومت  وقت 
مقطع، پارلمان مصلحت نمی بیند که کسی را استیضاح 
کند، ولی نماینده گان پارلمان باید گزارش بخواهند. اگر 
به  را  معین ها  باید  کنند،  استجواب  نمی خواهند  را  وزیر 
بسیار  مسایل  مورد  در  آنان  از  و  بخواهد  کمیسیون ها 
مهم سوال بپرسد و منافع عموم شهروندان جمهوری را 

به  پارلمان  نماینده گان  که  است  مواردی  همه  عمرانی 
نیابت از شهروندان جمهوری آن را بررسی کنند.

به  بی کاری  و  حاضری  غیر  برای  پارلمان  نماینده گان 
»خانه ی ملت« فرستاده نشده اند. ملت بر مبنای تعریفی 
مجموع  است،  داده  دست  به  آن  از  اساسی  قانون  که 
در  جمهوری  شهروندان  است.  جمهوری  شهروندان 
نامزدان  از  شماری  به  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات 
یابند،  پارلمان حضور  در  آنان  از  نیابت  به  تا  دادند  رای 
در  و  وزارت خانه ها  فعالیت های  به  و  کنند  قانون گذاری 
مجموع حكومت نظارت داشته باشند. اما طوری که دیده 
می شود، پارلمان از همین ماه میزان به خواب زمستانی 
فرو رفته است. پیش از این گفته می شد که نماینده گان 
ستادهای  در  و  هستند  انتخاباتی  کمپین های  مصروف 
حال  شده اند.  تنظیم  ملی  وحدت  حكومت  رهبر  دو  هر 
که وقت انتخابات پایان یافته است، نماینده گان پارلمان 
کجا هستند؟ اگر این بزرگ واران این قدر به کار پارلمانی 
پارلمانی  انتخابات  در  را  بی عالقه هستند، چرا خودشان 
چرا  خواستند؟  رأی  شهروندان  از  و  کردند  کاندیدا 
کردند  مصرف  پول  کیسه های  بزرگ واران  از  بسیاری 
که  حال  یابند؟  راه  پارلمان  به  تا  زدند  دری  هر  به  و 
نماینده ی شهروندان جمهوری شده اند، نیاز است که به 
کارکردهای  از  نظارت  کنند.  رسیده گی  وظیفه های شان 
حكومت از منظر منافع مجموع شهروندان جمهوری هم 

پی گیری کند.
در پارلمان کنونی بیش تر تاجران و سرمایه داران حضور 
دارند که هیچ وزیری نمی تواند آنان را با رشوه تطمیع 
مبنای  بر  نیست.  کنونی  پارلمان  برتری  امر  این  کند. 
باید نظم  باید حزبی باشد.  اصول دموکراتیک، پارلمان 
را  نماینده گان  احزاب،  باشد و  پارلمان حاکم  بر  حزبی 
نقش  اساسی  قانون  این که  دلیل  به  اما  بدهند،  مسیر 
نگرفته  نظر  در  در مجلس  احزاب سیاسی  برای  واضح 
نمی گیرد.  شكل  پارلمان  در  حزبی  دیسیپلین  است،  
که  شد  سبب  هم  پارلمانی  انتخابات  نبودن  حزبی 
به  راه یابی  برای  را  بخت شان  جامعه  اقشار  همه ی 
هم  سرمایه گذار  و  تاجر  جامعه ی  بیازمایند.  پارلمان 
به  بودند،  خسته  دولتی  نهادهای  باج گیری  از  که 
تا حداقل  آمدند  پارلمان  به  و خود  وارد شدند  میدان 
در  تاجران  حضور  دهند.  خاتمه  باج گیری  مشكل  به 
نبخشیده،  پارلمان  به  برتری خاصی  آن که  با  پارلمان 
اما یک واقعیت مسلم است. این واقعیت سبب می شود 
که بسیاری از وزیران نتوانند با پول، پارلمان را تطمیع 
کنند. در گذشته ها حتا ریاست دولت از طریق برخی از 
»اسپانسرها« به پارلمان پول تزریق می کرد، حال دیده 
می شود که نقش وزارت دولت در امور پارلمانی کاهش 
پارلمان حضور  تاجران در  این که  به دلیل  یافته است، 
»اسپانسرها«  بسیج  به  نیازی  دولت  ریاست  و  دارند 
این  از  می توانند  بخواهند،  اگر  پارلمان  اعضای  ندارد. 
جمهوری  شهروندان  عموم  منافع  راستای  در  واقعیت 
استفاده کنند و نهاد رأی اعتماد را که در پارلمان های 
گذشته بدل به ابزار باج گیری شده بود، اعاده ی حیثیت 
کنند. ولی از آن جایی که حكومت وحدت ملی وقتش 
تمام است، پارلمان نمی تواند از نهاد رأی اعتماد استفاده 
کند، ولی این امر به معنای این نیست که کل مجلس 
بروند.  زمستانی  خواب  به  نماینده گان  و  باشد  تعطیل 
مجموعه ای از قوانین هم از وزارت عدلیه گذشته و روی 
دست مجلس کنونی باقی مانده است که باید به تصویب 
برسد. به دلیل خالی قانونی در برخی از موارد، قوه های 

اجرایی و قضایی نمی توانند با دست باز عمل کنند.
عالوه بر این ها، پارلمان در موضوع مذاکره و حل سیاسی 
باید موضع واحد داشته باشد. این امر مستلزم آن است 
باشند،  داشته  حضور  تاالر  در  پارلمان  نماینده گان  که 
موقف  زیاد،  بحث های  از  پس  و  کنند  گفت وگو  هم  با 
پارلمان همین  اگر  برسانند.  اطالع عموم  به  را  پارلمان 
طوری بی کاره بماند، در آینده  صدایش در موضوع های 
از  باید  کنونی  پارلمان  اعضای  نمی شود.  شنیده  مهم 
شكست ها و ناکامی های پارلمان های قبلی درس بگیرند 
پارلمان در مسایل  و به گونه ای عمل کنند که جایگاه  
مهمی مثل مذاکره و صلح تعریف شده و ثابت باشد و 
در آینده اگر نماینده ای در مذاکره ی پایان جنگ شرکت 
می کند، پشتوانه  ی کل پارلمان را داشته باشد. در مورد 
مسایلی مثل افزایش جرایم جنایی در کابل و شهرهای 
بزرگ دیگر کشور هم پارلمان باید کمیته های مستقل 
تحقیقی درست کند و موضوع را روشن بسازد. پارلمان 
کند.  جلب  را  عموم  اعتماد  نمی تواند  رفته،  خواب  به 

وکیالن به خودشان تكان بدهند.

که  طوری  آن  گمرک ها  درآمد  که  است  این  دیگر  مشكل 
در  مالیه  وزارت  کارمندان  نمی شود.  جمع آوری  است  الزم 
 ۸۰ از  باالتر  می گویند  صریح  بسیار  خصوصی  نشست های 
درصد درآمد گمرکی کشور حیف ومیل می شود. این وظیفه ی 
را  وزارت  آن  معین گمرکات  و  مالیه  وزیر  است که  پارلمان 
عواید  حیف ومیل  کاهش  برای  که  بپرسد  آنان  از  و  بخواهد 
گمرکی چه کاری کرده اند؟ پارلمان وظیفه دارد که از وزیران 
وزارت خانه های مهم که کارشان مستقیم با منافع شهروندان 
مثاًل  حضور  شاهد  حال  تا  ولی  بخواهد؛  گزارش  دارد،  ربط 
کمیسیون های  از  یكی  در  مالیه  وزارت  گمرک های  معین 
یا  ندارد  کاری  توان  وزیری  مثاًل  اگر  نبوده ایم.  پارلمان 
نمی تواند منافع مجموع شهروندان جمهوری را حراست کند، 
باید از سوی پارلمان استیضاح شود. پارلمان بر مبنای قانون، 
حق دارد که چنین وزیری را رد صالحیت کند. درست است 
این  در  و  است  یافته  پایان  ملی  وحدت  حكومت  وقت  که 
مقطع، پارلمان مصلحت نمی بیند که کسی را استیضاح کند، 
را  وزیر  اگر  بخواهند.  گزارش  باید  پارلمان  نماینده گان  ولی 
نمی خواهند استجواب کنند، باید معین ها را به کمیسیون ها 
بپرسد  سوال  مهم  بسیار  مسایل  مورد  در  آنان  از  و  بخواهد 
کند. پی گیری  را  جمهوری  شهروندان  عموم  منافع  و 

فردوس کاوش
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امریكا،  ارتش  گزارش  اساس  بر 
جنگنده های این کشور در ماه 
از  بیش   ۲۰۱۹ سال  سپتامبر 
سال   ۱۰ در  دیگری  سال  هر 
به  بمب  افغانستان  در  اخیر، 
ارتش  گزارش  در  برده اند.  کار 
امریكا که در شانزدهم میزان سال 
است  آمده  رسید،  نشر  به  جاری 
ماه  در  امریكایی  جنگنده های  که 
سپتامبر، ۹۴۷ حمله ی هوایی در افغانستان اجرا کرده اند 

که بیش ترین رقم از سال ۲۰۱۰ به این سو می باشد.
جنگنده های بی سرنشین امریكایی در سال ۲۰۱۹ تا کنون، 
سال  از  بیش تر  برابر  چهار  تقریباً  بمب،   ۸۳۸ و  یک هزار 
نظر  نتیجه  در  که  کرده اند  استفاده  افغانستان  در   ۲۰۱۸
یک هزار  به  نزدیک  امریكا  امورخارجه  وزیر  اظهارات  به 
کشته  سپتامبر  ماه  در  روز   ۱۰ طی  طالبان  جنگ جوی 

شدند.
که  است  گفته  امریكا  هوایی  نیروی  مرکزی  فرماندهی 
تا  گذشته،  سال  با  مقایسه  در  امسال  کشور  این  ارتش 
کنون ۱۳ هزار و ۱۵۸ پرواز اطالعاتی، نظارتی و شناسایی 

در افغانستان داشته است.
کسی  سوی  از  آمار  نشر  مضمون،  این  نوشتن  از  مقصد 
در  هوایی  ضربات  آیا  بگویم،  می خواهم  بلكه  نیست، 
چریكی  جنگ های  در  یا  و  تروریستان  نابودسازی 

