
ترمپ: 
زمان خروج نظامی از افغانستان 

فرا رسیده است

وزیر مهاجرین به ناروی:
انعطاف بیش تر داشته باشید

تالش  هکرها برای حمله به »سرور مرکزی« کمیسیون 
مستقل انتخابات بی اثر بوده است

دفتر والیتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در کابل، روز 
پنج شنبه، هژدهم میزان، محمدکبیر پناهی، رییس »آی تی« 
لوی سارنوالی  به  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
معرفی کرده است. این دفتر، جرم پناهی را »حذف« نام صدها 
نفر از فهرست چاپی و دیجیتالی رأی دهنده گان در انتخابات 

ریاست جمهوری در کابل اعالم کرده است. 

شنیدن شان  که  دارد  داستان هایی  افراد  برخی  زنده گی 
جالب است. میرزاحسین ۷۰ ساله از همان افرادی است 
او ۱۲  است.  دردناک همراه  با قصه های  زنده گی اش  که 
سال می شود که از برادرانش جدا شده و برای پیدا کردن 
نشانی ای از آنان، شهربه شهر و روستابه روستا رفته است. 

سال   ۱۲ در  و  است  بامیان  والیت  متولد  میرزاحسین، 
از  شدن  مرز  رد  کرده  است.  زنده گی  هرات  در  گذشته 

ایران، سبب جدایی او از برادرانش شده است.
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قیمت: 20 افغانی

ناکارآمدی فدراسیون فوتبال 
آرزوی 35 میلیون را بر باد می دهد 

انتخابات ۹۸
چرا حمله آزمون مردم ساالری

به منزل برادر

رییس »آی تی« دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات مجرم است؟

۱۲ سال در جست وجوی خانواده
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۸صبح، کابل: دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا 
خروج  زمان  که  است  کرده  تأکید  دیگر  یک بار 

نظامیان امریکایی از افغانستان فرا رسیده است.
رییس جمهور امریکا این سخنان را روز پنج شنبه، 
انتخابات  به  هژدهم میزان در یک همایش مرتبط 

سال ۲۰۲۰ امریکا مطرح کرده است.
او گفته است که قرار بود امریکا برای مدت کوتاهی 
در افغانستان باقی بماند، اما »۱9 سال« می شود که 

در افغانستان هم چنان حضور دارد.
دونالد ترمپ به تأکید گفته است: »وقت آن است که 

سربازان امریکایی به خانه های شان برگردند.«
خروج نظامیان امریکایی از افغانستان یکی از شعار 
انتخابات  گذشته  دور  در  ترمپ  دونالد  انتخاباتی 
امریکا بود. دونالد ترمپ بارها اعالم کرده است که 
سربازان امریکایی را از افغانستان و دیگر کشورها به 

خانه  ی شان بر می گرداند.
هم زمان با آغاز مذاکرات صلح میان امریکا و گروه 
طالبان آقای ترمپ بارها گفت که نیروهای نظامی 
امریکا را از افغانستان خارج می کند. هر چند که در 
مواردی ترمپ از حفظ نیروهای استخباراتی امریکا 

در افغانستان نیز سخن گفته است.
با گروه طالبان  امریکا سال گذشته مذاکرات صلح 
این مذاکرات حل مسالمت آمیز  را آغاز کرد. هدف 
جنگ افغانستان و خروج سربازان امریکایی خوانده 

می شد.
امریکا و گروه طالبان نُه دور با هم روی میز مذاکره 
نشستند که هر دو جانب از پیش رفت در مذاکرات 
آستانه  در  که  زمانی  طرف  دو  می گفتند.  سخن 
امضای توافق نامه نهایی قرار داشتند، مذاکرات توسط 

دونالد ترمپ متوقف شد.
با گروه  ترمپ در شانزدهم سنبله مذاکرات  دونالد 
طالبان را متوقف کرد. دلیل این اقدام حمله مرگ بار 
گروه طالبان در کابل خوانده شد که در آن ۱۲ نفر از 
جمله یک سرباز امریکایی کشته شدند. ترمپ بعدها 
توقف  را دلیل  از سوی طالبان  نپذیرفتن آتش بس 

مذاکرات خواند.

و  مهاجرین  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
تا  است  خواسته  ناروی  از  عودت کننده گان 
از  افغان ها  پناهنده گی  پرونده های  بررسی  در 

انعطاف بیش تر کار بگیرد.
بلخی،  عالمی  سیدحسین  را  درخواست  این 
در  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  وزیر 
سفرش به سویس، در دیدار با مسووالن بخش 

پناهنده گی ناروی مطرح کرده است.
او در این دیدار گفته است: »بررسی کیس های 
از  و  است  زمان بر  ناروی  در  پناهنده گان 
کیس های  بررسی  در  که  می خواهیم  ناروی 
پناهنده گان افغان از انعطاف بیش تر کار گرفته 
هنوز  که  بدون سرپرست  کودکان  دیپورت  از 
فامیل های شان شناسایی نشده خودداری کند، 

افغانستان قطعاَ با این مورد مخالف است.«
مسووالن مهاجرت ناروی نیز در دیدار با وزیر 
امور مهاجرین و عودت کننده گان از شفافیت در 

روند پناهنده گی در ناروی اطمینان داده اند.
روز  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  وزارت 
جمعه، نزدهم میزان، اعالم کرد که مقام های 
ناروی  این وزارت و مسووالن بخش مهاجرت 
در شهر »ژنیو سویس« روی بازنگری تفاهم نامه 
پرونده های  بررسی  چگونه گی  و  کشور  دو 

پناهنده گان افغان بحث و گفت وگو کرده اند.
و  مهاجرین  امور  وزارت  اعالمیه  طبق 
بلخی  عالمی  سیدحسین  عودت کننده گان، 
گفته است: »تفاهم نامه ای که در سال ۲۰۰۵ 
به  نیاز  است  رسیده  امضا  به  کشور  دو  میان 
بازنگری دارد و نیاز است تا تیم های تخنیکی 

دو جانب روی آن کار کنند.«
او گفته است که معین امور پناهنده گان وزارت 
امور مهاجرین و عودت کننده گان در سفری به 
مقام های  با  خوب  مذاکرات  و  بحث ها  ناروی 
تا  شود  تالش  باید  اما  است،  داشته  ناروی 
تیم های فنی به شکل تخصصی روی بازنگری 

این تفاهم نامه ها کار کنند.

کمیسیون  در  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
تالش  که  می گویند  انتخابات  مستقل 
هکر ها برای حمله به »سرور مرکزی« این 

کمیسیون بی اثر بوده است.
مستقل  کمیسیون  داراالنشای  اعضای   
شرکت  مسووالن  از  نقل  به  انتخابات 
کردن  هک  برای  که  گفته اند  درملوک 
کمیسیون  این  مرکزی   سرور  سیستم 
اما  است،  گرفته  صورت  زیادی  تالش های 

این تالش ها بی اثر و ناکام بوده است.
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  گفته  به 
داراالنشای این کمیسیون، مسوولیت تأمین 
شرکت  دوش  به  سرورها  سایبری  امنیت 

درملوگ است.
داراالنشای  رهبری  و  ننگ  حبیب الرحمان 
کمیسیون مستقل ا نتخابات، روز پنج شنبه، 
کردن  هک  برای  تالش ها  سنبله،  هژدهم 
با  کمیسیون  این  مرکزی  سرور  سیستم 
شرکت  مسووالن  گفته های  به  استناد 

درملوگ مطرح کرده اند.
که  است  آلمانی  شرکتی  درملوگ 
افغانستان  برای  را  بایومتریک  دستگاه های 
سرور  ساخت  مسوولیت  و  کرده  تهیه 
بر  را  این سیستم  امنیت  تأمین  و  مرکزی 

عهده دارد.
هنوز مشخص نشده است که حمله هکرها 

از کدام جانب انجام شده است. 
هیأت رهبری داراالنشای کمیسیون مستقل 
انتخابات از جانب دیگر می پذیرد که برخی 
وجود  سرورها  بخش  در  فنی  مشکالت  از 
معلومات  انتقال  در  تأخیر  سبب  که  دارد 
شده است. حبیب الرحمان ننگ گفته است 
درملوگ  شرکت  آلمانی  متخصص  دو  که 
برای رفع این مشکل به کابل آمده اند. روز 
پنج شنبه دو مهندس آلمانی کارش را برای 
تسریع  و  مرکزی  سیستم  مشکالت  رفع 

روند انتقال معلومات آغاز کردند.
داراالنشای  اعالم  براساس  هم چنان 
انتخابات، تا اکنون ۲۲  کمیسیون مستقل 
هزار فورم نتایج به سیستم مرکزی منتقل 
شده و دو هزار دستگاه بایومتریک به دلیل 

مشکالت فنی قرنطین شده است.
کندی  از  ناظران  از  شماری  این  از  پیش 
مرکزی  به سرور  معلومات  انتقال  روند  در 
نگرانی  ابراز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کرده اند. 
زودی  به  مشکل  این  به  که  است  گفته 

رسیده گی می شود.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
برگزار شد. قرار است نتیجه ی ابتدایی این 
انتخابات در ۲۷ میزان و نتیجه ی نهایی آن 

در شانزدهم عقرب اعالم شود.

