
عایشه خرم نماینده جوانان افغان 
در سازمان ملل متحد شد انفجار در ننگرهار جان 

۱۰ غیرنظامی را گرفت
معاینه پرده بکارت تنها به حکم محکمه 

با صالحیت صورت گیرد

در ادامه روند تصفیه و تسلیم دهی صندوق ها و دستگاه های 
بایومتریک از دفترهای والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، ۱۶ دستگاه 
بایومتریک والیت بدخشان، سه دستگاه بایومتریک لغمان و 
سه دستگاه بایومتریک کندز به دلیل نداشتن برنامه، کارت 
حافظه و سایر مشکالت تخنیکی قرنطین شد. این در حالی 

است که ناظران نامزدان در کمیسیون...

»آدالرام« مجموعه ی دوبیتی های آصف رحمانی پارسی، 
این روزها میان کتاب خوانان و دوست داران شعر و ادب گل 
کرده و در شبکه های اجتماعی و بین مردم دست به دست 
می شود. دوبیتی هایی که با گویش هراتی سروده شده و 
در دل هراتیان جای گرفته است. آوازه ی آدالرام در این 
چند روزی که نشر آن گذشته از هرات هم فراتر رفته و 
بسیاری از هراتیان که بیرون از این شهر زنده گی می کنند 

مشتاق آن شده اند.
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هیچ نهادی حاضر به 
پاسخگویی نیست

ناکامی در روایت سازی افغانستان و صد سال سیاست خارجی
و مهار پاکستان

۲۲ دستگاه بایومتریک به دلیل 
مشکالت قرنطین شد

»آدالرام«

5

6

نماینده  عنوان  به  خرم  عایشه  کابل:  ۸صبح، 
سال  برای  متحد  ملل  سازمان  در  افغان  جوانان 

۲۰۱۹ انتخاب شده است.
مرکز اطالعات و رسانه های حکومت اعالم کرده 
است که مناظره انتخاب دومین نماینده جوانان 
دوشنبه،  روز  متحد،  ملل  سازمان  در  افغان 
اندیشه وران  مؤسسه  سوی  از  میزان،  پانزدهم 
و سفارت جرمنی در کابل، در این مرکز برگزار 

شده است.
طبق اعالم این مرکز، عایشه خرم، رشاد هامر و 
پشتنه درانی سه نامزدی بودند که به دور نهایی 
رقابت برای نماینده گی از جوانان در سازمان ملل 

متحد راه یافتند.
مرکز اطالعات و رسانه های حکومت گفته است: 
»این سه نفر هرکدام با طرح موضوعی مبنی بر 
این که خطوط قرمز گفت وگوهای صلح چیست، 
در حضور هیأت داوران سخنرانی کرده و به رقابت 

پرداختند.«
نماینده  یاماماتو،  تدامیچی  از سوی  مناظره  این 
ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، 
ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه، 
پیتر پروگل، سفیر آلمان در افغانستان و سوفیا 
مورد  اندیشه وران،  مؤسسه  اجرایی  مدیر  رامیار، 
خرم  عایشه  سرانجام  است.  گرفته  قرار  داوری 

امتیاز  بیش ترین  کسب  با 
به  داوران  هیأت  سوی  از 

جوانان  نماینده  عنوان 
ملل  سازمان  در  افغان 

شده  انتخاب  متحد، 
است.

رامز  گذشته  سال 
بختیار، از جوانان 
در  افغانستان 
ملل  سازمان 
متحد نماینده گی 

می کرد.

شهر  در  انفجاری  نتیجه  در  کابل:  ۸صبح، 
جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار، ۱۰ غیرنظامی 
نفر دیگر  و ۲۷  به شمول یک کودک کشته 

زخمی شده اند.
ننگرهار،  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
در صحبت با روزنامه ٨صبح گفت که انفجار 
دوشنبه،  روز  چاشت  از  پس   ٤:٣۰ ساعت 
در  سفید«  »قصر  منطقه  در  میزان،  پانزدهم 
پیوسته  وقوع  به  جالل آباد  شهر  سوم  ناحیه 
زرنج  موترسایکل  یک  او،  گفته  به  است. 
بمب گذاری شده در نزدیکی موتر کاستر جلب 

و جذب ارتش منفجر شده است.
سخنگوی والی ننگرهار گفت که یک کودک و 
نُه غیرنظامی دیگر در این انفجار کشته و ۲۷ 

نفر دیگر زخمی شده اند.
به شفاخانه  درمان  برای  رویداد  این  زخمیان 
اما  شده اند،  منتقل  جالل آباد  شهر  حوزه ای 
گزارش  وخیم  آن ها  از  برخی  وضعیت صحی 

شده است.
خبر  این  انتشار  زمان  تا  گروهی  یا  و  فرد 
مسوولیت انفجار در شهر جالل آباد را بر عهده 

نگرفته است.

۸صبح، کابل: کمیته قوانین کابینه طرح 
تعدیل بند دوم ماده ۶٤۰ کد جزا را برای 
این  است.  فرستاده  کابینه  به  تصویب 
کمیته در نشست روز یک شنبه، چهاردهم 
میزان، فیصله کرده است که معاینه پرده 
با صالحیت  به حکم محکمه  فقط  بکارت 

ممکن است.
در  جمهوری  ریاست  دوم  معاونت  دفتر 
تعدیل  طرح  که  است  نوشته  خبرنامه ای 
سوی  از  جزا  کد   ۶٤۰ ماده  دوم  بند 
به  یک شنبه  روز  بشر  حقوق  کمیسیون 
بود.  شده  پیشنهاد  کابینه  قوانین  کمیته 
دانش،  محمدسرور  توسط  کمیته  این 
ریاست  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 

می شود.
این کمیته پس از بررسی  و بحث در این 
مورد، تصویب کرده است: »در صورتی که 
هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم 
بکارت  پرده  معاینه  باشد،  نداشته  وجود 
ممکن  ذی صالح  محکمه  حکم  به  فقط 

است.«
ماده  دوم  بند  در  که  است  حالی  در  این 
و  عدلی  معاینه  اجرای  نیز  کد جزا   ۶٤۰
یا  زن  رضایت  »بدون  بکارت  پرده  طبی 
گفته  ممنوع«  ذی صالح  محکمه   حکم 
شده و در آن برای مرتکب این ممنوعیت 

»حبس قصیر« پیش بینی شده است.

بکارت  پرده  که  است  شده  گزارش  بارها 
در مراکز صحی افغانستان معاینه می شود 
جوان  زنان  و  دختران  از  زیادی  شمار  و 
آزمایش  نتیجه ی  این که  دلیل  به  صرفاً 
در  ماه  چندین  بوده،  منفی  بکارت شان 
زندان ها مانده اند و وقتی هم از آن جا آزاد 
شده اند، »آینده ی شان با شرم، محرومیت 
و فقر« همراه بوده است؛ هرچند روزنامه 
گذشته  سال  سرطان  ماه  در  گاردین 
تازه ی  سیاست  براساس  که  کرد  گزارش 
آزمایش  انجام  افغانستان،  دولت  صحی 
پرده ی بکارت در کلینیک ها و شفاخانه ها 
اعالم می شود. پیش تر کمیسیون  ممنوع 
پرده  آزمایش  با  نیز  بشر  حقوق  مستقل 
اجباری، مخالفت کرده  به صورت  بکارت 

بود.
در  افغانستان  در  بکارت  پرده  آزمایش 
حالی صورت می گیرد که سازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرده است که این آزمایش 
تثبیت  را  بکارت  نه  ندارد،  علمی  اعتبار 
از  جدا  را.  جنسی  رابطه ی  نه  و  می کند 
این، آزمایش بکارت برای تشخیص این که 
یک زن باکره است یا نه، از اعتبار پزشکی 
نوع  تنها  جهان،  در  نیست.  برخوردار 
اصالح  شکل  که  آزمایش  این  از  دیگری 
با  و  درمانی  اهداف  با  است،  آن  شده ی 

توافق کامل زنان صورت می گیرد.

امان اهلل خان یکی از شاهان مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود. او از آغاز سلطنتش موضوع استقالل افغانستان را در 
صدر برنامه های کاری اش قرار داده بود. او زمانی که در سوم مارچ ۱۹۱۹ تاج شاهی به سر نهاد، چنین بیان کرد: »به آن شرط 

این تاج  تخت را می پذیرم که شما با اندیشه ها و افکار من همکاری کنید. حکومت افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی 
کاماًل مستقل و آزاد باشد.«

3

دوبیتی های عاشقانه ی رحمانی پارسی

هیچ نامزدی برنده نیست

بر اساس گزارش رسانه های هندی، زندانیان هندی که از سوی گروه طالبان رها 
شده اند، شامل سه انجنیر هندی می باشند. این انجنیران هندی در حالی با یازده 
زندانی گروه طالبان تبادله شده اند که هفت کارمند هندی که در بخش انرژی برق 
در والیت بغالن فعالیت داشتند در سال گذشته از سوی گروه طالبان ربوده شدند. 
هرچند هیچ گروهی مسوولیت ربودن آنان را برعهده نگرفت ، اما اکنون طالبان 
ادعا دارند که سه تن از آنان را در بدل رهایی شماری از زندانیان ارشد این گروه، 
از زندان رها کرده اند. از میان هفت کارمند ربوده شده هندی، یک تن آنان حدود 
هفت ماه پیش از سوی گروه طالبان رها شده است، اما هنوز هم سرنوشت سه تن 

دیگر آنان روشن نیست.

شورای نامزدان: 

پیشنهاد کمیته قوانین کابینه: 

ده ها شکایت از دخالت مقامات 
حکومتی و کارکنان انتخاباتی 

سکوت حکومت در برابر تبادل زندانیان طالبان؛
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نهادها را بیش تر
 از این خراب نکنید

مسخره  بسیار  خارجه  وزارت  روی  سپیدار  و  ارگ  ماراتن 
خارجه  وزارت  سخنگوی  ارگ  است.  زیان بار  بی نهایت  و 
به  این وضعیت  مگر  ابقا.  را  او  و سپیدار  می کند  برطرف  را 
سخره  گرفتن نهادها و قانون نیست؟ مامور خدمات دستگاه 
بوروکراسی چطوری عزل و نصب می شود؟ قانون در این مورد 
ساکت است؟ آیا سخنگو بدون هدایت وزیر یا مقام های دیگر 
به رسانه ها ظاهر می شود و موضع می گیرد؟  وزارت خارجه 
اگر رییس جمهور برحال و وزیر خارجه توان حل مشکل شان 
مسایلی  این  بگیرند؟  به سخره  را  نهادها  باید  ندارند چرا  را 
وحدت  حکومت  تشکیل دهنده ی  جناح های  تمام  که  است 
که  می شود  دیده  ولی  می گرفتند.  نظر  در  را  آن  باید  ملی 
به  حتا  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده ی  جناح های 
به  کار  باید  که چرا  است  این  ندارند. سوال  باور  نهادها هم 
این جا بکشد؟ حکومت وحدت ملی چنان ناکام بود که وزیر 
خارجی  سفرهای  بیش تر  در  آن  رییس جمهور  و  خارجه 

هم دیگر را همراهی نکردند.
انتخابات  در  عبداهلل  و  غنی  جناهای  که  نیست  تردیدی 
و  گرفتند  قرار  هم  روی  در  رو  دیگر  بار  جمهوری  ریاست 
رقیب هستند. بهتر بود که هر دو بزرگ وار مصالح کشور را در 
نظر می گرفتند و مواضع جناحی را از نشانی ستادهای شان 
اعالم می کردند، نه از نشانی نهادها. هم وزارت خارجه و هم 
را درک می کردند.  باید حساسیت شرایط  ریاست جمهوری 
کمپینی  بحث های  و  انتخابات  موقع  هم  متحده  ایاالت  در 
نهادها  و  می گیرند  موضع  ستادهای شان  آدرس  از  نامزدان 
ساکت می مانند. اگر ضرورت به موضع گیری نهادها باشد ، باید 
انتخابات جناح بندی،  باشند. در  همه موقف مشترک داشته 
 رقابت و اختالف نظر موضوعیت دارد،  اما در سیاست خارجی 
داشته  واحد  موقف  باید  نهادها  همه ی  حکومت،  موضع  و 
باشند. این طور نباید باشد که از نشانی یک نهاد یک صدا 
بلند شود و از نشانی نهاد دیگر، صدای متفاوت و بعد رهبران 

حکومت جنگ نهادها را راه بیاندازند.
دلیل  به  آغاز  همان  از  ملی  وحدت  حکومت  در  متأسفانه 
و  انداختند  هم  جان  هم  به  را  نهادها  سیاسی  اختالف های 
تخریب کردند. در شروع روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، 
امنیت ملی در ریاست جمهوری و مشاور وقت آن،  شورای 
با رییس وقت امنیت ملی مشکل داشت. در آن زمان همه ی 
ملی  امنیت  ریاست  و  امنیت  شورای  جنگ  شاهد  رسانه ها 
ادامه  تا حال  وزارت خارجه گل کرد که  بعد مشکل  بودند. 
خارجه  رییس جمهور،  وزیر  مهم  سفرهای  بیش تر  در  دارد. 
حضور نداشت. وزیر خارجه و رییس جمهور حتا در جلسات 
مهم در داخل کشور هم کنار هم نبودند. ریاست جمهوری 
برای هم آهنگی امور مرتبط به سیاست خارجی،  یا به روابط 
ملی.  امنیت  شورای  به  یا  بود  متکی  رییس جمهور  شخصی 
در مجمع اخیر سازمان ملل متحد هم آقای حمداهلل محب 
مشاور امنیت ملی ارگ شرکت کرده بود که وزارت خارجه 
هم از آن در محضر عموم انتقاد کرد. این وضعیت را رهبران 
حکومت وحدت ملی نتوانستند در پنج سال گذشته مدیریت 
همکاری  مکانیزم  روی  نشدند  موفق  عبداهلل  و  غنی  کنند. 
مشترک هر دو جناح به توافق برسند. به همین دلیل بود که 
فهرست  حکومت های  به  و  ماند  ناکام  ملی  وحدت  حکومت 

ناکام بعد از کودتای هفت ثور افزوده شد.
در  شکست  هم  ملی  وحدت  حکومت  ناکامی های  از  یکی 
وحدت  حکومت  خارجی  سیاست  است.  خارجی  سیاست 
حکومت  آخر  سال  در  حتا  بود.  تمام عیار  ناکامی  یک  ملی 
درباره ی  کم وبیش  منطقه ای  و  جهانی  اجماع  کرزی،  حامد 
از موضع کرزی  افغانستان وجود داشت. هیچ کشور منطقه 
مبنی بر امضا نکردن پیمان امنیتی با امریکا، به صورت علنی 
و  منطقه ای  اجماع  گذشته  سال  پنج  در  اما  نکرد.  حمایت 
افغانستان برهم خورد. حال دیگر روسیه و  جهانی در مورد 
از کشورهای  از طالبان میزبانی می کنند. بسیاری  چین هم 
منطقه روی طالبان هم حساب باز کرده اند. کشورهای منطقه 
نگرانی های امنیتی شان را با طالبان هم مطرح می کنند. مگر 
این ناکامی در سیاست خارجی نیست؟ بخشی از این ناکامی 
هم به اختالف های سیاسی در داخل و ناکامی سیاست داخلی 
گریبان های شان  در  سر  باید  حکومت  رهبران  می گردد.  بر 

کنند و بیش تر از این نهادها را صدمه نزنند.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
مالداری از افزایش ۱۱ درصدی محصوالت 
خورشیدی  روان  سال  در  فراه  والیت  انار 

خبر داده است.
این وزارت گفته است که امسال ۸هزار و 
درختان  پوشش  تحت  زمین  هکتار   ۲۸۴
به  آن  حاصالت  میزان  و  داشت  قرار  انار 

۱۴۵هزار و پنج تُن رسیده است.
وزارت زراعت روز دوشنبه، پانزدهم میزان 
والیت  در  وزارت  این  ریاست  از  نقل  به 
میزان  است که  نوشته  اعالمیه ای  در  فراه 
حاصالت انار در سال ۱۳۹۷ به ۱۳۰هزار و 

۵۳۶ تُن رسیده بود.
طبق معلومات وزارت زراعت، سال گذشته 
۷ هزار و ۸۴۰ هکتار زمین در فراه تحت 
از  و  داشت  قرار  انار  باغ های  پوشش 

هرهکتار آن ۱۶.۶ متریک تن انار برداشته 
شده بود.