)گوریالیی، پارتیزانی( موثر خواهد بود؟
نیست،  امكان پذیر  آسمان  از  جنگ،  نوع  هر  در  پیروزی 
در  پیروزی  باعث  که  است  زمین  در  نظام  پیاده ی  این 
جنگ می گردد. در جنگ های کنونی در کشور ما، طوری 
پایگاه  هیچ  داعش  گروه  هم  و  طالبان  هم  می دانیم،  که 
بزرگ نظامی در داخل افغانستان ندارند. دیپوها، تجهیزات 
افغانستان در کشورهای  از  تربیت آن ها خارج  و  تعلیم  و 
و  قومانده  محالت  دیپو ها،  می گیرند.  صورت  همسایه 
صحی  و  تعلیمی  کوچک  مراکز  هم چنان  پالن گذاری، 
آن ها را مدارس، مساجد و خانه های مسكونی که از نگاه 
اسالمیت و افغانیت مكان های مصون هستند، تشكیل داده 

است.
اردو  مهم  و  عالقه  مورد  صنف  جمله  از  که  هوایی  قوای 
تعداد  اشتراک  نسبت  به  چریكی  جنگ های  در  است، 
مناطق  در  هم  آن  عملیات ها  در  دشمن  نفرات  محدود 
ناهموار، کوه زار، جنگ لزار و سایر اراضی عارضه دار، نقش 

چندان موثری نمی تواند داشته باشد. 
نیروی هوایی زمانی موثر واقع می شوند که خطوط مدافعه 
امكانات  و  جبهه  مقدم  خط  در  را  دشمن  رویت  قابل 

لوژستیكی آن را در عقب جبهه به طور منظم بمبارد کند، 
اما در جنگ هایی از نوع جنگ های چریكی چنین خطوط 

دفاعی وجود ندارد.
قطارهای  بردن  بین  از  در  هوایی  نیروی  دیگر،  جانب  از 
اکماالتی دشمن در زمین هموار و بی دفاع موثر است، در 
در جنگ های چریكی  قطارهای دشمن  که چنین  حالی 
اصاًل وجود ندارد و یا اگر وجود هم داشته باشند، در هنگام 

تاریكی شب پالن گذاری و اجرا می گردند.
چریک ها متشكل از گروپ های کوچک در قریه جات و یا 
هنگام  در  می نمایند.  فعالیت  شهرها  اکناف  و  اطراف  در 
حمله بر پوسته ها و بیزهای نیروهای امنیتی به طور حشر 
از سایر مناطق حدود ۲۰ – ۵۰ نفر تجمع کرده، با اجرای 
حمالت برق آسا توأم با حمایت قوی راکت انداز، ۸۲ م م و 
یا موتربم پوسته و یا بیز را سقوط، تجهیزات آن را به یغما 

می برند و پراکنده می شوند.
این طور نیست که طالبان فاقد کادرهای نظامی مكتبی 
هستند. طوری که اجرای فعالیت های نظامی آن ها نشان 
مشاوران  ممكن  یا  و  کادرها  زبده ترین  از  آن ها  می دهد، 
نظامی برخوردار اند. طالبان با خواسته های زمان و مكان، 
فعالیت های نظامی شان را با درک درست از محیط اجرا 
که  زمانی  بعد،  به  از سال های ۲۰۰۹  می کنند. چنان که 
در  خصوص  به  طالبان  بر  ائتالف  قوای  هوایی  حمالت 
تكتیک  طالبان  گردید،  بیش تر  کشور  شمالی  والیت 
جنگی شان را تغییر داده با گروپ های ۵ – ۱۰ نفری در 

حمالت باالی پوسته ها اشتراک می ورزیدند.
از جانب دیگر، در اجرای حمالت هوایی نیروهای حمایت 
تثبیت  دارد.  وجود  محدودیت ها  بسیار  افغان  و  قاطع 
برای  مجوز  درخواست  هدف،  ارزیابی  و  تحلیل  هدف، 
اجرای ضربات هوایی از جانب مقامات ذی صالح و باالخره 
و  تا هدف  پایگاه ها  از  فاصله  و طی  پرواز  برای  آماده گی 

و  غیرنظامی  تلفات  از  جلوگیری  مهم،  بسیار  نكته 
مذهبی،  امكان  به  نرساندن  آسیب  برای  تالش 
محدودیت هایی هستند که موثریت ضربات هوایی را 

به چالش می کشند. 
عالوه بر این، جنگ های چریكی تكتیک خاصی خود 
را دارند. از این که چند تن محدود در اجرای عملیات 
پالن گذاری  برای  را  کوتاه  زمان  می ورزند،  اشتراک 
رده های  قوماندانان  جانب  از  اکثراً  و  دارند  ضرورت 
باعث  امر  این  که  می گردد  اتخاذ  تصمیم  پایین 
نكردن  اجرا  و  استخباراتی  سازمان های های  گمراهی 

به موقع ضربات هوایی می شود.
عملیات های چریكی اکثراً با اجرای کمین ها و شبخون 
به طور برق آسا )حدود ۳۰ – ۴۰ دقیقه( در زمانی اجرا 
می شود که نیروهای هوایی بعد از دریافت اطالعات در 
مورد حمله دشمن در جریان پالن گذاری می باشند و 
وقتی به هدف می رسند به جز از کشته گان و مجروحان 

پوسته، کسی از دشمن دیده نمی شود.
تحرک  عمل،  شدت  دادن،  فریب  کردن،  غافل گیر 
جنگ های  تكتیک  عمده  مشخصات  پراکنده گی  و 
ضربات  نمودن  وارد  از  پس  چریک ها  است.  چریكی 
زمانی  و  کرد  عقب نشینی  بالفاصله  غافل گیرکننده، 
که تحت فشار قرار بگیرند، میان اهالی ملكی متفرق 
گردیده  تعیین  قباًل  که  محلی  در  و سپس  می گردند 
است دور هم جمع می شوند. داشتن اطالعات کامل از 
دشمن، عقب نشینی سریع و اسیر نگرفتن دشمن مگر 
جنگ های  مشخصات  دیگر  از  اطالعات،  کسب  برای 

چریكی است.
تروریستی  یا  و  چریكی  جنگ های  جنگ جویان 
تصمیم ندارند که مناطق تصفیه شده را حفظ کنند. 
دادن  سقوط  از  بعد  هوایی  ضربات  از  درک  با  آن ها 

در  را  وحشت  ضایعات،  و  تلفات  نمودن  وارد  پوسته ها، 
صفوف نیروهای مقابل ایجاد و دوباره فرار می کنند. آن ها 
از تكتیک »بزن و بگریز« استفاده می نمایند. چنان که در 
افغان  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  میان  کنونی  جنگ های 
گزارش ها گواهی از آن می دهد که نیروهای افغان بعد از 
چند ساعت همه پوسته ها و بیزهای ساقط شده را بدون 

جنگ دوباره تصرف کرده اند.
افزون بر این، تجارب حدود چهل سال جنگ در افغانستان 
داده  نشان  داخلی  جنگ های  حال  در  کشورهای  سایر  و 
است که ضربات هوایی در جنگ های چریكی آن هم که 
پایگاه های اصلی دشمن در خارج از کشور  باشد، موثریت 
حمایت  نیروهای  که  بپذیریم  اگر  ندارند.  مالحظه  قابل 
قاطع در سال ۲۰۱۹، بیش تر از ۱۳ هزار عملیات هوایی 
و  افغان  امنیتی  نیروهای  باید  کرده اند،  اجرا  کشور  در  را 
حمایت قاطع دست آورد بزرگ می داشتند. ولی قسمی که 
دیده می شود تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی نسبت به 
سال پیش دیده نمی شود. اگر ضربات هوایی در جنگ های 
در  شوروی  و  ویتنام  در  امریكا  می بود،  موثر  چریكی 

افغانستان شكست نمی خوردند.
تشكیالت صنوف مختلف نظامی متشكل از سیستمی است 
که یكی بدون دیگر بی مفهوم استند. ضربات هوایی زمانی 
در جنگ های چریكی موثر است که قوای پیاده در حال 
تصفیه و پاک سازی مناطق از وجود چریک ها باشند و در 
هنگام ضرورت می توانند درخواست حمایت هوایی نمایند. 
از  بلكه  نیستند،  مؤثر  تنها  نه  هوایی  آن، ضربات  غیر  در 
یک طرف نسبت مصارف سنگین، ضربه بزرگ اقتصادی بر 
پیكر یک کشور است و از طرف دیگر، هرگز ممكن نخواهد 
بود که با اجرای این تكتیک چریک ها )تروریستان( از یک 
ایجاد  غیرنظامی،  تلفات  باعث  بلكه  گردند،  محو  کشور 
فاصله میان مردم و دولت و در کل، باعث طوالنی شدن 
جنگ نیز می گردد. »چریک ها مانند پوقانه هایی اند که اگر 
بر یک قسمت پوقانه فشار وارد گردد، هوا به قسمت دیگر 
انتقال می یابد.« یعنی اگر در والیت هلمند باالی شان فشار 

وارد گردد به والیت فراه می روند و یا برعكس.
دولت ها،  ضد  بر  تروریستی  یا  و  چریكی  جنگ های  در 
حكومت داری خوب و عرضه خدمات به مردم، فاتح جنگ 
آن خود  بروز  اصلی  عامل  نوع جنگ ها که  این  در  است. 
مردم  مغز  و  قلب  آوردن  دست  به  با  هستند،  دولت ها 
وحشت  تروریست ها  که  زمانی  کرد.  مهار  را  آن  می توان 
عرضه  عام المنفعه  خدمات  باید  دولت ها  می کنند،  ایجاد 
که  این  نه  بیاورند،  به دست  را  مردم  مغز  و  قلب  بدارند، 
مردم برای اجرای مشكالت حقوقی شان به مخالفان دولت 

مراجعه کنند.

