
مریم منصف دوباره به پارلمان 
کانادا راه یافت

درگیری مرزی 
در اسپین بولدک قندهار؛

 ۱۰ نظامی پاکستانی و 
طالب کشته شدند

رییس جمهور غنی در مراسم تاج گذاری 
امپراتور جاپان شرکت کرد

با آن که یک قرن از ایجاد اداره شهرداری کابل می گذرد، 
این نهاد هنوز هم در جمع آوری عوایدش با مشکل روبه رو 
است. مسووالن شهرداری کابل می گویند، عدم جمع آوری 
به موقع این عواید در بسا موارد سبب تأخیر اجرای برخی 
سخنگوی  مومند،  نرگس  می شود.  شهری  پروژه های  از 

شهرداری کابل می گوید...

نسبتاً  استفاده ی  و  جهانی  بازار  در  بلند  قیمت  دلیل  به 
از  که  گیاهی  گذاشته اند.  سرخ«  »طالی  را  نامش  زیاد 
کاشت  فراوان  پیمانه  به  هرات  در  سو  این  به  سال  چند 
کسب  آن  از  خوبی  سود  تاجران  و  کشاورزان  و  می شود 
کرده اند. در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان، زنده جان 
و پشتون زرغون هرات صدها هکتار زمین زیر کشت زعفران 
شهر  را  هرات  بسیاری ها  شده  سبب  مورد  همین  است. 

زعفران بنامند و این گیاه با هرات گره بخورد.
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آیا خلیل زاد به این مذاکرات 
روح تازه می بخشد؟

شریک سازی قدرت مصونیت نماینده گان شورای ملی در قوانین افغانستان
یا دور دوم؟

چالش جمع آوری عواید شهری 
هنوز پابرجاست

طالی سرخ
در تالطم بازار پر نوسان 

5

7

۸صبح، کابل: مریم منصف، وزیر کابینه ی کانادا بار 
منصف  مریم  یافت.  راه  کشور  این  پارلمان  به  دیگر 
سال  چهار  که  بود  کانادایی  افغانی  تبار  زن  نخستین 
پیش از منطقه پیتربروی کانادا به پارلمان این کشور 

راه یافت و سپس در کابینه دولت کانادا وزیر شد.
منطقه  در  کانادا  لیبرال  حزب  نامزد  منصف  مریم 
پیتربروک در ایالت انتاریو در انتخابات پارلمانی کانادا 
بود. طبق گزارش رسانه های کانادایی، حزب لبیرال در 
این حوزه انتخاباتی ۳۹.۵ درصد آرا را به دست آورده و 

رقیبش حزب محافظ کار را شکست داده است.
پیروزی اش  جشن  گذشته  دوشنبه شب  منصف  بانو 
انتخابات  برگزار کرده است.  پارلمانی  انتخابات  را در 
پارلمانی کانادا روز دوشنبه، بیست ونهم میزان برگزار 
به  لیبرال  اقتدار  سر  بر  حزب  گزارش ها،  طبق  شد. 
این  در  کانادا  نخست وزیر  ترودو  جاستین  رهبری 
کرسی های  بیش ترین  و  است  پیش تاز  انتخابات 

پارلمان را به دست آورده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور پیروزی حزب 
لبیرال به رهبری جاستین ترودو و انتخابات دوباره او 

را به عنوان نخست وزیر کانادا تبریک گفته است. 
کانادا،  پارلمانی  انتخابات  برنده گان  از  منصف،  مریم 
و  رفت  کانادا  به  داشت،  هنوز ۱۱ سال  که  هنگامی 
در آن جا پناهنده شد. او هم چنان شهروند افغانستان 

است و در زمان مهاجرت در ایران متولد شده است.
خانم منصف پس از آن که عضویت پارلمان کانادا را 
این کشور  کابینه  در  عنوان عضو  به  آورد،  به دست 

انتخاب شد.

والیت  در  محلی  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
قندهار می گویند که ۱۰ نظامی پاکستان و 
طالبان در ولسوالی اسپین بولدک این والیت 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  درگیری  در 
کشته شده اند. این درگیری به دنبال حمله 
همکاری  در  پاکستانی  نظامیان  از  شماری 
پوسته  به یک  طالبان  گروه  با جنگ جویان 

مرزی در اسپین بولدک، آغاز شده است. 
به  قندهار،  والی  سخنگوی  احمدی،  بهیر 
روزنامه ۸صبح گفت که هشت نفر دیگر از 
ملیشه های پاکستانی و گروه طالبان در این 

درگیری زخمی شده اند. 
نظامیان  او، جنگ جویان طالبان و  به گفته 
 ۲۸( گذشته  یک شنبه شب  پاکستان 
ولسوالی  در  مرزی  پوسته  یک  بر  میزان( 
کرده  حمله  قندهار  والیت  اسپین بولدک 
امنیتی  نیروهای  حمله  ضد  با  که  بودند 
این  شدند.  روبه رو  ولسوالی  این  در  مستقر 
حمله به پوسته ای در منطقه »سرو ساهان« 

ولسوالی اسپین بولدک اجرا شده است.
قندهار،  والی  سخنگوی  معلومات  طبق 
کشته گان  هویت  دقیق  صورت  به  تاکنون 
صورت  به  حمله  اما  است،  نشده  تشخیص 
مشترک از سوی طالبان و نظامیان پاکستان 

انجام شده است.
بهیر احمدی در مورد تلفات نیروهای امنیتی 
افغانستان مستقر در ولسوالی اسپین بولدک 
معلومات نداد و گفت که گزارشی از تلفات 

این نیروها دریافت نکرده است.
کیلومتری   ۱۱۰ در  اسپین بولدک  ولسوالی 
خط  امتداد  در  و  قندهار  شهر  جنوب شرق 
»فرضی دیورند« موقعیت دارد. بارها نظامیان 
افغان و پاکستان در این ولسوالی مرزی باهم 

درگیر شده اند.

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
در  میزان  سی ام  سه شنبه،  روز  جمهور 
مراسم تاج گذاری، ناروهیتو، امپراتور جدید 
جاپان که در قصر توکیو پایتخت این کشور 

برگزار شده بود، شرکت کرد.
 در این مراسم افزون بر رییس جمهور غنی، 
سران و مقام های بیش از ۱۸۰ کشور جهان 

شرکت کرده اند.
که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
لباس  با  همسرش  و  ناروهیتو  امپراتور 
تاج گذاری شرکت  به مراسم  سنتی جاپان 
کرده بودند. طبق معلومات منبع، امپراتور 
جدید جاپان، شمشیر و جواهر را که نماد 
قدرت امپراتوری آن کشور است، دریافت و 

به کارش آغاز کرد.
از افغانستان در این مراسم، رییس جمهور 
محبت  بشیر  و  اول  بانوی  روالغنی  غنی، 
سفیر افغانستان در جاپان حضور داشته اند.

که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
و  دیرینه  مناسبات  جاپان  و  افغانستان 
حسنه دارند و جاپان در ۱۸ سال گذشته 
با افغانستان در عرصه های مختلف کمک و 

همکاری چشمگیر کرده است.
ریاست  ارگ  اعالمیه  طبق  هم چنان 
عرصه حکومت داری،  در  جاپان  جمهوری، 
از  میزبانی  و  انکشافی  پروژه های  تطبیق 
کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان، 
از  کشور  این  حمایت  و  کرده  همکاری 
بوده  افغانستان همواره مردم محور و مفید 

است.
در  غنی،  محمداشرف  ترتیب،  همین  به 
جاپان  امپراطور  تاج گذاری  مراسم  حاشیه 
سیاسی  حزب  رهبر  یماگوچی،  ناتسو  با 
کومیتو جاپان دیدار کرده است. این حزب 
مؤتلف حکومت جاپان است. محور بحث دو 
طرف همکاری های افغانستان و جاپان بوده 
فرهنگی  و  تاریخی  مسائل  مورد  در  نیز  و 

گفت وگو کرده اند.
رییس جمهور شام روز یک شنبه به جاپان 
این سفر شرکت در  بود. هدف  سفر کرده 
مراسم تاج گذاری امپراتور جاپان گفته شده 
است. هم چنان طبق برنامه، رییس جمهور 
دیدار  جاپانی  مقام های  با  است  قرار  غنی 

کند.

مصونیت پارلمانی به معنای حفظ کردن و یا دور داشتن نماینده گان از تعرض تعبیر شده است. مصونیت در حقوق عمومی، وضع خاصی 
است که دارنده آن از تعرض معاف و محفوظ است. اشخاصی که براساس قانون مصونیت پارلمانی دارند، از تعقیب قانون و ماموران دولت 

به استثنای موارد خاصی که قانون پیش بینی کرده است، معاف می باشند و یا می توان بهتر بیان نمود که شخص برخوردار از مصونیت 
پارلمانی توسط ماموران مجری قانون )پولیس( قابل تعقیب نیست، مگر به موارد خاصی که در قانون بیان شده است.

کار کمیسیون را دو روز 
به تاخیر انداخت

زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان، دور تازه ای 
از سفرهایش را در پیوند به روند صلح افغانستان آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا 
با پخش خبرنامه ای گفته است که این دور سفرهای آقای خلیل زاد روز یک شنبه، ۲۸ 
میزان، آغاز شده و قرار است از کشورهای فرانسه، بلجیم و روسیه دیدن کند. مأموریت 
و  ناتو  سران  امریکا،  اروپایی  متحدان  با  بحث  بروکسل  و  پاریس  در  خلیل زاد  آقای 
سازمان ملل متحد است. هدف سفر خلیل زاد به کشورهای اروپایی، تسریع تالش ها 
برای رسیدن به صلح در افغانستان و جلب حمایت آن ها از این روند خوانده شده است.

2

مرگ مذاکرات امریکا و طالبان؛ 
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افغانستان بیش از یک میلیارد دالر 
بده کار است

»سرمازده گی« سربازان

شهرداری کابل ۱۰۰ ساله شد؛



حسیب بهش

در  »توقف«  روز  دو  از  پس 
مستقل  کمیسیون  کار 
انتقال  روند  انتخابات، 
و  هزار  دو  معلومات 
بایومتریک  دستگاه    ۶۴۳
امروز  نشده«  مراحل  »طی 
روند  این  می شود.  آغاز 
مهروالک  »شکستن  از  پس 
بود.  شده  متوقف  دیجیتالی«  مرکز  دروازه های 
توسط  مهروالک  این  که  است  کرده  تایید  کمیسیون 
مشاور امنیتی دبیرخانه این کمیسیون برای حفظ دو 
سرباز از سرمازده گی شکسته شده است. تیم ثبات و 
هم گرایی به عالوه پنج دسته دیگر انتخاباتی و نهادهای 
ناظر اما خواستار شفاف سازی در خصوص این موضوع 
شده اند. قرار است هیأتی با حضور اعضای قوه عدلی و 
قضایی، دو کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، تیم 
فنی این کمیسیون و اعضای فنی دسته های انتخاباتی 

روند بررسی از این مورد را امروز آغاز کنند.
انتخابات روز سه شنبه،  کمیشنران کمیسیون مستقل 
۳۰ میزان در نشست خبری تایید کردند که مهروالک 
شب  یک شنبه  اوایل  کمیسیون  این  دیجیتالی  مرکز 
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  امنیتی  مشاور  سوی  از 
روز  کمیسیون  این  است.  شده  شکسته  انتخابات 
مهروالک  شکستن  اعالمیه ای،  نشر  با  پیش  روز  دو 
بودند.  خوانده  بی بنیاد«  »شایعه  را  دیجیتالی  مرکز 
اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ورود 
نیروهای ویژه به مرکز دیجیتالی را ناشی از »عاطفه و 
اشتباه« مشاور امنیتی دبیرخانه این کمیسیون خواند، 
معلومات  انتقال  محل  مهروالک  که  کرد  تصریح  اما 
دیجیتالی شکسته نشده و این محل مصون بوده است.

وی افزود که با آغاز کار در این مرکز، روند انتقال دو 
هزار و ۶۴۳ دستگاه بایومتریک طی مراحل نشده به 
زودی به پایان خواهد رسید. گفته می شود در جریان 

معدودی  شمار  معلومات  تنها  اخیر،  هفته ی  یک 
انتقال  مرکزی  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های  از 
یافته است. هم زمان با این، مسافر قوقندی، کمیشنر 
اساس  بر  انتخابات می گوید که  کمیسیون مستقل 
در  معلومات  نوع  هیچ  درمالوگ،  کمپنی  گزارش 
چهار روز گذشته به دلیل انقضای مدت تصدیق نامه 
امنیتی این کمپنی وارد سرور مرکزی نشده است. 

جلو  در  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  شد  قرار 
دیجیتالی،  مرکز  مهروالک   شکستاندن  با  رسانه ها 
این موضوع  اما  از مصونیت رأی ها اطمینان دهند، 
روبه رو  انتخاباتی  تکت های  از  شماری  مخالفت  با 
رهبری  به  هم گرایی«  و  »ثبات  تیم  ناظران  شد. 
عبداهلل عبداهلل و تیم های گلبدین حکمتیار، فرامرز 
غالم فاروق  و  مسعود  احمدولی  پدرام،  لطیف  تمنا، 
نشدن  روشن  زمان  تا  که  کردند  تصریح  نجرابی 
چگونه گی یورش به مرکز دیجیتالی، اجازه آغاز کار 
اما پس  این موضوع  داد.  نخواهند  را  مرکز  این  در 
و  کمیسیون  اعضای  میان  مفصل  گفت وگوهای  از 
معلومات  انتقال  کار  است  قرار  و  شد  حل  ناظران 
مرکز  در  امروز  نشده«  مراحل  »طی  دستگاه های 

دیجیتالی آغاز شود.
تکت های  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
شدن  شکسته  موضوع  که  کردند  فیصله  انتخاباتی 
تخنیکی  هیأت  توسط  دیجیتالی  مرکز  مهروالک 
عدلی  قوه  اعضای  هیأت،  این  در  شود.  بررسی 
فنی  تیم های  لوی سارنوالی،  ویژه  به  قضایی،  و 
تکت های انتخاباتی، به ویژه تیم ثبات و هم گرایی، 
اعضای  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  دو 
فنی این کمیسیون حضور خواهند داشت. قرار است 
مرکز  دروازه  مهروالک  بررسی شکسته شدن  روند 
با  هم زمان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیجیتالی 

آغاز روند انتقال معلومات آغاز شود.
پیش از این، گروه ناظران تیم »ثبات و هم گرایی« 

بود که  ادعا کرده  به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل 
نیروهای ویژه وزارت داخله در هم آهنگی با دبیرخانه 
کمیسیون مستقل انتخابات و »یک تیم خاص« وارد 
مرکز دیجیتال کمیسیون مستقل انتخابات شده اند. 
گفته می شود که در جریان ورود این نیروها به مرکز 
این مرکز متوقف  کار در  این کمیسیون،  دیجیتال 
بوده است. اعضای دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی 
گفته بودند که پاسخ پولیس و قطعات ویژه وزارت 
امور داخله در مورد حمله بر مرکز دیجیتالی مبنی 
سرد«  »هوای  دلیل  به  امنیتی  نیروهای  حضور  بر 
مرکز  بر  حمله  که  صورتی  در  و  نیست  قانع کننده 
و  بررسی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیجیتالی 
روند  از  را  نظارت شان  نشود،  شناسایی  آن  عوامل 