از  امسال  که  است  گفته  زراعت  وزارت 
هرهکتار باغ انار، ۱۷.۵ تُن حاصل برداشته 

شده است.
برف باری  و  باران  بارش  دلیل  به  امسال 
و  میوه  حاصالت  گذشته  سال  زمستان 
یافته  افزایش  فراه  والیت  در  سبزیجات 
است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در 
نوزدهم جوزا اعالم کرد که حاصالت تربز 
به  نسبت  جاری  سال  در  فراه  والیت  در 
سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

میوه ها  و  سبزیجات  از  برخی  هم چنان 
ارزان  نرخ بسیار  به  فراه  امسال در والیت 

فروخته می شد.

محصوالت انار فراه ۱۱ درصد 
افزایش یافته است

۸صبح، کابل: دفتر بین المللی حمایت از کودکان 
در  گذشته   ۱۸ در  که  کودکی  هر  می گوید، 
افغانستان متولد و بزرگ شده است، تجربه جنگ 
و منازعه را دارد و از جنگ متأثر شده است. این 
از آن  توقف جنگی شده  است که  نهاد خواهان 

کودکان متأثر می شوند.
دفتر بین المللی حمایت از کودکان از طرف های 
درگیر جنگ خواسته است که تمام توان شان را 
به کار ببندند تا از کشتار کودکان جلوگیری شده 

و قوانین بین المللی در این مورد رعایت شود.
هفتم  مناسبت  به  که  خبرنامه ای  در  دفتر  این 
اکتبر، سال روز آغاز حمله امریکا بر مواضع طالبان 
در افغانستان صادر کرد، گفته است: »تخمین زده 
ترس  با  کودک  میلیون   ۲۰ روزانه  که  می شود 
شنیدن شلیک ها، انفجار بمب ها و یا هم از دست 
بیدار  از خواب  مکتب  راه  در  بدن  اعضای  دادن 

می شوند.«
دفتر بین المللی حمایت از کودکان ارقامی را نیز از 
کودکان منتشر کرده است که در جریان ۱۸ سال 
جنگ در افغانستان متأثر شده است. طبق اعالم 
از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کودک بین  این دفتر، بیش 
سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میالدی در افغانستان 

»کشته و زخمی« شدند.
به همین ترتیب، ۲۷۴ کودک در صفوف نظامی 
استخدام شده اند. هم چنان ۳.۷ میلیون کودک از 
رفتن به مکتب بازمانده اند که حدود ۶۰ درصد 
آن دختران هستند. این در حالی است که تنها 
در سال گذشته ۷۰۰ مکتب در نتیجه خشونت ها 

بسته شده  است.
طبق معلومات دفتر بین المللی حمایت از کودکان 
به کمک های  افغانستان  در  میلیون کودک   ۳.۸
بشری نیازمند هستند که بیش از ۶۰۰ هزار آن 

دچار سوءتغذیه حاد می باشند.
 این دفتر اعالم کرده است که در سال های ۲۰۱۴ 
قربانی  از هشت هزار غیرنظامی  بیش  تا ۲۰۱۸ 
ماین مقناطیسی شده اند  و  مواد منفجره  انفجار 

که ۸۴ درصد آن کودک بوده اند.
نفری  هزار   ۲۸۰ مجموع  از  ترتیب  همین  به   
دلیل  به  جاری  سال  در  را  خانه های شان  که 
آن  نیم  شده اند،  بی جا  و  کرده  ترک  خشونت ها 

کودکان هستند.
دفتر  افغانستان  بخش  رییس  منین،  وان  اونو 

بین المللی حمایت از کودکان گفته است: »تصور 
کنید ۱۸ سال دارید و به جز از جنگ و درگیری 
روزمره در  زنده گی  ندیده اید.  را  هیچ چیز دیگر 
است.  خورده  رقم  انتحار  و  انفجار  با  افغانستان 
نمی روند،  مکاتب  به  انفجار  ترس  از  کودکان 
والدین شان از زنده برگشتن کودکان شان مطمین 
نیستند و شما هم نمی دانید که در آخر روز زنده 
آگست  ماه  در  تنها  نه.  یا  می گردید  بر  خانه  به 
۲۰۱۹ حد اقل  ۷۴ نفر کشته شده اند. این آمار 

تکان دهند است.«

رییس بخش افغانستان دفتر بین المللی حمایت از 
کودکان می افزاید کودکانی که وابسته گان شان را 
از دست داده اند، از وضعیت بد روحی رنج می برند 

و نباید هیچ کودکی شاهد این وضعیت باشد.
 او تأکید کرده است که از کودکان باید محافظت 
شود تا احساس در امن بودن را تجربه کنند و با 
خیال راحت به مکتب بروند و برای آینده ی شان 
برنامه ریزی کنند. به گفته او »نگران کننده است 
عادت  خشونت ها  با  کودکان  می بینید  وقتی 
کرده اند با وجود شنیدن انفجار و ترس به زنده گی 
اما  اند،  انعطاف پذیر  کودکان  می دهند.  ادامه 
شنیدن صدای انفجار و انتحار و صدای چرخ بال ها 

برای کودکان طبیعی نیست.«
فرا  آن  زمان  که  است  تأکید شده  در خبرنامه   
رسیده است تا جنگ بر کودکان متوقف شود و 
در صورتی که نقض قوانین بشری که کودکان از 
آن رنج می برند، صورت گرفته باشد، مورد تحقیق 

و عامالن آن به میز عدالت کشانیده شود.
جامعه  از  کودکان  از  حمایت  بین المللی  دفتر 
بین المللی نیز خواسته است تا کودکان افغان را 
کار  آن ها  آرامش  تأمین  برای  و  نکنند  فراموش 

کنند.
قوای ائتالف به رهبری امریکا در هفتم اکتبر سال 
۲۰۱۱ میالدی پس از حمله مرگ بار القاعده به 
برج های تجارتی نیویارک و پس از تعلل طالبان 
شبکه  رهبر  الدن،  اسامه  بن  تسلیم دهی  برای 
حمله  افغانستان  به  حمله،  این  مسوول  القاعده 
از این جنگ به عنوان طوالنی ترین جنگ  کرد. 
امریکا یاد می شود. در حال حاضر دو طرف برای 
تالش  پرهزینه  جنگ  این  مسالمت آمیز  حل 

می کنند.

تمام کودکان 
در افغانستان از 
جنگ متاثر اند

از  ۸صبح، هرات: فرماندهی پولیس هرات 
پولیس  فرمانده  امیری،  سلیمان  برکناری 
می دهد.  خبر  والیت  این  گذره  ولسوالی 
پولیس  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  به  هرات، 
گذشته)یک شنبه شب(  شب  امیری  آقای 
خلع  پشتون زرغون  ولسوالی  مربوطات  در 

سالح و از وظیفه  برکنار شده است.
هرات،  پولیس  فرماندهی  گفته ی  به 
بود  دادستانی  تعقیب  زیر  امیری  سلیمان 
و به همین دلیل قصد داشت با سه موتر 
و  جنگ افزار  مقداری  و  پولیس  »رنجر« 
تجهیزات نظامی به ولسوالی پشتون زرغون 

فرار کند.
پولیس  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل  جنرال 
وایبر  اطالع رسانی  گروه  یک  در  هرات، 
نگاشته است که فرمانده پولیس گذره به 
دلیل شکایت مردم برکنار و فرد دیگری به 

 جایش معرفی شده است.
با این حال تصاویر نشر شده در شبکه  های 
نشان  رامین،  نام  به  را  فردی  اجتماعی 
ساکن  و  بازرگان  را  خود  که  می دهد 
دارد  ادعا  فرد  این  می کند.  معرفی  کابل 
هوایی  میدان   از  هرات  به  هنگام سفر  که 

شده  بازداشت  امیری  سلیمان  دستور  به 
دالر  هزار   ۵۰ تا   ۳۰ او  رهایی  برای  و 

امریکایی درخواست شده است.
فرمانده  امیری،  سلیمان  دیگر  سوی  از 
ولسوالی گذره هرات در گفت وگو  پیشین 
با روزنامه ی ۸صبح با رد فرار خود می گوید 
منزل  در  و  هرات  شهر  در  اکنون  هم  که 
تاکید می کند  امیری  آقای  شخصی است. 
نداده و  انجام  قانون  اقدام خالف  که هیچ 
اتهام زندانی کردن  رامین نام را نیز تکذیب 

می کند.
هرات  پولیس  فرمانده  امیری،  سلیمان 
و  کرده  متهم  خود  برابر  در  توطیه  به  را 
پاسخگو  قانون  برابر  در  تأکید می کند که 
والیتی  شورای  رییس  و  والی  از  او  است. 
را  برکناری  اش  هرات می خواهد که قضیه 

پی گیری و حق را به حق دار برسانند.
آمر حوزه ی  این  از  پیش  امیری،  سلیمان 
اول امنیتی پولیس هرات بود و چند سال 
قبل با شماری از افراد زیر فرمانش از صف 
نیروهای پولیس مرزی در هرات جدا و با 
مخالفان مسلح دولت یکجا شد، اما مدتی 
بعد دوباره به حکومت پیوست و به پولیس 

جذب شد.

برکناری جنجالی فرمانده 
پولیس ولسوالی گذره هرات



هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی نیست
سکوت حکومت در برابر تبادل زندانیان طالبان؛

درباره  گزارش ها  نشر  از  پس 
زندانیان  از  شماری  تبادل 
انجنیر  سه  با  طالبان  گروه 
امنیتی،  نهادهای  هندی، 
حاضر  قضایی  و  عدلی 
اعالم  پیوند  این  در  نیستند 
تالش های  با  کنند.  موضع 
دیدگاه  نشدیم  موفق  مکرر 
لوی سارنوالی کشور به عنوان مسوول حقوقی زندانیان 
و وزارت امور داخله به عنوان مسوول زندان های کشور 
را در پیوند به چگونه گی رهایی این زندانیان به دست 

بیاوریم. 
طالبان  گروه  ارشد  اعضای  که  است  حالی  در  این 
زندانی  سه  که  کرده اند  تایید  رسانه ها  با  صحبت  در 
هندی را در بدل رهایی یازده عضو زندانی این گروه 
رها کرده اند. به سخن آنان، در میان این یازده زندانی 
طالب که از زندان بگرام رها شده اند، احسان اهلل یکی 
والی  عبدالرحیم  نزدیکان سراج الدین حقانی، شیخ  از 

رسانه های  گزارش  بر اساس  شده اند.  اسالم آباد  وارد 
پاکستان، زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده 
نهم  سه  شنبه شب،  افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا 
میزان، وارد اسالم آباد شد و هیأت دوازده نفری گروه 
طالبان به رهبری مال عبدالغنی برادر یک روز پس از 
از  آن به پاکستان رسید. هم چنان »رویترز« به نقل 
منابع نامشخصی گزارش داده است که آقای خلیل زاد 
روز پنجشنبه، یازدهم میزان، با مال عبدالغنی برادر، 
است.  کرده  دیدار  طالبان  گروه  اعزامی   هیأت  عضو 
جزییات این دیدار اما تا کنون همهگانی نشده است. 
باره  این  در  نیز  امریکایی  مقام های  و  طالبان  گروه 
چیزی نگفته اند. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت 
امور خارجه کشور روز شنبه، سیزدهم میزان، دلیل 
دیدار احتمالی دو طرف را رهایی دو آموزگار خارجی 
که  است  حالی  در  این  کرد.  عنوان  طالبان  نزد  از 
گروه طالبان در سال ۱۳۹۵ به دانشگاه امریکایی در 
با  را  دانشگاه  این  آموزگار  دو  و  کردند  حمله  کابل 
رسانه ها  در  آنان  تصاویر  نشر  با  طالبان  بردند.  خود 

بلوچ  عبدالرشید  مولوی  و  کنر  برای  طالبان  پیشین 
والی پیشین طالبان برای نیمروز نیز شامل هستند. 

بر اساس گزارش رسانه های هندی، زندانیان هندی که 
از سوی گروه طالبان رها شده اند، شامل سه انجنیر 
با  حالی  در  هندی  انجنیران  این  می باشند.  هندی 
هفت  که  شده اند  تبادله  طالبان  گروه  زندانی  یازده 
والیت  در  برق  انرژی  بخش  در  که  هندی  کارمند 
بغالن فعالیت داشتند در سال گذشته از سوی گروه 
ربوده شدند. هرچند هیچ گروهی مسوولیت  طالبان 
ربودن آنان را برعهده نگرفت ، اما اکنون طالبان ادعا 
دارند که سه تن از آنان را در بدل رهایی شماری از 
زندانیان ارشد این گروه، از زندان رها کرده اند. از میان 
هفت کارمند ربوده شده هندی، یک تن آنان حدود 
هفت ماه پیش از سوی گروه طالبان رها شده است، 
اما هنوز هم سرنوشت سه تن دیگر آنان روشن نیست. 
بحث تبادله زندانیان طالبان با سه انجنیر هندی در 
متحده  ایاالت  نماینده گان  که  می شود  مطرح  حالی 
امریکا و گروه طالبان هفته گذشته به گونه ی هم زمان 

زندانی  آنان  نزد  آموزگاران  این  که  کرده اند  تایید 
می باشند. 

 »Daily Times« روزنامه  حال،  همین  در 
از  خلیل زاد  آقای  که  است  داده  گزارش  پاکستانی 
نماینده گان طالبان در اسالم آباد خواسته بود که در 
بدل رهایی یازده عضو طالبان، پنج تبعه ی خارجی 
به شمول دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را 
از بند رها کنند، اما طالبان اصرار داشته اند که دو 
استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را در مرحله دوم 
و در بدل رهایی یک گروه دیگر از زندانیان طالب 
به شمول انس حقانی برادر سراج الدین حقانی، رهبر 

شبکه حقانی، از بند رها خواهند کرد.
با این همه، سکوت نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی 
متفاوتی  واکنش های  زندانیان،  تبادل  به  پیوند  در 
رسانه های  است.  بر انگیخته  رسانه ها  سطح  در  را 
سه  با  را  طالبان  گروه  زندانی  یازده  تبادله  هندی، 
عنوان  خلیل زاد  زلمی   تالش های  از  هندی  انجنیر 
کرده و گفته اند که حکومت افغانستان از این تبادله 
آگاهی ندارد. »India Today« در گزارشی آورده 
است که این تبادله در ساعات نخست روز یک شنبه، 
انجام شده  نامعلوم  چهاردهم میزان، در یک مکان 
منابع  از  نقل  به  هم چنان  هندی  رسانه  این  است. 
موثق گزارش داده است که یازده عضو گروه طالبان 
توسط نیروهای امریکایی از زندان بگرام آزاد شده اند 
گروه  نماینده گان  میان  زندانیان  تبادله  معامله  و 
است.  شده  انجام  امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان 
این در حالی است که زندان بگرام زیر اداره وزارت 
امور داخله قرار دارد و نیاز است حکومت افغانستان 

درستی یا نادرستی این موضوع را تایید کند. 
با این حال، نهادهای فعال در عرصه آزادی بیان از 
می کنند.  انتقاد  حکومت  مربوطه  نهادهای  سکوت 
یا  »نی«  نهاد  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
می گوید،  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
دریافت  تقاضای  شهروندان  که  صورتی  در  حتا 
اطالعات موارد مهم ملی را نداشته باشند، حکومت 
مکلف است مردم را از جزییات این دست اطالعات 
آگاه بسازد. آقای خلوتگر می افزاید که قرار نگرفتن 
اطالعات در اختیار مردم از طریق رسانه ها، خالف 
و  شک  است  ممکن  و  است  بیان  آزادی  اصول 

تردیدهایی را در اذهان عامه به میان آورد. 
مقام های  افغانستان،  حکومت  کنار  در  این همه،  با 
متحده  ایاالت  و  طالبان  گروه  نماینده گان  هندی، 
امریکا نیز تا کنون به گونه ی رسمی هیچ ابراز نظری 

در این پیوند نکرده اند. 