انتخابات ریاست جمهوری سال روان از چند جهت برای شهروندان کشور و روند دموکراسی نوپای افغانستان از اهمیت 
برخودار است. در سه انتخابات گذشته ریاست جمهوری و انتخابات های پارلمانی هر بار مشکالت در روند برگزاری و ارایه 

نتایج آن ها سبب شد که میزان مشارکت رای دهنده گان و اعتماد به روندهای دموکراتیک در میان شهروندان...
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یک تصمیم جنجالی؛

درمالوگ درباره ی تالش 
هکرها توضیح بدهد

نخستین مربی خارجی فوتبال افغانستان، روته مولر بود؛ مربی ای با موهای سپید 
در  آلمان  اهل  مربی  این  نظر  زیر  افغانستان  فوتبال  پرچین.  و چهره ی  ژولیده 
مسابقات جنوب آسیا اشتراک کرد و نایب قهرمان شد. این نخستین دست آورد 
بود. سپس یک دوره ی کوتاه هدایت تیم به  افغانستان در فوتبال جنوب آسیا 
شدند.  آسیا  جنوب  قهرمان  شاگردانش  با  او  و  شد  سپرده  کارگر  محمد یوسف 
اما از کسی پنهان نیست که اساس فوتبال مدرن افغانستان را سالون اسکلیزیج 
گذاشت؛ مردی که سرشار بود از انگیزه و انرژی مثبت. حضور او روی نیمکت 
مربی گری فوتبال افغانستان، نخستین بارقه های امید را در دل مردم به وجود آورد. 
فوتبال مدرن زیر نظر این مربی آلمانی پایه گذاشته شد، قد کشید و در قامت یک 

»تیم« در منطقه اعالم حضور کرد.

نهادهای ناظر انتخابات:

۱۰۷سندرویمیزمجلسنمایندهگان؛
کارکمیسیونهایمجلسبهکندی

پیشمیرود



فهیم امین 

۱۱ ساله بودم و خانه مان در موتر آبی 
زمین های  میان  بیابانی  در  که  بود 
داشت.  قرار  تربز  همان  یا  هندوانه 
پدرم برای این که از درس نمانیم، 
نارنجی رنگ آقای صالحی  تاکسی 
و  ابراهیم  و  من  انتقال  برای  را 
بعدها لیال کرایه گرفته بود. آن وقت ها 
نبود  برای هم آهنگی  تلفن  یا  موبایل و 
و ما مجبور بودیم رأس ساعت مشخص 
کنار جاده خودمان را برسانیم و یا هم مجبور بودیم کنار سرک با 

سنگ ریزه های کنار جاده بازی کنیم تا آقای صالحی بیاید.
جوزا، ماه امتحان ها بود و ما مجبور بودیم پیاده به مکتب برویم 
و از میان دشت های هندوانه بگذریم، ابراهیم همیشه چاقویی در 
کیفش داشت و زمانی که از امتحان برمی گشتیم از آن جایی که 
در شناختن هندوانه هیچ گونه مهارتی نداشت شروع می کرد به 
انتخاب قشنگ ترین هندوانه و سوراخی کوچک در دل آن حفر 

کردن.
اگر هندوانه خوب بود هر دوی مان هم مانند طفالن مسلم در دل 
به  می کردیم  شروع  و  می نشستیم  زانو  چهار  خاک  روی  آفتاب 
خوردن هندوانه گرم در دل آفتاب در غیر آن، اگر هندوانه سفید 
یا بد مزه بود تا خانه هندوانه ها را چاقو زده و خوش کرده به سمت 

خانه می آمدیم.
برای قشنگ  که  داشتیم  تلویزیون سیاه وسفید کوچکی  خانه  در 
شدن تصویرش پدرم پالستیکی رنگی را روی شیشه اش چسبانده 
بود و صفحه تلویزیون به سه رنگ سبز، آبی و قرمز معلوم میشد و 

کلی ذوق مرگ که انگار ما تلویزیون رنگی داریم.
خواب بودم که ابراهیم با عجله در اتاق را باز کرد و مرا با اشاره ای 
به بیرون دعوت کرد به یک چشم به هم زدن از اتاق بیرون شدم 
را  و مرغابی هایش  مادرم مرغ  به قسمتی که  ابراهیم  دنبال  به  و 
نگه می داشت رفتم، جوجه های مرغ از تخم بیرون آمده بودند دو 
جوجه سیاه و چهار جوجه قهوه ای، این قدر صحنه قشنگ و زیبا 
بود که از خوشحالی مانده بودم چه کنم، مرغ مادر اجازه نمی داد 
به جوجه هایش دست بزنیم. خودش را هوا می داد و تمام پرهایش 
از یک دیگر جدا می شدند و صداهای عجیب و غریب در می آورد. از 
آن جایی که برادرم آدم زورگویی بود سند دو جوجه سیاه را به نام 
خود زد و جوجه های طالیی هم بین من و لیال و فاطمه تقسیم شد.

دشت های  دارم  دوست  هم  حاال  همین  حتا  را  آب  موتر  خانه 
هندوانه، کانال آب، قاز و مرغابی های مادر، مرغ های رنگارنگ، موتر 
سواری پشت پدر، دراز کشیدن زیر درخت بید مجنون کنار مادر، 
صبحانه های آن وقت و خانواده ای که هر چه خودمان را می کشیم، 

نمی توانیم دیگر جمعش کنیم.
خاطر  به  را  آب  موتر  خانه ی  هم  باز  می بندم  که  را  چشم هایم 
می آورم. نمی دانم همیشه وقت هایی که مریضم، غم گینم، خواب 

می بینم، من در آبیک هستم.
خوبش  روزهای  همان  و  خانواده  بودن  جمع  خاطر  به  را  آبیک 
دوست دارم، در آن جا من بهترین، بدترین و مهم ترین اتفاق های 
زنده گی ام را سپری کردم. وقتی االن چشم هایم را می بندم، خودم 
را با همان چادر سفید حریر با گل های صورتی که برایم بلند بود، 
می بینم. قرار بود خاله سروناز آن را به عروس آیندهاش بدهد و 

برحسب تقدیر و اتفاق بر سر من بود.
هنوز خوب یادم هست آن ظهر تابستان چادر به سر زیر بید مجنون 
در البه الی درختان نشسته بودم با خودم می گفتم چرا باید این 

گونه شود؟ چرا باید زود بزرگ شد؟
دیگر قرار نبود من ظهرها برای پدرم غذا ببرم و در مسیر راه مانند 

بچه ها داخل کانال شنا کنم.
دیگر قرار نبود دوچرخه ای داشته باشم و بر خالف جهت آب، پا 
بزنم و با هم سن وساالن خودم مسابقه بگذارم. دیگر قرار نبود آقای 
صالحی با تاکسی زردش بیاید و مرا با خودش به مدرسه خدیجه 

کبری ببرد.
دیگر قرار نبود با ابراهیم به زمین های هندوانه مشت حسن برویم و 

تا غروب افتاب بازی کنیم.
دیگر قرار نبود به جوجه مرغابی ها و گنجشک ها سر بزنم و با آنان 

حرف بزنم.
قرار بود بزرگ شوم و تمام کودکی و بچه گی ام را در چارقد خاله 

گره بزنم و برای همیشه در گوشه ای پنهان کنم.
بابا خیلی اتفاقی سفر کرد و من از آن روز تا کنون معلم ادبیاتم، 
خانم الهی را ندیدم، هنوز رد پای دوستان مدرسه ام را در ناکجاآباد 

فضای مجازی جست وجو می کنم.
دیگر هیچ وقت، جعفر پسر کربالیی امیر را ندیدم، هر چند مادر 
گفت دبی زنده گی می کند، خانواده اش در تهران هستند، اما هیچ 
گاهی نشد که به طور اتفاقی جعفر آرام و مهربان و مرموز دوران 