انتخابات پایان می بخشند. 
یورش  میزان   ۲۹ دوشنبه،  روز  داخله  امور  وزارت 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیجیتالی  مرکز  به 
رد کرده بود. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت 
تامین  بود که  با روزنامه ۸صبح گفته  در گفت وگو 
امنیت کمیسیون مستقل انتخابات توسط نیروهای 
امنیتی و پولیس با توجه به تهدیدهای بلند امنیتی 
مواد  که  جاهایی  در  نیروهای  این  و  شده  گرفته 
این،  بر  عالوه  نشده اند.  جابه جا  دارد،  قرار  حساس 
این  در  داشتن  دست  نوع  هر  نیز  دولت ساز  تیم 
یورش را رد کرد. یک تن از سخنگویان این دسته 
با  انتخاباتی خواست که  انتخاباتی از سایر تیم های 
شایعه پراگنی، بی اعتمادی نیافرینند و منتظر نتیجه 

انتخابات بمانند. 
پیش از این، جان بس، سفیر ایاالت متحده امریکا 
با نشر توییتی بر شفافیت در نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری تاکید کرده بود. وی در توییتش از تطبیق 
از  پیش  تقلب  پیش گیری  برای  که  تدابیری  کامل 
و  کرد  حمایت  شده،  گرفته  ابتدایی  نتایج  اعالم 
افزود که بهتر است به جای عجله در اعالم نتایج، 
نتیجه ی دقیق اعالم شود. وی هم چنان از نامزدان 
نیز خواست که استقالل در روند انتخابات را حمایت 
از کمیسیون  ناظر  نهادهای  این،  با  هم زمان  کنند. 
مستقل انتخابات خواسته بودند که موضوع »یورش 
مواد  به  دست برد  »احتمال  و  دیجیتالی»  مرکز  بر 
موشکافی  فنی،  شیوه ها  از  استفاده  با  را  حساس« 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،   یوسف  کند. 
روزنامه  با  گفت وگو  در  »فیفا«  افغانستان  شفاف 
۸صبح گفته بود که ابهام در این مورد به شفافیت 

انتخابات صدمه می رسانَد.
 ۱۳ میان  رقابت  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تقویم  اساس  بر  برگزار شد.  میزان  در ششم  نامزد 
در  انتخابات  این  ابتدایی  نتیجه  بود  قرار  انتخاباتی 
اعالم  عقرب   ۱۶ در  آن  نهایی  نتیجه  و  میزان   ۲۷
شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات موفق به اعالم 
نتایج ابتدایی و حتا مشخص سازی مدت تاخیر آن 
اعالم  تاخیر  به  می شود  گفته  که  موضوعی  نشد؛ 
از  انتخابات  این  در  می انجامد.  نیز  نهایی  نتایج 
دستگاه [ای انگشت نگاری استفاده شده است. پیش 
گفته  ریاست جمهوری  نامزدان  از  شماری  این،  از 
نمی پذیرند.  را  نشده  بایومتریک  آرای  که  بودند 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید کرده که تنها 
آرای بایومتریک شده در انتخابات ریاست جمهوری 

اعتبار دارد.

۸صبح، کابل: مسوالن محلی در والیت کندز 
می گویند که ۱۷ نیروی امنیتی در پی حمله 
شب هنگام طالبان به یک پوسته پولیس محلی 
در ولسوالی علی آباد کندز کشته شده اند. یک 
نیروی امنیتی دیگر در این حمله زخم برداشته  

است.
روز  کندز،  والیتی  شورای  عضو  یفتلی،  فوزیه 
۸صبح  روزنامه  به  میزان،  سی ام  سه شنبه، 
گفت که گروه طالبان ساعت ۱۱ دوشنبه شب 

منطقه  در  امنیتی  نیروهای  پوسته  به 
»عرض بیگی« ولسوالی علی آباد حمله کردند 
که در آن ۱۳ پولیس محلی به شمول یک 

فرمانده آن به نام محمود کشته شده اند.
به گفته او، چهار پولیس ملی دیگر هنگامی 
که به سمت منطقه عرض بیگی برای کمک 
طالبان  گروه  کمین  با  بودند،  حرکت  در 
مواجه شده و در پی انفجار تانک   شان کشته 

شده اند.

گفت  هم چنان  والیتی  شورای  عضو  این 
نیروهای  اعزام  با  طالبان  گروه  حمله  که 
او،  معلومات  طبق  است.  شده  دفع  کمکی 
در پی  درگیری های میان نیروهای امنیتی و 
طالبان، به جنگ جویان این گروه نیز تلفات 

وارد شده است.
عصمت اهلل مرادی، سخنگوی والی کندز نیز 
حمله گروه طالبان را به پوسته پولیس محلی 
در ولسوالی علی آباد تأیید می کند. به گفته 
تلفات  به دو طرف جنگ  این حمله  او، در 
در  آن  از  دقیقی  اما شمار  است،  وارد شده 

دست نیست.
عصمت اهلل مرادی به روزنامه ۸صبح گفت که 
به دلیل مشکالت مخابراتی تماس با ولسوالی 

علی آباد برای مدتی قطع شده است.
علی آباد  ولسوالی  به  حمله  طالبان  گروه 
فرمانده  و مدعی شده است که  پذیرفته  را 
پولیس این ولسوالی در حمله دوشنبه شب  
محلی  مقام های  است.  شده  کشته  گذشته 

این ادعا را رد کرده اند.
ولسوالی علی آباد در فاصله ۱۷ کیلومتری 
مرکز کندز موقعیت دارد و شاهراه کندز و 

بغالن از این ولسوالی می گذرد.
ناآرام  والیت های  از  شمال شرق  در  کندز 
دولتی  نیروهای  عملیات  می رود.  شمار  به 
این  از ولسوالی  دشت ارچی  در بخش هایی 

والیت در حال اجرا است.
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خلیلزادبرگشت

۱۷ نیروی امنیتی در  حمله شب هنگام 
طالبان در ولسوالی علی آباد کندز کشته شدند

سفیر خلیل زاد، نماینده  ویژه  ایاالت متحده برای پایان جنگ 
افغانستان، دور جدیدی را آغاز کرد و وارد اروپا شد. از همان 
آغاز هم روشن بود که ایاالت متحده در نهایت پس از سه 
ماه تالش  برای مذاکره و حل سیاسی جنگ افغانستان را از 
سر می گیرد. نظر ما این است که آقای خلیل زاد باید این بار 
متفاوت عمل کند. هیچ تردیدی نیست که جنگ افغانستان 
به راه حل سیاسی نیاز دارد، مردم افغانستان قربانی جنگ اند 
افغانستان  مردم  ولی  برسد؛  پایان  به  باید  این خون ریزی  و 
متحدان  دیگر  و  متحده  ایاالت  اقدامات  اثرات  بار  این  باید 
کشورشان را ببینند. این بار آقای خلیل زاد باید آتش بس را 
در  سیاسی  و صنف  مدنی  نهادهای  حکومت،  بگیرد.  جدی 
کابل نگرانی های مشروع در مورد دیپلماسی آقای خلیل زاد 

داشتند/دارند. 
مهم ترین نگرانی این بود که آقای خلیل زاد از اصلی که برای 
کرد.  عدول  مورد  یک  در  بود،  کرده  وضع  خود  دیپلماسی 
خلیل زاد بارها گفته بود که روی چیزی موافقت نمی شود تا 
روی همه چیز توافق نشود؛ ولی دیده شد که ایشان قبل از 
این که رییس  جمهور ترمپ مذاکره با طالبان را متوقف کند، 
و خروج  تروریسم  با  مبارزه  صرف روی دو موضوع تضمین 
دو  و  بود  رسیده  توافق  به  طالب ها  با  امریکایی  نیروهای 
موضوع دیگر که عبارت از آتش بس و مذاکره ی میان افغانی 

بود، از طرف ایشان جدی گرفته نشد. 
کار  بیش تر  آتش بس  روی  خلیل زاد  سفیر  باید  بار  این 
حداقل  شود.  متوقف  خشونت  مذاکره  جریان  در  باید  کند. 
نیروهای  خروج  زمانی  جدول  تنظیم  بدل  در  باید  طالبان 
خاموش  را  تفنگ ها  و  کنند  قبول  را  آتش بس  امریکایی، 
قبل  آتش بس  برقراری  مورد  در  جدی  تضمین  یا  بسازند 
به  وقتی  عام  مردم  بدهند.  میان افغانی  مذاکره ی  شروع  از 
مذاکره خوش بین می شوند و به آن مشروعیت می دهند که 

آتش بس قبل از گفت وگوهای میان افغانی به میان بیاید. 
حمایت  دارد.  نیاز  عمومی  حمایت  به  مذاکره ای  هرنوع 
عمومی از مذاکره زمانی به وجود می آید که مردم عام سود 
آن را در زنده گی روزمره ی خود مشاهده کنند. آتش بس اگر 
برقرار شود،  مردم سود مذاکره را می بینند و از آن استقبال 
به  و طالبان  نشود  برقرار  آتش بس  می کنند. در صورتی که 
ادامه  انتحاری  و  انفجاری  تروریستی،  حمله های  راه اندازی 
وقتی  نمی گیرد.  شکل  مذاکره  از  عمومی  حمایت  دهند،  
با آن  انسان ها را بگیرد و هم زمان  انتحاری جان  حمله های 
مذاکره جریان داشته باشد، حمایت عمومی برای گفت وگوها 
با  مذاکره  میز  دور  که  سیاست مدارانی  نمی آید.  وجود  به 
طالبان می روند، نیز نیاز به حمایت عمومی دارند. اگر کشتار 
با  مذاکره  میز  دور  که  سیاست مدارانی  باشد،  داشته  ادامه 
افکار  فشار  زیر  که  می شوند  مجبور  نشسته اند،  طالبان 

عمومی میز مذاکره را ترک کنند. 
ندارد.  امکان  افکار عمومی  زیر فشار  میز مذاکره  حضور در 
این طور هم نیست که با کشتار بیش تر مردم، گروهی بتواند 
به  شوند،  هم  مرعوب  اگر  حتا  مردم  کند.  مرعوب  را  آنان 
صورت دسته جمعی تصمیم به تسلیمی نمی گیرند.  بنابراین 
تفنگ ها  بگیرد،  صورت  آتش بس  برای  جدی  تالش  باید 
خاموش شود و بعد برای پایداری آن آتش بس کار شود. در 
صورتی که طالبان به آتش بس توافق نکنند، کل تالش های 
آن  در  می ماند.  ناکام  صلح  برقراری  برای  متحده  ایاالت 
صورت اگر رییس  جمهور امریکا نیاز به خروج نیروهایش از 
افغانستان دارد، باید مستقیم با حکومت و نیروهای سیاسی 
و  ثبات  به  رسیدن  برای  اما  شود.  مذاکره  وارد  افغانستان 
طالبان  که  است  جنگ،  نیاز  سیاسی  حل  روند  افتادن  راه 
تا  نیت خود را برای برقراری صلح به نمایش بگذارند. آنان 
نیروهای خارجی و  حال تنها چیزی که می خواهند، خروج 
داخلی  امنیتی  نهادهای  و  سیاسی  نیروهای  شدن  تسلیم 
است. طلب تسلیمی، صلح نیست. حل سیاسی جنگ و صلح 
عملی  اقدامات  با  طالبان  رهبران  که  می شود  تأمین  وقتی 
نشان دهند که صلح می خواهند. آنان باید آتش بس را قبول 
و  مراجع  بر  باید  اروپایی  کشورهای  و  متحده  ایاالت  کنند. 
بیش تری  فشار  می کنند،  حمایت  را  طالبان  که  کشورهایی 
کنند.  خشونت  ترک  به  وادار  را  طالبان  آنان  تا  کنند  وارد 
ناکام  خلیل زاد  آقای  دیپلماسی  خشونت،  دوام  صورت  در 

می ماند.



افغانستان تا کنون نزدیک به نُه میلیون دالر از این وام را به 
بانک جهانی برگردانده است. سود پرداخت شده این وام نیز 

بیش از ۷۲۰ هزار دالر اعالم شده است.
مجموع وام تعهدشده صندوق بین المللی پول بیش از ۱۶۰ 
میلیون دالر است که دولت افغانستان از بیش از ۱۰۸ میلیون 
دالر آن استفاده کرده است. نزدیک به ۷۳ میلیون از این وام 
بین المللی پول پرداخت شده است. ۷۲۰  دوباره به صندوق 
هزار دیگر نیز به عنوان سود به این صندوق تحویل داده شده 

است.
بانک اسالمی به پرداخت وام ۲۲ میلیون و ۴۱۴ دینار اسالمی 
)رالت عربستان( که معادل حدود ۱۱ میلیون و ۸۱۵ هزار دالر 
در نرخ کنونی اسعار در سرای شهزاده کابل می شود، به دولت 
افغانستان تعهد کرده است. حدود ۱۰ میلیون دالر از این وام 
استفاده شده است. هم چنان دولت حدود ۱.۵ میلیون دالر از 
این وام را دوباره به بانک اسالمی پرداخته است. از سود این 

 ۱۶ جریان  در  افغانستان  دولت 
سال )۱۳۸۱ – ۱۳۹۷( بیش 
از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون 
و  کشورها  از  امریکایی  دالر 
جهانی  مختلف  سازمان های 
به  وام ها  این  است.  گرفته  وام 
هدف تطبیق پروژه های انکشافی به 
افغانستان  است.  دولت سپرده شده 
متعهد شده است تا این وام ها را به صورت قسط  وار همراه 
که  اسنادی  طبق  برگردانَد.  وام دهنده گان  به  آن  سود  با 
در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، تا پایان سال 
این  از  تنها حدود ۱۱۲ میلیون دالر  گذشته خورشیدی، 
وام ها به کشورها و سازمان های وام دهنده برگردانده شده 
میلیون   ۶۵ حدود  نیز  وام ها  این  سود  مجموع  از  است. 
دالر به وام دهنده گان پرداخت شده است. به این ترتیب، 
افغانستان در حال حاضر بیش از ۱ میلیارد و ۷۸ میلیون 

دالر از این وام دهنده گان، بده کار است.
نشده  موفق  هنوز  افغانستان  که  می دهد  نشان  این سند 
است پول هایی را که از روسیه و ایران در سال های پیش 
از روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۸۱ وام گرفته 
بود، بپردازد. به این ترتیب، افغانستان از روسیه بیش ۸۹۶ 
از  بده کاری  این  رقم  است.  بده کار  کنون  تا  دالر  میلیون 
ایران به بیش از ۱۰ میلیون دالر می رسد. اما رقم سودی 
که دولت افغانستان برای این وام ها به این دو کشور بپردازد، 
مشخص نیست. روسیه و ایران نیز تا کنون اعالم نکرده اند 
افغانستان بخشیده اند یا خیر.  که وام های شان را به روی 
افغانستان گفته است که تالش  این دولت  از  البته پیش 
می کند روسیه را راضی کند تا صدها میلیون دالر وامش را 

به افغانستان ببخشد.
به رویت این اسناد، افغانستان در جریان ۱۶ سال گذشته 
اسالمی،  بانک  پول،  بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  از 
بلغاریا، کویت  ایتالیا،  انکشاف آسیایی،  بانک  سعودی فند، 
فند و اوپک فند وام دریافت کرده است. وام تعهدشده بانک 
جهانی برای نُه پروژه انکشافی در افغانستان نزدیک به ۳۰۸ 
به شش  نزدیک  میان  این  از  که  است  بوده  دالر  میلیون 
میلیون دالر آن حذف شده است و دولت افغانستان بیش 
از ۳۰۱ میلیون دالر آن را مورد استفاده قرار داده است. 