فهیم امین 

خلیل اسیر
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کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
و  تصنیف  کار  پایان  با  می گوید 
به  پیوند  در  شکایات  طبقه بندی 
رسیده گی  کار  رأی دهی،  پروسه 
کرده  آغاز  را  شکایات  این  به 
به  پیوند  در  کمیسیون  این  است. 
پروسه رأی دهی ۴ هزار و ۵۱۲ مورد 
شکایت را ثبت و تمام این شکایات را 
در ۳۳ بخش تصنیف و طبقه بندی کرده است. ده ها مورد 
و  حکومتی  کارکنان  و  مقامات  دخالت  به  شکایات  این  از 
تعلق  رأی دهی  پروسه   در  انتخاباتی  کارکنان  طور  همین 
نامزدان  از دخالت  دارد. هم چنان ده ها مورد شکایت دیگر 
مسلحانه  درگیری  انتخابات،  روز  در  کمپین  زورمندان،  و 
و  مراکز  نتایج  جدول  در  دستکاری  و  رأی دهی  جریان  در 
محالت رأی دهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده 
است. البته بخش بیش تر شکایات مربوط به پروسه رأی دهی 
مربوط به نواقص و عوارضی است که در جریان این پروسه 
اعالم کمیسیون  بوده است. طبق  در سراسر کشور موجود 
نتیجه  شکایات،  این  به  رسیده گی  با  انتخاباتی،  شکایات 

انتخابات متأثر خواهد شد.
شکایات  کمیسیون  سخنگوی  معاون  فیاض،  محمدرضا 
به روزنامه ۸صبح  پانزدهم میزان،  انتخاباتی، روز دوشنبه، 
گفت که از مجموع شکایات ثبت شده در این کمیسیون، 
بیش از یک هزار مورد آن مربوط به مشکالتی است که در 
بایومتریک در روز رأی دهی دیده شده است.  دستگاه های 
نبود  به  پیوند  به همین شکل، ۷۹۲ مورد شکایت هم در 
نام مردم در فهرست چاپی رأی دهنده گان در روز انتخابات 
از دخالت  فیاض، شکایت  معلومات  است. طبق  ثبت شده 
و هم چنان جانب داری کارکنان انتخابات در جریان پروسه 
رأی دهی نیز به ۱۵۲ مورد می رسد. ۹۹ مورد شکایت هم 
مربوط به دستکاری در فرم های نتایج آرا و اعمال تغییرات 
از شمارش، در محالت و  این فرم ها، پس  ارقام  و  آمار  در 
مراکز رأی دهی است. در مورد کمپین نامزدان و هواداران 
آن ها در جریان رأی دهی نیز ۸۳ مورد شکایت ثبت شده 

است. محمدرضا فیاض، شکایات ثبت شده از دخالت 
را ۸۱ مورد  پروسه رأی دهی  زورمندان در  و  نامزدان 
پیوند  در  شکایت   ۴۹ ترتیب،  همین  به  کرد.  اعالم 
پروسه  در  حکومتی  کارکنان  و  مقامات  دخالت  به 
درگیری های  از  شکایات  است.  شده  ثبت  رأی دهی 
مسلحانه در محالت رأی دهی به ۲۰ مورد می رسد. این 
بخشی از جزئیات ۴ هزار و ۵۱۲  مورد شکایتی است 
را در ۳۳ بخش  انتخاباتی آن  که کمیسیون شکایات 
تصنیف و طبقه بندی کرده و اکنون کار رسیده گی به 

این شکایات را آغاز کرده است.
که  می گویند  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 
دارد  بیش تری  اسناد  به  نیاز  شکایات  این  از  بعضی 

هستند،  اسناد  این  جمع آوری  حال  در  آن ها  که 
را  شکایات  سایر  به  رسیده گی  کار  هم زمان  ولی 
فیاض،  محمدرضا  معلومات  طبق  کرده اند.  آغاز 
معاون سخنگوی این کمیسیون، مسووالن والیتی 
کمیسیون شکایات انتخاباتی در شماری از والیات 
او  کرده اند.  رسیده گی  شکایات  این  از  بعضی  به 
گفت که طبق فیصله این مسووالن، آرای شماری 
از محالت و مراکز رأی دهی در این والیات قرنطین 
شده است و قرار است مورد بازشماری قرار گیرد. 
فیاض شمار این دسته از مراکز و محالت رأی دهی 

و هم چنان موقعیت آن ها را مشخص نکرد.
تا   ۸ از  روز  پانزده  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 

۲۲ میزان فرصت دارد تا به شکایات رسیده به این 
رسیده گی  رأی دهی  پروسه  به  پیوند  در  کمیسیون 
به  رسیده گی  با  می گوید  فیاض  محمدرضا  کند. 
نتیجه  کمیسیون،  این  در  شده  ثبت  شکایات 
تأکید  او  شد.  خواهد  تغییر  دست خوش  انتخابات 
تالش  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  کرد 
است مطابق تقویم کارش را در این زمینه به پایان 
برساند. انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت حدود 
میزان  در ششم  رأی دهنده  هزار  و ۷۰۰  میلیون   ۲
برگزار شد. در این انتخابات ادعای »تقلب گسترده« 
نامزدان  از  نبیل  رحمت اهلل  است.  شده  مطرح  نیز 
کرد  اعالم  گذشته  روز  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
که یکی از دسته های انتخاباتی تا سقف ۱۷۵ میلیون 
کرده  پر  تقلبی  آرای  با  را  صندوق ها  و  مصرف  دالر 
است. به ادعای نبیل، بخشی از این پول ها در اختیار 
فرماندهان پولیس نیز قرار گرفته است که او در این 
زمینه از تمامی والیات اسناد گردآوری کرده و آن را 
در اختیار کمیسیون های انتخاباتی قرار خواهد داد. 

بایومتریک  آرا  از  بخشی  میزان  ششم  انتخابات  در 
بحث  یک  به  اکنون  آرا  از  دسته  این  است.  نشده 
شده  تبدیل  انتخاباتی  طرف های  تمام  بین  پردامنه 
اعالم  دوشنبه  روز  انتخاباتی  کمیسیون های  است. 
به  را  بی بایومتریک  آرای  کردند که »به هیچ  وجه« 
شورای  کرد.  نخواهند  شمارش  معتبر  رأی  عنوان 
شمارش  با  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
این نوع آرا در گروه آرای صحیح مخالفت کرده اند. 
اما موضع دسته انتخاباتی »دولت ساز« در این زمینه 
هواداران  از  شماری  هرچند  است؛  مبهم  کنون  تا 
مسلمیار،  فضل هادی  جمله  از  دسته  این  سرسخت 
به  که  است  کرده  تأکید  بارها  سنا،  مجلس  رییس 
آرای بی بایومتریک نیز اعتبار داده شود. به این ترتیب 
دیده شود که کمیسیون های انتخاباتی سرانجام چه 
مردم  تحویل  میزان  ششم  انتخابات  از  را  نتیجه ای 

خواهند داد.

ده ها شکایت از دخالت مقامات حکومتی 
و کارکنان انتخاباتی 
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ساختار،  در  کشور  دیپلماسی  دستگاه   ۱۹۷۰ دهه  اواخر  تا 
کشور  خارجی  سیاست  مسلکی  نسبتاً  مجری  به  اندازه ای  تا 
بدل گشته بود ، ولی هنوز با دیدگاه ها و سلیقه های شخصی و 
خاندانی باقی مانده بود. دستگاه دیپلماسی کشور با دیدگاه ها 
شخصی به پیش برده می شد و منافع ملی و اهداف سیاست 
روابط  در  داخلی  منافع  ساختن  برآورده  برای  مشخص 

بین الملل وجود نداشت. 
شکوفایی  و  کشور  استقالل  از  دهه  شش  شدن  سپری  با 
اتحاد  توسط  افغانستان  اشغال  با  و  مستقل  سیاست خارجی 
جماهیر شوری در دسامبر ۱۹۷۹ ، استقالل افغانستان دوباره 
اشغال  این  که  داشت  وجود  باور  این  ابتدا  در  شد.  سلب 
مختلف  نقاط  در  مردمی  قیام های  اما  است.  برگشت ناپذیر 
افغانستان علیه آن به امریکا و متحدان غربی اش این زمینه را 
فراهم کرد تا به منظور جبران شکست ویتنام و پیروزی جنگ 
سرد به نفع شان در این زمینه فعالیت های شان را آغاز کنند. با 
گذشت چند سال، اشغال، به نقطه اوج تنش میان دو ابرقدرت 

جهان بدل شد.
در این زمان دیپلماسی مردمی به رهبری گروه های مختلف 
سازمان  قطع نامه های  پشتی بانی  با  افغانستان  مجاهدین 
با  موازی  گرفت.  پیشی  بین المللی  حمایت  و  متحد  ملل 
نماینده گی های  اشغالی،  افغانستان  رسمی  نماینده گی های 
مختلف مجاهدین با حمایت مهاجرین افغان و به هدف اصلی 
نجات  برای  ظاهری  و  خودشان  برای  شخصی  برنامه های 
افغانستان از اشغال شوروی و جلب مساعدت های بین المللی 

در نقاط مختلف جهان فعال گردید.
جماهیر  اتحاد  ضمانت  با   ۱۹۸۸ سال  در  ژنیو  توافق نامه  با 
شوری و ایاالت متحده امریکا بین حکومت های افغانستان و 
پاکستان بدون اشتراک مجاهدین و راه کار عملی صلح به امضا 
رسید و به اساس آن مسکو خروج نیروهایش را از افغانستان 
در اوایل ۱۹۸۹ تکمیل کرد. وقایع بعدی را بیش ترین  تحوالت 
سیاسی و نظامی داخل افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی که 

آزادی طلب  و  مشروطه خواه  شاهان  از  یکی  خان  امان اهلل 
استقالل  موضوع  سلطنتش  آغاز  از  او  بود.  افغانستان 
بود.  داده  قرار  کاری اش  برنامه های  صدر  در  را  افغانستان 
او زمانی که در سوم مارچ ۱۹۱۹ تاج شاهی به سر نهاد، 
چنین بیان کرد: »به آن شرط این تاج  تخت را می پذیرم 
افکار من همکاری کنید. حکومت  و  اندیشه ها  با  که شما 
افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاماًل مستقل و آزاد 
باشد.« سرانجام او در ۱۸ آگست ۱۹۱۹ میالدی استقالل 
رسمی افغانستان را اعالم کرد و مردم افغانستان همه ساله 

روز استقالل افغانستان را در ۲۸ اسد جشن می گیرند. 
از  قرن  یک  کنون،  تا   ۱۹۱۹ در  افغانستان  استقالل  از 
دیپلماسی معاصر افغانستان گذشته است. اولین سفرهای 
شوری،  جماهیر  اتحاد  مصر،  ایران،  به  خان  امان اهلل  شاه 
ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی بود که این را می توان  
اوج شکوفایی سیاست خارجی مستقل و دیپلماسی فعال 
افغانستان نام گذاشت. ولی مدت کوتاهی از این شکوفایی 
نگذاشته بود که افغانستان روبه رو با کشمکش های داخلی، 
قهرآمیز  ایجاد  و  دوم  جهانی  جنگ  از  مبتنی  تنش های 
پاکستان در امتداد خط دیورند و درگیری های جنگ سرد 

بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده امریکا شد.
در این راستا افغانستان برای حفظ قدرت سیاست بی طرفی، 
اتخاذ کرد  را  واکنشی  و  ذهنیت دیپلماسی محافظه کارانه 
که زیادتر در سایه بازی کشورهای دیگر عمل می کرد. در 
سال ۱۹۵۹ صدراعظم آن زمان در یک مصاحبه با خبرنگار 
امریکایی گفت: »معنای بی طرفی نزد ما این است که آرزو 
در  یا  شویم  واقع  طرف  جهانی  کشمکش های  در  نداریم 
بالک های نظامی و غیره شامل شویم. افغانستان می خواهد 
که به عنوان یک ملت زنده و انسان دوست دنیا در دوستی 

و صمیمیت با همه کشورهای جهان زنده گی کند.«

همکار و تأمین امنیت در منطقه، سیاست های واضح خواهد 
داشت. او توسعه ی پنج حلقه را در روابط خارجی حکومتش 
با کشور های دیگر، محور اصلی سیاست خارجی اش عنوان 

می کند.
رییس جمهور غنی گفت: »برای انسجام و مدیریت سیاست 
خارجی که منتج به امنیت و رفاه کشور شود نیاز است تا 
پنج حلقه ی ارتباط خود را در سطح منطقه و جهان مشخص 

سازیم.«
عنوان  به  کاری اش  روز  نخستین  در  غنی  جمهور  رییس 
را  دفاعی  و  امنیتی  توافق نامه ی  افغانستان  جمهور  رییس 
با امریکا امضا کرد و بر گسترش روابط با جهان به خصوص 
 ۱۱ کاری اش  نخست  ماه  شش  در  او  بست.  تعهد  امریکا 
سفر به کشور های جهان داشته است و در این سفرها هفت 

توافق نامه امنیتی و اقتصادی امضا کرده است.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  که  ناتو  سران  نشست  در 
خواستار  بود،  همراه  غنی  آقای  با  نیز  افغانستان  حکومت 
ادامه کمک در بخش امنیتی کشور شدند. در این میان سفر 
عبداهلل عبداهلل به هند و سفرهای پایانی آقای غنی در سال 
بوده اند که  به عربستان سعودی، سفرهایی  گذشته هجری 
بزرگ  ترین   بودند.  اثرگذار  بیش تر  افغانستان  صلح  روند  به 
بود  پاکستان  و  افغانستان  میان  خارجی  روابط  در  تنش ها 
پاکستان  و  افغانستان  حکومت  میان  بارها  تنش ها  این  و 

سرخط رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت.  
با تمام تنش هایی که در سیاست خارجی  افغانستان وجود 
تحت  افغانستان  خارجی  سیاست  که  گفت  می توان  دارد ، 
اداره و مدیریت این کشور است و در سیاست خارجی این 
کشور یک اجماع سیاسی در حال شکل گیری است که بر 
و  صلح  از  منطقه  کشورهای  میان  در  افغانستان  آن  بنیاد 
سیاست  و  شد  خواهد  برخوردار  اقتصادی  گسترده  روابط 
و  منطقه  ثبات  سبب  می تواند  افغانستان  ثبات  با  خارجی 

جهان شود.