کودکی ام را ببینم.
آدم ها ناچار اند در بسیاری از اتفاقات زنده گی زود بزرگ شوند اما 
هیچ گاهی نمی توانند یادها و خاطرات تلخ و شیرین گذشته را از 

ذهن های شان پاک کنند.
همین حاال که دارم می نویسم، دلم می خواست به جای این دیوار 
خشن و عبوس، پنجره ای به همین بزرگی روبه رویم داشتم، حیاطی 
که انتهایش را نمی دانستم کجا است و درختانی سر به فلک کشیده 

و صدای کالغان و پرنده گان مرا به سمت باغ می کشانید.
حیاطش پر از برگ های جا مانده از پاییز بود و حوضی آبی رنگ و 
کدر با ابی مانده از ماه ها گذشته و برگ هایی که مانع افتادن عکس 

رخ ام در آب می شد.
کاش می شد دیوارها را شکافت خشت  های سرد و خشن را دور کرد 

و دیگر اسیر چهاردیواری های این چنینی نبود.
کاش می شد به گذشته برگشت و زنده گی را طور دیگر رقم زد

شماری  آن که  از  پس 
کمیشنران  از 
مستقل  کمیسیون 
تایید  انتخابات 
تالش هایی  کردند 
هکرها  سوی  از 
»سرور  به  حمله  برای 
گرفته  صورت  مرکزی« 
نهادهای  حاال  است، 
ناظر انتخابات از کمپنی درمالوگ می خواهند که 
در مورد چگونه گی تالش هکرها برای حمله به 
سرور مرکزی توضیح دهد. آنان تصریح می کنند 
امنیت  خصوص  در  اطمینان دهی  بر  عالوه  که 
سرور مرکزی، نیاز است تا شک وتردید ها نامزدان 
ریاست جمهوری برای جلوگیری از چالش های 

احتمالی، بر طرف شود.
با آن که کمیسیون مستقل انتخابات از مصونیت 
»سرور مرکزی« سخن  می گوید، نهادهای ناظر 
مورد  در  که  می خواهند  کمیسیون  این  از  اما 
سیستم  این  به  حمله  برای  تالش  چگونه گی 
ناظر  نهادهای  در  مسووالن  دهد.  توضیح 
امنیت  مورد  در  نگرانی  ابراز  بر  عالوه  انتخابات 
سوی  از  جدی  اقدامات  خواستار  سیستم،  این 
کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد شده اند.

و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
)فیفا( روز جمعه، ۱۹ میزان  افغانستان  عادالنه 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح هرچند خطرهای 
را  انتخابات  شدن  الکترونیک  روند  از  برخاسته 
کمیسیون  است  نیاز  که  گفت  اما  کرد،  تایید 
جدی  شکل  به  مورد  این  در  انتخابات  مستقل 
توجه کند. وی تصریح کرد که کند شدن روند 
باعث می شود  بروز مشکالت  و  معلومات  انتقال 
که به اعتبار و سالمت انتخابات صدمه وارد شود.

هستیم.  نگران    ً افزود:  »شدیدا رشید  آقای 
این   انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  ما  خواست 
است که در این قسمت اقدامات جدی ای را در 
حتا  دهد.  انجام  ]درمالوگ[  کمپنی  با  تفاهم 
خوب است که توضیحی از حمالتی که صورت 
از داخل  این که حمالت  بدهد.  به مردم  گرفته، 
بوده است یا خارج از کشور. پالن چه بوده است، 
این که می خواستند این سیستم را منهدم کنند 
که  است  خوب  بیاورند.  را  تغییری  این که  یا 
کمپنی و بخش مربوطه آن وضاحتی به مردم، 
به ویژه نامزدان بدهند که مردم بفهمند که نوع 
گرفته  صورت  که  اقداماتی  و  بوده  چه  تهدید 

چگونه بوده است.«
حق پرست،  میرزامحمد  اما  حال  همین  در 
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان 
این  اداره  زیر  مرکزی«   »سرور  که  می دهد 
شخصی  یا  آدرس  هیچ  و  است  کمیسیون 
توانایی ورود به این سیستم را ندارد. وی افزود، 
با  که  تالش اند  در  درمالوگ  کمپنی  کارمندان 
سریع ساختن انترنت میان دستگاه ها و سیستم 
مرکزی، معضل ُکندی در روند انتقال معلومات 
کمپنی  این  فنی  کارمند  دو  کنند.  حل  نیز  را 
اکنون در کابل حضور دارند و تالش می کنند تا 
روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک 

به سیستم مرکزی را سرعت ببخشند.
پیش از این، گفته می شد هکرها تالش کرده اند  
این  اما  کنند،  دخالت  مرکزی«  »سرور  در 
موضوع  این  هرچند  است.  مانده  ناکام  تالش ها 
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  سوی  از  اوایل  در 
انتخابات رد شد، اما کمیشنران این کمیسیون در 
گفت وگو با رسانه ها تایید کرده اند که تالش های 
برای هک کردن »سرور مرکزی« صورت  ناکام 

کمیسیون  مرکزی«  »سرور  است.  گرفته 
درمالوگ،  کمپنی  سوی  از  انتخابات  مستقل 
که مسوولیت دستگاه های بایومتریک را برعهده 
در  مسووالن  پیش تر  می شود.  محافظت  دارد، 
گفته اند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
این  که مسوولیت حل مشکالت پیش آمده در 

خصوص نیز به این کمپنی آلمانی بر می گردد.

زمینه نظارت از کمیته »منجمنت« فراهم شود
از میان ۲۵ هزار و ۱۴۷ فورم نتایج کاغذی که 
مستقل  کمیسیون  معلومات«  ثبت   »مرکز  در 
و  هزار  یک  شده،  زده  ورود  برچسب  انتخاباتی 
۵۶۰ تای آن، بر اساس طرزالعمل شمارش آرا به 
کمیته منجمنت فرستاده شده است تا در مورد 
این کمیته در صورت  آنها تصمیم گرفته شود. 
کمیشنران  به  تصمیم  برای  را  فورم ها  نیاز، 
می فرستد. اکنون اما نهادهای ناظر می گویند که 
به روند نظارت از کار کمیته منجمنت دسترسی 

ندارند.
مرکز  در  کار  سرعت  از  چند  هر  رشید  آقای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  معلومات  ثبت 
را  مورد  این  که  می گوید  اما  است،  راضی 
از  و  گذاشته   میان  در  کمیسیون  با  بار  چندین 
این  در  بهتر  شفافیت  که  است  خواسته  آنان 
نیز  ناظران  برای  نظارت  زمینه  و  تامین  مورد 
هنوز  وی،  گفته  به  که  موضوعی  شود؛  فراهم 
کرد،  تصریح  وی  است.  نشده  رسیده گی  آن  به 
با  مرکزی  سیستم  به  معلومات  انتقال  در  کار 
را  زمینه  می تواند  که  می رود  پیش  به  ُکندی 
و  کند  فراهم  سایبری  حمله های  تشدید  برای 
ریاست  انتخابات  نامزدان  شک وتردیدهای  این 

جمهوری را افزایش می دهد.
معلومات  انتقال  روند  که  است  حالی  در  این 
به  بایومتریک  دستگاه های  از  رای دهنده گان 
با کندی پیش می رود. کارمندان  سرور مرکزی 
روند،  این  در  کار  روز  چند  از  پس  کمیسیون 
حدود  معلومات  دیروز  نیمه های  تا  توانسته اند 
سرور  به  را  بایومتریک  دستگاه  هزار  چهار 
نیمی  که  می شود  گفته  کنند.  منتقل  مرکزی 
یافته،  انتقال  آن  معلومات  که  دستگاه هایی  از 
که  می شود  گفته  است.  کابل  والیت  مربوط 
والیت   ۳۱ بایومتریک  دستگاه های  تصفیه  کار 
در  ناظر  نهادهای  و  نامزدان  ناظران  حضور  با 
و  رسیده  پایان  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قرار است روند تصفیه دستگاه های چهار والیت، 

از جمله هرات و غزنی امروز تکمیل شود.
در همین حال، روند درج فورم نتایج کاغذی در 
مرکز ثبت معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 
ادامه دارد. گفته می شود که این روند نیز چند 
این جریان،  در  و  بر خواهد گرفت  در  را  روزی 
مرکزی  سرور  به  کاغذی  نتایج  فورم  معلومات 
انتقال خواهد یافت. گفتنی است که تا اواخر روز 
که  بودند  توانسته  مرکز  این  کارمندان  گذشته، 
۲۱ هزار و ۸۲۱ فورم نتایج کاغذی را برای درج 

در سرور مرکزی آماده کنند.
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  است  قرار 
انتخابات در ۲۷  این  تقویم  اساس  بر  جمهوری 
میزان اعالن شود. هر چند دبیرخانه کمیسیون 
تالش  که  است  کرده  وعده  انتخابات  مستقل 
می کنند تا این روند را در وقت معین به پایان 
رسانند، اما پیش از این نهادهای ناظر و شماری 
کندی  به  توجه  با  بودند  گفته  کمیشنران  از 
از  رای دهنده گان  معلومات  انتقال  روند  در 
دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی، اعالن 

نتایج در این تاریخ امکان پذیر نیست.