ایتالیا نیز برای تطبیق پروژه دهلیز هوایی هرات ۲۹ میلیون 
دالر  هزار   ۶۸۰ و  میلیون   ۳۲ حدود  معادل  یورو   ۳۰۰ و 
از  کنون  تا  است.  داده  وام  افغانستان  دولت  به  امریکایی 
استفاده شده است.  وام  این  ۱۴ میلیون و ۴۹۹ هزار دالر 
افغانستان تا کنون این وام ایتالیا را برنگردانده و هم چنان 

سود آن را نپرداخته است.
مجموع وام تعهدشده بلغاریا نیز حدود ۳۲ میلیون و ۶۸۰ 
دالر آن  میلیون و ۴۹۹ هزار  از ۱۴  دالر می شود که  هزار 
استفاده شده است. افغانستان تا کنون وام این کشور را نیز 
برنگردانده است و همین طور سود آن نیز تأدیه نشده است.

اوپک فند هم به پرداخت یک میلیون و ۷۸۱ هزار دالر وام 
به دولت افغانستان تعهد کرده است که طبق این اسناد از 
تمام این وام استفاده صورت گرفته است. دولت افغانستان 
اوپک فند  به  را  وام  این  از  دالر   ۹۴۰ و  هزار   ۹۸ کنون  تا 
برگردانده است و سود آن که ۱۷۹ هزار و ۶۰۹ دالر گفته 

شده، نیز پرداخت شده است.
نام  زیر  را  وام هایش  افغانستان  که  است  یادآوری  قابل 
جهانی،  بانک  از  مخصوص«  برداشت  »حق  یا   »XDR«
انکشاف  بانک  همین طور  و  پول  بین المللی  صندوق 
آسیایی برداشت کرده است. کشورهای در حال توسعه یا 
کشورهای مثل افغانستان از »حق برداشت مخصوص« در 
شرایطی مجاز به استفاده هستند که با کمبود ذخایر مالی 
)نقدینه گی( مواجه و یا هم مجبور به کاهش واردات باشند. 
افغانستان  به  سعودی فند  وام های  که  گفت  باید  هم چنان 
بدون تکتانه )سود( است و دولت افغانستان تنها مکلف به 

پرداخت قسط وار این بدهی است.
تمام پروژه های انکشافی که دولت افغانستان برای تطبیق 
آن از کشورها و سازمان های فوق وام دریافت کرده است، 
مشخص نیست. با این حال، در این سند تنها تصریح شده 
قلعه   – سبزک   – ارملک  سرک  پروژه  مصارف  که  است 
نو در بادغیس، پروژه مدیریت آبی در حوزه غرب و پروژه 
وام هایی  از  کابل  و ساختمان سرک حلقه ای شهر  دیزاین 
تأمین شده است که سعودی فند و بانک انکشافی اسالمی 
در اختیار افغانستان قرار داده است. قابل یادآوری است که 
کار پروژه سرک ارملک – المان در سال ۱۳۸۴، کار پروژه 
مدیریت منابع آبی حوزه غرب در سال ۱۳۸۲ و کار پروژه 
دیزاین و ساختمان سرک حلقه ای شهر کابل در سال ۱۳۸۷ 

آغاز شده است. 
افغانستان در سال گذشته مالی با کسر ۴۹.۳ درصدی بودجه 
روبه رو بوده است. با این حال، وزارت مالیه در صدد است 
برای خودکفایی افغانستان پول های بیش تری از کشورهای 
دیگر و سازمان های بین المللی وام بگیرد. این وزارت برای 
خودکفایی کشور یک بسته ۸.۷ میلیارد دالری را تهیه کرده 
که به گفته مسووالن این وزارت و به تأیید جامعه جهانی نیز 
رسیده است. البته عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت 

وحدت ملی، با گرفتن این مقدار وام مخالفت کرده است.

وام ۸۴۴ هزار دالر نیز تأدیه شده است.
مجموع وام تعهدشده سعودی فند ۳۸۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار رال  عربستان که معادل حدود ۱۰۱ میلیون دالر 
می شود، اعالم شده است که از این میان بیش از ۷۷ 
میلیون دالر آن مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنان 
نزدیک به هفت میلیون دالر از این وام دوباره به سعودی 
فند پرداخت شده است. تا هنوز سود این وام پرداخت 

نشده است.
پروژه   ۱۱ تطبیق  برای  نیز  آسیایی  انکشاف  بانک 
انکشافی به پرداخت وام ۵۱۹ میلیون و ۲۵۵ دالر تعهد 
میلیون  میلیون و ۹۰۹  از حدود ۴۷۳  کرده است که 
آن استفاده شده است. افغانستان نزدیک به ۲۲ میلیون 
دالر از این بدهی را دوباره پرداخته است. ۴۰ میلیون 
دالر سود این وام نیز به بانک انکشاف آسیایی سپرده 

شده است.

افغانستان
بیش از یک میلیارد دالر بده کار است
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خلیل اسیر

امریکا در  ایاالت متحده  ویژه  نماینده  زلمی  خلیل زاد، 
در  را  سفرهایش  از  تازه ای  دور  افغانستان،  صلح  امور 
وزارت  آغاز کرده است.  افغانستان  روند صلح  به  پیوند 
خارجه امریکا با پخش خبرنامه ای گفته است که این دور 
سفرهای آقای خلیل زاد روز یک شنبه، ۲۸ میزان، آغاز 
شده و قرار است از کشورهای فرانسه، بلجیم و روسیه 
دیدن کند. مأموریت آقای خلیل زاد در پاریس و بروکسل 
بحث با متحدان اروپایی امریکا، سران ناتو و سازمان ملل 
متحد است. هدف سفر خلیل زاد به کشورهای اروپایی، 
و  افغانستان  به صلح در  برای رسیدن  تسریع تالش ها 

جلب حمایت آن ها از این روند خوانده شده است.
آمده،  امریکا  خارجه  وزارت  خبرنامه  در  که  آن چنانی 
به روسیه سفر  بلجیم  از فرانسه و  آقای خلیل زاد پس 
خواهد کرد. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان 
در مسکو با همتایان روسی و چینی خود دیدار می کند 

تا آن جایی که من  می دانم، آن ها مردند.« 
باور  این  به  سیاسی  آگاهان  از  برخی  حال،   این  با 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اظهارات  که  هستند 
دو  تماس های  و  نبوده  امریکا  نهایی  تصمیم  امریکا 
طرف هم چنان برقرار بوده است. از این میان، وحید 
مژده، آگاه مسایل سیاسی می گوید، توییت جنجالی 
دونالد ترمپ مبنی بر متوقف شدن مذاکرات امریکا 
با طالبان، فیصله آخر ایاالت متحده امریکا نبوده و 
کشورهای  برای  می خواهد  خلیل زاد  آقای  اکنون 
این  دوباره  آغاز  از  همسایه  کشورهای  و  اروپایی 
مذاکرات خبر بدهد. آقای مژده هم چنان می افزاید، 
طالبان نیز این توییت آقای ترمپ را جدی نگرفته 
همسایه  کشورهای  به  سفرهای شان  با  و  بودند 
بودند.  مذاکرات  این  از سرگیری  دلگرم  افغانستان 
نماینده گان گروه طالبان پس از توقف مذاکرات صلح 
ایران  ایاالت متحده امریکا، به کشورهای روسیه،  با 
که  گفته اند  هم چنان  آنان  کردند.  سفر  پاکستان  و 
تماس های شان با هیأت امریکایی ادامه داشته است. 

می گویند،  طالبان  گروه  به  نزدیک  منابع  هم چنان 
این گروه باور دارد که ازسرگیری تالش های ایاالت 
متحده امریکا برای صلح افغانستان به معنای توافق 
روی  قباًل  که  است  توافق نامه ای  امضای  به  امریکا 
که  منبع  این  است.  گرفته  توافق صورت  آن  اصول 
نخواست نامی  از او برده شود، می افزاید که طالبان در 
دیدار با آقای خلیل زاد در اسالم آباد نیز تاکید کرده اند 
که از سرگیری گفت وگوها به منظور مذاکرات نیست، 
بلکه دیدارها به منظور امضای توافق نامه ای است که 

قباًل روی آن توافق صورت گرفته است. 
با این همه، وزارت دولت در امور صلح از تالش های 
روند  در  دخیل  کشورهای  و  امریکا  متحده  ایاالت 
صلح برای از سرگیری مذاکرات امریکا با گروه طالبان 
استقبال می کند. این وزارت هم چنان ابراز امیدواری 
طرف  دو  میان  گفت وگوها  از سرگیری  که  می کند 
ناجیه  شود.  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  به  منتج 
انوری، سخنگوی این وزارت می گوید، تالش ها برای 
نهادینه شدن صلح زمانی نتیجه بخش خواهد بود که 
مالکیت و رهبری آن در دست دولت افغانستان باشد. 
خانم انوری درباره توافق روی اصول توافق نامه ای که 
گرفته  صورت  طالبان  و  امریکا  نماینده گان  میان 
که  توافق نامه ای  پیش نویس  که  می افزاید  است، 
گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  نماینده گان  سوی  از 
اما  به دو طرف است،   تنظیم شده، مربوط  طالبان 
پیش شرط آغاز مذاکره رسمی  دولت با گروه طالبان 

برقراری آتش بس می باشد. 
این در حالی است که پیش از متوقف شدن مذاکرات 
امریکا و گروه طالبان، نماینده گان دو طرف ۹ دور 

تا در مورد منافع مشترک این کشورها در پیوند پایان جنگ 
افغانستان، بحث و گفت وگو کند.

نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان 
مذاکرات  است که  از سر گرفته  را  در حالی تالش هایش 
امریکا  از سوی  پیش  ماه  طالبان حدود یک ونیم  با  صلح 
ایاالت  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  شد.  اعالم  متوقف 
با  گفت وگوها  جریان  سنبله  شانزدهم  در  امریکا،  متحده 
گروه طالبان را توقف داد. دلیل این اقدام، حمله مرگ بار 
گروه طالبان در کابل خوانده شد که در نتیجه آن ۱۲ نفر 
از جمله یک سرباز امریکایی کشته شد. آقای ترمپ چند 
روز پس از توقف گفت وگوها خاطرنشان ساخت که طالبان 
آنان  با  مذاکرات  رو،  همین  از  و  نپذیرفتند  را  آتش بس 
توقف یافته است. رییس جمهور ایاالت متحده امریکا روند 
مذاکره با گروه طالبان را »مرده« عنوان کرد و در صحبت با 
خبرنگاران در کاخ سفید گفت: »آن ها مرده اند. آنها مرده اند. 

مذاکرات رسمی  را پشت سر گذاشته اند. زلمی  خلیل زاد، 
هیأت  رهبری  به  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
یک  اصول  روی  طالبان  گروه  نماینده گان  با  امریکایی 
توافق نامه صلح نیز به توافق رسیدند. حکومت افغانستان 
در اعتراض به برخی از موارد آن، پس از مطالعه متن 
این توافق نامه از ایاالت متحده امریکا خواهان وضاحت 
شد. هرچند متن این توافق نامه همه گانی نشده است و 
حتا رییس جمهور و رییس اجرایی کشور نیز کاپی آن را 
به دست نیاوردند، اما آن چنانی که آقایان غنی و عبداهلل 
خاطرنشان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  عنوان  به 
نیروهای  توافق نامه  این  اساس  بر  بود  قرار  ساخته اند، 
نظامی  ایاالت متحده امریکا در مدت زمان چهارده ماه، 
افغانستان را ترک کنند. در این توافق نامه هم چنان از 
گروه طالبان به عنوان »امارت اسالمی« نام برده شده 
بود و بال فاصله تذکر یافته بود که جامعه جهانی آن را 
جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  نمی شناسد.  رسمیت  به 
از وضاحت خواهی حکومت  امریکا، پس  ایاالت متحده 
ترمپ  آقای  داد.  توقف  را  مذاکرات  این  افغانستان 
هم چنان از ملغا سازی یک نشست مخفی با نماینده گان 
گروه طالبان در کمپ دیوید ایاالت متحده امریکا خبر 

داد.
امریکا،  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  
روند  به  پیوند  در  را  سفرهایش  تازه  دور  حالی  در 
پیش  روز  سه  که  است  گرفته  سر  از  افغانستان  صلح 
)یک شنبه، ۲۹ میزان( وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا 
و هیأتی از مجلس نماینده گان این کشور در سفرهای 
جداگانه به کابل آمدند. آنان در دیدار با رهبران حکومت 
وحدت ملی از حمایت دوامدار از افغانستان، خبر دادند. 
مارک اسپر، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا، گفته است 
افغانستان، حمالت  فراهم شدن زمینه صلح در  تا  که 
تهاجمی شان را در برابر گروه طالبان ادامه خواهند داد. 
هم چنان نانسی پلوسی، رییس کانگرس ایاالت متحده 
امریکا، گفته است که کشورش نمی خواهد افغانستان بار 

دیگر به پناه گاه تروریستان مبدل شود. 
حالی  در  امریکا  متحده  ایاالت  بلند پایه  مقام های  این 
وارد کابل شده اند که پس از انتخابات ریاست جمهوری، 
و  امریکا  میان  مذاکرات صلح  از سرگیری  برای  تالش ها 
پیش  این  از  است.  یافته  افزایش  طالبان،  نماینده گان 
روالند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، 
بر از سر گیری فوری مذاکرات امریکا و طالبان تاکید کرده 
مذاکرات  آغاز  به  منجر  مذاکرات  این  که  است  گفته  و 
هشدار  هم چنان  اروپا  اتحادیه  شد.  خواهد  بین االفغانی 
داده است، اگر حکومتی در افغانستان روی کار آید که به 
حقوق و ارزش های اساسی شهروندان این کشور احترام 
نگذارد، مورد حمایت این اتحادیه نخواهد بود و کشورهای 

اروپایی کمک های شان را این کشور قطع خواهند کرد.