منجر به فروپاشی آن شد و هم چنان سیاست پاکستان و 
مذاکرات مستقیم مجاهدین با رهبری فدراسیون روسیه 

تعیین کرد. 
سه  در  پاکستان طعم شکست  که  است  حالی  در  این 
جنگ بزرگ را با هند تجربه می کرد، در صدد این شد تا 
پالیسی جنگ نیابتی را در منطقه در پیش بگیرد و در 
ایجاد هرج ومرج در کابل و به تعقیب آن اشغال تدریجی 
تروریستی  و  افراطی  نیابتی  گروهای  توسط  افغانستان 
فایق آمد که سرانجام به اشغال کابل توسط طالبان در 
پاکستان تالش ورزید  سپتامبر ۱۹۹۶ انجامید. متعاقباً 

تا به اعتبار بین المللی افغانستان لطمه بزند.
نوین در سیاست  افغانستان صفحه  از  با خروج طالبان 
گشوده  جهان  با  افغانستان  خارجی  روابط  و  خارجی 
سال  در  کرزی  حامد  خارجی  سفرهای  نخستین  شد. 
۲۰۰۱ برای ایجاد توافق نامه های همکاری و ایجاد روابط 
افغانستان با جهان آغاز شد. حامد کرزی توانست در ۱۳ 
سال حکومتش ۱۶۷ سفر به کشور های مختلف جهان 
داشته باشد. بیش تر این سفرها به هدف جذب کمک به 
افغانستان انجام شد و هم چنان او توانست در این سفرها 
و  افغانستان  میان  امنیتی  پیمان  و  توافق نامه  چندین 
کشورهای دیگر جهان به امضا برساند. حامد کرزی در 
زمام داری اش در سیاست گذاری های خارجی به خصوص 
افغانستان در  بزرگ  ترین  متعهد  با  برخورد  و  در لحن 
رفتار  و شخصی  احساساتی  بسیار  کاری اش  اخیر  سال 
کرد. این یک نوع بی ثباتی روحی و بی ثباتی سیاسی و 
استراتژیک می تواند در سیاست خارجی و روابط خارجی 

افغانستان به شمار آید.
تالش  از  تحلیف اش  مراسم  روز  غنی  جمهور  رییس 
در  جنگ  میدان  کردن  گرم  برای  کشورها  از  بسیاری 
برداشتن  برای  که  کرد  تاکید  و  زد  سخن  افغانستان 
با کشورهای  روابط خوب  برقراری  این چالش ها،  بستر 

افغانستان 
و صد سال سیاست خارجی

ناکامی 
در روایت سازی و مهار پاکستان

۱۸ سال از حمله ی نیروهای ایتالف به 
و  طالبان  نیروهای  به  امریکا  رهبری 
القاعده گذشت. هجده سال است که 
مستقیم  صورت  به  متحده  ایاالت 
القاعده  و  طالبان  با  مستقیم  غیر  و 
هدف  به  واشنگتن  است.  جنگ  در 
 ۱۱ تروریستی  حمله ی  از  انتقام گیری 
سپتامبر بر گروه طالبان و القاعده حمله 
رهبر  مالمحمدعمر  زمان  آن  در  کرد. 
طالبان از همکاری با امریکا در مبارزه با القاعده امتناع ورزید و 
درصف حمایت از اسامه بن الدن قرار گرفت. بسیاری ها امروز به 
این باور اند که اگر امریکا و بریتانیا در آن زمان به آی اس آی و 
شماری از رهبران طالبان وقت بیش تری می دادند، آنان کودتایی 
را علیه مالمحمدعمر به راه می انداختند و با به دست گرفتن زمام 
امور در مبارزه با القاعده با امریکا همکاری می کردند و نیازی به 
ورود نیروهای ناتو نمی بود. برخی دیگر- از جمله ویلیام دایرام پل 
زمان  آن  در  اگر  که  عقیده اند  این  به  بریتانیایی-  معروف  مورخ 
امریکا و بریتانیا با طالبان مذاکره می کردند،  شاید مالمحمدعمر 
هم به اخراج بن الدن در نتیجه ی مذاکره راضی می شد و جنگ 
تنها گزینه نبود. ولی واقعیت این است که در آن زمان فرصت 
القاعده  از  را  راه شان  تا  داشت  قرار  طالبان  اختیار  در  کافی 
بوش  دبلیو  نکردند. جورج  ایدیولوژیک  به دالیل  کنند،  اما  جدا 
رییس جمهور ایاالت متحده هم زیر فشار افکار عمومی قرار داشت 
تا انتقام حمله ی ۱۱ سپتامبر را بگیرد. در ۱۱ سپتامبر امریکا در 
و  بود  قرار گرفته  قلمروش توسط یک گروه، مورد حمله  داخل 
مدارای بیش تر با طالبان در آن زمان برای واشنگتن عملی نبود. 
در اکتبر سال ۲۰۰۱ تصور بیش تر نهادها و کشورهای منطقه این 
بود که عملیات سرنگونی طالبان حداقل شش ماه طول می کشد. 
آی اس آی به جنرال مشرف، حاکم وقت نظامی پاکستان ، گزارش 
داده بود که طالبان در برابر بمباردمان های بسیار سنگین امریکا 
گفته  هم  بریتانیایی  جنرال  یک  دارند.  مقاومت  توان  ماه  شش 
طول   ۲۰۰۲ سال  تابستان  تا  شاید  طالبان  بمباردمان  که  بود 
بکشد. ایاالت متحده در آن زمان در آسیای میانه و جنوب آسیا 

در والیات جنوبی باال کشید. روشن است که نارضایتی 
تغییر  است.  بحران  زمینه ساز  قبایل  از  برخی  عمومی 
مناسبات قدرت در جنوب پی آمدهای دیگر هم داشت. 
به  دوران رسیده دست  به  تازه  قدرت مندان  از  شماری 
انتقام گیری های خانواده گی و قبایلی زدند و روابط شان 
را امریکایی ها را هم خرج این انتقام گیری کردند. این ها 
مجدد  شورش  بعید  عوامل  یا  زمینه ای  عوامل  همه 
طالبان بود. ولی آن چه که شورش گروه طالبان را کلید 
زد ، رد درخواست عفو آنان از سوی حکومت بوش بود. 
روی  و  بن  نشست  ختم  از  پس  طالبان  رهبران  تمام 
کارآمدن اداره ی موقت با حامد کرزی و مقام های محلی 
رهبران  و  کرزی  بین  مالقاتی  گرفتند.  تماس  قندهار 
طالبان در شاه ولی کوت قندهار در دسامبر سال ۲۰۰۱ 
صورت گرفت. در آن مالقات رهبران طالبان تعهد کردند 
که جنگ را کنار می گذارند به شرط آن که مورد تعقیب 
عدلی قرار نگیرند و بازداشت نشوند. حامد کرزی حاال 
می گوید که در آن زمان درخواست طالبان را پذیرفته 
به  هم  را  مالمحمدعمر  از  نامه ای  طالبان  رهبران  بود. 
به  طالبان  بنیان گذار  آن  در  که  دادند  نشان  کرزی 
مذاکره  عام وتام  صالحیت  گروه  این  رهبران  از  برخی 
حکومت  سوی  از  طالبان  عفو  درخواست  اما  بود.  داده 
بوش پذیرفته نشد. این امر سبب شد که بیش تر رهبران 

طالبان به پاکستان بروند. 
روشن بود که طالبان دوباره در نقش یک نیروی چریکی 
در  قبایلی  نارضایتی های  برمی گردند.  نبرد  میدان  به 
جنوب و مناسبات جدید قدرت در قندهار زمینه های آن 
را فراهم کرده بود که چریک های طالبان حمایت محلی 
به دست بیاورند. در آن زمان پاکستان هم به این نتیجه 
رسید که حمایت از روند پس از بن در افغانستان از نظر 
استراتژیک به سود هند است. این امر ، عامل منطقه ای 
هم برای شورش گروه طالبان آفرید. جهادیسم جهانی 
شورش  کرد.  خلق  طالبان  برای  را  جنگ  روایت  هم 
برای  جدی  مشکل  به  رفته رفته  و  خورد  کلید  طالبان 

افغانستان پس از بن بدل شد. وقتی شورش گروه طالبان 
کلید خورد،  نیروهای ائتالف به رهبری امریکا تالش کردند 
که این شورش را مهار کنند،  اما دو عامل اصلی سبب شد 
قلمرو  که  بود  این  اول  عامل  نشود.  مهار  شورش  این  که 
پاکستان به عمق استراتژیک طالبان بدل شده بود و ایاالت 
از طالبان بگیرد.  متحده نتوانست این عمق استراتژیک را 
پاکستان با تمام قلمرو و نهادهایش در خدمت طالبان قرار 
را حل  این مشکل  نتوانست  متحده  ایاالت  و  دارد  گرفت/ 
دارند.  اذعان  هم  امریکایی  مقام های  موضوع  این  به  کند. 
نظامی  تقابل  یک  صرف  شورشی  نیروی  یک  ضد  جنگ 
نیست. نبرد ضد شورشی در واقعیت امر ، رویارویی روایت ها 
در محالت مشخص است. ایاالت متحده و ناتو در خلق یک 
روستایی های  برای  فهم  قابل  و  دست  جذاب،  یک  روایت 
ناتو  و  متحده  ایاالت  اگر  نشدند.  موفق  افغانستان  جنوبی 
نفوذ  جنوب  روستایی های  مذهبی  دنیای  به  می توانستند 
بدهند  توضیح  آنان  به  را  ماموریت شان  از  هدف  و  کنند 
قدر  این  شورش  بیاورند،  دست  به  را  آنان  اعتماد  بعد  و 
گسترش نمی یافت. برای جلب حمایت روستایی های جنوب 
ایاالت متحده نیاز داشت که یک روایت جذاب، قابل فهم و 
بسیار واضح برای ماموریت خودش در افغانستان به ویژه در 
مناطق جنوبی خلق کند و آن را به خورد مردم دهکده های 
قندهار، هلمند و ارزگان بدهد. اما ایاالت متحده در خلق 
و  نوین  افغانستان  بازسازی،  روایت  نشد.  روایت موفق  این 
دموکراسی سازی ، در شهرهای افغانستان مورد استقبال قرار 
با مخالفت سازمان یافته روبه رو نشد ولی  گرفت یا حداقل 
در دهکده های جنوبی این روایت قابل فهم و واضح نبود، 
 اما روایت جنگ مقدس علیه نیروهای نامسلمان که طالبان 
تبلیغ می کردند،  برای روستایی های جنوبی قابل فهم بود. 
روایت ها  جنگ  در  ناکامی  به  هم  امریکایی  پژوهش گران 
پاکستان   – طالبان  اتحاد  اگر  دارند.  اذعان  جنوب  در 
روایت  افغانستان  دولت  و  ناتو  نیروهای  و  می شکست 
امروز  می داشتند،  ده نشین  مردم  برای  واضح  و  فهم  قابل 

افغانستان مشکل امنیتی نداشت.

پایگاه های نظامی وسیع نداشت تا به صورت مستقیم دست 
که  شد  دیده  تمام  شگفتی  با  اما  بزند.  زمینی  عملیات  به 
لشکرشان  و  کرد  طالبان سقوط  هفته حکومت  ظرف چند 
فرار  پاکستان  به شهرهای  القاعده هم  رهبران  تارومار شد. 
کردند و به شبکه های حمایتی شان در داخل قلمرو آن کشور 
پناه بردند. هم آهنگی عملیات های هوایی امریکا با نیروهای 
زمینی جبهه ی متحد وقت، بسیار مؤثر واقع شد و کل قلمرو 
افغانستان در نتیجه ی آن از وجود طالبان و القاعده تخلیه 
شد. وضعیت به سمتی رفت که اصاًل کسی تصور نمی کرد 
افغانستان وجود  نظامی  در صحنه ی  طالبان  نام  به  نیرویی 
طالبان  سرنگونی  عملیات  در  که  بود  این  جالب  داشت. 
 ۵۰۰ به  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  مجموع 
نفر هم نمی رسید. امریکا با حمایت راهبردی از فرماندهان 
در  دیگر  پرنفوذ  فرماندهان  از  شماری  و  متحد  جبهه ی 

جنوب، زمینه ی سقوط گروه طالبان را فراهم کرد. 
طالبان  دوباره  که  شد  چه  است:  این  اصلی  سوال  ولی 
برگشتند؟ چرا شورش مجدد طالبان شکل گرفت و وضعیت 
را به این جا کشاند؟ در این مورد در سال  های اخیر تحقیقات 
اخیر هم  افشا گری های  و  اسناد  است.  جدی صورت گرفته 
طالبان،  سقوط  از  پس  است.  برداشته  واقعیت ها  از  پرده 
از صحنه ی سیاسی  قبایل در والیات جنوب غربی  از   برخی 
حذف شدند. قبایلی که رهبران طالبان به آن تعلق داشتند، 
از مناسبات سیاسی و اقتصادی جنوب حذف شدند. قبایل 
نورزی،  علی زی و اسحاق زی که رهبران طالبان در حوزه ی 
قندهار به آن متعلق بودند، در نظم پس از سقوط طالبان در 
والیات جنوبی خودشان را ندیدند. این طور نبود که کسی 
برنامه ریزی کرده باشد تا این رهبران از مناسبات اقتصادی 
پی آمد  آنان  شوند. حذف  قندهار حذف  حوزه ی  سیاسی  و 
و  طالبان  گروه  علیه  که  بود  کمپین جهانی ای  ناخواسته ی 
افتاد و مناسبات جدید قدرت را در حوزه ی  القاعده به راه 
این کمپین خاندان حامد کرزی، گل آقا  کرد.  جنوب خلق 
شیر زوی،  حاجی جان محمد خان و شیرمحمد آخندزاده را 
قدرت  مناسبات  بودند،  در  پوپل زایی  و  بارک زایی  همه  که 

فردوس کاوش

محمدآصف ایوبی
 دانشجوی مقطع ماستری روابط بین الملل
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سال یازدهم

در ادامه روند تصفیه و تسلیم دهی 
دستگاه های  و  صندوق ها 
والیتی  دفترهای  از  بایومتریک 
کمیسیون مستقل انتخابات به 
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل 
بایومتریک  انتخابات، ۱۶ دستگاه 
دستگاه  سه  بدخشان،  والیت 
دستگاه  سه  و  لغمان  بایومتریک 
بایومتریک کندز به دلیل نداشتن برنامه، کارت حافظه و 
سایر مشکالت تخنیکی قرنطین شد. این در حالی است 
که ناظران نامزدان در کمیسیون انتخابات از مفقود شدن 
دو دستگاه در ناحیه ۱۳ کابل و کشیده شدن کارت حافظه 
۲۷ دستگاه در ناحیه ۲۱ در روزهای گذشته خبر داده اند.