پیروزی در جنگ های 
چریکی از آسمان 
امکان پذیر نیست

عصمت اهلل احمدی 
ماستر علوم استراتژی امنیت ملی
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بود  قرار  انتخاباتی،  تقویم  براساس 
دیروز شنبه، بیست وهفتم میزان 
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
جمهوری اعالم شود. کمیسیون 
روز شنبه  شام  انتخابات  مستقل 
مشكالت  دلیل  به  که  کرد  اعالم 
فنی،  مدیریت زمان و دقت در اعالم 
ابتدایی  نتایج  اعالم  به  موفق  نتایج، 
انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده ی آن نشده 

است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 
نشست  یک  در  میزان،  بیست وهفتم  شنبه،  روز  شام گاه 
هم چنان  و  فنی  مشكالت  دلیل  به  که  گفت  خبری 
نتایج  است  نتوانسته  انتخابات،  پروسه  شفافیت  تأمین 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را مطابق 
انتخاباتی، در بیست وهفتم میزان اعالم کند. خانم  تقویم 
نورستانی بدون اعالم تقویم مشخص، اظهار امیدواری کرد 
نتایج  زودتی  به  بتواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 

ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کند. 
انتقال  در  تأخیر  و  چالش  نورستانی،  خانم  گفته  به 
داده های  انتقال  در  تأخیر  مرکز،  به  والیت ها  از  معلومات 
رأی دهنده گان به مرکز ملی معلومات، بروز مشكل فنی در 
انتخابات دست  نتایج  تأمین شفافیت در  و  سرور مرکزی 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  به دست هم داد و سبب شد که 
از  هم چنان  او  نشود.  اعالم  موقع  به  جمهوری  ریاست 

رفتارهای ناظران برخی از نامزدان در هنگام شمارش 
آرا شكایت کرد و گفت که برخوردهای غیرحرفه ای 

برخی از ناظران نیز سبب کندی کار شده است.
خانم نورستانی به دلیل تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی 
انتخابات ریاست جمهوری از مردم معذرت خواست و 
توضیح داد که هدف از تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی 
بوده  بیش تر  دقت  و  شفافیت  تأمین  انتخابات،  این 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  منبع  یک  است. 
صحبت  در  میزان  بیست وچهارم  در  پیش  روز  سه 
ابتدایی  نتایج  اعالم  که  بود  گفته  ۸صبح  روزنامه  با 

انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده است.
شنبه  شام گاه  خبری  نشست  در  نورستانی  خانم 
مستقل  کمیسیون  کاری  پیش رفت های  مورد  در 
گفت  و  داد  معلومات  آرا  روند شمارش  در  انتخابات 
که بخش اعظم معلومات رأی دهنده گان به مرکز ملی 
معلومات منتقل شده است و کار روی روندهای بعدی 

نیز جریان دارد.   
حامیان  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزد  از  برخی 
بین المللی انتخابات و نهادهای انتخاباتی پیش از این 
اعالم کرده بودند که از تأخیر در اعالم نتایج انتخابات 

در  شفافیت  تأمین  هدف  به  جمهوری  ریاست 
گذشته  هفته  می کنند.  استقبال  آرا  شمارش 
رحمت اهلل نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
دقت  آن ها  برای  که  کرد  اعالم  میزان،  ششم 
چند  تأخیر  او  و  دارد  اهمیت  سرعت  از  بیش تر 
شفافیت  تأمین  هدف  به  را  نتایج  اعالم  در  روزه 
انتخابات  قابل پذیرش می داند. کشورهای حامی 
به  نسبت  دقت  اهمیت  بر  نیز  امریكا  جمله  از 
سرعت در اعالم نتایج انتخابات تأکید دارند. آلیس 
ویلز، معاون وزارت خارجه امریكا در امور آسیای 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  جنوبی،  و  مرکزی 
از کمیسیون های انتخاباتی خواسته بود که برای 
قربانی سرعت  را  انتخابات، دقت  تأمین شفافیت 

نكنند.  
در همین  حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی 
نیز بر دقت بیش تر در اعالم نتایج انتخاباتی تأکید  
دارند و از تأخیر در آن نگران نیستند. به باور این 
نهادها، زمینه برای اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
ریاست جمهوری فراهم نشده است. این نهادها 
تأکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات برای 

اعالم نتایج ابتدایی به وقت بیش تر نیاز دارد تا روند 
پروسس آرا را از لحاظ فنی تكمیل کند.

آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
روزنامه  با  صحبت  در  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و 
اعالم  برای  زمینه  در حال حاضر  ۸صبح گفت که 
گفته  به  نیست.  فراهم  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
هنوز  تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رشید،  آقای 
بر  مبنی  انتخاباتی  شكایات  کمیسیون  فیصله های 
بازشماری و ابطال نزدیک به دوهزار محل رأی دهی 
شكایات  کمیسیون  پیش تر  است.  نكرده  عملی  را 
بررسی هایی  براساس  بود که  اعالم کرده  انتخاباتی 
که انجام داده ، آرای ۱ هزار و ۸۱۷ محل رأی دهی 
آرای ۷۷ محل رأی دهی  بازشماری دارد و  به  نیاز 

باید باطل شود. 
رییس اجرایی فیفا هم چنان گفت که روند تصفیه 
خواستار  انتخاباتی  شكایات  کمیسیون  که  آرایی 
ابطال و یا بازشماری آن ها شده است، تكمیل نشده 
و کمیسیون مستقل انتخابات نیاز به زمان دارد تا 
روند تصفیه  و بازشماری آرا را از لحاظ فنی تكمیل 
باید  انتخابات  افزود که کمیسیون مستقل  او  کند. 
روند بازشماری و تصفیه  را تكمیل و بعد از آن نتایج 

ابتدایی را اعالم کند. 
مستقل  کمیسیون  از  رشید  یوسف  دیگر  سوی  از 
آرا  تصفیه  و  بازشماری  در  که  خواست  انتخابات 
و  اصول  به  مطابق  و  دهد  خرج  به  را  الزم  دقت 
طرزالعمل های انتخاباتی، نتیجه ابتدایی را به  گونه 
صورتی  که  در  کرد،  تصریح  او  کند.  اعالم  شفاف 
کمیسیون نتیجه ابتدایی را با چند روز تأخیر اعالم 
می شود  سبب  الزم  دقت  رعایت  با  کار  این  کند، 
که منازعه انتخاباتی روی نتایج ابتدایی کاهش پیدا 

کند و یا هم به وجود نیاید.
سال  میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  شمول  انتخابات  این  در  شد.  برگزار  جاری 
 ۱۳ عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  و  غنی  محمداشرف 
رقابت  جمهوری  ریاست  کرسی  احراز  برای  تن 
دیروز  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  بود  قرار  کردند. 
شنبه، بیست وهفتم میزان، اعالم شود، اما تا زمان 
نامعین به تأخیر افتاد. هنوز روشن نیست که تقویم 
در  را  آن  که  نهایی  نتایج  اعالم  مورد  در  انتخابات 
رعایت  است،  کرده  پیش بینی  عقرب  شانزدهم 

خواهد شد یا خیر.

عرض معذرت به 
جای نشر نتایج

رییس معارف طالبان به ۲۱ دانش آموز
در اشکمش تجاوز جنسی کرده است

مقامات محلی تخار:

گفت وگو شده است. این مرد نیز که نخواست 
نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در بین 
او هم  نزدیک  بسته گان  از  نفر  قربانیان، شش 
پس  عبدالكریم  مولوی  که  افزود  او  شامل اند. 
»ابراهیم  دارالعلوم  به  شبانه  مهمانی  یک  از 
خلیل اهلل« رفته و در حالی که نشئه بوده است، 
مسلح  فرد  چهار  است.  داده  انجام  را  کار  این 
نیز این مولوی را همراهی کرده اند. او نیز تأیید 
کرد که این فرد همراه با هم دستانش فعاًل در 

نزد طالبان زندانی است.
طبق معلومات این باشنده »نوآباد«، به دنبال 
قربانیان  خانواده های  از  شماری  حادثه،  این 
حاال  که  گفت  او  کرده اند.  کوچ  روستا  این  از 
کنار  »جنایت« چگونه  این  با  مانده اند  حیران 
بیایند و این »ظلم« را چگونه تحمل کنند. این 
مرد از دولت گالیه کرد که در جریان شش – 
هفت سال گذشته برای یک بار هم که شده به 
این روستا عملیات نكرده است. او گفت که در 
زنده گی  و ستم«  زیر »ظلم  این مدت  جریان 
این  علیه  مبارزه  برای  هم  توانی  و  کرده اند 

وضعیت ندارند.
در همین ارتباط، لطیفه سعیدی، عضو شورای 
دست  به  متفاوتی  معلومات  تخار،  والیتی 
از  نفر  دو  تنها  او،  معلومات  طبق  می دهد. 
در  خلیل اهلل«  »ابراهیم  دارالعلوم  دانش آموزان 
جریان شب مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. 

تصمیم گرفته بودند تا علیه گروه طالبان اعتراض 
کنند، اما این گروه از آن ها خواستار سكوت در این 
زمینه شده و قول داده است که عامل این تجاوز را 
اعدام خواهد کرد. قانع گفت که مولوی عبدالكریم 
فعاًل در زندان گروه طالبان است و معلوم نیست با 

چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد.
یک باشنده ولسوالی اشكمش که نخواست نامش 
به  جنسی  تجاوز  نیز  شود،  ذکر  گزارش  این  در 
او  کرد.  تأیید  را  دارالعلوم  این  در  دانش آموز   ۲۱
گفت که رییس نام نهاد معارف طالبان برای تخار، 
در حالت »مستی و نشئه« این کار را انجام داده 
فعاًل مولوی  اشكمش گفت که  باشنده  این  است. 
عبدالكریم در زندان طالبان به سر می برد. به گفته 
اشكمش  »کوالیی«  روستای  در  زندان  این  او، 

موقعیت دارد.
به  اشكمش،  ولسوالی  باشنده  این  معلومات  طبق 
روستاهای  از  دانش آموز   ۱۵۰ مجموعی  صورت 
خلیل اهلل«  »ابراهیم  دارالعلوم  در  نزدیک  و  دور 
مصروف آموزش بودند. او گفت، دانش آموزانی که 
تا ۱۸  مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند بین ۱۳ 
سال سن دارند و به صورت شبانه روزی در همین 
مدرسه زنده گی می کردند. نصاب آموزشی در این 
مدرسه نیز توسط طالبان تهیه شده است. او مدعی 
شد که بخشی از این مواد آموزشی را تبلیغات ضد 

دولتی تشكیل می دهد. 
در این گزارش با یكی از بسته گان این قربانیان نیز 

خبر  تخار  در  محلی  منابع 
مولوی  که  می دهند 
نام نهاد  رییس  عبدالكریم، 
این  برای  طالبان  معارف 
والیت، با حمله به یک مدرسه 
 ۲۱ اشكمش،  ولسوالی  در  دینی 
مورد  را  مدرسه  این  دانش آموز 
این  معلومات  طبق  است.  داده  قرار  جنسی  تجاوز 
شب،  هنگام  پیش،  روز   ۱۰ حدود  حادثه  این  منابع، 
در روستای »نوآباد« ولسوالی اشكمش رخ داده است. 
جنسی  تجاوز  مورد  آن  دانش آموزان  که  مدرسه ای 
دارد  نام  خلیل اهلل«  »ابراهیم  دارالعلوم  گرفته اند،  قرار 
و توسط گروه طالبان اداره می شود. گفته می شود که 
مولوی عبدالكریم فعاًل در بند گروه طالبان است و قرار 
است روزهای آینده »اعدام« شود. اما گروه طالبان خبر 
تجاوز این مقام خود به دانش آموزان مدرسه را شایعه 