مرگ مذاکرات امریکا و طالبان؛ 

آیاخلیلزادبهاینمذاکرات
روحتازهمیبخشد؟

8صبح، کابل



شریک سازی قدرت
 یا دور دوم؟

برگزاری  که  می رسد  نظر  به 
ریاست  انتخابات  دوم  دور 
دشوار  بسیار  جمهوری 
کمیسیون  هنوز  تا  است. 
نتوانسته  انتخابات  مستقل 
اعالم  را  ابتدایی  نتایج  است 
ابتدایی  نتیجه ی  اگر  کند. 
انتخاباتی  تقویم  اعالم شود، کل  بعد  مثاًل دو هفته  
برهم خورد،  وقتی  انتخاباتی  تقویم  برهم می خورد. 
به  نمی تواند  موقع  به  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 
موقع  به  ابتدایی  نتیجه ی  به  مربوط  شکایات  کل 
به  شود،  اعالم  ابتدایی  نتایج  اگر  کند.  رسیده گی 
بازبینی  خواستار  نامزدان  از  بسیاری  زیاد  احتمال 
یک  در  مثاًل  شد.  خواهند  شده  بایومتریک  آرای 
صندوق اگر دو صد رای وجود داشته باشد و صرف 
صد رای آن بایومتریک شده باشد، کسی به آسانی 
نمی تواند بفهمد که چند رای از صد رای بایومتریک 
شده به داکتر غنی رفته است و چند رای به داکتر 
کند،  شکایت  مورد  این  در  نامزدی  اگر  عبداهلل. 
کمیسیون شکایات انتخاباتی ناگزیر است هیأت هایی 
و  بی طرف  ناظران  نامزدان،   ناظران  از  متشکل  را 
والیت ها  به  کمیسیون  این  کارمندان  از  شماری 
بفرستد تا شماره ی تمام رای های بارکود خورده را 
دستگاه  در  شده  درج  نتیجه ی  با  را  آن  و  ببینند 
بایومتریک مقایسه کنند. این امر نوعی بازبینی کل 

پس  و  برساند  را  انتخاباتی  غیر حساس  و  حساس 
سوزان  سرمای  همان  در  را  مواد  این  انتخابات  از 
چیزی  چنین  بیاورد.  کمیسیون  مرکزی  دفتر  به 
هیچ ممکن نیست. اگر انتخابات به دور دوم رفته 
باشد، الزم است که دور دوم احتمالی حداقل در 
هفته ی اول ماه قوس برگزار شود. بسیاری در کابل 
صورت  در  را  انتخابات  رفتن  دوم  دور  به  احتمال 
ولی  می دانند؛  جدی  جعلی،  آرای  تمام  ابطال 
کشورهای  و  مراجع  که  است  این  دیگر  واقعیت 
مالی  حمایت  برای  برنامه ای  حال  تا  کمک کننده، 
و تخنیکی از دور  دوم انتخابات ریاست جمهوری 
ندارند. کمیسیون مستقل انتخابات هم تا حال برای 
برگزاری دور دوم، برنامه ی عملیاتی نساخته است. 
تازه وقتی این برنامه را بسازد، باید آن را در اختیار 
مراجع بین المللی کمک کننده بگذارد تا آنان پس 
از ارزیابی آن، پول تعهد کنند. این کار هم بسیار 
در  اگر  احتمالی  دوم  دور  بنابراین  است.  وقت گیر 
ماه قوس برگزار نشود، کمیسیون مستقل انتخابات 
تعویق  به  حمل  ماه  تا  را  آن  که  می شود  مجبور 

بیندازد. 
نشود،  برگزار  قوس  ماه  در  احتمالی  دوم  دور  اگر 
نیاز است رییس  جمهور غنی که از طرف بسیاری 
خوانده  جمهوری  ریاست  سرپرست  نامزدان  از 
برای  را  سیاسی  نیروهای  همه ی  قناعت  می شود، 
ماندن در کرسی ریاست جمهوری تا برگزاری دور 

روند است. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی برای 
شود،  متوسل  کارشیوه  همین  به  شکایات  بررسی 
به  تا کارش را تمام کند و  نیاز است  وقت زیادی 
کمیسیون مستقل انتخابات فرصت بدهد که نتایج 

نهایی را اعالم کند. 
اگر نتیجه ی نهایی با یک ماه تأخیر اعالم شود و 
ایجاب برگزاری دور دوم را بکند،  کمیسیون مستقل 
انتخابات نمی تواند دور دوم را در ماه جدی برگزار 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج  اگر  کند. 
که نظر به تقویم انتخاباتی باید در ۱۶ عقرب اعالم 
شود ،  در همان تاریخ به اطالع عموم رسانده نشود و 
مثاًل در ۱۶ قوس همه گانی گردد، برگزاری دور دوم 
به ماه جدی می ماند. حداقل باید دو هفته فاصله 
بین اعالم نتایج دور اول و برگزاری دور دوم وجود 
داشته باشد. با تأخیر یک ماهه در اعالم نتایج نهایی، 
برگزاری دور دوم احتمالی به ماه جدی می ماند و 
کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند در ماه جدی 
انتخابات برگزار کند. همین حاال که ماه قوس هم 
فرا نرسیده ،  ارتفاعات سالنگ را برف گرفته است. 
در ماه جدی حتماً زمستان سختی می  آید که تمام 
مستقل  کمیسیون  وقت  آن  می شود،  بسته  راه ها 
انتخابات نمی تواند انتخابات را حتا در زون کابل به 

صورت درست برگزار کند. 
قادر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  لوژستیک 
نیست که به سراسر کشور در فصل زمستان مواد 

دوم به دست بیاورد. قانع ساختن تمام نیروها و 
نظر  به  می رسد.  نظر  به  دشوار  هم  رقیب  نامزد 
انتخابات  احتمالی  دوم  دور  تأخیر  با  می رسد 
نفس گیر  ریاست جمهوری،  جنجال های سیاسی 
و خسته کن در انتظار کشور باشد. احتمال دیگر 
ستادهای شان  و  پیش تاز  نامزد  دو  که  است  این 
مشارکتی  حکومت  یک  تشکیل  روی  دیگر  بار 
از  زمان  آن  کنند.  توافق  وسیع  پایه های  با 
دور  از  پیش تاز  نامزدان  از  یکی  خروج  طریق 
کمیسیون  و  می شود  مشکل حل  احتمالی،  دوم 
نامزدی   ۲۰۰۹ سال  شبیه  انتخابات  مستقل 
اعالم  برنده  است  مانده  باقی  میدان  در  که  را 
و حقوق  قانون  می کند. در کشورهای پیش رفته 
به سیاست مسیر می دهند. در برخی از کشورها 
موازی  صورت  به  هم دیگر  با  سیاست  و  قانون 
پیش می روند، ولی در کشورهای جهان سوم،  در 
مواقع بحران سیاست بر حقوق و قانون می چربد. 
نمونه ی این امر تشکیل حکومت وحدت ملی در 
کابل در سال ۲۰۱۴ بود. احتمال توافق ستادها 
و تیم های انتخاباتی بار دیگر وجود دارد. بهترین 
ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  این  سناریو 
داشته  نامزدان  همه ی  قبول  مورد  برنده ی  یک 
باشد و با اقتدار و صالحیت الزم موضوع صلح با 
طالبان را مدیریت کند؛ ولی تحقق این سناریوی 

خوش بینانه، بعید است.

فردوس کاوش

بکند،  کمیسیون مستقل  را  برگزاری دور دوم  ایجاب  و  اعالم شود  تأخیر  ماه  با یک  نهایی  نتیجه ی  اگر 
انتخابات نمی تواند دور دوم را در ماه جدی برگزار کند. اگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری که نظر 
به تقویم انتخاباتی باید در 16 عقرب اعالم شود ،  در همان تاریخ به اطالع عموم رسانده نشود و مثالً در 
16 قوس همه گانی گردد، برگزاری دور دوم به ماه جدی می ماند. حداقل باید دو هفته فاصله بین اعالم 
نتایج دور اول و برگزاری دور دوم وجود داشته باشد. با تأخیر یک ماهه در اعالم نتایج نهایی، برگزاری 
انتخابات  جدی  ماه  در  نمی تواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  می ماند  جدی  ماه  به  احتمالی  دوم  دور 
برگزار کند. همین حاال که ماه قوس هم فرا نرسیده ،  ارتفاعات سالنگ را برف گرفته است. در ماه جدی 
حتماً زمستان سختی می  آید که تمام راه ها بسته می شود، آن وقت کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند 

انتخابات را حتا در زون کابل به صورت درست برگزار کند. 

مصونیت
نمایندهگان
شورایملی
درقوانین
افغانستان

کنند، هیچ گونه مسوولیتی متوجه ایشان نخواهد 
کامل  طور  به  نظریه  و  گفتار  مصونیت  از  و  بود 

برخوردار هستند. 
در بند اول ماده ۱۰۲ قانون اساسی در ارتباط به 
مصونیت نماینده گان شورای ملی از تعقیب عدلی 
و قضایی نام گرفته شده و حرفی از توقیف برده 
نشده است. این بدین معنا است که نظر یا رای 
نماینده در اجرای وظیفه جرم شمرده نمی شود. 
در صورتی که از دیدگاه بعضی هم جرم پنداشته 
تعقیب  مورد  هم  نه  و  می شود  توقیف  نه  شود، 
تعقیب  اساسی  قانون  ولی  می گیرد.  قرار  عدلی 
رد  هم  را  ملی  شورای  اعضای  توقیف  و  جزایی 
نکرده است. در این بند چنین تصریح شده است: 
»هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، 
مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو 
تعقیب  تحت  متهم  و  می دهد  اطالع  است،  آن 
عدلی قرار گرفته می تواند.« اما در بند دوم این 
مامور  مشهود،  جرم  مورد  »در  است:  آمده  ماده 
مسوول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که 
او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد 
و گرفتار نماید و در هر دو حالت، هر گاه تعقیب 
عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسوول 

ماده متذکره در مورد رای و نظریه صحبت کرده است، 
بنابراین نماینده گان در محدوده رای و نظریه خویش 
یا کردار شان شامل  اعمال  و  دارای عدم مسوولیت اند 
دو  اساسی  قانون   ۱۰۱ ماده  در  نمی گردد.  مواد  این 
قید وجود دارد که یکی »نظریه« است و دیگری »در 
هنگام اجرای وظیفه«. قید »نظریه« به معنای اظهار 
مقام  در  همانا  که  است  وظیفه  اجرای  موقع  در  نظر 
ایفای وظایف نماینده گی می باشد. نظر به برداشت از 
این ماده قانون اساسی، اعضای شورای ملی حق دارند 
عمل کرد حکومت را نقد و بررسی کنند و مانع تک روی 

و خود کامه گی آن گردند. 
است  این  است،  بیش تر  وضاحت  نیازمند  که  بحثی 
که ساحه وظایف نماینده گان هر دو مجلس تا کدام 
محدوده را در بر می گیرد و آیا نماینده گان مجلس 
اند و یا  از این حق برخوردار  تنها در درون مجلس 
به  ارتباط  در  بنابراین  آن؟   مکانی  ساحه  از  فراتر 
موجوده  قوانین  نماینده گان،  مکانی  مسوولیت  عدم 
اشاره ای به اظهار نظر و رای نماینده شورای ملی که 
کدام مکان را شامل می شود، کرده است و محدوده 
از  فراتر  ملی  شورای  اعضای  برای  مصونیت  این 
محدوده هر دو مجلس است. اگر نماینده گان شورای 
ارایه  کشور  از  گوشه  هر  در  نظریه ای  یا  نطق  ملی 

یا دور داشتن  پارلمانی به معنای حفظ کردن و  مصونیت 
نماینده گان از تعرض تعبیر شده است. مصونیت در حقوق 
عمومی، وضع خاصی است که دارنده آن از تعرض معاف و 
محفوظ است. اشخاصی که براساس قانون مصونیت پارلمانی 
دارند، از تعقیب قانون و ماموران دولت به استثنای موارد 
خاصی که قانون پیش بینی کرده است، معاف می باشند و 
یا می توان بهتر بیان نمود که شخص برخوردار از مصونیت 
پارلمانی توسط ماموران مجری قانون )پولیس( قابل تعقیب 
نیست، مگر به موارد خاصی که در قانون بیان شده است.  

سیاسی  مصونیت  اقسام  از  یکی  پارلمانی  مصونیت 
و  اطالع  بدون  تعرض  حق  کسی  آن  دارنده  به  که  است 
از  عضوی  اگر  احیاناً  اما  ندارد.  را  مربوطه  مجلس  تصویب 
عین  در  یا  و  شود  جرمی  مرتکب  علنی  طور  به  پارلمان 
با  او  درباره  تصمیم گیری  باید  گردد،  دستگیر  آن  ارتکاب 
استحضار مجلس مربوطه باشد. هدف از این مصونیت برای 
عمومی،  منافع  گرفتن  نظر  در  بحث  مجلس  نماینده گان 
برای  انجام وظایف و پر کردن فضا سازی سیاسی  موثریت 

محدود کردن آن ها از گزند حکومت بیان شده است. 
ماده ۱۰۱ قانون اساسی افغانستان مصونیت را برای اعضای 
پارلمان پیش بینی کرده است که به موجب آن »هیچ عضو 
شورای ملی به علت رای یا نظریه ای که در هنگام اجرای 
ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.«  وظیفه 

مجلس  اطالع  به  بال فاصله  را  موضوع  است  مکلف 
مربوطه برساند و تصویب آن را حاصل نماید.« 

نماینده  توقیف  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
استثنای حاالت  )به  پولیس  به وسیله  ملی  شورای 
جرم مشهود و یا اتهام وارده با اجازه مجلس مربوطه( 
جرم  و  متهم  قید  از  اساسی  قانون  در  ندارد.  جواز 
جزایی  اجراآت  قانون  است.  شده  برده  نام  مشهود 
چنین  را  متهم   ۱۳ بند   ۴ ماده  در   ۱۱۳۲ شماره 
بر  بنا  که  است  شخصی  »متهم  می کند:  تعریف 
ارزیابی دالیل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، 
به حیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد 
گردیده باشد.« ماده ۸۲ قانون اجراآت جزایی جرم 

را در یکی از حاالت ذیل مشهود می داند:
از  بعد  اندکی  یا  جرم  ارتکاب  حین  مرتکب   -۱«  
گرفتار  مردم  طرف  از  بالفاصله  یا  مشاهده  ارتکاب، 
شود. ۲- مرتکب بعد از ارتکاب جرم، فرار و بالفاصله 
یا  شناسایی  مردم  یا  پولیس  مجنی علیه،  طرف  از 

بالفعل تعقیب شود. 
۳- در صورتی که شخص در محل واقعه با سالح یا 
بودن  فاعل  بر  اشیایی گرفتار شود که وضع موجود 
شخص و استعمال اشیای مزکور در جرم ارتکاب شده 

داللت نماید.«
شده  بیان  صریح  بسیار  گونه  به  مزکور  ماده  در    
در صورتی که  نماینده مرتکب جرم مشهود گردد، 
توسط پولیس گرفتار می شود و اگر تعقیب عدلی و 
ایجاب کند، در این صورت مامور مسوول  توقیف را 
باید موضوع را به اطالع مجلس مربوطه برساند و بعداً 
سارنوال مربوطه می تواند علیه وی اقامه دعوا کند؛ اما 
اگر نیت پولیس خالف این ثابت شود، پولیس مذکور 

باید مورد سوال قرار گیرد. 
اعضای  مصونیت  به  ارتباط  در  افغانستان  قوانین 
نماینده گان  که  نموده  بیان  وضوح  به  ملی  شورای 
شورا دارای مصونیت پارلمانی بوده و برای شان حقوق 
ادعا  گونه  هر  بنابراین  است  گردیده  اعطا  مصونیت 
باید یک سلسله  ایشان  علیه  اتهام  نمودن  وارد  یا  و 
مراحل تشریفاتی خود را توسط مامور ارگان عدلی و 
قضایی طی کند تا اتهام وارده تعقیب و بررسی گردد 
و یا جرم مذکور از دیدگاه قانون مشهود باشد، بناًء از 
دیدگاه قوانین افغانستان پولیس در حالت جرم غیر 
مشهود و یا بدون مراحل قانونی که برای یک نماینده 
یا توقیف  بازداشت و  در نظر گرفته شده، صالحیت 

نماینده مجلس را ندارد.
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شهرداریکابل۱۰۰سالهشد؛
چالشجمعآوریعوایدشهریهنوزپابرجاست

ایجاد  از  قرن  یک  آن که  با 
کابل  شهرداری  اداره 
نهاد  این  می گذرد، 
جمع آوری  در  هم  هنوز 
روبه رو  مشکل  با  عوایدش 
شهرداری  مسووالن  است. 
عدم  می گویند،  کابل 
موارد  بسا  در  عواید  این  موقع  به  جمع آوری 
شهری  پروژه های  از  برخی  اجرای  تأخیر  سبب 
می شود. نرگس مومند، سخنگوی شهرداری کابل 
می گوید، جمع آوری محصول صفایی شهری هنوز 
به  است.  کابل  شهرداری  چالش  بزرگ ترین  هم 
سخن او، برخی از زورگویان در پرداخت صفایی 
به  حاضر  نیز  برخی  و  می ورزند  تعلل  شهری 