و  صندوق ها  تسلیم دهی  و  تصفیه  روند  جریان  در 
به  والیتی  مسووالن  توسط  بایومتریک  دستگاه های 
کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از دو هزار پایه دستگاه 
بایومتریک والیات بدخشان، ارزگان، لغمان، کندز، بامیان و 
دایکندی در حضور ناظران نامزدان، نهادهای ناظر و جامعه 
مدنی به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم شد. از میان 
دستگاه های بایومتریکی که از سوی کارمندان کمیسیون 
مستقل انتخابات تصفیه شد، شماری از دستگاه ها به دلیل 
تخنیکی  مشکالت  سایر  و  حافظه  کارت  برنامه،  نداشتن 

قرنطین شده است.
با  کمیسیون  کارمندان  سوی  از  که  آمارهایی  اساس  بر 
از  شد،  گذاشته  میان  در  مشاهدان  و  نامزدان  ناظران 
میان ۱۳۶۹ دستگاه بایومتریک والیت بدخشان، ۱۱ پایه 
به دلیل نداشتن برنامه، سه پایه به دلیل نداشتن کارت 
پایه به دلیل خراب شدن صفحه دستگاه و  حافظه، یک 
یک پایه به دلیل روشن نشدن از سوی کارمندان قرنطین 
شده است. این در حالی است که ۱۴۶ پایه دیگر به دلیل 
مستقل  کمیسیون  به  انتخابات  روز  در  نشدن  استفاده 

انتخابات سپرده شده است.
والیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  مسوول 
است  گفته  مشاهدان  و  ناظران  با  گفت وگو  در  بدخشان 
که از میان مجموع دستگاه ها، تنها معلومات چهار دستگاه 
پس از انتقال به مرکز، به سیستم مرکزی فرستاده شده 
است؛ موضوعی که نگرانی ناظران نامزدان و نهادهای ناظر 
این در حالی است که گفته می شود  برانگیخته است.  را 
صندوق ها و دستگاه های بایومتریک بدخشان بدون حضور 
انتخابات به کابل  رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل 

انتقال یافته است.  
بایومتریک،  دستگاه   ۵۹۲ میان  از  اما  لغمان  والیت  در 
سوی  از  حافظه  کارت  نداشتن  دلیل  به  دستگاه  سه 

نام برده  از وی  انتخابات که نخواست  کمیسیون مستقل 
شود، افزود که بر اساس گفته های مسووالن، دو دستگاه 
بایومتریک در ناحیه ۱۳ کابل مفقود شده و ۲۷ دستگاه در 
ناحیه ۲۱ این والیت بدون داشتن کارت حافظه به دفتر 

مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته است.
معلومات  مرکز  در  مشاهدان  و  ناظران  این،  با  هم زمان 
کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که با وجود ممنوع 
بودن قلم های سیاه و آبی، کارمندان از آنها هنوز در مرکز 
گفته  است که  در حالی  این  استفاده می کنند.  معلومات 
می شود شماری از فورم های نتایج بدون برچسب به مرکز 
معلومات کمیسیون مستقل انتخابات منتقل می شود که 

کارمندان قرنطین شده است. عالوه بر این، از میان مجموع 
دستگاه   ۶۶ لغمان،  والیت  در  بایومتریک  دستگاه های 
بایومتریک دستگاه هایی خوانده شده است که در جریان 
است  این در حالی  است.  نشده  استفاده  آنها  از  انتخابات 
نیز  کندز  والیت  بایومتریک  از مجموع ۴۵۹ دستگاه   که 
دو دستگاه به دلیل نداشتن کارت حافظه و یک دستگاه 
قرنطین  کمیسیون  این  از سوی  برنامه  نداشتن  دلیل  به 

شده است.
پیش از این، ناظران از مفقود شدن شماری از دستگاه های 
و  کابل  در  آنها  حافظه  کارت  کشیده شدن  و  بایومتریک 
سایر والیات خبر داده بودند. یک تن از ناظران حاضر در 

افزایش می دهد. هرچند  را  نتایج  در  احتمال دست کاری 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  نظر  شد  تالش 
تماس های  با  اما  درج شود،  نیز  این کمیسیون  دبیرخانه 
مکرر نتوانستیم دیدگاه کمیسیون انتخابات را داشته باشیم.

تنها آرای بایومتریک شده اعتبار دارد
هم زمان با بروز شک و تردیدها در خصوص شفافیت کار 
کمیسیون مستقل انتخابات، مسووالن کمیسیون مستقل 
شکایات انتخاباتی می گویند که آرای بدون بایومتریک را 
روند  این کمیسیون  پذیرفت. گفته می شود که  نخواهند 
 ۵۲۸ و  هزار  چهار  خصوص  در  مدارک  و  اسناد  بررسی 

شکایت را آغاز کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری و  نامزدان  ابراز نگرانی  از  پس 
روز  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  آنان،  ناظران 
دوشنبه، ۱۵ میزان ، در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح 
انتخابات  جریان  در  که  بایومتریک  بدون  آرای  که  کرد 
ریاست جمهوری به کار رفته است را نمی پذیرد. مسووالن 
شکایات  تمامی  که  می کنند  تایید  کمیسیون  این  در 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  سوی  از  که  انتخاباتی ای 
نهادهای ناظر ثبت شده است را برای آغاز روند بررسی در 

۳۲ کتگوری دسته بندی کرده اند.
در همین حال، مسووالن در کمیسیون مستقل انتخابات 
تایید می کنند که روند انتقال مواد انتخاباتی از والیت ها به 
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل شده است. 
حواعلم نورستانی، رییس این کمیسیون ، روز دوشنبه، ۱۵ 
میزان ، در کنفرانس خبری اش گفت که ۱۱ هزار و ۱۲۹ 
فورم نتایج در مرکز ملی جمع بندی نتایج به ثبت رسیده 
که ۱۰ هزار و ۴۱۱ فورم نتایج از میان فورم های ثبت شده 

در همان مرکز اسکن شده است.
این جریان، ۱۰ هزار  و ۳۵۷  افزود که در   وی هم چنان 
فورم نتایج از مجموع این فورم ها تصفیه و سه هزار و ۵۴۸ 
آرشیف شده  نتایج  ملی جمع بندی  مرکز  در  نتایج  فورم 
است. بانو نورستانی اضافه کرد که از این میان، هشت هزار 
او  است.  آماده  در سیستم  درج  برای  نتایج  فورم  و ۵۵۶ 
افزود که فورم ۲۱ هزار و ۹۵۸ محل در مرکز دیجیتال 
این کمیسیون رسیده که ۱۴ هزار و ۵۰۰ تای آن ثبت 

شده است. 
دستگاه های  و  صندوق ها  تسلیم دهی  و  تصفیه  از  پس 
انتخابات،  دفتر مرکزی کمیسیون مستقل  به  بایومتریک 
ریاست  انتخابات  شود.  آغاز  نیز  آرا  درج  روند  است  قرار 
جمهوری با رقابت ۱۳ نامزد در ششم میزان برگزار شد. 
بر  که  گفته اند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  مسووالن 
اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه ابتدایی را 

در ۲۷ میزان اعالن خواهند کرد.

۲۲ دستگاه بایومتریک به دلیل 
مشکالت قرنطین شد

هم گرایی  و  ثبات  »تیم  گفت:  حفیظ  عنایت اهلل  شده اند. 
تکت های  تعداد  یک  هواداران  میان  در  ناجوان مردانه 
بود که ]عنایت اهلل حفیظ[  انتخاباتی شایعه پراگنی کرده 

به نفع تیم شان ]ثبات و هم گرایی[ گذشته است.«
با  ثبات و هم گرایی  تیم  ادامه گفت که  آقای حفیظ در 
شایعه پراگنی حضور مردم به پای صندوق های رأی دهی 
روز  در  که  ویدیوهایی  کرد  تبیین  او  ساخت.  کم  را 
قرار  انتخاباتی اش  دسته ی  اختیار  در  انتخابات  برگزاری 
گرفته، بیان گر آن است که کارمندان این تیم در مراکز 
رأی دهی مشخص، رأی دهنده گان را ترغیب کرده اند که 
هم گرایی  و  ثبات  تیم  نفع  به  انتخاباتی  دسته های  سایر 

کنار رفته اند و به آن ها رأی ندهند.
رأی های  استفاده  از  نامزدان  شورای  عضو  این  هم چنان 
در  که  گفت  او  داد.  خبر  نیز  انتخابات،  روز  در  نیابتی 
روز برگزاری انتخابات به دلیل بی نظمی در فهرست نام 
حق  از  رأی دهنده گان  از  زیادی  رأی دهنده گان،  شمار 
فهرست  در  بی نظمی  این  که  او  رأی شان محروم شدند. 
»نام  می گوید:  می داند،  سازمان یافته  را  رأی دهنده گان 
یک  خودش  این  و  نبود  فهرست  در  رأی دهنده گان 
نمی داد  نشان  مردم  به  را  لیست  کارمندان،  بود.  ترفند 
و رأی دهنده گان بدون رأی دادن به خانه بر می گشتند. 
امکانش وجود داشت که کارمندان در زمان مناسب در 
غیاب ناظران دیتا را با بارٌکد شخصی دیگر وارد صندوق 
کرده اند. این تقلب سازمان یافته بود که در مناطق امن 

صورت گرفته است.«
احمدولی مسعود، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
امکانات  از  سوءاستفاده  به  متهم  را  حاکم  تیم های  نیز 
دولتی کرد. به سخن او، این تیم ها با در اختیار داشتن 
ریاست  انتخابات  به  رفتن  برای  کافی،  پول  و  امکانات 
از  که  تیم ها  سایر  داشتند.  کامل  آماده گی  جمهوری 
داشتن این امکانات بی بهره بودند ، در میان برزخ »صلح 
را  رقابت  برای  آماده گی الزم  و  ماندند  گیر  انتخابات«  و 

نداشته اند.
آقای مسعود گفت که هر چند شورای نامزدان به تحریم 
این هشدارها، توجهی نشد،  به  اما  داد،  انتخابات هشدار 

شد،  انتخابات  برگزاری  در  تاخیر  خواستار  هم،  آن  با 
به  نیافت.  پاسخ  نامزدان  شورای  خواست  این  بازهم  اما 
گفته ی آقای مسعود، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
پیش واز  به  ناآماده گی«  و»  نابرابری  بی باوری،  کمال  در 
انتخابات شدند.  وارد صحنه  و  رفتند  تحکیم دموکراسی 
از مشکالتی چون  با چشم پوشی  افزود که شهروندان  او 
تهدیدات امنیتی به پای صندوق های رأی رفتند و اکنون 
اعضای شورای نامزدان از این رأی ها، دفاع خواهند کرد. 
او هشدار داد که به هیچ عنوان تقلب را نمی پذیرند و در 

برابر تقلب خواهند ایستاد.

مسووالن امنیتی به نفع تیم مشخص کار کردند
جمهوری  ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد  نبیل،  رحمت اهلل 
منابع  از  استفاده  با  که  کرد  متهم  را  تکت ها  از  شماری 
او  کرده اند.  تقلب  به  وادار  را  امنیتی  مسووالن  پولی، 
این  اما گفت که در  نبرد،  نام  تیم مشخصی  از  هر چند 
پر  برای  پولیس  به موظفان  تیم ها  این  از  یکی  انتخابات 
توزیع  هنگفت  پول  تقلبی  رأی های  از  صندوق ها  کردن 

کرده است. 
آقای نبیل گفت: »در انتخابات اخیر، یکی از تیم ها ۱۷۵ 
بعضی  برای  را  پول  و  است  کرده  مصرف  دالر  میلیون 

اشخاص دادند تا صندوق ها را پر کنند.«
که  کرد  تصریح  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
قبوالندن  صدد  در  کرده اند  تقلب  که  تیم هایی  اکنون 
گفت  او  انتخاباتی اند.  کمیسیون های  بر  تقلبی  رأی های 
مردمی،  توده ی  از  استفاده  با  می خواهند  تیم ها  این  که 
تا  دهند  قرار  فشار  تحت  را  انتخاباتی  کمیسیون های 

رأی های تقلبی را نیز به عنوان آرای معتبر بشناسند. 
لیست  آن ها  که  شد  یادآور  نبیل  آقای  حال  عین  در 
در  کرده اند  دریافت  پول  تیم ها  این  از  که  را  اشخاصی 

اختیار دارد. 
از سوی دیگر فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
خواهان بررسی آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک 
یک  شود،  جدا  ناپاک  از  پاک  رأی  اگر  او  باور  به  شد. 

میلیون رأی باطل می شود. 

شده  بایومتریک  آرای  شمارش  به  هم چنان  تمنا  آقای 
ریاست  انتخابات  نامزدان  او گفت که شورای  تأکید کرد. 
جمهوری به هیچ عنوان، آرای بی بایومتریک را نمی پذیرد.

نگرانی نهادهای ناظر
تقلب  از  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  حال  همین  در 
نگرانی  ابراز  ریاست جمهوری  انتخابات  در  گرفته  صورت 
را خوب  انتخابات  مدیریت  ناظر  نهادهای  کردند. هرچند 
توصیف می کنند اما گویند که این نهادها نگران دست برد 
و  تصفیه  دسته بندی،  جریان  در  مردم  پاک«  »آرای  به 

شمارش آرا هستنه. 
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیزاهلل 
آرا  شمارش  در  شفافیت  نگران  نهادها  این  که  گفت 
هستند ، از این رو از کمیسیون مستقل انتخابات خواست 
که ورق های رأی دهی را با نتایج داخل دستگاه بایومتریک 
نتایج  با  ورق ها  این  او، در صورتی که  گفته  به  سر دهد. 
داخل دستگاه مطابق نباشد، یک بی اعتمادی کالن را میان 
نسبت  را  آن ها  و  آورد  وجود خواهد  به  شهروندان کشور 
آقای  بی باور خواهد ساخت. هم چنان  انتخابات  پروسه  به 
رفیعی با اشاره به ویدیوهایی که  از تقلب را نشان می دهد 
اجتماعی دست به دست  در شبکه های  »ویدیوهایی  گفت، 
می شود، از این رو کمیسیون شکایات انتخاباتی باید صحت 

و سقم این ویدیوها را روش سازد.«
حفظ  بر  انتخاباتی  کمیسیون های  حال  همین  در 
بی طرفی شان در شمارش آرا تأکید و برای بررسی شکایات 
آماده گی کردند. در نشست مشترکی که  اعالم  انتخاباتی 
کمیسیون های انتخاباتی دیروز دوشنبه برگزار کرده بودند، 
آنان به شهروندان اطمینان دادند که مطابق به طرزالعمل 
انتخاباتی و قانون انتخاباتی به پیش خواهند رفت و از رأی 

شهروندان صیانت خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد. قرار 
انتخابات که گفته شده است در  این  ابتدایی  نتایج  است 
در  داده اند،  رأی  نفر  هزار   ۷۰۰ و  میلیون  دو  حدود  آن 
بیست وهفتم میزان اعالم شود. نتیجه ی نهایی آن در ۱۶ 

عقرب اعالم خواهد شد.

تقویم  به  مطابق  است  قرار 
ابتدایی  نتایج  انتخابات، 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
ششم میزان، در بیست وهفتم 
همین ماه اعالم شود. شورای 
ریاست  انتخابات  نامزدان 
دوشنبه،   روز  اما  جمهوری 
نشست  یک  در  میزان،  پانزدهم 
انتخابات با تقلب  خبری مشترک اعالم کرد که این دور 
اعضای  رفت.  خواهد  دوم  دور  به  و  بوده  همراه  گسترده 
شورای نامزدان ادعا کردند که این دور انتخابات ریاست 

جمهوری برنده ندارد.
این شورا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک از 
اعضای  این  داد.  هشدار  انتخاباتی  شدن  بحرانی  احتمال 
احمدولی  نبیل،  رحمت اهلل  از  متشکل  نامزدان،  شورای 
محمدشهاب  و  تمنا  فرامرز  حفیظ،  عنایت اهلل  مسعود، 
بحران  از  بیرون رفت  برای  که  می کنند  تأکید  و  حکمی 
احتمالی این انتخابات به »گزینه سوم« نیاز است. هر چند 
اعضای این شورا در مورد گزینه سوم وضاحت نمی دهند، 
مردم  و  »ملی  نیروهای  با  هم کاری  در  که  می گویند  اما 
کار  انتخابات  بحران  مهار  برای  گزینه سوم  روی  وفادار« 

خواهند کرد.
گرفته  خوانش  به  شورا  این  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
شد، آمده است: »از نظر شورای نامزدان انتخابات ریاست 
بهترین صورت  در  و  ندارد  برنده  انتخابات  این  جمهوری 
ممکن حکومت برآمده از آن با اندک ترین سطح مشارکت 
برخوردار  حکومت داری  برای  الزم  مشروعیت  از  مردم 

نیست.«
اعضای این شورا در این اعالمیه مشترک تیم های حاکم 
در حکومت را به سوء  استفاده از امکانات دولتی، تخلفات 
فراگیر، تقلبات سیستماتیک حکومتی، توزیع پول و بازی 
با افکار عامه، متهم کردند. به گفته ی آن ها سوء استفاده 
تقلبات سیستماتیک سبب  امکانات دولتی، تخلفات و  از 