خوانده است.
عبدالقیوم قانع، ولسوال اشكمش، در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت که مردم محل برایش گزارش داده اند که 
۲۱ دانش آموز دارالعلوم »ابراهیم خلیل اهلل« در روستای 
برای  طالبان  معارف  نام نهاد  رییس  سوی  از  »نوآباد« 
تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. قانع افزود که 
»نوآباد« در اشكمش از روستاهایی است که زیر کنترل 
نیروهای  برای  تحقیقات  انجام  و  است  طالبان  گروه 
ولسوال  گفته  به  است.  دشوار  زمینه  این  در  پولیس 
حادثه  این  دنبال  به  »نوآباد«  باشنده گان  اشكمش، 

در  عبدالكریم  مولوی  که  گفت  سعیدی  خانم 
در  را  کار  این  و  نبوده  نشئه  تجاوز  این  جریان 

حالت عادی انجام داده است.
که  داشت  بیان  تخار  والیتی  شورای  عضو  این 
پرونده این تجاوز فعاًل روی میز خود گروه طالبان 
است. به گفته او، قرار است مقامات این گروه از 
و در  بروند  اشكمش  به  ولسوالی چهاردره کندز، 
باره این قضیه تصمیم گیری کنند. خانم سعیدی 
که  افزود  تخار  محلی  منابع  و  مردم  از  نقل  به 

احتماالً مولوی عبدالكریم اعدام خواهد شد.
منابع مستقل تا کنون در باره این حادثه چیزی 
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  اما  نگفته اند. 
به ۲۱ دانش آموز در  طالبان، خبر تجاوز جنسی 
مجاهد  می خواند.  شایعه  و  بی اساس  را  اشكمش 
می گوید که »دشمن« این »پروپاگندا« را به خاطر 
آسیب زدن به وجهه طالبان به راه انداخته است. 
چندین  گذشته  ماه  یک  جریان  در  که  افزود  او 
مورد از این دست خبرها در تخار نشر شده است، 

اما هیچ یک از این خبرها درست نبوده است.
اشكمش از ولسوالی های ناامن در تخار است. این 
ولسوالی با ولسوالی های خان آباد در کندز و برکه 
در بغالن مرز مشترک دارد. روستای »نوآباد« در 
اشكمش و چند روستای هم جوار آن سال ها است 
در کنترل گروه طالبان است. این روستا هم چنان 
والیت  سه  به  رفت وآمد  برای  طالبان  گذرگاه 

درگیر جنگ تخار، بغالن و کندز است.

خلیل اسیر

نیز که  این مرد  نیز گفت وگو شده است.  قربانیان  این  از بسته گان  با یكی  این گزارش  در 
نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در بین قربانیان، شش نفر از بسته گان نزدیک 
او هم شامل اند. او افزود که مولوی عبدالكریم پس از یک مهمانی شبانه به دارالعلوم »ابراهیم 
خلیل اهلل« رفته و در حالی که نشئه بوده است، این کار را انجام داده است. چهار فرد مسلح 
نیز این مولوی را همراهی کرده اند. او نیز تأیید کرد که این فرد همراه با هم دستانش فعاًل در 

نزد طالبان زندانی است.



بیش از بیست روز از آغاز کار 
تصفیه  رأی ها،  شمارش 
و  بایومتریک  دستگاه های 
سرور  به  معلومات  انتقال 
آن که  با  می گذرد.  مرکزی 
و  میلیون  نُه  از  رأی  سقف 
۶۰۰ هزار به حدود دو میلیون 
و ۷۰۰ هزار رای کاسته شد، اما کمیسیون مستقل 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالن  به  موفق  انتخابات 
ریاست جمهوری در زمان معین آن نشد. با این حال 
ادامه دار  فیصله های  و  نامزدان  ناظران  جنجال های 
نیست.  بی تأثیر  نتایج  این  تأخیر  در  کمیشنران 
ناظران بارها پس از مشکوک شدن به کار و ماحول 
را  معلومات  انتقال  روند  انتخابات،  کارمندان  کاری 
برای ساعت ها متوقف کردند و حتا کمیشنران مجبور 
تصمیم  آن  مورد  در  نشستی  برگزاری  با  که  شدند 

بگیرند.
دستگاه ها  تصفیه  کار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دلیل  به  و  روزه  سه   تأخیر  با  را  معلومات  انتقال  و 
حاضر نبودن شماری از ناظران،  آغاز کرد. در اوایل 
را  نامزدان  ناظران  کمیسیون  کارمندان  روند،  این 
می کردند.  رهنمایی  کمیسیون  کاری  محل های  به 
»سیاحت  بیش تر  را  مورد  این  اما  نامزدان  ناظران 
داشتند.  اعتراض  آن  به  و  می شمردند  تعقیبی« 
شک وتردیدها  بروز  و  کمیسیون  کار  بر  انتقادهایی 
در  نامزدان  ناظران  شد.  آغاز  همان جا  از  درست 
اوایل نظارت شان از فعال نبودن کمره های در بخش  
نبود  و  نتایج(  فورم های  تفتیش  )محل   »NTC«
این  کارمندان  کامپیوترهای  صفحه  به  دسترسی 
بخش خبر دادند. تنها چند روز پس از آن، کارمندان 
کمیسیون با تغییر جهت کامپیوترها، زمینه ارزیابی 
آن را نیز مساعد ساختند. با آن هم، ناظران با دقت 
به کارمندان می نگریستند و به محض مشکوک شدن 
باالی کارمندان، روند کار در مرکز ثبت معلومات را 

برای مدتی متوقف می کردند.
با این وجود، بیش تر ناظران تالش می کردند تا در 
از  که  بایومتریک  دستگاه های  تصفیه  کار  جریان 
این  والیات ارسال شده بود، قرار گیرند. در جریان 
روند، مشخص شد که حدود دو هزار و ۳۰۰ دستگاه 
حافظه،  کارت  نبود  جمله  از  فنی،  مشکالت  بر  بنا 
کارت  در  تغییر  و  بودن  شکسته  نرم افزار،  نداشتن 
حافظه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین 
و  ۱هزار  حدود  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
یا  نتایج  نداشتن فورم  به دلیل  ۱۰۰ دستگاه دیگر 
منتظر  شخص  تصویر  با  فورم  تصویر  جابه جایی 
تصمیم کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات ماند. 
با این همه، ناظران نامزدان از میزان معلومات انتقال 
داده شده و ماهیت ارسال آن تا اخیر این شیوه به 

شکل به روز آگاه نبودند.
در  ُکندی  از  پس  نامزدان  ناظران  انتقاد  میزان 
به  بایومتریک  از دستگاه های  معلومات  انتقال  روند 
سرور مرکزی که از طریق سیستم وای فای صورت 
انتقاد داشتند  این ناظران  افزایش یافت.  می گرفت، 
روند  تسریع  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
زمینه  کاغذی،  نتایج  فورم  اسکن  و  تصفیه  ثبت، 
اعتباربخشی به آرای بی بایومتریک را مساعد می کند. 
کمیسیون  که  شد  باعث  نامزدان  ناظران  فشارهای 
تسریع  برای  درمالوگ  کمپنی  از  انتخابات  مستقل 
این  بخواهد. کارمندان  انتقال معلومات کمک  روند 
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هر چند آزادی بیش تر ناظران را دلیلی برای شفافیت 
این  از  ناظر  نهادهای  اما  انتخابات می داند،  روند  در 
کمیسیون می خواهند که طرزالعمل های کاری شان 
را نقض نکنند. یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان »فیفا«، از برخورد شماری از 
ناظران نامزدان در جریان انتقال معلومات ابراز نگرانی 
»تفتیش  عالیم  و  آثار  روند،  این  که  افزود  و  کرد 
اگر  که  کرد  تصریح  برمال می سازد. وی  را   »۲۰۱۴
امور انتخابات به این منوال ادامه یابد، احتمال دارد 
نتایج  اعالم  به  زیادی موفق  تا مدت  که کمیسیون 
به  انتخاباتی،  از مسووالن تکت های  او  نشود.  نهایی 
ویژه ناظران شان خواست که اصول رفتاری ناظران و 

مشاهدان را برای اعضای تیم شان گوشزد کنند.
در  کمی وکاستی  صورت  »در  افزود:  رشید  آقای   
انتخابات و موارد مشکوک، ناظران حق دارند که در 
نگرانی  ابراز  باشند،  را داشته  نظرشان  این خصوص 
با مسووالن شان شریک سازند، شکایت درج  کنند، 
کنند و توجه مقامات بلندرتبه کمیسیون را بخواهند، 
اما نباید مانع روند واقع شوند. اگر ما به همین شکل 
ادامه بدهیم، به یقین گفته می توانم که کمیسیون 
تکت های  زورآزمایی  میدان  به  انتخابات  مستقل 
رقیب انتخاباتی بدل خواهد شد و کمیسیون مستقل 
انتخابات به جای این که کارهای تخنیکی شان را پیش 
این  برای مدیریت  را  ببرند، بیش تر حیثیت ریفری 

روند ایفا خواهند کرد.«
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت میان ۱۳ نامزد 
در ششم میزان برگزار شد. در این انتخابات بیش از 
دو  و نیم میلیون رای دهنده  اشتراک کردند و قرار بود 
انتخابات، در  این  بر اساس تقویم  ابتدایی آن  نتایج 
۲۷ میزان و نتایج نهایی آن در ۱۶ عقرب اعالم شود. 
نهادهای ناظر پیش از این گفته بودند که در صورت 
رفتن این انتخابات به دور دوم، برگزاری آن در سال 

روان ممکن نیست.