پرداخت صفایی شهری نیستند. 
آن چنانی که مسووالن شهرداری کابل می گویند، 
تعلل در پرداخت صفایی شهری در تمامی  نواحی 
از  تعلل  بیش ترین  اما  است،  مشاهده  قابل  شهر 
سوی باشنده گان محله های نسبتاً مجلل کابل به 
و  تجارتی  بلند منزل های  شیرپور،  ساحه  شمول 
وزارت خانه های دولتی صورت می گیرد. سخنگوی 
صفایی  بابت  از  که  کسانی  می گوید،  شهرداری 
اشخاص  شامل  اند،  بدهکار  اداره  این  به  شهری 
با  که  می افزاید  او  می شوند.  حکمی   و  حقیقی 
برخی این شخصیت های حکمی  از جمله وزارت 
فرماندهی زون  و  دفاع ملی، میدان هوایی کابل 
امضا  به  جداگانه  تفاهم نامه های  آسمایی   ۱۰۱
رسیده است تا مکلفیت های شان را ادا کنند، اما 
بدهکار  کابل  شهرداری  به  نهادها  این  هم  هنوز 

اند.
شفافیت  دیده بان  مسووالن  که  آن چنانی 
تنها در  نه  کابل  افغانستان می گویند، شهرداری 
از صفایی شهری،  ناشی  بخش جمع آوری عواید 
بلکه در جمع آوری منابع عایداتی دیگر نیز ناتوان 
نهاد  این  ارشد  پژوهشگر  تیموری،   ناصر  است. 
کرایه  جمع آوری  در  کابل  شهرداری  می گوید، 
امالک شهری،  قراردادها و مالیه اصناف مختلف 
اداره  این  او،  سخن  به  است.  رو به رو  مشکل  با 
به  تا  است  خارجی  کمک های  بر  متکی  بیش تر 

عواید داخلی. 
در  که  می گویند  کابل  شهرداری  مسووالن 
و  دارد  عایداتی  منبع   ۵۹ اداره  این  حاضر  حال 
خزانه  به  هنگفتی  پول های  سالیانه  بابت  این  از 
دولت واریز می شود. جمع آوری محصول صفایی 
دولتی،  ادارات  تجارتی،  و  رهایشی  ملکیت های 
ساحات تجارتی و هم چنان عواید ناشی از توزیع 
جواز صنفی و تمدید آن ها، اجرای قباله ها،  مالیه 
پارک های  سینماها،  وحش،  باغ  عواید  لوحه ها، 
و  مختلف  اصناف  جرایم  غرفه ها،  شهری، 
را  نهاد  این  نقشه های مختلف، عمده ترین عواید 

تشکیل می دهند. 
مسووالن شهرداری کابل می گویند که عواید این 
اداره با گذشت هر سال افزایش می یابد، اما نسبت 
شهرداری  آمار  است.  ناچیز  سالیانه،  مصارف  به 
در سال  نهاد  این  عواید  که  نشان می دهد  کابل 
۱۳۹۷ نسبت به سال قبلی آن حدود ۱۹ درصد 
افزایش یافته است. عواید این اداره در سال ۱۳۹۶ 
مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی بوده است، 
 ۴ به  نهاد  این   ۱۳۹۷ سال  عواید  که  حالی  در 

ده ها  که  می گوید  چهاردهی  چهارقلعه  باشنده 
رعایت  بدون  منطقه  این  در  دیگر  بلند منزل 
کابل  و شهرداری  اعمار شده  اصول ساختمانی 
نیز هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است. این 
ساختمانی  اصول  از  نظارت  که  است  حالی  در 
می شود.  شمرده  شهرداری  وظایف  از  یکی 
جاده های  ساخت  زباله،  جمع آوری  هم چنان 
و  فرعی  جاده های  و  عمومی  شده  تخریب 
دیگر  شکایت های  از  شهری  نابسامانی های 

شهروندان کابل است. 
به  شفافیت  دیده بان  مسووالن  حال،  همین  در 
دولتی  ادارات  فعالیت های  نظارت کننده  عنوان 
شهری  خدمات  از  مردم  نارضایتی  می گویند، 
صفایی  پرداخت  به  مردم  که  است  شده  سبب 
پژوهشگر  تیموری،  ناصر  نباشند.  پابند  شهری 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  نهاد،  این  ارشد 
گفت، خدماتی که از سوی شهرداری و ریاست 
باشنده گان  قناعت  می شود،  ارایه  شهر  نواحی 
سیستم  هم چنان  و  نکرده  فراهم  را  کابل 

جمع آوری عواید شهری نیز کارا نیست. 
افغانستان  شفافیت  دیده بان  پژوهشگر  این 
راه اندازی  برای شفافیت و  پیشنهاد می کند که 
شهری،  عواید  جمع آوری  در  کاری  مکانیزم 
شهرداری کابل باید بست های کلیدی جمع آوری 
عواید را به افراد شایسته و دور از فساد بسپارد. 
پیشنهاد می کند که هزینه صفایی  او هم چنان 
شهری باید همراه با بل برق و یا آب ملحق شود 
بدانند.  آن  پرداخت  به  مکلف  را  خود  مردم  تا 
از  هم چنان  شفافیت  دیده بان  پژوهشگر  این 
شهرداری کابل می خواهد که در اجرای پروژه ها 
تا  کند  مردم محل مشورت  با  آن  و چگونهگی 
آنان خود را در کارهای شهرداری دخیل بدانند 

و با این اداره همکار باشند. 
با این همه، مسووالن شهرداری کابل از اقدامات 
خبر  شهری  عواید  جمع آوری  برای  تازه شان 
پرداخت  از  کسی  هیچ  می گویند،  و  می دهند 
صفایی شهری معاف نخواهد شد. سخنگوی این 
اداره می گوید، تالش ها برای مبارزه با زورگویان 
ادامه دارد و در صورتی که مجبور شویم، از قطعه 
»نظم شهری« که به تازه گی ایجاده شده است، 
استفاده خواهیم کرد. قطعه نظم شهری در ماه 
امور  وزارت  با  همکاری  در  روان  سال  سرطان 
این قطعه  ایجاد  ایجاد شده است. هدف  داخله 
قانون  تنفیذ  و  شهری  تخلف های  از  جلوگیری 
سرباز   ۴۰۹ دارای  قطعه  این  است.  شده  گفته 
پولیس نظم شهری است. یکی از مسوولیت های 
ساختمان های  اعمار  از  جلوگیری  آن،  اصلی 
دولتی  زمین های  غصب  با  مبارزه  و  خودسر 

می باشد. 
انتخاب شهردار 

آمدن  کار  روی  کشور،   اساسی  قانون  آن که  با 
انتخابات  برگزاری  به  مشروط  را  شهرداران 
آن  برخالف  اما  دانسته،  مردم   رای  کسب  و 
شهرداران کشور در حال حاضر از سوی رییس 
شهرداران  انتصاب  می شوند.  انتصاب  جمهور 
و  بوده  اساسی  قانون  خالف  هرچند  کشور 
همواره از سوی نماینده گان مردم در مجلس و 

میلیارد و ۳۰ میلیون افغانی افزایش یافته است. 
محصول  را  کابل  شهرداری  عواید  عمده  بخش 
خدمات شهری )صفایی شهر( تشکیل می دهد. 
مسووالن شهرداری کابل می گویند، در صورتی 
که شخصیت های حقیقی و حکمی  در پرداخت 
صفایی شهری تعلل نکنند، بخش اعظم مصارف 

این اداره از عواید شهری تأمین خواهد شد. 
این در حالی است که شهرداری ها در کشورهای 
می آیند  به شمار  دولت  عایداتی  منابع  از  دیگر 
تأمین  از عرضه خدمات شهری  آن ها  بودجه  و 
تأمین  توانایی  کابل  شهرداری  اما  می شود؛ 
نرگس  ندارد.  را  سالیانه اش  مصارف  نصف  حتا 
می گوید،  کابل  شهرداری  سخنگوی  مومند، 
 ۱۰ حدود  اداره  این  سالیانه  مصارف  اوسط 
تطبیق  در صورت  و  تخمین شده  دالر  میلیارد 
پروژه های بزرگ عام المنفعه،  مصارف شهرداری 
خانم  یافت.  خواهد  افزایش  برابر  دو  تا  کابل 
مومند می افزاید که این پروژه های بزرگ شامل 
و  شهری  جاده ها،  صفایی  ساخت  سرک سازی، 
هستند.  هزینه بر،  زیربنایی  پروژه های  اجرای 
مسووالن دیده بان شفافیت افغانستان می گویند 
که در حال حاضر بخش اعظم بودجه شهرداری 
کابل از بودجه دولت، کمک کشور جاپان، بانک 
تأمین  دیگر  خارجی  نهادهای  کمک  و  جهانی 

می شود. 
صفایی،  محصول  مقرره  چهارم  ماده  بر اساس 
چهار نوع محصول صفایی برای اشخاص حقیقی 
شهرداری  است.  شده  گرفته  نظر  در  حکمی   و 
درصد   ۰.۳ حدود  مسکونی  منازل  بر  کابل 
وضع  صفایی  محصول  جایداد  مجموعی  قیمت 
کرده است. این محصول باید ساالنه به ریاست 
این  ناحیه های مربوطه پرداخت شود. هم چنان 
دولتی  ادارات  ساختمان های  باالی  محصول 
تجارتی ۰.۷۵  باالی ساختمان های  ۰.۶ درصد، 
درصد و باالی ساختمان های تولیدی و صنعتی 

یک درصد وضع شده است. 
نارضایتی ها و علت ناتوانی شهرداری 

شهروندان  کابل  شهرداری  مسووالن  هرچند 
عنوان  مقصر  شهری  صفایی  نپرداختن  در  را 
می کنند، اما شهروندان کابل می گویند،  خدماتی 
که از سوی این شهرداری ارایه می شود، بسنده 
آنان نیست. حاجی فیروزالدین،  و مورد قناعت 
هر  آمدن  با  می گوید،  کابل  دهمزنگ  باشنده 
منطقه  و جاده های عمومی  این  بارش کوچه ها 
را  کابل  شهرداری  او  می شود.  پر  ملوث  آب  با 
در عرضه نکردن خدمات شهری مقصر می داند 
خدمات  مردم  برای  شهرداری  اگر  می افزاید،  و 
صفایی  پرداخت  به  مردم  نکند،  ارایه  درست 

شهری تشویق نخواهند شد. 
او  است.  چاردهی  چهارقلعه  باشنده  صفدرعلی 
ساختمان های  ساختن  مورد  در  را  شهرداری 
خودسر در این محله مقصر می داند و خاطر نشان 
می سازد که این اداره برای جلوگیری از ساخت 
ساختمان های غیرمعیاری و رعایت شدن اصول 
آقای  است.  اقدامی  نکرده  هیچ  ساختمانی 
با پرداخت  صفدرعلی می افزاید که همسایه اش 
ساختمان  )کلکین( های  پنجره  رشوت  پول 
چهار طبقه ای اش را در مقابل حویلی وی کشیده 
این  است.  نکرده  رعایت  را  ساختمانی  اصول  و 

در  اما  بوده،  همراه  انتقاد  با  مسوول  نهادهای 
هجده سال گذشته هیچ گاهی بست شهرداری 
اشغال  سرتاسری  انتخابات  طریق  از  کابل 
ماده  در  که  است  حالی  در  این  است.  نشده 
اداره  »برای  است:  آمده  اساسی  قانون   ۱۴۱
امور شهری، شاروالی تشکیل می شود. شاروال 
انتخابات  از طریق  شاروالی  مجالس  اعضای  و 
آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود. 
امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم 
می گردند.« بر اساس گزارش ها آخرین باری که 
است، سال  برگزار شده  انتخابات شهرداری ها 
صالحیت  همواره  آن  از  پس  و  بوده   ۱۳۷۱
واگذار  جمهور  رییس  به  شهرداران  انتصاب 
اداره  تأسیس  بدو  از  حال،  این  با  است.  شده 
شهرداری کابل در ۱۲۹۸ خورشیدی تا کنون 
رای  و  انتخابات  اساس  بر  شهردار  چهار  تنها 
بسا  این بست گزینش شده اند. در  به  مردمی 
شهردار  بدون  مدت ها  کابل  شهرداری  موارد 
استعفای  از  بوده است. در آخرین مورد، پس 
 ۱۳۹۳ جدی  اول  در  نواندیش،  محمدیونس 
سوی  از   ۱۳۹۷ دلو   ۱۷ تا  شهرداری  این 
سرپرستان اداره شده است. شهرداران در حالی 
اشغال  را  شهرداری  کرسی  انتصابی  گونه  به 
قانون   ۱۴۱ ماده  بین  تناقضی  که  می کنند 
توشیح  شاروالی  قانون  ششم  ماده  و  اساسی 
سال ۱۳۷۹ وجود دارد. با آن که قانون اساسی 
بر اصل انتخابی بودن شهرداران تأکید دارد، اما 
قانون شاروالی های توشیح سال ۱۳۷۹ اشغال 
باید  دانسته که شهردار  انتصابی  را  بست  این 
شود.  انتصاب  جمهور  رییس  حکم  اساس  بر 
می گویند  کابل  شهرداری  مسووالن  هرچند 
که سال گذشته قانون جدید شهرداری توشیح 
شده است و آنان از قانون سال ۱۳۷۹ پیروی 
نمی کنند، اما موضوع انتخاب شهردار هنوز هم 

الینحل باقی مانده است. 
تاریخ شهرداری کابل 

در  پیش  سال  صد  کابل  شهرداری  اداره 
 ۱۲۹۸ سال  در  خان  امان اهلل  پادشاهی  زمان 
ایجاد  امور شهری  اداره  منظور  به  خورشیدی 
»مدیریت  نام  زیر  نخست  در  اداره  این  شد. 
بلدیه« روی کار آمد و سپس به ریاست بلدیه 
از ریاست بلدیه  و در سال ۱۳۲۰ خورشیدی 
منابع  براساس  یافت.  نام  تغییر  به »شاروالی« 
بلدیه  مدیر  عنوان  به  خان  امیرالدین  مکتوب 
و محمد یونس خان به عنوان رییس این اداره 
به  فرهاد  غالم محمد  از  اما  کرده اند؛  خدمت 
عنوان نخستین شهردار انتخابی کابل نام برده 
اداره  اطالعات  بر اساس  هم چنان  است.  شده 
شهرداری کابل، عبداللطیف نورزاد، فضل کریم 
ایماق، مولوی عارف اهلل عارف، مال عبدالمجید 
احمداهلل  مال  سعید،  سعدالدین  مال  آخوند، 
امان،   روح اهلل  جگدلک،  محمد انور  نعمانی، 
اندیش،  نو  محمد یونس  صاحبی،  میر االحد 
عبداهلل  اکرمی،  محمد اسلم  واحد،  عبداالحد 
حبیب زی و احمد ذکی سرفراز از کسانی اند که 
تا کنون به عنوان شهردار و یا سرپرست این 

اداره ایفای وظیفه کرده اند.