تضعیف مشروعیت انتخابات شده است.
ریاست  انتخابات  نامزدان  تن  یک  حفیظ  عنایت اهلل 
جمهوری و عضو شورای نامزدان گفت که قبل از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، فضای انتخاباتی ناعادالنه بود. 
فضای  بودن  ناعادالنه  از  نامزدان  بارها  که  کرد  عالوه  او 
کارزارهای  زمان  در  زیرا  بودند ،  کرده  نگرانی  انتخاباتی 
به  دولتی  امکانات  تمامی  با  حاکم  تیم های  انتخاباتی، 
نامزدان  سایر  اما  پرداختند،  گسترده ی شان  تبلیغات 
را   برنامه های شان  نتوانستند  امکانات،  نداشتن  دلیل  به 

همه گانی کنند.
عالوه بر این، آقای حفیظ تیم های حاکم را متهم کرد که 
در زمان کارزارهای انتخاباتی و هم چنان در روز برگزاری 
نامزدان  سایر  برابر  در  را  مختلفی  ترفند های  انتخابات 
استفاده کرده  و باعث نفاق در میان دسته های انتخاباتی 

 شورای نامزدان:

هیچ نامزدی برنده نیست
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مجموعه ی  »آدالرام« 
رحمانی  آصف  دوبیتی های 
میان  روزها  این  پارسی، 
دوست داران  و  کتاب خوانان 
در  و  کرده  گل  ادب  و  شعر 
بین  و  اجتماعی  شبکه های 

مردم دست به دست می شود. 
هراتی  گویش  با  که  دوبیتی هایی 
سروده شده و در دل هراتیان جای گرفته است. آوازه ی 
آدالرام در این چند روزی که نشر آن گذشته از هرات 
هم فراتر رفته و بسیاری از هراتیان که بیرون از این شهر 

زنده گی می کنند مشتاق آن شده اند. 
زبان حال خود  را  آدالرام  پارسی، دوبیتی های  رحمانی 
می داند و می گوید چند مجموعه ی دوبیتی عاشقانه دیگر 

او نیز در آینده چاپ خواهد شد. 
در کتاب آدالرام افزون بر دوبیتی، بیش تر از ۶۰۰ واژه ی 
برای  شاعر  که  گرفته  جای  هراتی  گویش  مخصوص 
یافتن معنای آن ها کیلومترها سفر کرده و با مردم بومی 

روستاها هم صحبت شده است.
»آن«  انتشارات  سوی  از  پارسی،  رحمانی  دوبیتی های 
دوبیتی های  پیش  ماه  چند  که  ناشری  شده  چاپ 
با  و  کرد  نشر  را  سخا  ضیاءالحق  استاد  از  »پری جو« 
استقبال زیاد کتاب خوان ها این مجموعه  به چاپ دوم 

رفت.
»آدالرام، جان محبوبی، آووها که شرشر مه کنه و میشا 
که بربر مه کنه« کلیشه های مشهور گویش هراتی است 

که پیش از هر دوبیتی  عاشاقانه خوانده می شود. 

زبان حال رحمانی پارسی 
رحمانی  آصف  دوبیتی   های  مجموعه ی  آدالرام  کتاب 
پارسی، در هرات غوغا برپا کرده است. چند روز بیش تر 
بین  دوبیتی هایش  اما  نمی گذرد،  مجموعه  این  نشر  از 

دوست داران شعر و ادب دست به دست می شود. 
دوبیتی های عاشقانه این مجموعه با گویش هراتی است 
میان  همه  از  بیش تر  آدالرام  شده  سبب  امر  همین  و 

هراتیان دل بری کند. 
می کنند  زنده گی  شهر  این  از  بیرون  که  هراتی هایی 
مشتاق این مجموعه شده اند. این روزها در کنار زعفران، 
شیرپیره و سوهان هراتی، آدالرام هم برای هراتیانی که از 

این شهر دور هستند، فرستاده می شود. 
مجموعه ی  خورشیدی   ۱۳۸۵ سال  پارسی،  رحمانی 
و  سیب  کرد،  نشر  فریب«  و  »سیب  نام  به  را  دیگری 
فریب، محتوایی سیاسی - انتقادی داشت با سبک اشعار 
مقاومت که رحمانی پارسی، از شاعران توان مند در این 

حوزه  است. 
در آدالرام زیاد از دوبیتی های انتقادی - سیاسی خبری 
نیست و دوبیتی های عاشقانه با گویش هراتی محتوای 

این مجموعه است. 

موها خور فرفری کردی، به دل شی
باله چشمار زری کردی، به دل شی

دراشی کرده سر لقی، اگر چه
رقم خور کافری کردی، به دل شی

با ورق زدن مجموعه ی آدالرام دوبیتی های عاشقانه از این 
دست، زیاد به چشم می خورد که بیش تر برای کسانی که 

این ترس  از  از ترس می لرزیدم.  هنوز دلم می لرزید، 
بردارم،  نوشتن  برای  گامی  که  آن  از  پیش  مباد  که 
نقادانه ی نویسنده گان بزرگ محو شوم. این  زیر تیغ 
ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. نمی دانستم، حس 
به نوشتن که همواره انرژی پنهان درونم بود، چگونه 
فرمان زنده گی مرا به دست گرفت و مرا وادار به نوشتن 

کتاب »هفت فرشته« ساخته بود؟
منتقدان  سوی  از  واکنشی  هر  منتظر  وجود،  این  با 
اولین  بدانم  می خواستم  بودم.  کتاب خوان  جامعه  و 
بین  در  بازتابی  چه  نوشتن،  در  من  جدی  تجربه ی 

نویسنده گان خواهد داشت.
که  بودم  ذهنی  دادوستد  همین  درگیر  روزی  چند 
ناگهان جرقه ای بزرگ، تمام دل هره و نگرانی ام را به 
کنار زد، ارغند بزرگوار موشکافانه و زیبا »هفت فرشته« 
را به نقد کشیده بود! خط خط نوشته اش به پیمانه یک 

کتاب آموزشی بزرگ، برایم آموزنده و مفید بود.
وقتی خواندم که در قسمتی از این نقد زیبا و نقل قول 

از قسمتی از متن کتاب، چنین فرموده بود:
»... اما بعضی ها با دیدن این اتفاقات هاج وواج نمی مانند، 
تنها درنگ هم نمی کنند، به پا می شوند، میان می بندند 
و مسوولیت می  پذیرند. و این مسوولیت پذیری، توانایی 
است، توانایی ای که ریشه در مهر و داد دارد. آنان با 
دادخواهی و مهرورزی به سراغ این اتفاقات می روند. 

اراده می کنند و با قاطعیت می گویند:
- نباید چنین باشد. باید تغییر داد!
و راه شان را نمی گیرند و نمی روند.

از همان نوجوانی مثل هزاران دختر دیگر، انگیزه بزرگ 
شدن داشتم، بزرگ زیستن را نقاشی می کردم و آدم 

بودن مفیدم را تصور.
دختران دادخواه سرزمین مان را حمایت کنیم. فرشته 

جان نوری یکی از آنان است.«
پس از آن بود که به شدت با حس امیدوارانه ای تمام 

با شکست طالبان دوباره به هرات بازگشت.
او محبت خود نسبت به هرات و محله ی خواجه عبداهلل 

مصری، زادگاهش را چنین وصف کرده است. 

سر چارسور به کانادا نمدم
شر کهنه ر به آمریکا نمدم

اگه خاک دو عالم بم سرم شه
محله خور به یک دنیا نمدم

در گویش هراتی »شر« به معنای شهر، چارسو، چهارراهی 
در قلب شهر کهنه هرات، »نمدم« نمی دهم، و »شر« به 

معنای شهر است.  
در کتاب آدالرام افزون بر ۲۵۰ دوبیتی بیش تر از ۶۰۰ 
به  که  داده شده  نیز جای  هراتی  گویش  واژه ی خاص 
گفته رحمانی پارسی، او برای پیدا کردن معنای برخی 
بومی  ساکنان  با  و  کرده  سفر  کیلومترها  واژه ها  این  از 

روستاها دیدار کرده است.
عاشقانه ی  دوبیتی های  مجموعه  آینده  در  است  قرار 
»جان محبوبی، آووها که شرشر مه کنه و میشا که بربر 
مه کنه« با گویش هراتی آثار دیگر رحمانی پارسی چاپ 

و نشر شود.

شوق دیدار قهار عاصی 
برخی  بود  مهاجر  ایران  در  که  زمانی  پارسی،  رحمانی 
آهنگ های فرهاد دریا را گوش می کرد و سخت عالقه مند 
اشعار آن ها شده بود. او به دنبال این بود که بداند شاعر 
آهنگ های دریا کیست؟ پس از مدتی پرس وجو، نام قهار 

عاصی را شنید. 

و شاید روزها با استاد صحبت کنم، چه شد که زمانه 
این همه نامهربانه مرا از همه چیز غافل ساخت، حتا از 
مرگی که هر لحظه یک قدم از ما جلوتر به استقبال 

ما ایستاده است.
روز  در  ارغند  استاد  همسر  زهره،  بانو  وقتی  ویژه  به 
»استاد  گفت:  برایم  بزرگ  مرد  آن  جنازه  تشییع 

با گویش هراتی آشنایی داشته باشند، جذابیت دارد. 
زبان حال خود  را  آدالرام  پارسی، دوبیتی های  رحمانی 
برعکس  کشور  کنونی  شرایط  در  دارد  باور  و  می داند 
سال های جنگ، مردم نیازمند مهربانی، دوستی، محبت 
ایجاد  باید این روحیه را  و هم دیگرپذیری اند و شاعران 

کنند. 

نیم چه شاعری که شاعر شد 
رحمانی پارسی، سرایش شعر را به گونه حرفه ای سال 
ایران مهاجر بود آغاز کرد.  ۱۳۶۶ خورشیدی وقتی در 
آن زمان به دلیل جنگ  و فضای موجود در کشور شعر 

مقاومت هواداران زیادی داشت. 
فدایی  برات علی  چون  نام آشنایی  شاعران  حضور  در  او 
هروی، محمدکاظم کاظمی، و نوراهلل وثوق سروده هایش 

را می خواند تا  نقد شود. 
کرد  دنبال  حرفه ای  گونه ی  به  را  شعر  سرایش  وقتی 
باری نوراهلل وثوق به شوخی برایش گفت: »کم کم برای 
خودت نیم چه شاعری شدی و شعرهایت روز به روز بهتر 

می شود.«
آقای رحمانی عضو »مدرسه انقالب اسالمی افغانستان« 
کودکان  برای  که  بود  فرهنگی   - آموزشی  نهادی 
افغانستانی که ایران از پذیرش آنان در مکتب های رسمی 

خودداری می کرد، آموزش می داد. 
او سال ۱۳۷۴ از ایران به افغانستان بازگشت و چند ماه 
زمان  در  رحمانی  کردند.  تصرف  را  هرات  طالبان  بعد 
و  داد  کاهش  را  خود  ادبی  و  فرهنگی  فعالیت  طالبان 
سرگرم دکان داری شد. در نهایت باری دیگر مجبور شد 
هرات را ترک  کند و به ایران مهاجر شود و سال ۱۳۸۱ 

نگرانی و دلهره ام را به کنار گذاشتم و انگیزه ام بیش تر 
شد برای نوشتن و خواندن!

دلیل  فرشته«  »هفت  کتاب  بر  ارغند  استاد  نقد 
از  بیش تر  تا  بود  ایشان  با  من  ارتباط  برای  محکمی 
ایشان بیاموزم، ولی بی مهری زمانه و این زمان نفرین 
افتخار هم صحبتی مرا  اقبال و  شده در دنیای غرب، 

محدود و نابود ساخت!
چند باری از طریق شبکه های مجازی با استاد ارغند 
پیام ردوبدل کردیم، در آخرین مورد بزرگ وارانه از من 
خواست به او زنگ بزنم تا بیش تر پیرامون نوشتن و 

نوشته های جدید صحبت کنیم.
ولی افسوس به ناگاه خبر تلخ رحلت استاد یک بار دیگر 
از بی مهری دنیای فانی و ناجوان مردی ایام نوشت و 

چقدر تلخ بود این نوشته!
از آن روزی که خبر مرگ استاد ارغند را شنیدم، تمام 
وجودم، دشمن وجدانم شده و سنگینی عذاب وجدانی 
عجیب خواب و خوراک را از من گرفته است. وقتی 
ادبیات  از  دادن ستونی  از دست  ناگوار  ناگهانی خبر 
بی خود،  و  می شوی  زمین گیر  می شنوی،  را  کشورت 
اشکت جاری می شود. از آن بدتر که نتوانستی از دنیای 
بهره  بزرگ،  مردی  نویسنده گی  هنر  و  شرف  و  ادب 

بگیری و عامل این تعلل خودت باشی.
من  از  که  می آید  استاد  پیام  از  یادم  که  لحظه  هر 
خواسته بود، با او تماس بگیرم و من با خودم امروز و 
فردا کردم، سرگیجه ای از عذاب وجدان خود نفرینی 
وجودم را فرا می گیرد، چرا نتوانستم لحظه ای، ساعتی 

عالقه به اشعار عاصی شوق دیدار با این شاعر را در دل 
رحمانی زنده کرد و دیدن قهار از نزدیک و مالقات با او 

یکی از آرزوهای رحمانی شد.
از  او  این که چهره  و عکس قهار را ندیده بود، برای  با 
مشهد به کابل پیغام می فرستاد که عالقه مند دیدارش 

است. 
باری یکی از شاعران مقیم مشهد به استاد واصف باختری 
در کابل نامه فرستاد که فردی به نام رحمانی در مشهد 
مشتاق دیدار قهار است و خواسته پیام او به قهار رسانده 

شود. 
قهار عاصی، در سفری به مشهد می آید و رحمانی همراه 
چهره  که  رحمانی  می رود.  دیدارش  به  شاعران  برخی 
قهار را ندیده بود متوجه نمی شود شاعری که به مشهد 
آمده، قهار است. پس از پایان دیدار محمدکاظم کاظمی، 
نام رحمانی  با شنیدن  قهار  و  را صدا می زند  رحمانی  

می پرسد رحمانی این است؟ 
رحمانی و عاصی دوباره باهم خوش وبش می کنند و قهار 
چند ماهی در یکی از اتاق های منزل رحمانی در مشهد 

ساکن می شود و انتظار رفتن به اروپا را می کشد.
شرایط سفر عاصی به اروپا فراهم نمی شود و او به دلیل 
ختم زمان ویزا و تمدید نشدن ویزایش از سوی حکومت 
ایران مجبور ساخته می شود دوباره به کابل باز گردد و 

سرانجام در این شهر با دنیا وداع کند.

انتشارات »آن« درپی چیست؟
انتشارات »آن« ناشر کتاب آدالرام حدود یک سال پیش 
)بنده  از شعر مشهور حافظ  انتشارات  نام  تأسیس شد. 
مدت  در  و  شده  گرفته  دارد(  آنی  که  باش  آن  طلعت 
از ۲۰ عنوان کتاب  اندک فعالیتش موفق شده بیش تر 
در حوزه ی فرهنگ، ادب و علوم انسانی چاپ و نشر کند.