هزار و ۴۷۰ دستگاه »طی مراحل نشده« خوانده شد 
و برای انتقال معلومات آن ها به سرور مرکزی، وارد 
روند انتقال در مرکز دیجیتال شد. در این میان اما 
۴۹۵ دستگاه به دلیل نداشتن کارت حافظه هم چنان 
در قرنطین ماند، ۱۷۱ دستگاه نرم افزار نداشت و ۴۰۰ 
دستگاه نیز احتیاطی تشخیص داده شد. گفتنی است 
به  انتقال معلومات آن ها  با وجود  که ۲۴۳ دستگاه 
دلیل این که بدون داشتن مشکلی به قرنطین رفته 

بود، »انتقال یافته« شمرده شد.
در جریان تصفیه دوباره این دستگاه های برای تصنیف 
کارمند  با  دولت ساز  تیم  از  ناظری  ترتیب بندی،  و 
مسوول در آن بخش درگیر شد. گفته می شود پس از 
درگیری لفظی، این ناظر رو به برخورد فزیکی آورده 
و با کتابچه به کارمند مسوول انتخاباتی حمله کرد. 
کمیشنران  از  شماری  پادرمیانی  با  اما  موضوع  این 
کمیسیون مستقل انتخابات حل شده و گفته می شود 
ناظر به دلیل درگیری با کارمند مسوول، از محل کار 
کمیسیون مستقل انتخابات اخراج شد. با این حال 
در  نظارت  برای  دوباره  میزان،   ۲۷ شنبه،  روز  وی 
کمیسیون حاضر شد که قهر شماری از کمیشنران 
را برانگیخت. گفتنی است که ناظر مذکور در جریان 
نظارت از کار مرکز ثبت معلومات نیز با ناظر حزب 
با  که  داشته  لفظی ای  درگیری  اسالمی  وحدت 

وساطت ناظران و مشاهدان حل وفصل شد.
ناظران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی اما شبان گاه 
روز جمعه در خصوص موضوع دیگری متردد شدند. 
قرار بود معلومات دستگاه هایی که از قرنطین خارج 
پس  ناظران  اما  یابد،  انتقال  مرکزی  سرور  به  شده 
یک سان  قلم  و  »دست خط  آن چه  »تشخیص«  از 
رای دهی«  محل های  نتایج  فورم های  از  شماری  در 
مستقل  کمیسیون  فیصله  خواستار  می خواندند، 
انتخابات شدند. گفته می شود، »آمار این برگه ها به 
عالوه امضای مسوول محل و مسوول والیتی با یک 
قلم نوشته شده است.« با آن که آمار دقیق این برگه ها 
نیز هم مانند سایر معلومات ریز و درشت، در اختیار 
مشاهدان قرار نگرفت، اما ناظران می گویند ۱۵ فورم 

از میان این فورم ها مربوط والیت فراه بوده است.
شنبه،  روز  دستگاه ها  این  معلومات  انتقال  روند 
دلیل شک وتردید  به  زیادی  مدت  برای  میزان،   ۲۷
ناظران تیم ثبات و همگرایی متوقف شد. کمیشنران 
که  گرفتند  تصمیم  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
معلومات این دستگاه ها، پس از ثبت نمبر آن ها به 
سرور مرکزی ارسال شود و اگر شکایتی وجود داشته 
اعضای  اما  شود،  درج  شده  تعریف  طریق  از  باشد، 
مدت  برای  روند  این که  دلیل  به  نیز  دولت ساز  تیم 
زیادی متوقف شده و به دلیلی که آن را غیرموجه 
می خوانند، این روند را برای ساعاتی متوقف کردند. 
تیم های  و  کمیسیون  اعضای  میان  نشست  از  پس 
این  معلومات  که  شد  این  بر  تصمیم  انتخاباتی، 
اگر  و  شود  فرستاده  مرکزی  سرور  به  دستگاه ها 
نامزدی به صحت و سقم فورم نتایج اعتراض داشته 
باشد، می تواند آن را در بخش تفتیش مورد بررسی 
قرار دهد. گفته می شود این روند اواخر روز شنبه و 

پس از چندین ساعت وقفه، دوباره آغاز شد.
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
بود  کرده  تایید  نیز  این  از  پیش  انتخابات  مستقل 
سکته گی  باعث  بارها  ناظران  شک وتردیدهای  که 
در روند انتقال معلومات شده و حتا در تاخیر نتایج 
ابتدایی نقش داشته است. دبیرخانه این کمیسیون 

کمپنی اما پس از دو روز تاخیر به کابل آمدند و در 
نتیجه بررسی  های آنان، مشخص شد که سرورهای 
سرعت  و  شده  روبه رو  مشکل  با  درمالوگ  کمپنی 
است.  یافته  کاهش  رای دهنده گان  معلومات  انتقال 
با استفاده از سیستم »وای فای« در انتقال معلومات 
دستگاه هایی به سیستم مرکزی، معلومات هر دستگاه 
در  این  می یافت.  انتقال  ساعت  یک ونیم  حدود  در 
بر  حمله  برای  هکرها  تالش  موضوع  که  بود  حالی 

سرور مرکزی نیز در همان جریان مطرح شد.
از طریق  انتقال معلومات  در حدود ۱۰ روز کار در 
تنها  توانست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  وای فای، 
سیستم  به  را  دستگاه  هزار  چهار  حدود  معلومات 
کمیسیون  تخنیکی  کارمندان  دهد.  انتقال  مرکزی 
مستقل انتخابات در جریان این روند، معلومات دقیق 
ناظران  و  می ساختند  شریک  مشاهدان  با  کم تر  را 
نیز از صحت و سقم این روند اطالع نداشتند. پس 
بر  تصمیم  درمالوگ،  کمپنی  کارمندان  ارزیابی  از 
دستگاه های  معلومات  انتقال  شیوه ی  که  شد  این 
بایومتریک به سرور مرکزی تغییر یابد. این کمپنی 
در هم آهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان 
و احزاب سیاسی، تصمیم گرفت تا معلومات از طریق 
کامپیوترها و با استفاده از سیستم »جاوا« انتقال یابد. 
ناظران نامزدان، به ویژه تیم »ثبات و همگرایی« به 
رهبری عبداهلل عبداهلل اما با پیشنهادهایی، از جمله 
از  کامپیوترها و حذف شماری  حذف کامل حافظه 
استفاده  با  روند  این  تا  شدند  قانع  آن،  گزینه های 
تیم های  میان،  این  در  شود.  دنبال  کامپیوترها  از 
انتخاباتی »دولت ساز«، »ثبات و همگرایی« و »امنیت 
و عدالت اسالمی« این روند را تایید کردند، در حالی 
روند  این  با  نامزدان  مساعی  تشریک  شورای  که 

مخالفت داشت.
هم زمان با شروع این روند، ناظران نامزدان بر روند 
انتقال حاکم شدند و حتا گاه گاهی از حضور مشاهدان 
در اتاقی که برای ارسال این معلومات در نظر گرفته 
شده بود، جلوگیری می کردند. مشکل جلوگیری از 
ورود ناظران به این محل پس از پادرمیانی دبیرخانه 
اساس  بر  شد.  حل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هر  نامزدان،  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تفاهم 
از  نامزد می توانست حدود ۱۰ ناظر را برای نظارت 
این روند بگمارند. با این وجود، معلومات دقیق این 
روند نیز با تاخیر در اختیار مشاهدان قرار می گرفت. 
شک وتردیدهای ناظران پس از دسترسی به نظارت از 
این روند، شدت یافت و آنان به محض روبه رو شدن 
با مسایل پرسش برانگیز، روند انتقال معلومات را برای 
تیم  اعضای  میان،  این  در  می کردند.  متوقف  مدتی 
در  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات  
توقف این روند نقش قابل مالحظه ای داشتند. آنان 
به محض به میان آمدن شک وتردید، روند را به کلی 
متوقف می کردند و خواستار وضاحت از کمیشنران و 
مورد  این  در  انتخابات  دبیرخانه کمیسیون مستقل 

می شدند.
توانست  روز،  پنج  جریان  در  کمیسیون  سرانجام، 
مقدار زیادی از معلومات دستگاه ها را با سرعت ۳۶ 
ثانیه در هر دستگاه، به سرور مرکزی انتقال دهد. در 
اخیر قرار شد کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص 
اساس  بر  بگیرد.  قرنطین شده تصمیم  دستگاه های 
فیصله کمیسیون، قرار شد که دستگاه های قرنطین 
از  شود.  تصفیه  دوباره  تصنیف  و  ترتیب  برای  شده 
میان حدود سه هزار و ۵۰۰ دستگاه قرنطین شده، دو 

نتایجاعالننشد؛

کمیسیون مستقل انتخابات کار تصفیه 
دستگاه ها و انتقال معلومات را با تأخیر 
نبودن  حاضر  دلیل  به  و  روزه  سه  
شماری از ناظران،  آغاز کرد. در اوایل 
این روند، کارمندان کمیسیون ناظران 
نامزدان را به محل های کاری کمیسیون 
رهنمایی می کردند. ناظران نامزدان اما 
این مورد را بیش تر »سیاحت تعقیبی« 
می شمردند و به آن اعتراض داشتند. 
بروز  و  کمیسیون  کار  بر  انتقادهایی 
همان جا  از  درست  شک وتردیدها 
اوایل  در  نامزدان  ناظران  شد.  آغاز 
کمره های  نبودن  فعال  از  نظارت شان 
تفتیش  )محل   »NTC« بخش   در 
به  دسترسی  نبود  و  نتایج(  فورم های 
این  کارمندان  کامپیوترهای  صفحه 
بخش خبر دادند. تنها چند روز پس از 
آن، کارمندان کمیسیون با تغییر جهت 
نیز  را  آن  ارزیابی  زمینه  کامپیوترها، 
با  ناظران  هم،  آن  با  ساختند.  مساعد 
به  و  می نگریستند  کارمندان  به  دقت 
کارمندان،  باالی  شدن  مشکوک  محض 
روند کار در مرکز ثبت معلومات را برای 

مدتی متوقف می کردند.



نخبه گان سیاسی در هشتمین دور کنفرانس امنیتی هرات:

گدام های تاریخی هرات؛
نوش دارو پیش از مرگ سهراب 

سیاسی  نخبه گان  از  برخی 
اند  باور  این  به  افغانستان 
صلح  گفت وگوهای  که 
برگزار  دوباره  صورت  در 
در  را  مسیری  باید  شدن، 
طرف های  که  گیرد  پیش 
کنار  در  جنگ  در  دخیل 
هم بتوانند برای آینده ی افغانستان تصمیم درستی 
بگیرند. به باور آنان، گفت وگوهای امریکا با طالبان 
کنون  تا  را  افغانستان  مردم  نظر  مورد  نتیجه ی 
این  دوباره  است  قرار  اگر  و  است  نداشته  پی  در 
تضمین  باید  بینجامد،  نتیجه ای  به  گفت وگوها 
به  آن  به  پای بندی  و  صلح  برای  طالبان  اجرایی 

بحث گرفته شود. 
این گفته ها در هشتمین دور گفت وگوهای امنیتی 
که  شد  برگزار  روز  دو  طی  والیت  این  در  هرات 
شماری از نخبه گان سیاسی، مقام های بلندپایه ی 
دولت افغانستان، نماینده گان دست کم ۲۰ کشور و 

پنج سازمان جهانی در آن اشتراک داشتند. 
پیشین  اعضای  از  برخی  روزه  دو  این نشست   در 
گروه طالبان از جمله وحید مژده، معتصم آغا خان 