درمالوگ درباره ی تالش 
هکرها توضیح بدهد

نهادهای ناظر انتخابات:

 شنبه
شماره ۳۲۰۸

۲۰ میزان 1۳9۸
1۲ اکتبر ۲۰19

قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

2
 

به شک و تردیدها 
پاسخ دهید

موتر آب

کمیسیون مستقل انتخابات باید به نهادهای ناظر و متخصصان 
این  اطالعاتی  مرکزی/بانک  سرور  تا  دهد  اجازه  بی طرف 
کمیسیون را بررسی کنند و از امنیت آن به شهروندان جمهوری 
اطمینان دهند. تردیدها زمانی جدی شد که مسووالن ارشد 
به سرور  از دفع حمله ی هکر ها  انتخابات  کمیسیون مستقل 
نشر  گزارشی  آن  از  پس  دادند.  خبر  کمیسیون  این  مرکزی 
شد که بر اساس آن رییس بخش فناوری کمیسیون مستقل 
معرفی  تحقیق  و  بازجویی  برای  عدلی  نهادهای  به  انتخابات 
سرور  امنیت  در  را  تردیدها  و  شک  خبرها  این  است.  شده 
بیش تر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اطالعاتی  بانک  مرکزی/ 
ساخت. روشن است که ناظران از کار درج اطالعات در سرور 
مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نظارت می کنند و کار هر 
روز پیش می رود،  اما برای رفع تردیدهایی که ایجاد شده است 

کمیسیون مستقل انتخابات باید اقدام کند.
کمیسیون مستقل انتخابات باید با اقدامات عملی نشان دهد 
این است  راهش  را جدی می گیرد.  امنیت سرور مرکزی  که 
و  بی طرف  متخصصان  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
ایمنی  مراقبت های  تا  کند  دعوت  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
آنان  وقتی  کنند،  بررسی  را  کمیسیون  این  مرکزی  سرور  از 
کنند،  اعالم  را  آن  نتایج  و  دهند  انجام  را  خود  بررسی های 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اگر  می رود.  بین  از  تردیدها 
این مورد دست به هیچ اقدامی نزند، شک و تردیدها افزایش 
می یابد. وقتی یک نفر از کمیسیون مستقل انتخابات از دفع 
را  آن  کمیسیون  مقام   دیگر  و  می دهد  خبر  هکر ها  حمله ی 
مرکزی  امنیت سرور  مورد  در  رد می کنند، سوال های جدی 
و  کمیشنران  می شود.  ایجاد  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رییس کمیسیون مستقل انتخابات باید این سوال ها را جدی 
بگیرند. جدی گرفتن این سوال ها اعتماد عمومی به کمیسیون 

مستقل انتخابات را بیش تر می سازد.
به  وقتی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  عمومی  اعتماد 
افکار  وجود می آید که این کمیسیون به هر سوالی که برای 
به سوال های  اگر  بدهد.  مناسب  پاسخ  پیدا می شود،  عمومی 
نشود،  داده  قانع کننده  و  دقیق  مناسب،  پاسخ  عمومی  افکار 
کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند باور و اعتماد شهروندان 
جمهوری را به دست بیاورد. باور و اعتماد عمومی در وضعیت 
که شک  است  این  واقعیت  نمی آید.  دست  به  تردید  و  شک 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  سرور  امنیت  مورد  در  تردید  و 
این  شد.  پخش  بیرون  به  کمیسیون  این  درون  از  انتخابات، 
طور نبود که یک عده از بیرون با شایعه سازی اذهان عمومی 
را در مورد امنیت سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات 
دفع  از  کمیسیون  ارشد  مقام  یک  وقتی  بسازند.  مغشوش 
حمله ی هکرها خبر می دهد و دیگر مدیران ارشد کمیسیون 
مستقل انتخابات آن را رد می کنند، روشن است که تردید به 

وجود می آید. 
سرور  وضعیت  از  گذشته  در  هم  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
حتا  ناظر  نهادهای  از  یکی  بودند.  کرده  نگرانی  ابراز  مرکزی 
مشکل  است.  داده  هشدار  مرکزی  سرور  در  تقلب  امکان  از 
در  انتخاباتی  مستقل شکایات  کمیسیون  که  است  این  دیگر 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  سرور  درج  اطالعات  که  محلی 
انتخابات می  شود، هیچ ناظر ندارد. ظاهراً کمیسیون شکایات 
انتخاباتی قباًل ناظر داشت ولی حاال نماینده اش را فرا خوانده 
جامعه ی  نهادهای  یا  نامزدان  ناظران  از  یکی  مثاًل  اگر  است. 
مدنی بخواهد در مورد فعالیت های بانک اطالعات کمیسیون 
مراجعه کند؟  به کی  ثبت کند  را  انتخابات شکایتی  مستقل 
اطالعاتی  بانک  کنار  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  چرا 
ندارد؟  ناظر  نهادها  دیگر  مثل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر چه زودتر به آن جا ناظر 
نداشتن  بر  مبنی  موجهی  دلیل  کمیسیون  این  اگر  بفرستد. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مرکزی  سرور  نزدیکی  در  ناظر 

دارد، آن را با همه در میان بگذارد. 
 شمارش آرا و درج نتایج در سرور مرکزی کمیسیون مستقل 
مستقل  کمیسیون  است.  حساس  بسیار  مرحله ی  انتخابات 
انتخابات باید بسیار دقیق و سریع در این مرحله عمل کند. 
دقت و سرعت منطقی در این مرحله، سبب می شود که کسی 
نتواند ادعای تقلب را علیه کمیسیون مستقل انتخابات مطرح 
مرکزی  سرور  امنیت  مورد  در  سوال ها  به  پاسخ گویی  کند. 
می سازد.  بیش تر  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعتبار  هم 
این  حساسیت  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 

مرحله را درک کنند و تصمیم های به جا بگیرند.

زننبشت

سمیرا سادات



نماینده گان  مجلس  کمیسیون های  کار 
که  می رود  پیش  به  کندی  با  حالی  در 
غیبت نماینده گان در جریان کارزارهای 
انتخاباتی، از این پیش نیز انتقاد شماری 
بر انگیخته  را  مجلس  نماینده گان  از 
دوشنبه،  روز  که  آماری  مطابق  است. 
اداری  هیأت  سوی  از  میزان،  هشتم 
عمومی   نشست  در  نماینده گان  مجلس 
 ۲۴۹ میان  از  شد،  ارایه  مجلس  این 
مجلس  این  عضو   ۱۵۰ از  بیش  عضو، 

غایب بودند.

نامزدان ریاست جمهوری: 

تأخیر در اعالم نتایج انتخابات پذیرفتنی نیست

کار کمیسیون های مجلس به کندی پیش می رود

۱۰۷ سند روی میز مجلس نماینده گان؛

از  ماه  پنج  از  بیش  هرچند 
تشکیل دور هفدهم مجلس 
نماینده گان می گذرد، اما کار 
مجلس  این  کمیسیون های 
می رود.  پیش  کندی  به 
مجلس  اداری  هیأت  آمارهای 
که  می دهد  نشان  نماینده گان 
در حال حاضر حدود ۱۰۷ سند 
نیاز به بررسی و رأی گیری دارند. برخی از نماینده گان 
مجلس علت کندی کار کمیسیون های این مجلس را 

غیبت نماینده گان عنوان می کنند. 
روز  نماینده گان،  مجلس  عضو  ناصری،  غالم حسین 
با روزنامه ۸صبح  جمعه، نوزدهم میزان، در صحبت 
گفت که یکی از علت های کندی کار کمیسیون های 
نماینده گان  اعظم  بخش  بودن  مصروف  مجلس، 
آقای  آن که  با  است.  بوده  انتخاباتی  کارزارهای  در 
ناصری از حضور نماینده گان مجلس در نشست های 
می کند،  رضایت  ابراز  انتخابات،  روز  از  پس  عمومی 
امام می گوید که کار روی فرمان های تقنینی و اسناد 
کمیسیون های  توسط  نماینده گان  مجلس  به  واصله 