فهیم امین

با آن که قانون اساسی کشور،  روی کار آمدن شهرداران را مشروط به برگزاری انتخابات و 
کسب رای مردم  دانسته، اما برخالف آن شهرداران کشور در حال حاضر از سوی رییس 
و  بوده  اساسی  قانون  خالف  هرچند  کشور  شهرداران  انتصاب  می شوند.  انتصاب  جمهور 
همواره از سوی نماینده گان مردم در مجلس و نهادهای مسوول با انتقاد همراه بوده، اما 
در هجده سال گذشته هیچ گاهی بست شهرداری کابل از طریق انتخابات سرتاسری اشغال 
نشده است. این در حالی است که در ماده 1۴1 قانون اساسی آمده است: »برای اداره 
امور شهری، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی از طریق انتخابات 
قانون  توسط  شاروالی ها  به  مربوط  امور  می شود.  انتخاب  مستقیم  و  سری  عمومی،  آزاد، 
برگزار شده  انتخابات شهرداری ها  بر اساس گزارش ها آخرین باری که  تنظیم می گردند.« 
است، سال 1371 بوده و پس از آن همواره صالحیت انتصاب شهرداران به رییس جمهور 
واگذار شده است. با این حال، از بدو تأسیس اداره شهرداری کابل در 1298 خورشیدی 
تا کنون تنها چهار شهردار بر اساس انتخابات و رای مردمی به این بست گزینش شده اند. 
در بسا موارد شهرداری کابل مدت ها بدون شهردار بوده است. در آخرین مورد، پس از 
استعفای محمدیونس نواندیش، در اول جدی 1393 این شهرداری تا 17 دلو 1397 از 
سوی سرپرستان اداره شده است. شهرداران در حالی به گونه انتصابی کرسی شهرداری 
را اشغال می کنند که تناقضی بین ماده 1۴1 قانون اساسی و ماده ششم قانون شاروالی 
توشیح سال 1379 وجود دارد. با آن که قانون اساسی بر اصل انتخابی بودن شهرداران 
تأکید دارد، اما قانون شاروالی های توشیح سال 1379 اشغال این بست را انتصابی دانسته 
که شهردار باید بر اساس حکم رییس جمهور انتصاب شود. هرچند مسووالن شهرداری 
کابل می گویند که سال گذشته قانون جدید شهرداری توشیح شده است و آنان از قانون 
سال 1379 پیروی نمی کنند، اما موضوع انتخاب شهردار هنوز هم الینحل باقی مانده است. 
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Me, Nancy Pelosi

جان، من با دو طرف مالقات کردم. هر دو کاندید برنده 
است. چه کار کنم؟

ولی من آمده ام این بحران را مدیریت کنم. کمی از 
تجربه ات بگو.

یعنی هیچ امیدی نیست؟

آبرویم می رود. از واشنگتن تا اینجا آمده ام. اگر دست 
خالی برگردم آبرو نمی ماند.

درست است. می آیم. چیزی کار نداری؟

نانسی جان، بیا خانه. وقتت را ضایع نکن. به غم می مانی.

بحران افغانستان را پدر کس مدیریت نمی تواند. 
افغانستان خودش بحران است که برای خود پاسپورت و 

بیرق و سرود ملی دارد.

نع!! فقط تکت بخر و زود برگرد. دیر بمانی تو هم در حد 
یک سیاستمدار افغان سقوط می کنی.

اگر زحمت نیست یک ذره شیرک مزار هم گرفته بیا که 
یگان روز میله کنیم. بخیر بیایی.

اگر دست خالی برگردی یک روز بی آبرو هستی. اگر دست پر 
برگردی پنج سال. من یک روز کالن کاری کردم و نام کشیدم، 

پنج سال دیگر درد کشیدم. از بس میان کابل و واشنگتن 
رفت و آمد کردم چوکی های طیاره باسن مرا ماما می گفتند.

ضمیمه طنز روزنامه

محترم نیروهای امنیتی، تشکر از این که شبانه 
احوال ما را می گیرید. لطفاً باز هم بیایید ولی 
خواهشاً برای آمدن تان یک دلیل خوب پیدا 

کنید. ما بخاری نیستیم که شما برای گرم شدن 
نزد ما می آیید.

بااحترام         
دستگاه بایومتریک

موسی ظفر

جنوب  در  بزرگی  نسبتاً  قریه  دور  گذشته های  در 
شهر بلخ واقع بود که باشنده گان آن جا به دروغ گفتن 
مشهور بودند. در قریه صادق آباد حرف راست به ندرت 
گفته می شد و کسی که راست می گفت توسط اقارب 
و نزدیکانش به شدت توبیخ می شد. عیب کار در این جا 
بود که مردم صادق آباد اعتبار خود را نزد مردمان دیگر 
از دست داده بودند، اما ُحسن کار نیز همین بود. در 
و هر کس  نداشت  اعتماد  بر کسی  صادق آباد کسی 
منافع خود را تا آخرین حد ممکن دنبال می کرد. مثاًل 
اگر دکاندار می گفت این شیر تازه است و خیلی قیماق 
تا مطمئن  از آن را می چشید  دارد، خریدار مقداری 
صادق آباد  خالصه  می گوید.  راست  دکاندار  که  شود 
نبود، قریه سخنگویان بود.  بی اعتباری بود. دروغ گویی 

بود.

خیلی  مالی  یک  که  بود  مسجدی  صادق آباد  در 
نصیحت  و  وعظ  را  مردم  روز  هر  داشت.  زبردست 
می کرد و از عذاب قبر و قیامت می ترساند. در تمام 
هفته پنج نفر بیش تر زیر منبر مال نمی رفت. آن پنج 
نفر هم به این باور بودند که مال دروغ می گوید و عذاب 
قبر و قیامت ساخته ذهن مال است. تقریباً همان طور 
هم بود. مال در تعریف عذاب قبر آن قدر غلو می کرد که 
االغ هم می فهمید دروغ می گوید. می گفت، آدم بدکار 
افعی می آیند،  تا مار  که بمیرد شب در قبرش هزار 
گوشتش را می خورند و استخوان هایش را با آتشی که 
از دهان شان بیرون می شود می سوزانند. می گفت، اگر 
شب ها انگشت خود را محکم در گوش های خود فرو 
کنیم، ُگر گُر آتشی که مرده ها را می سوزاند می شنویم. 
این که  تا  گفت  و  گفت  و  گفت  را  چیزها  این  مال 
خودش مرد. شب اولی که مال را در قبر نهادند مردم 
انگشت شان را در گوش شان فرو بردند و واقعاً صدای 
ایمان  او  به حرف های  زیادی  عده  شنیدند.  را  آتش 
او را در گذشته پشت  این که فرمایشات  از  آوردند و 

گوش انداخته بودند توبه کردند.

از  پس 
مال،  مرگ 
ن  ا یش سفید ر
جمع  صادق آباد 
تصمیم  و  شدند 
مالی  تا  گرفتند 
تازه استخدام کنند 
صدق  از  بار  این  و 
حرف هایش  به  دل 
در  تا  دهند  گوش 
یکی  نسوزند.  آتش 
مال  قریه  اهالی  از 
کرد  پیدا  را  نعیم 
آورد.  قریه  به  و 
تا  ریش سفیدان 
مال نعیم را دیدند 
زار زار گریستند و 
درخواست  ازش 
در  که  کردند 
مالی  صادق آباد 
مال  شود.  مسجد 
شوق  با  نعیم 
وظیفه  تمام 
مالیی  خطیر 
را  صادق آباد  در 

متقبل شد و از روز جمعه کارش را دستالف کرد.

مال نعیم در خطبه نماز جمعه، که تقریباً تمام اهالی 
آمده ام  بودند، گفت، »من  قریه در آن شرکت کرده 
را یک  قریه  و  برچینم  قریه  این  از  را  تا رخت دروغ 
و  فساد  گلیم  تا  آمده ام  من  بسازم.  واقعی  صادق آباد 
ظلم و ستم را برچینم و شما را به راه راست هدایت 
کنم.« اصطالح فساد و ظلم و ستم برای مردم تازه گی 
داشتند. مردم قباًل دروغ می گفتند ولی فساد و ظلم و 
ستم در صادق آباد در حدی نبود که بیخی گلیم داشته 
باشد و نیاز باشد تا یکی آن گلیم را برچیند. هر چه 
بود، مردم روی حرف مال نعیم حرف نزدند و گذاشتند 

تا وی وعظش را بکند.

هنوز چند روزی نگذشته بود که رحمان، پسر زرگر 
احوال آورد که مال نعیم یک آدم فریبکار و دغل است 
و تا حال از چندین قریه رانده شده. مال نعیم تا این 
را شنید ریش سفیدان را جمع کرد و گفت که دیشب 
هنگامی که در مسجد مشغول نماز شب بوده فرشته ای 
را دیده که از با بال شکسته در وسط صحن مسجد 
می گریسته. مال گفت که بال آن فرشته را رحمان پسر 
زرگر شکسته بود چون به مومنی تهمت بسته است. 
مردم رحمان را آوردند و خوب یک چوب کاری کردند 

که دیگر به مومن تهمت نبندد.

با توبیخ رحمان راه شکایت از مال نعیم بسته شد. 
بزند  نداشت علیه مال حرفی  دیگر هیچ کس جرات 
و بال فرشته را بشکند. مال نعیم طبق معمول به امور 
مالیی اش رسیده گی می کرد. جماعت برگزار می کرد، 
مرده ها را تدفین می کرد، در گوش کودک نوتولد اذان 
را در مسجد درس می داد.  بقیه کودکان  و  می گفت 
مردم صادق آباد احساس می کردند که اکنون برکتی 
در قریه آمده و حاصالت باغ و زمین هم بیش تر شده.

نعیم  مال  نزد  خواندن  درس  برای  که  کودکانی 
می رفتند به کشف تازه ای رسیدند، این که اگر درس 
خود را یاد نگیرند بال فرشته می شکند و آن گاه الزم 
می شود تا مال نعیم بال فرشته را به روش خود ترمیم 
کند. این ترمیم ساده نبود. باید در خفا انجام می شد 
و یک مقدار بی آبرویی داشت. مال نعیم پس از آن که 
بال فرشته را ترمیم می کرد به کودک توصیه می کرد تا 
قصه شکستن و ترمیم را به هیچ کسی نگوید و اال بال 
فرشته دوباره می شکند. مدتی این گونه سپری شد. 
مال نعیم روزی بال یکی از فرشته ها را ترمیم می کرد 
که وسیله ترمیم از دستش خطا خورد و بال فرشته 
را بدرقم شکست. قبل از آن که خبر در قریه بپیچد، 
مال پول هایی را که در کنجی پنهان کرده بود برداشت 
و با سرعت باد محل را ترک کرد. آن چه از مال نعیم 
کتاب  چند  گرم،  بستر  یک  ماند  باقی  صادق آباد  در 
تاکید  کهنه، چند بال شکسته و یک عالم توصیه و 
بر راست گویی و پاکی بود. فساد و ظلم و ستم را با 

خودش برده بود.

ضمیمه طنز روزنامه

شبت خوش باد من رفتم

ضمیمه طنز روزنامهضمیمه طنز روزنامه

 داستان 
مال نعیم
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طالی سرخ
در تالطم بازار پر نوسان 

حداکثری  فشار  با  طالبان 
بر ساکنان ولسوالی جوند 
بادغیس زنده گی  والیت 
را بر مردم این ولسوالی 
این  کرده اند.  »تاریک« 
تمام  اکنون  همین  گروه 
منتهی  مواصالتی  راه های 
به مرکز بازار ولسوالی جوند را ماین گذاری کرده 
و به هیچ وسیله ی نقلیه ای اجازه ی تردد به مرکز 
بازار ولسوالی را نمی دهد. نرخ مواد غذایی، مواد 
سوختی و حتا دوا بسیار بلند شده است و شایع 
اگر برنج برای خرید و فروش پیدا  گردیده که 
و  تریاک  نرخ  با  »برابر  کیلو،  هر  قیمت  شود، 
چرس« است. تهدیدهای طالبان بر جوند، سبب 
شده که دفتر والی بادغیس جلسه ی اضطراری 
برگزار کند و فیصله شده که به زودترین فرصت 
غذایی  مواد  مردم  به  هوا  طریق  از  ممکن، 

فرستاده شود. 
از ولسوالی جوند والیت بادغیس خبر می رسد 
که طالبان بر شدت محاصره ی اقتصادی بر مردم 
افزوده و به کسی اجازه ی انتقال مواد غذایی به 

بازار ولسوالی را نمی دهند. 
مردم محل می گویند که مواد غذایی در مرکز 
ولسوالی جوند والیت بادغیس تقریباً تمام شده 
وجود  بیماران  درمان  برای  دارویی  ذخیره ی  و 

ندارد.
جنیداهلل اشکانی مسوول شبکه ی نهادهای مدنی 
این  که  می گوید  روزنامه ی ۸صبح  به  بادغیس 
تمام عیار  درگیری  صحنه ی  هم چنان  ولسوالی 
که  می افزاید  وی  است.  شده  طالبان  و  دولت 
طالبان با استفاده از هر ابزار ممکن بر مردم فشار 
می آورند و گاهی دولت در برابر فشار طالبان بر 
مردم، با اعمال گزینه ی نظامی سعی در کاهش 

فشار دارد. 
به  از یک سال  اقتصادی طالبان  تحریم  سایه ی 
این طرف بر مردم ولسوالی جوند سنگین شده 
است اما در روزهای اخیر، ساکنان بازار ولسوالی 

توان مبارزه با تحریم را از کف داده اند.

هشدار شورای والیتی بادغیس
محمدناصر نظری، عضو شورای والیتی بادغیس 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در 
طالبان با پیاده کردن طرحی، برنامه ریخته اند 
مرکز  اقتصادی  تحریم  و  مردم  بر  فشار  با  که 
ولسوالی جوند، آنان را به زانو در آورده و توان 
ایستاده گی نیروهای امنیتی را در برابر خود به 

صفر کاهش دهند.
بازار  آقای نظری می افزاید که طالبان به مردم 
انتقال  اجازه ی  که  داده اند  اخطار  بار  چندین 
هیچ نوع مواد غذایی، سوختی و حتا دارو را به 
ولسوالی ندارند. او تاکید می کند که طالبان از 
ولسوالی  بازار  مرکز  اطراف  روستاهای  ساکنان 
طالبان  سفید  پرچم  که  خواسته اند  جوند 
فراز  بر  گروه  این  با  هم سویی  نشانه ی  به  را 

خانه های شان بیاویزند. 
روز  چند  که  می کند  تصریح  هم چنان  نظری 
قبل طالبان از ساکنان مرکز بازار ولسوالی جوند 
خواسته بودند که در زودترین فرصت ممکن بازار 
را تخلیه کرده و خانه های شان را رها کنند در 
غیر آن تحریم اقتصادی طالبان شدت می یابد. 

آقای نظری اداره ی محلی بادغیس را به کم کاری 
و کم توانی متهم می کند و می گوید که مدیریت 
ضعیف در رهبری اداره ی محلی سبب شده که 
کنترل  زیر  ولسوالی  این  از  زیادی  بخش های 
اقتصادی  محاصره ی  حلقه ی  و  برود  طالبان 

طالبان بر مرکز بازار ولسوالی تنگ تر شود.
این عضو شورای والیتی بادغیس هشدار می دهد 

بازار  در  بلند  قیمت  دلیل  به 
نسبتاً  استفاده ی  و  جهانی 
سرخ«  »طالی  را  نامش  زیاد 
گذاشته اند. گیاهی که از چند 
به  هرات  در  سو  این  به  سال 
و  می شود  کاشت  فراوان  پیمانه 
خوبی  سود  تاجران  و  کشاورزان 

از آن کسب کرده اند. 
و  زنده جان  غوریان،  گذره،  انجیل،  ولسوالی های  در 
کشت  زیر  زمین  هکتار  صدها  هرات  پشتون زرغون 
زعفران است. همین مورد سبب شده بسیاری ها هرات 

را شهر زعفران بنامند و این گیاه با هرات گره بخورد. 
با وجود تالش  حکومت و شرکت های تجارتی فعال در 
وجود  بخش  این  در  مشکالتی  هنوز  زعفران  حوزه ی 
دارد. به گونه مثال زعفران به شکل حجمی )فله ای( به 
هند صادر می شود و از آن جا پس از بسته بندی به نام 

زعفران هندی، راهی بازار جهانی می شود. 
پروسس  و  برداشت  کاشت،  بسته بندی،  در  مشکالتی 
معیاری نیز وجود دارد و به نظر می رسد راه درازی برای 
بدل شدن افغانستان به صادرکننده اول زعفران جهان 

پیش رو است. 
با این وجود مسووالن ریاست زراعت هرات می گویند 
پیش بینی می شود امسال در فصل برداشت زعفران که 
تا چند روز دیگر آغاز می شود، بیش تر از ۱۷ تن زعفران 
برداشت شود. دو تن زیادتر از ۱۵ تنی که سال گذشته 

برداشت شد. 