و نظر محمد مطمئن نیز حضور داشتند. 
اعضای  از  و  خبرنگار  مطمئن،  نظرمحمد 
از  یادآوری  با  سخنانی  در  طالبان،  گروه  پیشین 
گفت وگوهای صلح بین امریکا و طالبان، بیان کرد 
که تمام مراحل گفت وگوها با این گروه به خوبی 
پیش رفته بود. آقای مطمئن تاکید کرد که برای 
رسیدن به صلح باید نظامی روی کار آید که تمام 
با دولت  و طالبان در همراهی  گروه های سیاسی 
آیینه ی  در  را  خود  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
قدرت آن ببینند. او با تاکید بر سیاست خارجی 
دو  زندانیان  آزادی  و  تبادله   افغانستان،  مستقل 
برای  مهم  شرط های  از  را  طالبان  و  دولت  طرف 
راضی ساختن طالبان عنوان کرد. او هم چنان در 
گفته های کم تر بی پیشینه از آدرس گروه طالبان، 
گفت که در نظام جدید باید به پیش رفت های ۱8 
سال اخیر توجه شود، آزادی و حقوق زنان مد نظر 
گرفته شود و کمک های اقتصادی جامعه ی جهانی 
برای ثبات و پیش رفت دولت افغانستان در آینده 

تداوم یابد. 
آقای مطمئن هم چنان با اشاره به زمان گیر بودن 
آن،  پیرامون  و مذاکرات  روند گفت وگوهای صلح 
گفت که باید هر دو جناح دولت و طالبان از سعه ی 
می توانند  افغان ها  آخر  دست  و  بگیرند  کار  صدر 
امارت  نظام جمهوریت،  به  بین خودی،  اجماع  با 

اسالمی و یا خالفت رای دهند. 
در همین حال هنس گیزمن، رییس بنیاد برخوف 
آلمان، در صحبت هایی پیرامون »حمایت از صلح؛ 

خشت های به جا مانده از تخریب 
تاریخی  مجموعه ی  مناره های 
»مصلی« هرات کنار چیده شده 
و آبده ای تاریخی و چشم نواز را 

پدید آورده است. 
»گدام ها«  تاریخی  مجموعه ی 
زمان  هوشمندانه ی  مهندسی  با 
سبک  به  خان،  عبدالرحمان 
ساخت  از  هدف  است.  شده  ساخته  تیموری  معماری 
و  مردم  برای  مصرفی  غذایی  مواد  ذخیره سازی  گدام ها 

سربازان و نگه داری حیوانات و علوفه آن ها بوده است. 
این مجموعه سال ها پیش در بخش قدیمی شهر هرات بنا 
شد و زمانی »کوپن« مواد غذایی ماموران دولت نیز در آن 

نگه داری و توزیع می شد.
مجموعه ی  دارند  باور  هرات  در  فرهنگی  فعاالن  برخی 
گدام ها در نوع خود در تمام کشور و حتا در سطح آسیا 
بنا  این  مرمت  کار  سو  این  به  چندی  از  است.  کم نظیر 
آینده خورشیدی  سال  اواسط  تا  است  قرار  و  آغاز شده 

تمام شود.
فعاالن فرهنگی هرات تأکید می کنند که پس از پایان کار 
مرمت، از مجموعه ی تاریخی گدام ها باید به عنوان مرکز 
تجارتی - فرهنگی استفاده گردد و مالکیت آن از وزارت 

دفاع و اداره ی ارزاق به بخش های فرهنگی سپرده شود. 

معماری هوشمندانه 
گدام های تاریخی هرات در سال ۱88۵ میالدی بنا شد. 
از ساخت  تاریخی چند سال پیش  بر اساس روایت های 
»مصلی«  مجموعه ی  در  تاریخی  مناره ی  چندین  آن ها 
هرات در زمان عبدالرحمان خان، به دستور ارتش بریتانیا 
به دستور عبدالرحمان خان، عمداً  و در برخی روایت ها 

تخریب شد.
تا جلو آتش توپ خانه  بود  این  از تخریب مناره ها  هدف 
نیروهای بریتانیایی گرفته نشود و نیروهای روس از آن بر 

ضد بریتانیایی ها استفاده نکنند.
زمان  در  مناره ها  تخریب  از  مانده  جای  به  خشت  های 
عبدالرحمان خان، پادشاه وقت افغانستان، کنار هم چیده 

و مجموعه ی گدام ها بنا شد.
از  اندکی  فاصله ی  در  و  هرات  کهنه ی  شهر  در  گدام ها 
»دارالحکومه« یا دفتر والیت سابق ساخته شد و افزون بر 
نگه داری آذوقه به عنوان مرکزی نظامی، سیاسی و اداری 

استفاده می شد. 
هنوزم هم تابلوهایی با شعارهای نظامی و سیاسی بر در و 
دیوار این بنای باستانی از سال های گذشته به یادگار مانده 

و در برابر چشم بیننده گان خودنمایی می کند. 
معماری این بناها به گونه ای است که در آن مواد غذایی، 
می شد.  نگه داری  و  ذخیره  حیوانی  علوفه ی  و  حیوانات 
اسب ها و آذوقه ی سربازان جنگی نیز در همین محل جای 
داشت و در زمان خود ذخیره گاه و پایگاهی راه بردی برای 

حکومت حساب می شد. 
گدام ها در دو طبقه ساخته شده که طبقه ی زیرین برای 
رویین  طبقه ی  و  حیوانی  علوفه ی  و  حیوانات  نگه داری 
گرفته  کار  غذایی  مواد  و  آذوقه   نگه داری  برای  »باال« 

می شد.
گدام های هرات دارای شش بالک جداگانه است که یک 
بالک بزرگ آن در اختیار اداره ی ارزاق و پنج بالک دیگر 

در اختیار وزارت دفاع ملی است.

آغاز روند مرمت 
روند عملی مرمت گدام های تاریخی هرات ماه ثور سال 
بنایی«  ساختمانی  »تصدی  شد.  آغاز  خورشیدی  روان 

اجراکننده ی کار مرمت این بنای تاریخی است.
جواد امیری، مسوول تصدی ساختمانی بنایی در هرات 
گدام ها  مرمت  بودجه ی  می گوید  8صبح  روزنامه ی  به 

حسینیسیدحسن 

محمدحسین نیک خواه 

سوم«  طرف های  برای  محدودیت ها  و  فرصت ها 
اشاره کرد که باید در مورد امنیت موافقت کامل به 
دست آید، اما صلح بر اساس اعتماد تأمین می شود. 
آقای گیزمن با دور و دراز خواندن مسیر رسیدن 
بیرونی  کشورهای  نقش  که  کرد  اشاره  صلح  به 
حساب  به  حیاتی  و  مهم  افغانستان  صلح  امر  در 
می آید. او تاکید کرد که در گفت وگوهای صلح باید 
تمام جوانب بیرونی و داخلی امکان سنجی شود و 
طرف های درونی و بیرونی در آن شریک باشند. وی 
هم چنان افزود که با توجه به آن چه در افغانستان 
گذشته، طالبان هنوز خودشان را »دولت مشروع« 
فرض  پیش  که  آن چه  با  را  انتخابات  و  می بینند 
داشته اند، راهی مناسب برای کسب آرای مشروع 
مورد قبول قرار نداده اند. وی افزود که هم اکنون در 
مراحل اولی اعتمادسازی برای صلح هستیم و این 
پروسه زمانی نتیجه خواهد داد که همه ی جوانب به 

محتوا و شکلیات آن توافق داشته باشند. 
سیدحسین اشراق حسینی، استاد دانشگاه کابل و 
تحلیل گر سیاسی، با اشاره به عدالت ترمیمی، بعد 
سیاسی را برای مصالحه مهم و اثر گذار عنوان کرد. 
آقای حسینی افزود که مصالحه در قالب سیاست 
کردن  مطرح  با  تنها  و  گیرد  شکل  باید  قدرت  و 
مقتضیات  مدنظر گرفتن  و  مشروع  خواست های 
از  در بخشی  او  بود.  آمدنی خواهد  فعلی،  شرایط 
سخنانش بر نظم فکری طالبان و دولت داری این 
گروه در گذشته تاخت و با وام گرفتن از گفته ی 
اخوان المسلمین  رهبر  سباعی،  مصطفی  مشهور 
پیچیده گی های  از  فهم  »ناتوانی  که  گفت  مصر، 
افزود  جدید، مشکل طالبان است.« وی هم چنان 
که دالیل ناکامی طالبان و سایر گروه های افراطی 
حکومت داری،  ناموفق  تجربه های  در  می توان  را 

ایدیولوژی و انشعاب این گروه دید. 
آقای حسینی با تاکید بر بازسازی روایت طالبان از 
قدرت و سیاست گفت که این گروه در گذشته و 
هم اکنون مرتکب جنایت بشری شده اند و مصالحه 

با آن ها باید در قالب بازی قدرت صورت گیرد. 
حسینی اشراق در بخش دیگری از سخنانش گفت 
که مشروعیت و کارآمدی حکومت های افغانستان 
اهمیت  واجد  عادالنه  مصالحه ی  زدن  رقم  برای 
سیاسی است و هم آهنگی های کالن برای توسعه 
و امنیت  افغانستان در معادالت منطقه ای بایستی 

مصالحه را حمایت کند.
و  حقوقی  فعاالن  از  زیادی  شمار  این ها  تمام  با 
نشست های  که  اند  باور  این  به  کشور  سیاسی 
گروه طالبان باید کاماًل »بین افغانی« تنظیم شود 
روند  تمام  در  خارجی  کشورهای  مداخله ی  و 
گفت وگوی صلح با طالبان به میزان کافی کاهش 

یابد.

عملیاتی  واحد  و  شده  تمویل  ریاست جمهوری  سوی  از 
ریاست جمهوری این پروژه را به تصدی ساختمانی بنایی 

در هرات سپرده تا آن را اجرا  کند. 
میلیون   8۰ گدام ها  مرمت  کار  امیری  آقای  گفته ی  به 
مخصوص،  سنگ های  از  و  داشت  خواهد  هزینه  افغانی 

آهک و گچ در آن استفاده می شود.
جواد امیری، می افزاید که ۱۵۰ نفر در روند مرمت این بنا 
مشغول کار اند و مرمت آن مطابق با معیارهای سازمان 
»یونسکو« اواسط سال آینده خورشیدی به پایان می رسد.