۲۴۹ عضو و هفده کمیسیون است. بر اساس اصول 
بررسی،  تعدیل،  بحث  نماینده گان،  مجلس  کاری 
تجزیه و تحلیل قوانین در کمیسیون های این مجلس 
صورت می گیرد و نتیجه آن با کمیته  رؤسا در میان 
گذاشته می شود. پس از بررسی نتیجه ارزیابی های 
قوانین و  این کمیته ،  اعضای  از سوی  کمیسیون ها 
شامل  رأی گیری  برای  کمیسیون ها  کار  نتیجه  یا 
روشن  آن ها  سرنوشت  تا  می شود  مجلس  اجندای 

شود. 
با  نماینده گان در حالی  کار کمیسیون های مجلس 
در  نماینده گان  غیبت  که  می رود  پیش  به  کندی 
جریان کارزارهای انتخاباتی، از این پیش نیز انتقاد 
است.  بر انگیخته  را  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
از  میزان،  هشتم  دوشنبه،  روز  که  آماری  مطابق 
نشست  در  نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت  سوی 
میان ۲۴۹ عضو،  از  ارایه شد،  این مجلس  عمومی  

بیش از ۱۵۰ عضو این مجلس غایب بودند.
رییس  رحمانی،  میررحمان  انتقادها،  این  پی  در 
حدود  مجموعی  صورت  به  که  کرد  اعالم  مجلس، 
تا  دارد  قرار  مجلس  میز  روی  تقنینی  سند   ۱۰۰

نماینده گان در  از حضور  مهم تر  هفده گانه مجلس، 
تاالر عمومی  است. آقای ناصری هم چنان خاطرنشان 
می سازد که از آغاز اجالس دوم دور هفدهم مجلس 
شامل  رأی گیری  برای  سند  چهار  تنها  کنون  تا 
شده  تأیید  آن  سند  سه  که  شده  عمومی   اجندای 
و یک سند دیگر آن نیاز به بحث بیش تر داشته و 

شامل اجندا نشده است.
دیگر  عضو  حنفی،  نذیراحمد  قاضی  هم چنان 
علت های  از  یکی  که  می گوید  نماینده گان  مجلس 
مهم کندی کار کمیسیون های مجلس نماینده گان، 
گزینش رییس این مجلس بوده که حدود یک و نیم 
ماه را در بر گرفت. آقای حنفی می افزاید که طبق 
مجلس  کاری  اجالس  یک  اساسی،  قانون  حکم 
اما  است،  شده  تعریف  ماه  چهارونیم  نماینده گان 
جنجالی شدن گزینش رییس مجلس سبب شد تا 
اجالس اول دور هفدهم در کم تر از سه ماه به پایان 

برسد. 
این در حالی است که به سخن نماینده گان مجلس، 
کمیسیون های  در  پارلمان  کارهای  عمده ترین 
دارای  نماینده گان  داخلی صورت می گیرد. مجلس 

درباره آن ها فیصله صورت گیرد. به سخن او، این 
 ۷۱ اساس نامه،   ۲ موافقت نامه،   ۱۳ شامل  اسناد 
رحمانی  آقای  می شود.  قانون  طرح   ۱۹ و  فرمان 
در  تا  داد  دستور  کمیسیون ها  تمام  به  هم چنان 
زودتر  هر چه  مجلس،  اداری  هیأت  با  هم آهنگی 
جهت طی مراحل اسناد تقنینی وارد اقدام شوند 
کار  وارد  عملی  صورت  به  مجلس  او  گفته  به  تا 

قانون گذاری گردد.
رییس مجلس نماینده گان هم چنان به هیأت اداری 
را  نماینده گان  که حاضری شش ماهه  داد  دستور 
بررسی کند تا اصول وظایف داخلی مجلس در برابر 
هستند،  دایمی  غایب  به صورت  که  نماینده گانی 
ماده  طبق  که  است  حالی  در  این  شود.  تطبیق 
نماینده گان  مجلس  داخلی  وظایف  اصول   ۱۲۴
»یک عضو ]مجلس[ می تواند در صورت ضرورت 
و یا مریضی مدت ۱۵ روز رخصتی را در یک دوره 
چهارونیم ماهه تقاضا کند.« هم چنان در ماده ۱۲۷ 
که »در  است  آمده  داخلی مجلس  وظایف  اصول 
صورت غیابت عضو در جلسه عمومی  و یا جلسه 
کمیسیون، اصل معاش وی باالی یک ماه تقسیم 
ماهانه اش  معاش  از  روز  همان  معینه  مبلغ  شده، 
 ۱۲۹ ماده  در  شکل  همین  به  می شود.«  وضع 
»هر گاه  که  است  شده  تصریح  قانونی  مواد  این 
از هفت  بیش  بدون عذر موجه  غیرحاضری عضو 
روز کاری در جلسات عمومی  و کمیسیون ها ادامه 
ختم  در  نامش  و  وضع  غیابتش  ایام  معاش  یابد، 
هرچند  می شود.«  نشر  رسانه ها  طریق  از  ماه  هر 
خواستیم نظر هیأت اداری مجلس نماینده گان را 
درباره این دستور رییس مجلس داشته باشیم، اما 

با تماس های مکرر موفق نشدیم. 
این در حالی است که مجلس نماینده گان و مجلس 
سنا به عنوان قوه مقننه در ساختار دولت جا دارند 
تعدیل  تهیه،  مسوولیت  مجلس  دو  این  اعضای  و 
مسایل  در باره  تصمیم گیری  قوانین،  تصویب  و 
مهم، رأی اعتماد به هیأت دولت از جمله وزیران، 
وضعیت  از  اطالع رسانی  کابینه،  اعضای  استیضاح 
مشروع  خواست های  ساختن  برآورده  و  جاری 

مؤکالن را بر دوش دارند. 
با این حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
ابراز نگرانی  دارند، در صورتی که کار کمیسیون های 
برود،  پیش  به  کندی  با  مجلس  این  هفده گانه 
سندهای  تعلیق  یا  و  تأیید  تصویب،  است  ممکن 
و  تقنینی  فرمان های  قانون،  طرح  مانند  تقنینی 
تا ۹۲  ماده های ۹۰  بنیاد  بر  که  موافقت نامه هایی 
از صالحیت های شورای ملی است،  قانون اساسی 

معطل قرار گیرد.

رضا مرادی

 شنبه                             
شماره ۳۲۰۸
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نگران اند  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  در 
که موالنا محمد عبداهلل، کمیشنر کمیسیون مستقل 
ابتدایی  نتیجه  اعالم  در  تأخیر  احتمال  از  انتخابات 
آقای  است.  داده  خبر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  اشاره  با  میزان،  شانزدهم  سه شنبه،  روز  عبداهلل 
کندی روند انتقال اطالعات از دستگاه های بایومتریک 
به سیستم مرکزی معلومات این کمیسیون در صفحه 
ابتدایی  نتایج  اعالم  که  است  نوشته  فیس بوکش 
اساس  بر  میزان   ۲۷ در  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تقویم انتخاباتی ناممکن است.
حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  این 
دستگاه های  اطالعات  انتقال  روند  در  کندی  از 
که  است  داده  خبر  مرکزی  سرور  به  انگشت نگاری 
کمیسیون  دیجیتلی  اطالعات  مرکز  بخش  کارمندان 
اطالعات  انتقال  روند  تازه گی  به  انتخابات  مستقل 

نیز  پیشین  دور  انتخابات  بحران  است  می سازد، ممکن 
ادامه کار حکومت وحدت  او  تکرار شود؛ زیرا به سخن 
ملی مشروعیت ندارد و به درازا کشیدن روند انتخابات 

می تواند اعتراض هایی را نیز در پی داشته باشد. 
هم چنان هستند نامزدانی که از همین اکنون به نتایج 
به  انتخابات  نتایج  می گویند،  و  مشکوک اند  انتخابات 
این  از  بود.  نخواهد  پذیرفتنی  آنان  برای  عنوان  هیچ 
اشتراک  سطح  که  می گوید  لیوال  نور رحمان  میان، 
رای دهنده گان در انتخابات ریاست جمهوری پایین بوده، 
تقلب به نفع دسته های انتخاباتی حاکم بر قدرت صورت 
نشده  فراهم  نامزدان  سایر  برای  برابر  فرصت  و  گرفته 
دید  از  انتخابات  نتیجه  رو می گوید،  از هیمن  او  است. 
او قابل قبول نیست و باید حکومت سرپرست به میان 
آید تا زمینه برای انتخابات شفاف و عادالنه فراهم شود. 
تأخیر  از  حالی  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 