ضیاءالحق  استاد  دوبیتی های  مجموعه ی  »پری جو«، 
سخا، شاعر پیش کسوت هراتی چند ماه پیش از سوی 
استقبال خوب  با  انتشارات چاپ و نشر شد که  همین 
دوست داران شعر و ادب، این مجموعه به چاپ دوم رفت. 
به  توجه  »آن«  انتشارات  مسوول  امینی،  روح االمین 
ادبیات فولکور و محلی والیت های گوناگون افغانستان به 
ویژه هرات را یکی از اهداف این نهاد می داند. در کنار 
گویش هراتی نشر »آن« تالش دارد در مورد گویش های 

بدخشانی و کابلی نیاز فعالیت کند.   
به گفته ی آقای امینی کیفیت پایین محتوا و چاپ کتاب 
مخاطب  شده  سبب  افغانستان  در  اخیر  سال های  طی 
اعتماد  نویسنده گان  برخی  به  نسبت  باسواد  و  جوان 
نداشته باشد، اما نشر »آن« تالش می کند با نشر کتاب 
دست رفته ی  از  اعتماد  خوب  چاپ  کیفیت  و  محتوا  با 

مخاطبان را جذب کند. 
حمایت از نویسنده گان و شاعران حرفه ای و رسالت مند 
شعار اصلی نشر »آن« است و در آینده قرار است آثار 

برخی دیگر از شاعران نیز چاپ و نشر شود. 
از رحمانی  امینی،  با روح االمین  پایان گفت وگو  از  پس 
مجموعه ی  دوبیتی  بهترین  دیدش  از  پرسیدم،  پارسی 

آدالرام کدام است؟ او این دوبیتی را برایم خواند:

مه شهر خور به صد کشور نمدم
دولختایور به مشک تر نمدم

تمام بر و باروی جان ر
به مله »برج خاکستر« نمدم.

فرشته«  »هفت  مورد  در  تا  بود  تماست  منتظر  زیاد 
و دیگر نوشته هایت با تو حرف بزند، اما چند روز قبل 
از رحلت شان گفته بود: زهره! دیگر پیامی نمی دهم، 
چون فرشته دیگر زنگ نزد!«، این درد و عذاب وجدان، 
بیش تر از پیش و هم چون موریانه مرا می خورد و آزارم 

می دهد!
همه می دانیم استاد ببرک ارغند، مردی متین، فهیم 
بود  ما  کشور  معاصر  ادبیات  در  بزرگ  نویسنده ای  و 
و سال ها نام او در عرصه ادبیات خواهد درخشید، او 
همان طور که در تمام عمر با ثمرش آموزنده نوشت و 
آموختاند، با مرگش هم درس بزرگی به من آموخت، 

درسی به بزرگی یک عمر تجربه.
مرگ استاد ارغند به من آموخت گاهی باید بیش تر به 
خودمان بنگریم و بپرسیم ما در کجای این زنده گی 
احساس مان را گم کرده ایم؟ چرا گاهی آن قدر بدهکار 
زمان می شویم که غافل از هر چیزی و هر جایی یادمان 

می رود که مرگ، بزرگ ترین حق علیه زنده گی است.
به قول فاضل نظری شاعر بلندآوازه پارسی:

ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب،
وقت مردن،

ساحل و دریا چه فرقی می کند؟
سهم ما از خاک

وقتی مستطیلی بیش نیست،
جای ما این جاست یا آن جا، چه فرقی می کند؟

به سوی  یا زود همه ما رخت سفید سفر رفتن  دیر 
چه  ولی  پوشید،  خواهیم  را  نیست  فانی  که  جهانی 
خوب است، مرگی با نامی همیشه جاودان بلیط چنین 

سفری باشد.
یاد استاد ببرک ارغند گرامی و خجسته باد، روحش 

در آرامش ابدی!

محمدحسیننیکخواه

دوبیتی های عاشقانه ی رحمانی پارسی
»آدالرام«

فرشتهنوری

دادوستد همین درگیر روزی چند
بزرگ، جرقهای ناگهان که بودم ذهنی
تمامدلهرهونگرانیامرابهکنارزد،
ارغندبزرگوارموشکافانهوزیبا»هفت
خطخط بود! کشیده نقد به را فرشته«
نوشتهاشبهپیمانهیککتابآموزشی

بزرگ،برایمآموزندهومفیدبود.

به یاد ببرک ارغند
نماد مهربانی و اخالق



هرات، شهرسازی رییس فریدونسروری،
براساس که میگوید 8صبح روزنامهی به
ماسترپالنجدیدشهرهرات،مرکزگسترش
ادغام هم با نواحی از برخی و مییابد
مشخصی مرزبندیهای همچنان میشوند.
ایجاد ولسوالیها نقاط و شهری نواحی بین
خواهدشدتاازایندرکمشکالتساکنان
مرکزشهروولسوالیهاحلشود.اوهمچنان
برای15 ماسترپالن این که میکند اضافه
هرات شهرداری و است تطبیق قابل سال
همهجانبه همکاری آن تطبیق برای باید

داشتهباشد.
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سالیازدهم

7
گام های آخر نهایی سازی 

ماستر پالن شهری هرات

شدن  نهایی  از  خبرها 
هرات  شهری  ماسترپالن 
می شود  نشر  حالی  در 
رژیم  سقوط  از  بعد  که 
مسووالن  کنون،  تا  طالبان 
شش  در  دولت  بلندپایه ی 
بازه ی زمانی مختلف وعده ی 
بار  این  داده اند.  نزدیک  زمان  در  را  آن  اجرای 
ریاست شهرسازی هرات وعده داده که طی یک 
ماه آینده از ماسترپالن شهری هرات در کنفرانس 
رونمایی  شهری«  توسعه ی  و  زمین  »مدیریت 
خواهد شد. نزدیک به دو سال قبل رییس جمهور 
افغانستان در سفر به هرات وعده سپرده بود که 
و  نهایی  هرات  شهری  ماستر پالن  ماه،  سه  طی 

تطبیق می شود.
شهر هرات هم اکنون هیچ نقشه ی منظم شهری 
ندارد و بنا بر آماری که شهرداری این والیت داده 
است، ساخت و سازهای بی رویه هفتاد درصد از کل 

امور ساختمانی این شهر را احتوا می کند. 

رؤیایی نزدیک به حقیقت؟
ریاست شهرسازی هرات از نهایی شدن امور اداری 
خبر  کشور  مرکز  در  هرات  شهری  ماستر پالن 
می دهد. مسووالن این ریاست وعده می دهند که 
آینده، ماستر پالن جدید شهر هرات  ماه  در یک 
در هشتمین کنفرانس مدیریت زمین و توسعه ی 

شهری رونمایی می شود.
به  هرات،  شهرسازی  رییس  سروری،  فریدون 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که بر اساس ماستر پالن 
و  می یابد  گسترش  مرکز  هرات،  شهر  جدید 
هم چنان  می شوند.  ادغام  هم  با  نواحی  از  برخی 
و  شهری  نواحی  بین  مشخصی  مرزبندی های 
نقاط ولسوالی ها ایجاد خواهد شد تا از این درک 
حل  ولسوالی ها  و  شهر  مرکز  ساکنان  مشکالت 
شود. او هم چنان اضافه می کند که این ماستر پالن 
برای ۱۵ سال قابل تطبیق است و شهرداری هرات 
داشته  تطبیق آن همکاری همه جانبه  برای  باید 

باشد. 
۸صبح  روزنامه ی  به  رسیده  اطالعات  قرار 
ماستر پالن شهر هرات هم اکنون از شورای عالی 
توسعه ی شهری و شورای وزیران رد شده و فقط 

منتظر منظوری رییس جمهور کشور است. 
شهرداری هرات هم به این نظر است که برای حل 
مشکل باید آستین بر زد و ریاست شهرسازی این 
زودتر  هرچه  برای  را  الزم  فشارهای  باید  والیت 

منظور شدن ماستر پالن شهر هرات وارد کند.
قبول  با  هم  هرات،  شهردار  مشفق،  غالم حضرت 
ساخت و سازهای  درصد   ۷۵ از  بیش  کردن 
غیر معیاری در این والیت، می گوید که وقتی شهر 
بدون پالن پیش برود، مشکالتی به وجود می آید. 
آقای مشفق تاکید می کند که اداره ی شهرداری 
برای اجرایی کردن ماسترپالن شهر هرات همکار 

ریاست شهرسازی خواهد بود. 
هم اکنون هرات با ۱۵ ناحیه بیش از ۱۸۴ کیلومتر 
مربع مساحت دارد و کاماًل فاقد نقشه ی منظم و 

معیاری شهری است.  
به  هرات،  شهر  شورای  عضو  سادات،  سید اشرف 
فاجعه ی  در  اکنون  هم  هرات  که  است  نظر  این 
شهرسازی  وزارت  و  می برد  سر  به  شهری  نظم 
آقای  بر دارد.  گام  جدی تر  زمینه  این  در  باید 
رو  روند  و  جمعیت  تراکم  که  می افزاید  سادات 
غیر معیاری سبب شده  رشد ساخت و سازهای  به 
که مشکالت شهری در هرات روز به روز بیش تر به 

چشم آید. 
شواهد نشان می دهد که ناحیه های اول و پنجم 
ماستر پالن  تفصیلی  شهر هرات که مطابق پالن 
شهری این والیت نقشه کشی شده، نسبت به سایر 
مناطق مرکز این شهر با ساخت و ساز نسبتاً معیاری 
همراه است. در مقابل اما ساخت و سازهای بی رویه 
و فاقد نقشه ی منظم در نواحی 9، ۱۰، ۱۱، ۱۳ 
و ۱۵ که جزو مناطق پر جمعیت شهر به حساب 
می روند، سبب شده که کانال کشی درست و منظم 
وجود نداشته باشد و مردم در مقاطع مختلف سال 

ماستر پالن شهر هرات داغ شده بود، توجه چندانی 
به پالن تفصیلی که پالن نواحی زیر شاخه ی آن به 

حساب می رود، نشد. 
انجام  تحقیقات  بر  بنا  که  می گوید  ندیم  آقای 
شده، بیش از ۷۰ درصد ساخت و سازها در هرات 
شکل  همین  به  روند  اگر  و  است  غیر معیاری 
پیش رفت داشته باشد، مشکالت شهری هرات از 
آن چه که هم اکنون وجود دارد، پر رنگ تر می شود. 
به باور وی در بیش تر مناطق داخل شهر هرات حتا 
یک صد متر فضای سبز هم برای استراحت ساکنان 
اگر  که  می کند  تاکید  او  ندارد.  وجود  منطقه 
پالن های نواحی ساخته و تطبیق نشود، منظوری 
ماستر پالن شهری به تنهایی مشکل کمبود فضای 

شهری هرات را حل نمی تواند.

نخستین ماستر پالن شهر هرات 
در سال ۱۳۴۳  هرات  ماستر پالن شهر  نخستین 
ترتیب  آلمانی  دانشگاه  یک  مهندسان  طرف  از 
شده بود و پس از ۲۰ سال از طرح آن، فقط ۱۰ 
به  آن  تفصیلی  پالن  و  ماستر پالن  کل  از  درصد 

اجرا در آمد.
در آن ماستر پالن شهری، فضای شهر هرات به ۲۰ 
کیلومتر مربع ختم می شد و تاریخ انقضای آن بین 

۱۵ تا ۲۰ سال تخمین زده شده بود.
در  افغانستان  افت و خیزهای  و  داخلی  جنگ های 
پس  سال های  طی  قانون  حاکمیت  نبود  دوران 
اجرای  که  شد  سبب  خورشیدی   ۵۰ دهه ی  از 
ماستر پالن شهری هرات از آن چه که روی کاغذ 
بود، جدا افتد و ساختمان های غیر معیاری و فاقد 
نقشه به طور قارچ گونه در نواحی و مناطق مختلف 

شهر سر برآورد. 

رییس جمهور به وعده اش وفا کند
با این حال گفتنی است که در سال ۱۳9۶ شورای 
برگزار  نشستی  هرات  در  شهری  توسعه ی  عالی 
کرد و رییس جمهور کشور که در آن جلسه حضور 
داشت، وعده سپرد که ماستر پالن شهر هرات طی 

سه ماه نهایی می شود.
عهد  به  وفای  از  اما خبری  کنون  تا  زمان  آن  از 

ریاست جمهوری کشور دیده نشده است. 
فراخواندن وزیر شهرسازی به مجلس 

دچار مشکالت شوند. 

گام هایی که به مقصد نرسید
در سال ۱۳9۲ خورشیدی ماستر پالن شهر هرات 
از سوی وزارت شهرسازی افغانستان بازنگری شد 
و کارشناسان این وزارت دریافتند که ماسترپالن 
قدیمی این شهر بنا بر رشد و پراکنده گی جمعیت 
ماستر پالن جدید  به ساخت  نیاز  و  ندارد  کاربرد 

شهری محسوس است. 
اشتراک  با  فنی  تیم  یک  آن  از  پس  اندکی 
کارشناسان مختلف از سوی دانشگاه »فلورانس« 
 ۲9۰ در  را  هرات  شهر  جدید  ماستر پالن  ایتالیا 
صفحه ترتیب کرد و به وزارت شهرسازی ارائه داد، 
اما در آن زمان کادر رهبری وقت این وزارت آن 

را رد کرد. 
در اوایل سال ۱۳9۶ خورشیدی مجدداً یک تیم 
کاری از سوی وزارت شهرسازی موظف شد تا روی 
طرح ماستر پالن شهر هرات کار کند و نتیجه ی آن 

را برای منظوری به مقام های مسوول بفرستد.

نگرانی کارشناسان شهرسازی
که  اند  باور  این  به  شهرسازی  کارشناسان 
کالن  موضوعات  به  بیش تر  شهری  ماستر پالن 
شهری  پالیسی سازی  و  سیاست گذاری  شهری،  
نیاز است که برای حل مشکالت  مربوط است و 
درون شهری هرات به پالن تفصیلی مراجعه شود. 
به  بیش تر  شهری  ماستر پالن  آنان  دید  از 
شناخت  شهر،  مختلف  مناطق  »مرزبندی 
بزرگ،  خیابان های  هوایی،  میدان های  ارتفاعات، 
کمربندی، مرزبندی نواحی، مراکز فروش بزرگ« 
و مواردی از این قبیل اشاره دارد، اما پالن تفصیلی 
می پردازد.  جزییات  به  بیش تر  ماستر پالن،  یک 
کوچه ها،  ساخت و ساز  »چگونه گی  مانند  مواردی 
بازارچه ها، بازارها، مکاتب، اماکن تفریحی، مراکز 
فروش کوچک، فضای سبز و...« بیش تر در پالن 

تفصیلی یک ماستر پالن جای می گیرد. 
کارشناس  و  هرات  دانشگاه  استاد  ندیم،  فاروق 
شهرسازی، به این نظر است که عالوه بر تمرکز 
جدی بر ماستر پالن شهری هرات، نیاز است که 
بیش تر شود. وی می گوید  توجه  نواحی  به پالن 
بازنگری  که در سال ۱۳9۲ و هنگامی که بحث 

در پیوند به همین موضوع، حبیب الرحمان پدرام، 
نماینده ی هرات در مجلس نماینده گان، در صحن 
علنی مجلس از وزیر شهرسازی افغانستان خواست 
که هرچه زودتر ماستر پالن شهر هرات را تعقیب 
افغانستان  شهرسازی  وزیر  از  پدرام  آقای  کند. 
خواست که جلو سرگردانی طرح ماسترپالن شهر 

هرات را در دهلیزهای وزارت شهرسازی بگیرد. 
با  صحبت  در  پدرام  آقای  آن،  از  پس  روز  یک 
وزیر  آقای  پاسخ های  که  گفت  روزنامه ی ۸صبح 

چنگی به دلش نزده است.
این نماینده ی مردم با استنباط به صحبت های وزیر 
شهرسازی افغانستان در مجلس، تصریح کرد که 
ریشه مانع اصلی منظوری ماستر پالن شهر هرات 
در ارگ ریاست جمهوری است و شخص رییس 

جمهور چندان توجهی به آن نشان نمی دهد.
این بار اول، دوم و حتا سوم نیست که در مورد 
رسانه ها  در  آن  تطبیق  و  ماسترپالن شهر هرات 
از  پس  گزارش ها  بنیاد  بر  می شود.  پا  به  غوغا 
از  بیش  کنون،  تا  در کشور  طالبان  رژیم  سقوط 
به  هرات  شهر  ماستر پالن  تطبیق  خبر  بار  هفت 
رسانه ها درز کرده است. دیده شود که این بار آیا 
وعده های مسووالن جامه ی عمل می پوشد یا مردم 
مانند گذشته چشم انتظار اجرایی شدن وعده های 

بی سرانجام دولت مردان می مانند.