آریا رووفیان رییس اطالعات و فرهنگ هرات نیز مرمت 
گدام ها را از بزرگ ترین پروژه های مرمت کاری آثار باستانی 

طی ۵۰ سال اخیر در کشور می داند. 
از سوی دیگر فعاالن فرهنگی هرات با استقبال از آغاز کار 
مرمت مجموعه ی گدام های هرات می گویند سال گذشته 
باستانی  مجموعه ی  این  از  بخشی  بارنده گی  فصل  در 
آسیب دید و به دلیل خطر فروپاشی سقف یکی از گدام ها 

برداشته شد. 
باران  آب  و یک جا شدن  گدام ها  آب راه های  بودن  بسته 
حامیان  انجمن  نگرانی  عمده ترین  آن،  محوطه ی  داخل 
میراث فرهنگی است که باید پیش از آغاز فصل بارنده گی 

برای آن چاره ای اندیشیده شود.
عبدالقیوم وزیری، مسوول »انجمن حامیان میراث فرهنگی 
هرات« تأکید می کند که آغاز روند مرمت گدام ها خطر 

تخریب آن ها در زمستان پیش رو را کاهش داده است. 
از دید آقای وزیری افزون بر مجموعه ی گدام ها حکومت 
باید به ۷8۰ بنای تاریخی ثبت شده در شهر و ولسوالی های 
هرات و صدها بنای باستانی ثبت نشده به گونه ی فوری 

توجه کند. 

ایجاد مرکز تجارتی - فرهنگی 
شهر  که  شد  ساخته  زمانی  گدام ها  تاریخی  مجموعه ی 
در  تاریخی  بنای  این  نداشت.  را  کنونی  ازدحام  هرات 
جاده های  شلوغ ترین  از  یکی  لیالمی «  »جاده ی  نزدیکی 
شهر هرات جای گرفته که به دلیل وجود مراکز خرید، 
روزانه صدها نفر از مناطق گوناگون شهر به آن جا می آیند. 
فعاالن فرهنگی هرات از مقام های حکومتی می خواهند که 
پس از پایان روند مرمت، گدام ها را به مرکزی تجارتی - 

فرهنگی بدل کنند. 
اداره ی  و  ملی  دفاع  وزارت  اختیار  در  بناها  این  مالکیت 
به  اما فعاالن فرهنگی خواهان سپردن آن   ارزاق است، 

بخش های فرهنگی اند.
که  دارد  باور  هرات،  در  فرهنگی  فعال  فالح،  نهیک 
کل  در  وسعت  و  معماری  نوع  در  گدام ها  مجموعه  ی 
افغانستان و »حتا قاره آسیا کم نظیر« است و در آینده باید 

استفاده درستی از آن صورت گیرد.
اتحادیه ی ملی پیشه وران هرات نیز از بدل شدن گدام ها 
به مرکز تجارتی - فرهنگی استقبال می کند. عبدالودوود 
روزنامه ی  با  گفت وگو  در  اتحادیه  این  رییس  فیض زاده، 
از مسووالن قول  8صبح می گوید پیش از این او شخصاً 
اردوی ۲۰۷ ظفر خواسته بود این مکان را به گونه کرایه 
بلندمدت به اتحادیه واگذار کنند تا از آن به عنوان مرکزی 

تجارتی - فرهنگی استفاده شود. 
رسمی  پیشنهاد  می گوید  هرات  شهرداری  وجود  این  با 
در مورد جابه جایی دست فروشان در گدام ها و ایجاد بازار 
سنتی به این اداره ی فرستاده نشده است، اما شهرداری 
مردم  با  را  خود  طرح های  دست فروشان  انسجام  برای 
جاده ی  دست فروشان  وضعیت  به  تا  است  کرده  شریک 

لیالمی و اطراف گدام ها سروسامان داده شود. 
با این همه فعاالن فرهنگی هرات از روند مرمت گدام های 
تاریخی استقبال کرده و آن را »نوش داروی پیش از مرگ 
سهراب« تعبیر می کنند، در حالی که صدها بنای تاریخی 
دیگر در حال تخریب است و همه ی آن ها نیازمند نوش دار 

است.
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سال یازدهم
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گفت وگوهای صلح دور و دراز است
این گفته ها در هشتمین دور گفت وگوهای امنیتی هرات در این والیت طی دو روز برگزار 

شد که شماری از نخبه گان سیاسی، مقام های بلندپایه ی دولت افغانستان، نماینده گان 
دست کم 20 کشور و پنج سازمان جهانی در آن اشتراک داشتند. 
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معتصم آغا جان در زمان طالبان وزیر مالیه بود. آغا جان 
می گوید، بسیاری از طالبانی که مانع رفتن زنان و دختران 
به مکاتب می شدند، دیگر زنده نیستند و نسل تازه ای از 
طالبان ظهور کرده است که از موجودیت تلویزیون تا بر 
سر کار رفتن زنان مشکلی ندارند. آغا جان می گوید که 
خشونت بر زنان از حکومت مجاهدین به طالبان به ارث 
رسیده بود، زیرا آن ها مانع رفتن دختران به مکاتب شده 
دوباره  صلح  گفت وگوهای  روند  که  دارد  تاکید  او  بودند. 
به  دارد  بسته  گی  آن  رسیدن  نتیجه  به  اما  می شود  آغاز 
دور  که  می گوید  آغا جان  معتصم  بین االفغانی.  مذاکرات 
جدید مذاکرات باید زیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار 
شود. آغا جان می گوید که خروج خارجی ها در بدل خروج 
خارجی ها یک اصل است و به باور او با خروج خارجی ها از 
افغانستان، خارجی هایی که در کنار طالبان به سر می برند، 

اتومات از بدنه این گروه حذف خواهند شد.

۸صبح: پیش از هر سوال دیگری می خواهم بدانم که 
شما طالب هستید؟

معتصم آغا جان: بله، من طالب بودم،  هستم و خواهم 
بود.

چه  جنگ،  سال  چندین  تجربه  از  پس  ۸صبح: 
مجدد  آغاز  جز  دیگری  راه حل  آیا  می کنید؟  فکر 

گفت وگوهای صلح وجود دارد؟
جز  به  که  هستم  باور  این  به  من  جان:  آغا  معتصم 
گفت وگو و به جز راه مذاکره دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد. 
گفت وگوها باید بین االفغانی باشد. چهل سال است که در 
کشمکش  های، تلخ، پیچیده و ناگوار به سر بُردیم. یک دیگر 
مثاًل  نکردیم.  تفاهم  بین خود  نکردیم،  و تحمل  را درک 
زمانی که حکومت طرف دار نظام کمونیستی به وجود آمد، 
ابتدا خلقی ها به وجود آمدند، سپس پرچمی ها آمدند. آن ها 
با مجاهدین گفت وگو و مذاکره نکردند و ما شاهد خسارات 
نظام  شد.  ویران  ما  کشور  بودیم،  افغانستان  برای  بزرگ 
فروپاشید، مردم آواره شدند و دو میلیون نفر جان های شان 

را از دست دادند.
زمانی که حکومت طالبان سقوط کرد، کرزی به حمایت 
ایاالت متحده آمد، سپس اشرف غنی روی کار آمد،  بازهم 
جنگ طوالنی شد. حاال امریکایی ها تصمیم گرفته  اند که 
و  می مانند  افغانستان  در  مردم  کنند،  ترک  را  افغانستان 
که  می دانید  خودتان  نکنند،  صلح  بین شان  اگر  افغان ها 
چه حالت به وجود خواهد آمد. حکومت، طالبان و دیگر 
سیاسیون کشور باید از انعطاف پذیری کار بگیرند و راه صلح 

و گفت وگو را اختیار کنند.

۸صبح: پروسه صلح در کدام وضعیت قرار دارد؟ همه چیز 
به مراحل نهایی نزدیک شده بود اما یک توییت پروسه را 

متوقف ساخت. حاال این گروه در چه وضعیتی قرار دارد؟
معتصم آغا جان: از این توییت باید سیاسیون افغانستان 
نداشت در  اهمیت  برای آن ها  بگیرند. صلح  درس عبرت 
غیر آن تالش های یک ساله نباید قربانی یک توییت می شد.

۸صبح: امریکایی ها گفتند که کشته شدن سرباز این کشور 
در گفت وگوهای  رفتار طالبان  نشان می داد که  نوعی  به 

صلح صادقانه نیست.
معتصم آغا جان: نه این گونه نبود، امریکایی ها سربازان 
آن ها می خواهند  دادند.  از دست  افغانستان  در  را  زیادی 
تا نزدیک شدن  گفت وگوهای صلح را به تعویق بیندازند 
جان  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 

باختن سرباز امریکایی یک بهانه ظاهری بود.

گفت وگوهای  از  بهتر  گزینه ای  که  گفتید  شما  ۸صبح: 
از مشکالت جدی سر  یکی  اما  ندارد،  بین االفغانی وجود 
راه گفت وگوهای صلح، بی عالقه گی طالبان به گفت وگوی 
بین االفغانی بود. آن ها عماًل حاضر نمی شدند که با حکومت 

افغانستان وارد گفت وگو شوند.
میز  یک  سر  طالبان  و  باید حکومت  آغا جان:  معتصم 
بنشینند و به گفت وگوی رو در رو، بپیوندند و از توییت 
ترمپ درس عبرت بگیرند، یک دیگر را به آغوش بکشند و 
مذاکرات صلح را بین خودشان شروع کنند تا سر یک نظام 

مشترک به تفاهم برسند.

۸صبح: شما معتقد به این نیستید که طالبان در طول 

سو  یک  از  پیمودند؟  را  اشتباه  مسیر  یک  مذاکرات 
حمالت  سو  یک  از  و  داشت  جریان  صلح  گفت وگوهای 
انتحاری، از یک سو نشست دوحه و از سوی دیگر جنگ 
در مناطق مختلف و جان باختن غیر نظامیان... این رویکرد 

مطلقاً اشتباه نبود؟
معتصم آغا جان: تا زمانی که آتش بس اعالن نشود، جنگ 
جریان دارد. در آن روزها، حکومت افغانستان حمالتش بر 
طالبان را افزایش داده بود، امریکایی ها نیز حمالت شان را 
افزایش داده بودند. خود ترمپ گفت که ما تعداد زیادی از 

طالبان را )یک هزار نفر( را کشتیم.

لغو  توییت  از  بعد  روز  چند  از  بعد  ترمپ،  اما  ۸صبح: 
مذاکرات این ادعا را کرد و منظور او این بوده که پس از لغو 

گفت وگو ما یک هزار طالب را کشتیم.
معتصم آغا جان: پیش از توییت نیز بمباردمان ها ادامه 

داشت و آتش بس یک جانبه نیز ممکن نبود.

در  ترمپ  آقای  نماینده ی  خلیل زاد،  آقای  اما  ۸صبح: 
را  خشونت ها  کاهش  پیشنهاد  بارها  صلح  گفت وگوهای 
ارائه کرد، اما گفته می شد که طالبان جهت امتیازگیری به 

افزایش خشونت ها رو آورده بودند.
را  خشونت ها  هرگز  حکومت  جانب  جان:  آغا  معتصم 
کاهش نداد و طالبان نیز خشونت ها را کاهش ندادند، من 
خودم طرف دار کاهش خشونت ها بودم و می خواهم بگویم 
که طالبان و حکومت هر دو اشتباه کردند. هر دو به تشدید 
خشونت پرداختند و این، گفت وگوها را دشوارتر می ساخت.