8صبح، کابل 
شماری از نامزدان انتخابات 
در  جمهوری،  ریاست 
تأخیر  احتمال  به  واکنش 
انتخابات  نتایج  اعالم  در 
که  می گویند  میزان  ششم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نقض  را  انتخابات  تقویم  نباید 
کند. آنان تأخیر در اعالم نتایج انتخابات ششم میزان 
وحدت  حکومت  ادامه  برای  سیاسی«  »دسیسه  را 
تأخیر  نوع  و می گویند که هیچ  عنوان می کنند  ملی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  اعالم  در 
برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود. این نامزدان هم چنان 
کمیسیون  که  صورتی  در  می سازند،  خاطرنشان 
مستقل انتخابات به تقویم انتخابات ارج نگذارد و نتایج 
انتخابات را در ۲۷ میزان اعالم نکند، اعتمادش را نزد 

نامزدان و مردم از دست خواهد داد. 
محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انخاباتی »امنیت 
و عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل می گوید، دلیل 
انتخابات  ابتدایی  نتیجه  اعالم  در  تأخیر  احتمال 
ریاست جمهوری  در کنار مشکالت تخنیکی، می تواند 
مستقل  کمیسیون  از  او  باشد.  سیاسی  فشارهای 
انتخابات می خواهد که به هیچ فشار سیاسی تن ندهد 
و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به موقع در ۲۷ 
روزنامه  با  در صحبت  کیانی  آقای  کند.  اعالم  میزان 
روند  ساختن  طوالنی  برای  تالش هایی  گفت،  ۸صبح 
تا  از سوی حلقه های مشخصی جریان دارد  انتخابات 

اهداف برخی از دسته های انتخاباتی برآورده شود. 
»وفاق  انتخاباتی  دسته  عضو  پریانی،  نظری  هم چنان 
اعالم  در  تأخیر  مسعود،  احمدولی  رهبری  به  ملی« 
انتخابات ششم میزان را دسیسه سیاسی عنوان  نتایج 
به  تنها  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تأخیر  گفت،  و  کرد 
نفع تیم حاکم بر ارگ ریاست جمهوری تمام می شود 
با آن موافق نیست. آقای پریانی  نامزد دیگری  و هیچ 
ابتدایی  نتیجه  اعالم  در  تأخیر  که  افزود  باره  این  در 
انتخابات ریاست جمهوری در کنار این که اعتماد مردم 
خدشه دار  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  نسبت 

مرکزی  سیستم  به  انگشت نگاری  دستگاه های  از  را 
نشان  ناظر  نهادهای  نظارتی  یافته های  کرده اند.  آغاز 
می دهد که این روند به کندی پیش می رود. آمارهای 
کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که تا کنون 
تنها ۲۲هزار و ۴۴۵ فورم رای دهنده گان از دستگاه ها 
به سرور مرکزی منتقل شده است. این اطالعات شامل 
نشان دو شصت، عکس چهره، عکس تذکره و استیکر 
دوهزار  از  بیش  اطالعات  که  می باشد  رای دهنده  هر 
است.  یافته  منتقل  مرکزی  سرور  به  دستگاه   ۸۰۰ و 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید کرده اند 
که کندی این روند سبب شده است که حتا اطالعات 
دستگاه های یک والیت نیز به سیستم مرکزی منتقل 
نشود. این در حالی است که قرار بود در انتخابات پیش 
رو از ۲۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه انگشت نگاری برای ثبت 
اما  کنون  تا  شود.  استفاده  رای دهنده گان  اطالعات 
از  انتخابات توضیح نداده است که  کمیسیون مستقل 
این میان، چند دستگاه در انتخابات ششم میزان مورد 

استفاده قرار گرفته است.
از  دیگر  بار  یک  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
کارها  که  می خواهند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  نهایی  و  ابتدایی  نتیجه  تا  بخشد  سرعت  را 
زیرا  اعالم شود؛  آن  معین  زمان  در  ریاست جمهوری 
به سخن آنان، تأخیر در اعالم نتیجه انتخابات می تواند 

سناریوی انتخابات دوره های پیشین را تکرار کند.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( نیز از کمیسیون 
مستقل انتخابات خواسته است که روند انتقال اطالعات 
سیستم  به  انگشت نگاری  دستگاه های  از  دیجیتلی 
انتخاباتی  تقویم  نقض  از  تا  بخشد  سرعت  را  مرکزی 

جلوگیری شود. 
از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  همه،  این  با 
دیجیتلی  اطالعات  انتقال  روند  به  بخشیدن  سرعت 
فنی  کارمند  دو  رسیدن  از  آنان  داده اند.  اطمینان 
به کابل خبر داده و گفته اند  آلمانی  شرکت درمالوگ 
از  اطالعات  انتقال  کندی  مشکل  آنان  آمدن  با  که 
برطرف  مرکزی  به سیستم  انگشت نگاری  دستگاه های 
خواهد شد؛ زیرا به سخن مسووالن کمیسیون مستقل 
انتخابات، شرکت »درمالوگ« مسوولیت مشکالت فنی 
و سرور مرکزی کمیسیون  بیومتریک  در دستگاه های 
مستقل انتخابات را برعهده دارد و به زودی این مشکل 
قرار است  این در حالی است که  برطرف خواهد شد. 
دستگاه های  اطالعات  کامل  انتقال  روند  پایان  از  پس 
اطالعات  مقایسه  کار  مرکزی،  سیستم  به  بایومتریک 
دستگاه های بایومتریک با فورم نتایج آغاز شود؛ روندی 

که از دید ناظران، به زمان بیش تری نیاز دارد.

فهیم امین
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سال یازدهم

چرا حمله به منزل برادر
در  برادر  عبدالغنی  منزل مال  به  حمله 
چندی  بمب گذاری  و  کویته  شهر 
شهر  آن  مساجد  از  یکی  در  قبل 
آخوند  مالهبت اهلل  قتل  هدف  به 
 - شکاف هایی  بروز  می توان  را 
طالبان  صفوف  در  اندک-  هرچند 
تفسیر کرد. مذاکره با ایاالت متحده و 
آن، شکاف های  به  مرتبط  رویدادهای 
است.  کرده  رو  را  طالبان  گروه  اندک 
و  حبس  از  برادر  عبدالغنی  مال  رهایی  که  می رسد  نظر  به 
از  برخی  طالبان،  گروه  رهبری  جایگاه  در  او  گرفتن  قرار 
نارضایتی های قبایلی و درون گروهی را به میان آورده است. 
است،  اما  پوپل زایی  کرزی  حامد  مثل  برادر  عبدالغنی  مال 
قبایل  را  هلمند  و  قندهار  در  طالبان  جنگی  اصلی  نیروی 
قیوم  ذاکر  مولوی  می دهند.  تشکیل  اسحاق زی  و  نورزی 
فرمانده ارشد نظامی گروه طالبان که مدتی ریاست کمیسیون 
نظامی شورای کویته را به دوش داشت،  اسحاق زایی است. مال 
اسحاق زایی  قبلی گروه طالبان هم  رهبر  اخترمحمد منصور 
صفوف  در  را  جنگ جو  بیش ترین  هم  نورزی  قبیله ی  بود. 
است.  متعلق  آن  به  نیز  طالبان  کنونی  رهبر  و  دارد  طالبان 
نیست  بعید  اند.  با گروه طالبان همکار  تا جایی  علی زایی ها 
آقای  رهبری  به  آنها،  به  مربوط  طالبان  و  قبایل  این  که 
برادر بر این سازمان راضی نباشند. عالوه بر این شکاف های 
باشد.  موجود  طالبان  میان  در  شاید  هم  دیگر  درون گروهی 
یکی از این شکاف ها شاید در مورد روابط این گروه با القاعده 

بروز کرده باشد.
مشکل این است که سردسته های نظامی طالبان در مناطق 
مختلف با جنگ جویان القاعده همکاری دارند. قتل عاصم عمر 
می دهد  نشان  هلمند  موساقلعه ی  در  القاعده  سران  از  یکی 
که نیروهای جنگی طالبان در دهکده های جنوبی، هنوز هم 
اعضای القاعده را میزبانی می کنند. از امکان به دور نیست که 
برخی از سردسته های نظامی طالبان در مناطق مختلف روابط 
القاعده  با جنگ جویان  و خویشاوندی  بسیار عمیق شخصی 
ایجاد کرده باشند. شاید در برخی از دهکده ها طالب ها هنوز 
هم کمک های مالی و آموزشی از جنگ جویان القاعده دریافت 
جنگ جویان  با  طالبان  محلی  سردسته های  رابطه ی  کنند. 