می خواهیم بزرگ ترین صادرکننده جهان شویم 
زعفران از گیاهان دارویی است که در جریان سال های 
قابل  رشد  هرات  در  آن  برداشت  و  کاشت  پسین 
مالحظه ای داشته است. آمار ریاست زراعت هرات نشان 
می دهد در این والیت شش تا هفت هزار هکتار زمین 

زیر کشت زعفران است. 
برداشت زعفران هم سال به سال افزایش پیدا می کند. 
در  زعفران  تن   ۱،۵ برداشت  فصل  در  گذشته  سال 
هرات برداشت شد. امسال پیش بینی شده برداشت این 

محصول از مرز ۱۷ تن هم عبور کند. 
به  هرات  زراعت  ریاست  معاون  احمدی،  بشیراحمد 
روزنامه ی ۸صبح می گوید حکومت، طی سال های اخیر 

کشاورزان را به کاشت زعفران تشویق کرده است.
هوای  و  آب  و  خاک  اقلیم،  احمدی  آقای  گفته ی  به 
هرات برای کاشت این گیاه مناسب است و از همین رو 
سرمایه گذاری های بزرگی در این بخش صورت گرفته 

است. 
بیش ترین میزان زعفران در ولسوالی های انجیل، گذره، 
غوریان، زنده جان و پشتون زرغون هرات کاشت می شود. 
در  افغانستان  گرفته،  پیش بینی های صورت  اساس  بر 
زعفران  بزرگ ترین صادرکننده  آینده  تا ۱۵ سال   ۱۰

در جهان خواهد شد.
شدیدی  کاهش  زعفران  بهای  گذشته  سال  هرچند 
داشت و تا هر کیلوگرام ۴۰ هزار افغانی رسید، اما امسال 
بهای این گیاه نسبت به سال قبل افزایش داشته و تا هر 

کیلو ۸۰ هزار افغانی هم در بازار معامله می شود. 

راه دشوار رقابت با کشورهای تولیدکننده
از  پشتی بانی  برای  افغانستان  وجود تالش حکومت  با 

سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه 

ولسوالی  مشکل  برای حل  حاال  همین  اگر  که 
جوند طرحی پیاده نشود، با فرا رسیدن زمستان 
باران، حتا نیروهای هوایی هم  و ریزش برف و 
توان کمک رسانی به مردم را ندارند و ولسوالی به 

آسانی به دست طالبان سقوط می کند. 
ولسوالی  دورترین  نسبتاً  و  بزرگ ترین  جوند 
 ۵۰۰ دست کم  و  می رود  حساب  به  بادغیس 

خانواده در مرکز بازار آن زنده گی می کنند.

نشست اضطراری دفتر والی بادغیس
در  بادغیس  والی  سخنگوی  برهانی،  نجم الدین 
اشاره  مواردی  به  روزنامه ی ۸صبح  با  گفت وگو 
مدنی  فعاالن  و  والیتی  شورای  که  می کند 

بادغیس از آن پرده برنداشته اند. 
آقای برهانی می گوید که تمام راه های مواصالتی 
را  بادغیس  والیت  جوند  ولسوالی  به  منتهی 
طالبان ماین گذاری کرده و مانع رفت وآمد مردم 

به ولسوالی شده اند. 
او می پذیرد که همین اکنون مردم با کمبود مواد 
غذایی و دارویی در مرکز ولسوالی جوند والیت 
بادغیس دچار شده اند اما می گوید که جلسه ی 
اضطراری دفتر والی بادغیس رای داده که به هر 
از طریق هوا  نحو ممکن مواد غذایی و دارویی 

برای مردم فرستاده شود.
سخنگوی والی بادغیس تاکید می کند که بنا بر 
دور بودن ولسوالی، امکان پاک سازی مسیرهای 
میسر  اکنون  همین  جوند  ولسوالی  به  منتهی 
نیست و این برنامه زمان بیش تری برای اجرایی 

شدن نیاز دارد.
خالف  را  جوند  ولسوالی  اقتصادی  تحریم  وی 
قوانین حقوق بشری دانسته و تصریح می کند که 
اداره ی محلی در پاسخ به این عمل طالبان، به 
دنبال حل مشکل با استفاده از پادرمیانی بزرگان 
منطقه است و فعاًل استفاده از گزینه ی نظامی 

روی کار میز دفتر والی این والیت قرار ندارد.
دشواری آفرینی طالبان برای باشنده گان ولسوالی 
در  بلکه  نمی شود  امسال  به  مربوط  تنها  جوند 
نیروهای  بین  ولسوالی  این  مختلف  زمان های 

دولتی و طالبان دست به دست شده است. 
این ولسوالی که ۱۴۰  ارتباطی  هم چنان مسیر 
کیلومتر از شهر قلعه ی نو، مرکز والیت بادغیس 
فاصله دارد، از ۱۲ سال بدین سو با مرکز بسته 
است و نیروهای نظامی کم تر توان عبور و مرور 
از تنها مسیر منتهی به مرکز ولسوالی جوند را 

دارند.

انگیزه  طالبان چیست؟
ولسوالی جوند یک راه مواصالتی عمومی دارد که 
قلعه نو مرکز این والیت را با مرکز بازار ولسوالی 
و  غور  والیت  با  ولسوالی  این  می دهد.  پیوند 
ولسوالی های قادس و باالمرغاب والیت بادغیس 

مرز مشترک دارد.
و  است  زیادی  کوهستانی  مناطق  دارای  جوند 
به  بادغیس  والیت  استراتژیک  بخش های  جزو 
حساب می رود. طالبان با تالش برای تصرف این 
ولسوالی، سعی در کسب موضع باالتر نسبت به 
دولت دارند تا بتوانند به والیت های فاریاب و غور 

نیز شرف یابند.
مرکز ولسوالی جوند در میان دره   واقع است و 
راه هایی  اصلی،  راه های  بستن  بر  عالوه  طالبان 
را که حتا حیوانات به سختی از آن می گذرند، 

تخریب کرده اند. 
طالبان به جز مرکز جوند، در بیش تر بخش های 
شبکه های  حتا  و  دارند  تسلط  ولسوالی  این 
به قطع  را مجبور  مخابراتی خصوصی و دولتی 
بیرون  با  مردم  رابطه ی  و  کرده اند  خدمات 

ولسوالی قطع شده است.

این  در  زیادی  مشکالت  زعفران،  تاجران  و  کشاورزان 
حوزه وجود دارد. چنان که به نظر می رسد مسیر رقابت 
زعفران  تولیدکننده ی  کشورهای  با  افغان  کشاورزان 

هموار نیست. 
آنان  مشکالت  می دهند  هشدار  زعفران کاران  برخی 
زیاد است که گاهی فکر می کنند در عوض  به حدی 
زعفران مانند گذشته تریاک کشت کنند. با رایج شدن 
کاشت زعفران در هرات و بهای خوب آن در بازار جهانی 
بسیاری از کشاورزان از کاشت تریاک به کاشت زعفران 

روی آوردند.
محمدابراهیم عادل، از تولید کننده گان زعفران در هرات 
نوسان های  می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در 
وارد  کشاورزان  به  بزرگی  ضرر  بازار،  در  همیشه گی 
کرده و بهای این گیاه مانند ارزهای خارجی باال و پایین 

می شود. 
به ادعای آقای عادل، بخش بزرگی از زعفران افغانستان 
به صورت حجمی )فله ای( به هند صادر و از آن جا پس 
از بسته بندی معیاری به نام محصول  آن کشور راهی 

بازار جهانی می شود. 
از دید زعفران کاران، برداشت غیر معیاری، نبود مراکز 
و  نامناسب  بسته بندی  سردخانه ها،  نبود  نگه داری، 
عمده ترین مشکالت  دنیا  روز  فناوری های  با  ناآشنایی 

سد راه بازار زعفران در هرات است. 
کند  تالش  باید  حکومت  زعفران،  تاجران  باور  به 
و  بازار جهانی معرفی شود  افغانستان در  برند زعفران 
کشورهای اصلی مصرف کننده، زعفران بسته بندی شده 

را از افغانستان وارد کنند. 
عربی  کشورهای  به  افغانستان  زعفران  همه  این  با 
حوزه ی خلیج، هند، چین، ترکیه، روسیه، امریکا، کانادا، 

و کشورهای اروپایی صادر می شود. 

چای زعفران نوشیدنی محبوب 
در یکی از رستوانت های پر رفت وآمد برای پرس وجو در 
مورد چای زعفران رفتم و با بسم اهلل حیدری، مسوول 
گارسون های رستورانت در این مورد هم صحبت شدم. 
عصرها  بیش تر  رستورانت  مشتریان  می گوید  حیدری 
برای استراحت به این جا می آیند و برای رفع خسته گی 

چای زعفران سفارش می دهند. 
هم  خارجی  مشتریان  هراتی،  مشتری های  کنار  در 
عالقه مند چای زعفران اند. مشتریان از کشورهای امریکا، 
از خواص گیاه زعفران معلومات  ایران که  انگلستان و 

دارند چای زعفران می نوشند. 
رستورانت  چای خانه ی  مسوول  احمدی،  نوراحمد 
می گوید روش خاصی برای تهیه ی چای زعفران وجود 
که  است  طوری  زعفران  چای  تهیه ی  شیوه ی  ندارد. 
زعفران خالص و مرغوب با آب جوش یک جا شده و پس 

از چند دقیقه آماده می شود. 
آقای احمدی تاکید می کند او در بخش چای خانه انواع 
برخی  و  نعناع  سیاه،  سبز،  مانند چای  چای  گوناگون 
نوشیدنی های دیگر تهیه می کند، ولی نوشیدنی محبوب 

مشتریان، چای زعفران است. 
تا چند روز دیگر فصل برداشت گیاه زعفران در هرات 
آغاز می شود و زعفران کاران چشم انتظار برداشت طالی 
سرخ از زمین های شان هستند. با همه ی مشکالت، تالش 
برای بدل شدن افغانستان به بزرگ ترین صادرکننده ی 

زعفران جهان ادامه دارد.
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خانم ها و آقایان،
مانند بسیاری از منازعه های اجتماعی و سیاسی، منازعه ي جاری 
در افغانستان هم در پهلوی مشترک ها، با دیگر منازعات، دارای 

ویژه گی های منحصر به فرد خودش است.
از سال های ۲۰۰۸ بدین سو، کشور های غربی ای که نیروی نظامی 
در افغانستان داشتند، به خصوص بریتانیا و برخی از حلقه ها در 
ایاالت متحده امریکا، اصطالح شورش گری را برای تعریف و تعبیر 
به  از آن سال ها  این اصطالح  ابداع کردند.  افغانستان  منازعه ا ي 
بعد در ادبیات سیاسی کشورهایی که به نام متحد افغانستان یاد 

می شوند، جای افتاد.
دو رویکرد در این باره در میان سیاست گران کشور ما نیز وجود 
داشت. برخی این اصطالح را به زودی پذیرفتند. چرا که از منظر 
آنان علت اصلی منازعه افغانستان موجودیت دولت داری بد و فساد 
در کشور ما بود و این یگانه و دست کم مهمترین علت بود. اما 
برخی دیگر که منازعه افغانستان را چند علتی  و علت عمده ی 
آن را هم مداخله های خارجی تلقی می کردند، در برابر بکار برد 
افغانستان مقاومت  تعبیر جنگ  در  و  تفسیر  برای  این اصطالح 
تعبیر  این  از  استفاده  که  بودم  کسانی  جمله  از  من  می کردند. 
افغانستان درست نمی دانستم. جنبش  برای جنگ جاری در  را 
طالبان به باور من نمایندگان یک جنبش دهقانی و یا شورش گران 
ضد فساد نبودند و نیستند. فساد یکی از علت های مهم است و نه 
علت اصلی جنگ. در پناه واژه عوام پسند شورش گری بدون شک 
که نیت ویژه ای نهفته بود. گفتمان شورش گری در ادبیات سیاسی 
رسمی و رسانه ای افغانستان و بین المللی به فراوانی مورد استفاده 
عصیان  طالبان  جنبش  که  پندار  این  شیوع  به  و  گرفت.  قرار 

توده های ناراضی و ضد اشغال است، دامن زد.
واقعیت این بود که این تعبیر از منظر مطالعات علمی منازعات نه 
آن زمان مصداق داشت و نه هم امروز مصداق دارد. علت اصلی  
منازعه خونین جاری در کشور ما، مخالفت با حضور قوای خارجی 
و یا آن طوری که ادعا می شود، مبارزه با اشغال نیست. این جنگ 
جهاد هم نیست، از تعبیر و تفسیر جهاد برای روپوش گذاشتن 
و  ارتجاع  نوع  بدترین  حاکم ساختن  و  گسترده  قتل عام  یک  به 

خرد خفتگی و دموکراسی ستیزی استفاده می شود. 

جنگ پاکستان و طالبان سال ها پیش از آن که حتا یک سرباز ناتو 
و ایاالت متحده در کشور ما حضور داشته باشد، علیه افغانستان 
ادامه یک  بهانه ای  افغانستان  قوای خارجی در  آغاز شد. حضور 
جنگ خونین است و این بهانه به جنگ جویان انگیزه ای مبارزاتی 
تحریک  را  آن ها  جهاد گرایی  و  بیگانه ستیزی  حس  و  می دهد 
بافتمان جنگی از دین استفاده  می کند؛ به سخن دیگر در این 

ابزاری می شود.