سیدحسنحسینی



واکنش  شدت  چیزی  چه 
تغییرات  مورد  در  را  پاکستان 
کشمیر  و  جامو  وضعیت  در 
در پی اجرای قانونی که اخیراً 
هندوستان  پارلمان  سوی  از 
تصویب گردید، توضیح می دهد؟ 
پایه سه دلیل  بر  این واکنش ها 

مختلف استوار اند.

یک  بحث  و  بشر  حقوق  موضوع  آن  مورد  اولین 
ایجاد  با  پاکستان  است.  شده  اشغال  سرزمین 
سر و صدا های جدال بر انگیز در صدد تازه جلوه دادن این 
مسأله است، ولی در حقیقت این موضوع خیلی کهنه 
است. پاکستان این راهبرد را از زمستان سال ۱9۴۷ 
به  نیروهایش  حضور  از  آگاهی  که  زمانی  بدین سو، 
منظور تهاجم باالی کشمیر منجر به شریک ساختن 
این موضوع از سوی هند با شورای امنیت ملل متحد 
داستان  این  که  زمانی  تا  است.  نموده  اتخاذ  گردید، 
پاکستان  نبود، علی رغم آن  قابل قبول  دروغی دیگر 
هم چنان پا فشاری می کرد که در جنگ های کشمیر 
هیچ نقشی ندارد و وقایع کشمیر را یک شورش داخلی 
علیه نقض حقوق بشر می خواند. به همین ترتیب در 
ماه آگست سال ۱9۶۵ میالدی پاکستان پالن وسیع را 
برای نفوذ نیرو های مسلح خود در جامو و کشمیر طرح 
رویداد های  که  داشت  تاکید  همواره  هم  آن  با  کرد، 
کشمیر ناشی از قیام های داخلی است. در سال ۱999 
هم چون داستان های دروغین با استفاده از دیپلماسی 
خصمانه دامن زده شد. در واقع نظامیان پاکستانی به 
گونه ی خیلی عمیق در هندوستان نفوذ کرده بودند. 
تمامی این واقعات تاریخی از اهمیت خاص برخوردار 
اند، زیرا بیانگر روایت عمیق افکار عامه در پاکستان در 
برابر به اصطالح ظلم هندوستان است. دولت پاکستان 
به اشکال مختلف دخالت خود در جامو و کشمیر را 
انکار  و  کتمان  نیز  مقابل شهروندان خویش  در  حتا 
می کند. تا به امروز، جنگی که در سال ۱9۶۵ میان 
هند و پاکستان رخ داد، به نام جنگ دفاع پاکستان 
نامید می شود، در حالی که در حقیقت نفوذ گسترده 
و از قبل پالن شده نظامیان پاکستانی منجر وقوع این 

جنگ گردیده بود. 
سال  در  کرگیل  باالی  کشور  این  مسلح  تهاجم  از 
۱999 نیز تا حدی انکار صورت می گیرد که حتا از 
سربازان پاکستانی که در نتیجه تهاجم جان باختند، 

یادبود به عمل نمی آید.

اخیر  اقدامات  مورد  در  پاکستان  سر و صدا های 
هندوستان  سوی  از  کشمیر  و  جامو  در  پیش گیرانه 
عقده  این  شدت  ولی  است،  دور  حقیقت  از  واضحاً 
به  آن  منزوی گرای  حکومت داری  طرز  از  پاکستان 
نمایش گذاشته شده است که در اثر آن یک رییس 
و  می برد  سر  به  تبعید  در  کشور  این  اسبق  جمهور 
متباقی به شمول دو نخست وزیر اخیر این کشور در 

تلفنی  مکالمه  از  پس  و  یک شنبه  روز  سفید  کاخ 
رؤسای جمهوری ترکیه و امریکا اعالم کرد که ایاالت 
متحده در عملیات ترکیه در شمال سوریه مشارکت 

ندارد و از این عملیات حمایت نمی کند.
به گزارش یورونیوز، در بیانیه کاخ سفید آمده است 
سوریه  شمال  در  را  عملیاتش  زودی  به  ترکیه  که 
نیروهای  که  می گوید  سفید  کاخ  کرد.  خواهد  آغاز 
امریکایی »خالفت داعش« را شکست داده اند و دیگر 

در منطقه نزدیک به مرز ترکیه حضور ندارند.
روز  ترکیه،  جمهور  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
شنبه اعالم کرده بود که کشورش به زودی عملیات 
شرق  پاک سازی  برای  سوریه  شمال  در  گسترده ای 

فرات از »عناصر تروریستی« انجام خواهد داد.
و  شهرها  ترکیه،  جمهور  رییس  نظر  مورد  منطقه 
روستاهای عمدتاً کردنشین را شامل می شود که زیر 
نفوذ »نیروهای مدافع خلق« سوریه است. نیروهای 
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زندان به سر می برند.  
کشمیر  مسأله  به  نزدیک  سه پایه  این  دوم  بنای 
می باشد. به اختتام درآوردن »وضعیت ویژه« و تصمیم 
در جامو  تغییرات  به  پیوند  در  هندوستان  یک جانبه 
با خاک هندوستان،  آن  نمودن  و کشمیر و ضمیمه 
با انتقاد های تند رسانه ها و مقامات پاکستانی روبه رو 
گیج کننده  خیلی ها  پاکستان  موضع گیری  این  شد. 
است، زیرا این کشور هیچ گاه کدام ماده قانون اساسی 
اعتبار ندانسته  هندوستان مرتبط به کشمیر را مدار 
مواد  از  یکی  لغو  برابر  در  این کشور  است. پس چرا 
قانون اساسی هند که هرگز نه در حرف و نه در عمل 

برایش قابل قبول بوده است، مخالفت می کند؟

پاکستان همواره از گفت وگو ها با دولت قبلی، رهبران 
سیاسی، مقامات و نماینده گان مردم جامو و کشمیر 
خودداری کرده است. تمرکز این کشور بیش تر باالی 
گروه های  از  استفاده  با  بی ثباتی  و  خشونت  ایجاد 
مذهبی تندرو و تروریستی من حیث ابزار پالیسی، بوده 
پاکستان،  دموکراتیک  حکومت داری  پیشینه  است. 
جایی که تبعید، اعدام و ترور شیوه مقابله با مخالفان 
این  ادعا های  تمام  که  است  ضعیف  حدی  تا  است، 

کشور علیه خودش صدق می کند.
 محدودیت های اداری و امنیتی فعلی وضع شده جامو 

کرد )نیروهای های مدافع خلق( سوریه که از نیروهای 
متحد امریکا در جنگ امریکا علیه داعش در سوریه 
بوده اند، در واکنش به تهدیدات رییس جمهور ترکیه 

گفته اند که آماده جنگ با ترکیه هستند.
حمله احتمالی ترکیه به مناطق تحت نفوذ کردها، 
پرسش هایی را درباره سرنوشت زندانیان داعش مطرح 
کرده  است که اکنون در اردوگاه هایی زیر نظر کردها و 

با حمایت امریکا زنده گی می کنند.
به  اشاره  با  خود  بیانیه  از  بخشی  در  سفید  کاخ 
دیگر  و  فرانسه  آلمان،  که  است  گفته  موضوع  این 
کشورهای اروپایی از پذیرش این زندانیان که ملیت 
متحده  ایاالت  و  می کنند  خودداری  دارند  اروپایی 
برای  زیرا  کند؛  نگهداری  را  آن ها  نمی تواند  دیگر 
کاخ  دارد.  زیادی  هزینه  امریکایی  مالیات دهنده گان 
سفید اعالم کرده است که از این پس ترکیه مسوول 

زندانیان داعش در این منطقه از سوریه خواهد بود.

هندوستان  معیار های  از  آشکار  شکل  به  کشمیر  و 
برای  اقدامات  این  دولت،  نظر  از  است.  دور  خیلی 
است  الزم   جانی  احتمالی  تلفات  بروز  از  جلوگیری 
از  تروریستان و شورشیانی که در صدد استفاده  تا 
یک  احساسات  و  منطقه  در  حاکم  بی ثباتی  از  سوء 
جلوگیری  اند،  کشمیر  و  جامو  در  ما  اهالی  از  عده 
صورت گیرد. حتا در بعضی موارد این محدودیت ها 
هندوستان  در  افراد  از  کثیری  تعداد  انتقاد  مورد 
خالف  را  اقدامات  این  آنان  زیرا  است،  گرفته  قرار 
حقوق بنیادی و آزادی بیان که در قانون اساسی از 
این گونه  می دانند.  است،  آمده  عمل  به  یاد آوری  آن 
جوامع  در  هر از گاهی  و  بوده  اجتناب نا پذیر  انتقادات 
دموکراتیک اتفاق می افتد. باألخره این مباحث توسط 
ارگان های قضایی و حکومت حل و فصل گردیده و با 
جامعه مدنی متصل می گردد. به هر صورت نکته قابل 
توجه این است که بعضی افکار در پاکستان به شکل 
آگاهانه در پی استفاده از این بحث داخلی هند برای 
به اثبات رسانیدن ادعا های خصمانه و اغراق آمیز خود 
اند. هم چو رفتار قابل پیش بینی است، ولی نکته دیگر، 
سکوت و هم دستی حکومت این کشور با نظامیان شان 
در عملیات ها در بلوچستان، خیبر پشتون خوا، مناطق 

قبیله ای و سایر جاهای دیگر می باشد.

پایه سوم از این سه پایه پاکستان این است که جامو و 
کشمیر مشخصاً به خاطری مورد هدف واقع شده است 
که این یک منطقه اکثریت مسلمان نشین است. این 
بحث که به گونه ی دوامدار در رسانه های پاکستانی به 
نشر می رسد، خیلی عجیب است، زیرا در طول هفت 
دهه گذشته این کشور هیچ گاه تنوع مذهبی و یا هم 
سکوالر بودن هندوستان را قبول نکرده است. از سال 
گویا  دلیل  به  هندوستان  دولت  هر  بدین سو   ۱9۴۷
ضد مسلمانان بودن مورد سرزنش قرار گرفته است و 
سکوالریزم هندی همواره یک نشانه از شرم پنداشته 
نشان دهنده  خود  عنصر  این  حقیقت  در  است.  شده 
کثرت گرایی  و  مذهبی  تنوع  با  پاکستان  مخالفت 
باید  کشمیر  و  جامو  مسلمانان  است.  هندوستاون 
نگاه  از  شوند.  نگریسته  هندوستان  تمام  چوکات  در 
در  حتا  کشمیر  و  جامو  مسلمانان،  نفوس  مجموع 
ردیف ۵ بهترین ایالت هندوستان با بیش ترین نفوس 
مسلمان، واقع نخواهد شد. مسلمانان جامو و کشمیر 
تشکیل  را  هند  مسلمان  نفوس  تمام  درصد   ۵ فقط 
می دهند. این حقیقت که نفوس مسلمانان هندوستان 
است،  پاکستان  در  مسلمانان  نفوس  تمامی  با  برابر 
خنثا  و  برمال  را  پاکستان  خصمانه  ادعا های  تمامی 
می سازد. تنوع مذهبی هندوستان، فرهنگ تکثرگرایی 
این کشور را به مثابه قانون اساسی خویش حفاظت 

می کند.

بوده  بازنشسته  دیپلمات  یک  مقاله  این  )نویسنده 
بین المللی  امور  شورای  عمومی  رییس  اکنون  و 

هندوستان در دهلی جدید می باشد.(

سوریه  موضوع  در  آنکارا  و  واشنگتن  میان  اختالف 
اکنون بر سر جزئیات ایجاد »منطقه امن« در شمال 
سوریه است. دو کشور بر سر ایجاد چنین منطقه ای 
در شمال سوریه توافق دارند، اما اختالف نظر میان 
دو طرف بر سر جزئیات این برنامه هم چنان پا برجا 
است. قرار است رؤسای جمهور دو کشور در ماه آینده 

میالدی در واشنگتن با یک دیگر دیدار کنند.

نوبل پزشکی به دو امریکایی و 
یک بریتانیایی تعلق گرفت

میزان،   ۱۵ دوشنبه،  روز  استکهلم  در  نوبل  کمیته 
محققان  کرد.  معرفی  را  نوبل  پزشکی  رشته   برنده گان 
از  و »گرگ سمنزا«  کیلین«  »ویلیام جی  علوم سلولی 
امسال  برنده گان  بریتانیا  از  رتکلیف«  امریکا و »سرپیتر 

نوبل پزشکی هستند.
خاطر  به  پژوهش گر  سه  این  دویچه وله،  گزارش  به 
با  سلول ها  سازگاری  چگونه گی  مورد  در  تحقیقات شان 

آکسیجن موجود جایزه نوبل را از آن خود کردند. 
روش هایی  شناسایی  محققان،  این  یافته های  جمله  از 
است که سلول ها وجود آکسیجن را حس  و واکنش های 
خود را با آن تنظیم می کنند. این پژوهش گران موفق به 
شناسایی مکانیسمی در مالکول ها شدند که فعالیت ژن ها 
را در واکنش به سطوح مختلف آکسیجن تنظیم می کند. 
کشف این دانشمندان چگونه گی تأثیر سطوح آکسیجن 
برای  را  راه  و  می سازد  آشکار  را  سلولی  متابولیسم  بر 
کشف روش های جدید برای مبارزه با کم خونی، سرطان و 

بسیاری از بیماری های دیگر هموار می سازد.
سال گذشته جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به جیمز 
آلیسون امریکایی و تاسوکو هونجوی جاپانی تعلق گرفت. 
این دو دانشمند به کشفیاتی مهم در زمینه فعال کردن 
سرطانی  سلول های  با  مبارزه  برای  بدن  ایمنی  دستگاه 
دست یافته اند. همانند عرصه های فزیک و کیمیا جایزه 
نوبل پزشکی نیز اغلب به چند دانشمند به طور هم زمان 
اعطا می گردد که یا به طور مشترک یا در حوزه تخصصی 

یکسان تحقیق کرده اند.
جایزه نوبل پزشکی تا کنون ۱۰9 مرتبه و به ۲۱۶ نفر 
این  بوده اند.  دانشمند  زنان  آنان  نفر   ۱۲ که  شده  اعطا 
جایزه فقط ۳9 مرتبه به یک دانشمند به تنهایی تعلق 
گرفته، ۳۳ مرتبه هم زمان به دو نفر و ۳۷ مرتبه هم زمان 
به سه نفر داده شده است. اصول اعطای جایزه نوبل اجازه 
نمی دهد که یک جایزه به طور هم زمان به بیش از سه نفر 
داده شود. از قبل هم معلوم نیست چه کسانی جوایز نوبل 

را دریافت خواهند کرد.
پس از اعالم نام برنده گان جوایز نوبل رشته های علمی، 
روز پنج شنبه روشن خواهد شد که چه کسی جایزه نوبل 
ادبیات را به خود اختصاص داده است. این جایزه سال 
گذشته به دلیل رسوایی ای بزرگ در آکادمی سویدن به 
کسی اهدا نشد. از همین رو قرار است امسال دو جایزه 

اعطا گردد.
جایزه نقدی نوبل برای هر عرصه 9 میلیون کرون سویدن 
طور  به  نوبل  جوایز  است.  یورو(  هزار  به ۸۳۰  )نزدیک 
نوبل،  آلفرد  رسمی در روز دهم دسامبر، سال روز مرگ 
بنیان گذار این جایزه و مخترع دینامیت، طی جشنی در 
بر  افزون  نوبل  برنده گان  اهدا می شود.  ناروی  و  سویدن 
جایزه نقدی، مدال و مدرک رسمی نوبل را نیز دریافت 

می کنند.

امریکا از عملیات ترکیه در شمال سوریه حمایت نمی کند
کاخ سفید: 

پاکستان 
و 

کشمیر
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