که  است  نوشته  بن الدن  نزدیکان  از  یکی  حامد، 
مالمحمدعمر قبل از ۱۱ سپتامبر به القاعده توصیه 
امریکا، اسراییل را  کرده بود که بهتر است به جای 
بزند. به نوشته ی او، مال محمدعمر این طور برداشت 
کرده بود که در صورت حمله ی القاعده به اسراییل، 
 نیروی نظامی اسراییل توان حمله ی هوایی بر طالبان 
را ندارد. اگر این ادعا درست باشد، دیده می شود که 

القاعده توصیه ی مالمحمد عمر را جدی نگرفت.
شماری  و  الجزیره  تلویزیون  پیشین  گزارش گر  یک 
از شاهدان دیگر، گواهی می دهند که از شروع سال 
۲۰۰۱ همیشه از سران القاعده می شنیدند که امریکا 
آنان  سازمان  و  می کند  لشکرکشی  افغانستان  به 
از  القاعده  رهبران  می گیرد.  آماده گی  روز  آن  برای 

راه اندازی  از  آنان  هدف  که  می کنند  ادعا  زمان  همان 
»باتالق  به  امریکا  پای  کشاندن  سپتامبر   ۱۱ حمله ی 
القاعده بدون  این ها نشان می دهد که  افغانستان« بود. 
در  را  طالبان  رهبران  دیگر  و  محمدعمر  مال  این که 
جریان بگذارد،  برنامه ی خود را دنبال می کرد. با وجود 
آن هم مال محمدعمر و مال اخترمحمد منصور،  داعیه ی 
القاعده را نکوهش نکردند. اگر فردا مثاًل به جنگ جویان 
کنند  عمل  القاعده  علیه  که  شود  گفته  طالبان  عادی 
زیر  مناطق  از  را  القاعده  به  مرتبط  جنگ جویان  یا 
طالب های  نزد  سوال  این  کنند،  خارج  سلطه ی شان 
عمر  مالمحمد  چرا  که  شد  خواهد  ایجاد  عادی  مسلح 
در زمان حیاتش این دستور را نداده بود و آیا این امر 
مشروع است؟ کسی نمی تواند انکار کند که این سوال 
کرده  ایجاد  طالبان  از  بخش هایی  میان  در  را  شکافی 
است. آن دسته از رهبران طالبان که در قطر مستقر اند 
القاعده را شاید نداشته باشند ولی جنگ جویان  پروای 
عادی این گروه به احتمال زیاد به مبارزه با القاعده هیچ 
گاهی راضی نمی شوند. شاید حمله به منزل مالبرادر در 
کویته با همین شکاف ها مرتبط باشد. احتمال آن است 
که بحث جانشینی مالهبت اهلل آخوندزاده نیز از همین 

حاال شکاف ایجاد کرده باشد.
می بَرد،  به سر  خفا  در  طالبان  کنونی  رهبر  آخوندزاده 
ولی مالبرادر آخوندزاده می تواند سفر کند و در رسانه ها 
ظاهر شود. احتمال آن زیاد است که برخی از جنا ح های 
آخوندزاده  هبت اهلل  مال  که  باشند  آن  پی  در  طالبان 
مالبرادر  کند.  کم  را  برادر  نقش  و  شود  فعال  بیش تر 
قباًل در پاکستان زندانی بود. آی اس آی با زندانی کردن 
مالبرادر او را از حلقه ی رهبری طالبان دور ساخته بود. 
پاکستان با زندانی کردن مالبرادر و پخش تصاویر او این 
رهبر طالبان را تحقیر کرد. اسالم آباد هیچ حاضر نشد 
دهد.  تحویل  کرزی  حامد  حکومت  به  را  مالبرادر  که 
حال روشن نیست که روابط مالبرادر با پاکستان چگونه 
است؟ آیا هیات حاکمه ی پاکستان دوست دارد مالبرادر 
را در رأس طالبان ببیند یا نه؟ از آن جایی که مالبرادر 
در قطر زنده گی می کند، به درستی واضح نیست که آیا 

آی اس آی اهرم فشاری علیه شخص او دارد یا نه.

اعضای  از  برخی  و  دارد  طوالنی  بسیار  تاریخ  القاعده 
القاعده در این باره کتاب نوشته اند.

و   - قطر  در  طالبان  مذاکره کننده گان  از  برخی  اما 
است  دیر  خیلی  مالبرادر-  شخص  هم  جمله  از  شاید 
روابط  آنان  با  و  ندیده اند  را  القاعده  جنگ جویان  که 
ادعا  که  است  ساده  بسیار  شاید  آنان  برای  ندارند.  هم 
داشته  سروکار  القاعده  با  نمی خواهند  دیگر  کنند، 
به  برای سردسته های محلی طالبان  امر  این  اما  باشند، 
نیروی  و  حکومت  محمدعمر  مال  نیست.  ساده گی  این 
نظامی اش را فدای القاعده کرد. مال محمدعمر با آن که 
ادعا می شود هیچ چیزی در مورد حمله ی تروریستی ۱۱ 
سپتامبر نمی دانست و القاعده او را در برابر عمل انجام 
شده قرار داد، نخواست علیه بن الدن اقدام کند. مصطفا 

فردوس کاوش

انتخابات ریاست جمهوری سال روان 
شهروندان  برای  جهت  چند  از 
نوپای  دموکراسی  روند  و  کشور 
افغانستان از اهمیت برخودار است. 
ریاست  گذشته  انتخابات  سه  در 
پارلمانی  انتخابات های  و  جمهوری 
و  برگزاری  روند  در  مشکالت  بار  هر 
ارایه نتایج آن ها سبب شد که میزان 
مشارکت رای دهنده گان و اعتماد به روندهای دموکراتیک در 
میان شهروندان کشور به شدت صدمه ببیند، به حدی که 
انتخابات سال روان میزان مشارکت به نحو چشم گیری  در 
کاهش یافت. کاهش رای دهنده گان در انتخابات سال روان 
گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  به  دقیقاً  جمهوری  ریاست 
دارد.  رابطه   ۱۳۹۳ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  و 
این  طول  در  که  انتخابات هایی  میان  در  انتخابات  دو  این 
سال ها و پس از سقوط رژیم طالبان در کشور برگزار شد، 
مردم  که  بود  انتخابات هایی  پرتقلب ترین  و  ضعیف ترین  از 

شاهد آن بودند.
حداقل در انتخابات های قبلی میزان مشارکت رای دهنده گان 
این قدر پایین نبود و تقلب چنین سرسام آور صورت نگرفته 
انتخابات های قبلی الاقل برای اکثریت مردم که  بود. نتایج 
خواهان نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک در کشور خود 
اما  بود،  پذیرش  قابل  گذشت  و  اغماض  مقداری  با  بودند، 
و  تقلب  میزان  جمهوری  ریاست   ۱۳۹۳ سال  انتخابات  در 
به  نمی شد  دیگر  که  یافت  افزایش  نحوی  به  آرا  مهندسی 
به همین دلیل  اعتماد کرد.  نتایج آن  به  نیز  صورت نسبی 
دیدیم که کشور وارد فاز بحران شد و اگر جلو بحران به موقع 
انتخابات  گرفته نمی شد، بدون شک امسال شاهد برگزاری 
انتخاباتی  دسته های  برخی  متأسفانه  نمی بودیم.  کشور  در 
به عنوان  را  ارزش های دموکراتیک  این که سالمت  به جای 
یک اصل در کشور مدنظر داشته باشند، به هر نحو ممکن 
در  سازند.  انتخابات  برنده  را  خودشان  که  می ورزند  تالش 
حالی که قاعده ی بازی در روندهای دموکراتیک آرای مردم 
است که نتیجه مشروعیت بخش می تواند برای یک حکومت 
ارایه کند و نه تقلب و مهندسی آرا. حتا اگر دسته هایی با 
تقلب و مهندسی آرا، خودشان را برنده انتخابات سازند، باز 
پاسخ گو  و  کارا  حکومت  موفقیت آمیز  به صورت  نمی توانند 
تشکیل دهند و همواره با نداشتن مشروعیت سیاسی روبه رو 
ملی  وحدت  همین حکومت  آن  روشن  نمونه  بود.  خواهند 
آمده  به وجود  بحران  از  برای جلوگیری  است که هر چند 
را  کارآیی اش  نتوانست  پنج سال  در طول  اما  تشکیل شد، 

ثابت کند و از حمایت اکثریت مردم برخوردار شود.
اگر عامل اصلی کل مشکالت موجود در کشور را حکومت 
وحدت ملی ندانیم و فاکتورها و عوامل دیگری را نیز در آن 
دخیل بشماریم ولی انکار نمی توان کرد که بخش بزرگی از 
مشکالت فعلی کشور به حکومت وحدت ملی بر می گردد. 