در این هجده سال استراتژی ایاالت متحده امریکا در افغانستان 
متمرکز است بر همکاری و هم یاری با پاکستان. ایاالت متحده 
با  بلکه  نکرد  مبارزه  ها  پناه گاه  و  برخاستگاه  با   تنها  نه  امریکا 
حمایت های سخاوت مندانه مالی از پاکستان، موجب تقویت این 

کشور گردید.
در این جنگ، مردم افغانستان و نیرو های دفاعی ما تالش می کنند 
تا از قانون اساسی، استقالل و تمامیت ارضی کشور ما دفاع کنند 
و این کار را در شرایطی انجام می دهند که نخبگان سیاسی ما 
چیزی از این قانون اساسی برجای نگذاشته اند. آن قدر ارزش های 
جمهوری و قانون مداری را دولت مردان ما ویران کرده  اند که از این 

ارزش ها بجز کالبدی میان تهی چیز دیگری نمانده است.
آن قدر مردم ملکی افغانستان در درون کشور خودشان بمباران 
این  دفاعی  اهداف  بر  بسیاری  بالخره  و کشته شدند که  شدند 
که  مبتال شدند  توهم  این  به  برخی ها  حتا  کردند.  جنگ شک 
از  با زیر مجموعه ای  این جنگ یک توطئه ای کالن است  کلیت 

توطیه های کوچک.
در این جنگ، ایاالت متحده نیز گیر مانده است و تنها توجیهی 
که برای ادامه آن داشت، ادعای مبارزه با تروریسم بود. این شعار 
نیز با ارتقای رهبران و تیوریسن های طالبان به شریک و همکار 
در فرایند گفت وگو های صلح و حضور آن ها در محافل بین المللی 

بی معنا شده است.
افغانستان شاید تنها در معماری استراتژیک امنیتی جهانی امروز 
اهمیت  دارای  چین  مردم  جمهوری  با  رقابت  در  ایاالت متحده 
استراتژیک باشد. کشور همسایه ما پاکستان هم هنوز در پی عمق 
استراتژیک است. و دسته های تروریستی مانند القاعده و داعش و 
یا گروه هایی که به نام داعش مسما شده اند و در واقعیت با داعش 
شرق میانه کمتر رابطه دارند، این گروه ها در پی پیش برد به ظاهر 
مافیای مواد  مخدر و صاحبان  سیاست جهادی شان می باشند. 
اقتصاد نا مشروع شاخه ای دیگری است که در این جنگ شریک 
بوده و در پی کسب سود و اندوختن ثروت در یک اقتصاد جنگی 
اهداف  افغانستان،  ملی  منافع  منظر  از  این ها،  اهداف  می باشند. 
مشروع نیستند و جنگ بخاطر تحقق چنین اهدافی نیز نامشروع 

است؛ جنگی کثیف است.
این جنگ، در عین زمان یک جنگ استخباراتی و نیابتی است. 
جمهوری  با  متحده  ایاالت  روسیه،  فدراسیون  با  متحده  ایاالت 
ایران،  با  متحده  ایاالت  ایران،  با  عربستان سعودی  مردم چین، 
پاکستان با هند، همه باهم به نحوی در این جا در گیر اند. و ما 

مردم افغانستان قربانیان این تالش های نیابتی استیم.
استیم و  استیم، درگیر جنگ دیگران  ما در گیر  بدین گونه که 

امکان پیروزی نظامی در این جنگ ممکن نیست. به دلیل عوامل 
زیاد موثر در این جنگ، تداوم جنگ جاری و تداوم خشونت به  
نوعی ادامه می یابند که ما مردم افغانستان در آن به مثابه عامل 
تعیین کننده کمتر نقش داریم؛ مثل این که این جنگ خودگردان 
این  پس آمد  در  باشد؛  شده  تبدیل  زندگی  شیوه ای  به  و  شده 
از  بیشتر  روز  هر  که  است  ما  جامعه  گستره ی  خشونت فراگیر، 
پیش از ارزش های اخالقی انسان دوستانه و صلح طلبانه، از اخالق 
و  کشتار  از  پس  همه  ما  و  می شود.  تهی  سیاسی  و  اجتماعی 
قتل عام کودکان، زنان و افراد ملکی به زندگی روزمره بر می گردیم، 

بدون آن که بدانیم چرا چنین می شود.
این جنگ تا کنون بجز از کشتار حاصلی نداشته است. حیف است 
که جوانان ما دسته دسته هر روز به خاک خون می افتند و آن هم 
در شرایطی که نخبگان سیاسی بر سر تداوم یک قدرت سیاسی 
غیردموکراتیک، نژادپرستانه و قانون ستیزانه به کمک دستگاه های 

جعل نظام مند بر سر ارزش ستیزی با هم رقابت می کنند.

بنیامین فرنس سخن زیبای دارد بدین مضمون: »اگر جنگ ها 
پایان می یافتند، ما می توانستیم دنیا را دگر گون کنیم. انسان هایی 
که بدون جنگ می توانستند به یک زندگی شرافت مند بپردازند، 
در جنگ به جنایت کاران مسخ می شوند. جنگ همه جنایت کاران 

را متحد می سازد.« 

خانم ها و آقایان
با اندوه که من نمی توانم با وجود آرزوی خودم در باره یک صلح 
دموکراتیک و عادالنه سخن بگویم. چنین صلحی، صلح آرمانی 
است و در شرایطی ممکن می بود که رهبری مردم ما و کشور های 
متحد ما دارای آرمان های عادالنه می بودند و ما می توانستیم مردم 
آرمان های عدالت طلبانه بسیج کنیم. مردم  برای تحقق  را  خود 
افغانستان در آغاز در آرزوی رسیدن به یک صلح عادالنه بودند 
و در این راه قربانی دادند اما حکومت داری بد و جنگ بی معنا 
و بی هوده ای کشور های غربی و مبارزات برخاسته از رقابت های 
منطقه ای این جنگ را از محتوای عادالنه آن، البته اگر جنگ ها 

محتوای عادالنه داشته باشند، تهی کردند.
اشرافیت برخاسته از روزگار جنگ، از باور و حس میهن پرستی 
تهی است. آخرین کسانی که هنوز با شجاعت و قهرمانی در راه 
دفاع از خاک و میهن جان بازی می کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور ما اند. با این همه فداکاری و جان بازی مردم افغانستان از 
زمین گیر شده  ما همه  و  زمین گیر شده اند  و  اند  جنگ خسته 
ایم. اکثریت مردم عادی از جنگ، از انتخابات های پر از جعل، از 
فساد، از رشوه و سیاسیونی که همه روزه به مردم دروغ می گویند، 

بیزار اند.
به کشور خود صلح  و  تعطیل کنیم  باید  را  انسانی  این مسلخ   
بیاوریم. این رودبار خون را باید توقف داد. باید به این جنگ پایان 
داد و جامعه را دست کم به روال عادی برگرداند. این کار ممکن 
نیست مگر این که ما مردم افغانستان بر سر روش های  رسیدن به 

صلح و محتوای صلح توافق کنیم.
سخن  به  شک،  بدون  عدالت  و  دموکراسی  جانب دار  انسان  هر 
یوهان  باور  از  حرکت  با  و    Mathias Jopp( یوپ  ماتیاس 
و  عادالنه  صلح  یک  خواهان   )Johan Galtung( گالتونگ 
مثبت است و آرزو دارد تا بتواند به خشونت های ساختاری پایان 

بدهد. هر انسان عدالت طلب می خواهد و باید در کنار پایان دادن 
به خشونت سازماندهی شده ی نظامی به تحقق عدالت در قلمرو 
به  من  باشد.  داشته  توجه  نیز  جهانی  مقیاس  در  و  کشور  یک 
گونه آرمانی به چنین صلحی باور دارم و در راستای تحقق آن 
نیز از منظر آرمانی مبارزه کرده ام و این مبارزه هم چنان ادامه 

خواهد یافت.
اما واقعیت دردناک در کشور ما طور دیگری است. ما ناگزیریم 
است،  OECD معروف شده  به صلح  را که  منفی  همان صلح 
نبودن  به معنای  این صلح  بر قرار کنیم.  نخست در کشور خود 
خشونت مسلحانه است. به سخن دیگر غیابت جنگ مسلحانه و 
خشونت انتحاری برای ما افغان ها در روزگار کنونی صلح است. 
را در یک  بزرگی  برسیم، گام  این صلح حد اقلی  به  اگر  ما حتا 
جهت درست برداشته ایم. اما روندی که تا کنون بنام روند صلح 
افغانستان شهرت یافته است، خانم ها و آقایان، در واقعیت روند 
صلح میان ایاالت متحده امریکا با پاکستان و طالبان است و نه 
صلحی که مردم افغانستان در آن دخیل باشند. اگر چه نمایندگان 
صحبت  مسایلی  روی  طالبان  با  ما  که  می گویند  ایاالت متحده 
می کنیم که مربوط به ایاالت متحده می شود و مسایل مربوط به 
افغانستان را به خود افغان ها می گذاریم. اما با در نظر داشت این 
واقعیت که حضور نیروهای خارجی در کشور ما، مانند گذشته 
بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت 
نیافته است و مبتنی است بر توافق های دوجانبه میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و ایاالت متحده که مورد تایید جامعه جهانی 
خارجی  نیروهای  خروج  باره  در  توافقی  اگر  است،  گرفته  قرار 
جمهوری  میان  نخست  باید  می  گیرد  صورت  نیز  افغانستان  از 
اسالمی افغانستان و کشور های ناتو و ایاالت متحده صورت بگیرد. 
اما در این گفت وگو ها، نه جمهوری اسالمی افغانستان و نه هم 
هم پیمانان ایاالت متحده امریکا حضور دارند. این ایاالت متحده 
امریکا است که بدون حضور افغانستان و حتا کشور های متحد 

خودش با پاکستان و طالبان گفت وگو می کند.
از جانب دیگر ضمانت عدم حضور تروریست های خارجی در قلمرو 
اسالمی  جمهوری  دولت  موضوع  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
دو  راستا  این  در  طالبان  با  توافق  طالبان.  نه  و  است  افغانستان 

معنا دارد:
یکی ارتقای طالبان در عمل به قدرت سیاسی مشروع و یا پذیرش 
تداوم امارت اسالمی افغانستان در سرزمین ما و از جانب دیگر 
آن ها  جانب داران  و  امریکایی ها  که  دولتی  از  مشروعیت زدایی 
کشور  این  مشروع  دولت  مثابه  به  را  آن  افغانستان  داخل  در 

می شناسند.
برای مذاکره ای صلح  با آمادگی  باور من چند گپ در پیوند  به 

دارای اهمیت اساسی می باشند:
۱. روند صلح باید در تمام ابعاد به یک روند زیر رهبری و مالکیت 

مردم و دولت افغانستان تبدیل شود.

۲. این امر ممکن نیست مگر این که حکومت و نخبگان سیاسی 
کشور ما روی مسیری که باید از آن طریق به صلح برسیم و روی 

محتوای عمومی و بنیادی صلح به اجماع و وفاق دست بیابند.
 

بر  و مّصر بودن  تکرار  یا  و  نوع دولت زدایی در روند صلح  3. هر 
انحصار و رهبری حکومت بر روند صلح، موجب تضعیف جبهه 

صلح خواهی داخل افغانستان و تقویت جانب دیگر می شود.

۴. برخورد مسئوالنه با فرایند صلح به ویژه برای آنانی که صلح 
را بیشتر از بقای خود، و ملکیت ها و اقتدار تباری خود می دانند، 
ایجاب می کند، تا از روند صلح به مثابه روندی برای تداوم رقابت ها 
بر سر حفظ اقتدار دولت ستیز استفاده نشده بلکه با مثابه یک روند 

فراگیر ملی به آن پرداخته شود.

مبانی  به  این که  پهلوی  در  باید  صلح  مذاکره کننده  هیات   .۵
روند های صلح در جهان آشنایی داشته باشد، افغانستان شمول 
ارزش های  از  و  باشد  جمهوری خواهانه  هویت  دارای  و  بوده 

قانون مداری، عدالت و برابری دفاع کند.

6. دفاع از ارزش های جمهوری و دولت قانون مدار به مثابه برابرنهاد 
انکارناپذیر امارت استبدادی و یا جمهوریتی که در آن قانون و 
آزادی های مردم و برابری شهروندان به دلیل تعلقات زبانی و قومی 

پیوسته نقض می شود،  باید مورد دفاع قرار بگیرد.

دفاع ما از ارزش های جمهوری، دفاع از جمهوریت میان تهی که 
در آن به اراده مردم احترام نمی شود و آزادی ها نقض می شوند، 
نیست. دفاع ما از جمهوریت، دفاع از نظامی است که در آن همه 
مردم بدون تعلق های زبانی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی برابر 
اند. دفاع از جمهوریتی است که در آن حکومت کنندگان مانند 
از جمهوریتی است  اند. دفاع  قانون مسوول  برابر  شهروندان در 
از مجازات قانونی  که در آن مردم فریبی، جعل و دروغ، معافیت 
جای نداشته باشد. دفاع از جمهوریتی است که در آن به آرای 
مردم احترام گذاشته شود و همه مردم خود شان را در سیمای 

جمهوریت شان ببینند. 

تعداد  از  باشد  مرکب  نباید  و  نمی تواند  مذاکره کننده  هیات   .۷
زیادی از افرادی که زمینه مذاکره موثر را عمال از میان بردارند.

هم آهنگی  انتظام،  دارای  باید  کننده  مذاکره  هیات  اعضای   .۸
به جمهوری اسالمی  اساسی مربوط  تمام مسایل  و هم رایی در 

افغانستان باشند.

9. تعبیر و تفسیر صلح نباید به معنای گریز از وابستگی به یک ابر 
قدرت و سرسپردگی به قدرت دیگری و یا سپردن سرنوشت مردم 

ما به پاکستان باشد.

کانون  از  افغانستان  که  می کند  ایجاب  پایدار  صلح  امر   .۱۰
نیابتی  جنگ های  میدان  از  و  بزرگ  قدرت های  رقابت های 

کشور های منطقه برون شود.

۱۱. این امر میسر نمی شود مگر این که تامین و تضمین بی طرفی 
افغانستان مورد توافق نمایندگان طرف های منازعه و مورد ضمانت 
کشور های بزرگ، منطقه و سازمان ملل متحد قرار بگیرد. و این 
طرح بخشی از توافق صلح در رابطه با افغانستان و پیش از خروج 

نیروهای خارجی از کشور ما باشد.

مداخله  عدم  هم چنین  و  صلح  توافق های  شدن  اجرایی   .۱۲
کشور های منطقه در امور افغانستان باید توسط کشور های بزرگ، 
کشور های منطقه و همچنین همسایه های افغانستان تضمین شود. 

قانون،  دولت  داشتن  بدون  نمی تواند  هم  اقلی  حد  صلح   .۱3
آزادی های بشری و شهروندی  و  نظام جمهوری، رعایت حقوق 
سکوت  شود.  تبدیل  واقعیت  به  مردان  و  زنان  میان  برابری  و 
گورستان آرامش است اما صلح نیست. بر بنیاد آموزه های دینی 
در گورستان ها علی رغم آرامش ظاهری، در زیر زمین نا آرامی های 
وحشتناکی تا روز رستاخیز به وقوع می پیوندند و فقط کسی فریاد 

های گورستان ها را بازتاب نمی دهد.

در اخیر خانم ها و آقایان،
میل  که خالف  می کنم  تشکر  مرادیان  دکتور  جناب  برادرم،  از 

باطنی ام امسال هم مرا واداشت تا نظراتم را در این جا بگویم.
از ایشان و همه همکاران شان در انستیتوت مطالعات استراتژیک 

به خاطر برپایی این کنفرانس تشکر می کنم.
از  ما  شهر  والی  جناب  از  هرات،  والیت  امنیتی  مقام های  از 
مقام های محترم بلدیه، از دانشگاهیان عزیز، از هنرمندان هراتی و 
به خصوص از مردم صبور هرات به خاطر مهمان نوازی شان، تشکر 
می کنم. از مهمانانی که از کابل و بیرون از کشور تشریف آورده اند 
به خاطر این که قدم رنجه فرموده اند سپاس گزارم، قدم های شما 

روی چشم ما. 
مثبت  و  سازنده  بحث های  آرزوی  کنفرانس  این  در  شما  برای 
این  از  آمدید.  خوش  من،  زادگاه  شهر  به  هرات،  شهر  به  دارم. 
فرصت استفاده کنید، سری به مکان های تاریخی بزنید که هنوز 
صدای جرس کاروان ها از دل ویرانه های این سرزمین حسرت از 
دست رفتن تمدنی کهن سال را به گوش ها زمزمه می کند؛ اگر چه 

به سخن موالنای بلخ:
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر

 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

متن سخنرانی رنگین دادفر سپنتا 
در کنفرانس امنیتی هرات
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