۸صبح: گفته هایی وجود دارد که پروسه صلح از سر گرفته 
خواهد شد، با توجه به این که در گفت وگوهای نُه ماهه، 
هیچ تضمینی وجود نداشت که در میانه راه، یک توییت 
همه چیز را بر هم نزند، این بار با شروع گفت وگوها، بهترین 

تضمین چه خواهد بود؟
صلح  گفت وگوهای  که  معتقدم  من  جان:  آغا  معتصم 
اگر شروع شود، باید زیر نظارت سازمان ملل متحد باشد، 
تا هیچ یک طرف ها نتوانند یک دیگر را فریب دهند و از 
نیرنگ و خدعه علیه یک دیگر کار بگیرند. برهم زدن این 

پروسه یک روند غیر اخالقی است.

پروسه صلح  سر  بر  مستقیم  بحث های  از  کمی  ۸صبح: 
فاصله می گیریم و به مسایل بعد از پروسه صلح می پردازیم. 
اگر پروسه صلح به توافق برسد و نهایی شود، پروسه ادغام 
این گروه  بود؟ سربازان  طالبان در جامعه چگونه خواهد 
کجا می روند؟ آن ها به خلع سالح حاضر می شوند؟ روابط 
طالبان با گروه های افراطی مانند القاعده و دیگر سازمان  ها 

به کجا خواهد انجامید؟
معتصم آغا جان: روابط طالبان و خارجی هایی نزدیک 
سرانجام  به  از  پس  اتوماتیک،  صورت  به  طالبان،  به 
رسیدن توافقات صلح، قطع می شود. زیرا عسکر خارجی 
از افغانستان بیرون می شود، عرب ها، پنجابی ها و چچنی ها 
که بر ضد افغانستان نمی جنگند، آن ها جهاد می کنند و 

با رفتن  خارجی ها دیگر دلیلی برای دوام حضور آنان در 
بیاید،  ثبات  و  که صلح  زمانی  نیست.  موجود  افغانستان 
شدن  شروع  با  می شود،  فراهم  ترقی  و  رشد  زمینه های 
کدام شان  هر  افغانستان،  ترقی  و  انکشاف  برای  تالش ها 
تجارت  به  یکی  می کنند.  پیدا  دیگری  مصروفیت های 
دیگری  و  به حکومت داری  دیگری  شد.  خواهد  مصروف 

به کاروبار شخصی...

۸صبح: مثاًل پس از توافقات صلح، پروسه خلع سالح آغاز 
از پروسه صلح، حاضر به خلع سالح  می شود. طالب بعد 

خواهد بود؟
معتصم آغا جان: چرا که نه! وقتی جهاد نباشد، سالح 
یک آهن پاره است و باید جمع شود و طالبان این کار را 

خواهند کرد.

با  سیاسی  احزاب  تنّوع  سرزمین  افغانستان  ۸صبح: 
دیدگاه های متضاد با هم است. از جمعیت اسالمی تا حزب 
آیا صلح همه  تا گروه های کوچک تر...  از طالبان  اسالمی 
این ها را می  تواند گردهم جمع بکند؟ آیا گروه هایی از بدنه 
طالبان جدا نخواهند شد و با گروه های جنگ جوی دیگر 
نخواهند پیوست؟ آیا تجربه جنگ های داخلی دهه هفتاد، 

تکرار نخواهد شد؟
معتصم آغا جان: این یک تهدید جدی است، خارجی ها 
همراه  باید  که  معنا  این  به  شوند،  خارج  مسووالنه  باید 
حکومت و همراه طالبان معاهده صلح صد درصدی کنند. 
باید معاهده صلح، تضمین کند که گروه های مختلف دوباره 
علیه یک دیگر بر نمی خیزند. در غیر آن معتقد هستم که 

جنگ  و انارشیزم دوباره در افغانستان آغاز خواهد شد.

۸صبح: کدام  گروه هایی این نگرانی را به وجود آورده اند؟ 
بیش تر  گروه ها  کدام  جانب  از  جنگ  به  بازگشت  تهدید 

مطرح است؟
معتصم آغا جان: اگر تعهدات با تضمین های خوبی باشد، 
نقض  اگر  کند.  نقض  را  آتش بس  نمی تواند  گروهی  هیچ 
کرد، طرف های دیگر آن ها را متهم به فریب کاری و نیرنگ 
و عهدشکنی خواهند کرد. مردم افغانستان آن ها را به نظر 
ناظر این  دشمن خواهند دید. جامعه جهانی نیز طبیعتاً 
و هر  را محکوم خواهند کرد  آن  و  بود  وضعیت خواهند 

کسی که تعهدشکنی را آغاز کند، ناکام خواهد شد.

بحث  پساصلح،  نگرانی های  جدی ترین  از  یکی  ۸صبح: 
قربانی شدن ارزش های ۱8 ساله افغانستان است. از حقوق 
آزادی  زنان،  پیش رفت  های  اجتماعی،  آزادی های  تا  بشر 
برای  ارزش  یک  به  سال   ۱8 این  در  آن چه  هر  و  بیان 
افغانستان بدل شده است. طالبان با این ارزش ها چگونه 
پایمال  بشری  حقوق  ارزش های  آیا  آمد؟  خواهند  کنار 

می شوند؟
معتصم آغا جان: حقوق مردم، چه زن و چه مرد و دیگر 
اقشار معموالً در حالت جنگ نقض می شود. وقتی که صلح 
بیاید حقوق کسی نقض نمی شود. در هر جای جهان که 

صلح و امنیت است، ترقی و پیش رفت هم هست. در آن 
کشورها، مردم از حقوق خودشان برخوردار هستند.

۸صبح: مثاًل طالبان توافق دارند که دختران و پسران در 
یک صنف، زیر یک سقف درس بخوانند؟

چه  بخوانند،  جداجدا  صنف  در  اگر  جان:  آغا  معتصم 
مشکلی دارد؟ مثاًل ما می بینیم که در کشورهای مختلفی 
مانند عربستان، قطر، امارات متحده، کویت، بحرین و حتا 
ایران - دختران و پسران صنف های جداجدا دارند، آن جا 

چه مشکلی به وجود آمده است؟

۸صبح: در برخی از این کشورهایی که شما نام گرفتید، 
صنف های مختلط دختران و پسران وجود دارد.

معتصم آغا جان: در برخی پوهنتون های عصری شاید، 
مختلط  درس  ایران،  قم  در  مثال  بخوانند.  درس  مختلط 

وجود ندارد.

قبول  طالبان  را  زنان  بر  خشونت  منع  قانون  ۸صبح: 
خواهند کرد؟

معتصم آغا جان: چرا که نه. خشونت در مقابل زنان و 
مردان جایز نیست. پیامبر اسالم می فرماید که بهترین شما 
کسی است که با زن خود رفتار مناسبی داشته باشد و من 
در میان شما کسی هستم که با زنان خود بهترین روش 

را دارم.

۸صبح: در زمان حکومت شما، همین مسایلی که شما 
می گویید عملی نمی شد، خشونت علیه زنان وجود داشت، 
کار  اجازه  زن  نداشت،  را  خانه  از  شدن  بیرون  حق  زن 
نداشت، دختران حق تحصیل نداشتند. آیا در فکر طالبان 

تغییر آمده است؟
شروع  طالبان  را  زنان  بر  خشونت  جان:  آغا  معتصم 
طالبان  زمان  در  زنان  خواندن  درس  از  ممانعت  نکردند، 
به  مجاهدین  حکومت  از  موضوع  این  بلکه  نشد،  شروع 
طالبان به ارث رسیده بود. مجاهدین کشمکش ها را شروع 
بین  از  را  مکتب ها  کردند،  خراب  را  پوهنتون ها  کردند، 
پوهنحی های  مثاًل  را کردیم.  کارها  بعضی  ما  ولی  بردند، 
طب پوهنتون های کابل و هرات را برای زنان در زمان ما 
تأسیس شد. وقتی ما کابل آمدیم، چنین چیزی نبود، حتا 

در پوهنتون کابل نه مرد بود و نه زن.

۸صبح: اما یک چیز را جواب ندادید، آیا فکر طالبان تغییر 
آمده است؟

معتصم آغا جان: بله در فکر طالبان صد درصد تغییر آمده 
است. از آن زمان ۲۰ سال می گذرد، چون از زمان سقوط 
حکومت طالبان ۲۰ سال گذشته است. در ۲۰ سال، خیلی 
چیزها تغییر می کند، شهرها، کشورها، اندیشه  ها و افکار .. 
این طالبان، طالبان ۲۰ سال پیش نیستند، بسیاری از آن 
طالبان اصاًل زنده نیستند، طالبان نو با فکر و اندیشه ی نو 

ظهور کرده اند.

ظهور  طالبان  از  نو  ورژن  یک  که  معنا  این  به  ۸صبح: 
کرده اند که دیدگاه های متفاوت با طالبان ۲۰ سال پیش 

دارند؟
معتصم آغا جان: بله من صد درصد به این باور هستم. 
البته باید بگویم که این تغییر تنها در فکر و اندیشه طالبان 
نیامده است بلکه در فکر و اندیشه همه مردم افغانستان 
تلویزیونی  چینل  از صد  بیش  فعاًل  ما  است.  آمده  تغییر 
داریم، آن وقت ما یک چینل هم نداشتیم، طالبان امروزی 
کردن  کار  با  امروزی  طالبان  ندارند،  مشکل  تلویزیون  با 
به  با حضور دختران  امروزی  ندارند، طالبان  زنان مشکل 
مکاتب هیچ مشکلی ندارند. در آن زمان، افغانستان تصویر 
دیگری داشت و امروز، تصویری دیگر... طالبان می خواهند 
که دست آوردهای ۱8 ساله را نه تنها نگه دارند، بلکه آن 

را انکشاف بدهند.

۸صبح: آخرین سوال، گفت وگوهای صلح چی وقت و از 
کجا آغاز خواهد شد؟

معتصم آغا جان: من به زودی با اندیواالن خود با طالبان 
به تماس خواهم شد و به آن ها خواهم گفت که اگر این 
گفت وگوها از سر گرفته شد، در هرات آغاز شود. این جا 
همه چیز آماده است و بهترین جا برای رسیدن به یک صلح 

و توافق است.

گفت وگو با معتصم آغا جان:

مذاکراتصلحاینباربایدبا
نظارتسازمانمللآغازشود

گفت وگوکننده: وحید پیمان
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