دلیل آن بسیار ساده است، چون مردم به این حکومت 
باور نکردند و آن را از خودشان ندانستند. چون مردم 
باعث  و  نزد  رقم  را  دلخواه  نتیجه  آرای شان  که  دیدند 
یأس و دل زده گی شان شد. در طول پنج سال گذشته، 
که  یافت  افزایش  چنان  حکومت  و  مردم  میان  فاصله 
گروه های دهشت افکن موفق شدند تا حومه های شهرها 
برنامه ریزی  شهرها  سقوط  برای  حتا  و  شوند  نزدیک 
دوباره  را  مردم  اعتماد  باید  روان  سال  انتخابات  کنند. 
کند.  اعاده  مردم ساالر  و  دموکراتیک  روندهای  به 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه ی  مهم ترین  این 

به  مردم  اعتماد  اعاده ی  بود.  خواهد  روان  سال 
می شود؟  میسر  چگونه  دموکراتیک  روندهای 
انتخابات  مسوول  و  مستقل  نهاد های  که  وقتی 
انجام  را  وظایف شان  قدرت  و  نیرومندی  با  بتوانند 
ناپاک به درستی  از  دهند و در تفکیک آرای پاک 
ارزش های  تحکیم  برای  داریم  نیاز  ما  کنند.  عمل 
تاریک  گذشته  به  دوباره  این که  و  مردم ساالرانه 
که  کنیم  اعاده  دوباره  را  مردم  قدرت  برنگردیم، 
ایفا  را  نقش شان  تصمیم گیری های کالن کشور  در 
کنند. بدون برگرداندن قدرت مردم به آن ها که از 

راه انتخابات شفاف و عادالنه میسر می شود، می توان 
گفت که کشور به سوی آینده ناروشن و حتا تاریک 
روان  سال  انتخابات  در  دالیل  این  به  رفت.  خواهد 
باید کمیسیون های انتخاباتی قدرت و توانایی شان را 
ثابت کنند و نگذارند که اعتماد مردم به انتخابات و 
مردم ساالری بیش از این آسیب ببیند. انتخابات سال 
روان آزمون مردم ساالری و قدرت نهادهای انتخاباتی 
برنده  از آن که  انتخابات بیش تر  این  نیز هست. در 
و عمل کرد  انتخابات  باشد، شفافیت  بازنده مطرح  و 

قانون مندانه نهاد های انتخاباتی مطرح است.

انتخاباتــ ۹۸
آزمون مردم ساالری نثاراحمد فیضی 

غوریانی

آخندزاده رهبر کنونی طالبان در خفا به سر می بَرد، ولی مالبرادر آخندزاده می تواند سفر کند و در رسانه ها ظاهر شود. 
احتمال آن زیاد است که برخی از جنا ح های طالبان در پی آن باشند که مال هبت اهلل آخندزاده بیش تر فعال شود و 
نقش برادر را کم کند. مالبرادر قباًل در پاکستان زندانی بود. آی اس آی با زندانی کردن مالبرادر او را از حلقه ی رهبری 
طالبان دور ساخته بود. پاکستان با زندانی کردن مالبرادر و پخش تصاویر او این رهبر طالبان را تحقیر کرد. اسالم آباد 
هیچ حاضر نشد که مالبرادر را به حکومت حامد کرزی تحویل دهد. حال روشن نیست که روابط مالبرادر با پاکستان 
چگونه است؟ آیا هیات حاکمه ی پاکستان دوست دارد مالبرادر را در رأس طالبان ببیند یا نه؟ از آن جایی که مالبرادر 

در قطر زنده گی می کند، به درستی واضح نیست که آیا آی اس آی اهرم فشاری علیه شخص او دارد یا نه؟
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سال یازدهم

مشاور  احمدزی،  حبیب اهلل  پیش،  ماه  پنج  حدود 
یکی  با  گفت وگویی  در  غنی  جمهور  رییس  پیشین 
از رسانه های خصوصی، یکی از مشاوران محمداشرف 
غنی را به »ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات 
پارلمانی  انتخابات  نامزدان  به  پول  توزیع  هم چنان  و 
ارگ  کرد.  متهم  نماینده گان«  مجلس   در  نفوذ  برای 
ریاست جمهوری این ادعا را رد کرد و از لوی سارنوالی 
در  زنان  جنسی  آزارواذیت  ادعای  پرونده  تا  خواست 

ادارات را بررسی کند.
اکنون مسووالن در این نهاد از بررسی و مستندسازی 
ادعاهای آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی خبر 
حقوق  کمیسیون  کمیشنر  صالحی،  شبنم  می دهند. 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  زنان  بخش  در  بشر 
شکایت های  و  ادعاها  ویژه  سکرتریت  که  می گوید 
و  مستندسازی  را  جنسی  آزارواذیت  بر  مبنی 
بررسی می کند. خانم صالحی می افزاید که کار روی 
مستندسازی ادعای »ترویج فحشا در ارگ« در جریان 
است و قرار است تا سوم ماه بعدی نهایی شود. هرچند 
خانم صالحی از پیش رفت در بررسی و مستندسازی 
دست  به  جزییاتی  ارگ«  در  فحشا  »ترویج  ادعاهای 
بررسی  تحت  ارگ  »قضایای  می افزاید:  اما  نمی دهد، 
است، ما با طرفین در حال جمع آوری اسناد هستیم 

و تا سوم عقرب کار بررسی آن نهایی خواهد شد.«
سکرتریت  این  مستندسازی،  و  بررسی  کنار  در 
آزارواذیت  و  ادعاها  مورد  در  درج شکایت ها  زمینه ی 
خانم  اکنون  می کند.  فراهم  نیز  را  ادارات  در  جنسی 
بر  تا کنون چهار شکایت مبنی  صالحی می گوید که 

آزارواذیت جنسی در این نهاد به ثبت رسیده است که 
از این میان سه قضیه آن مربوط والیت کابل و یک 

قضیه آن مربوط از والیت ارزگان است.
در همین حال این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق 
درج  چگونه گی  از  شهروندان  که  می کند  عالوه  بشر 
او می گوید  ندارند.  آگاهی  این سکرتریت  به  شکایات 
را در بخش درج شکایات مبنی  آگاهی الزم  هرچند 
اما  اند،  داده  قرار  شهروندان  اختیار  در  آزارواذیت  بر 
میزان مراجعه کننده اندک بوده است. او می افزاید: »ما 
با وجودی که شماره تماس، اعالمیه و وب سایت را در 
مورد  که  کسانی  اکثر  ولی  دادیم،  قرار  مردم  اختیار 
میزان  و  نمی کنند  مراجعه  می گیرند  قرار  آزارواذیت 

مراجعه کننده خیلی کم است.«
از سوی دیگر، خانم صالحی می گوید که این نهاد در 
با مشکل روبه رو  بررسی و مستندسازی این شکایات 
کدام  جزا  قانون  در  آزارواذیت،  بخش  در  زیرا  است 

اساس  بر  که  نشده  ذکر  آزارواذیت  مورد  در  مصداق 
بررسی  لفظی  و  جنسی  آزارواذیت  چون  مواردی  آن،  
این، کمیشنر کمیسیون  کنار  و مستندسازی شود. در 
این  اثبات  برای  که  می کند  بیان  بشر  حقوق  مستقل 
نوع جرایم، شواهد و مدارک کافی نیز وجود ندارد تا بر 

اساس آن بررسی و مستندسازی شود. 
که  می گوید  مورد  این  در  صالحی  خانم  حال  عین  در 
درصدد  نهادها  سایر  با  هم آهنگی  در  سکرتریت  این 
مواردی چون  آن،  اساس  بر  تا  جزایی اند  قانون  تعدیل 
مستندسازی  و  بررسی  را  جنسی  و  لفظی  آزارواذیت 
کنند. با این حال این کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق 
بشر می گوید که این قضایا پس از این که موارد جرمی 
آن تشخیص شود، برای بررسی بیش تر به لوی سارنوالی 
نهاد  این  مسوول  صالحی،  شبنم  می شود.   فرستاده 
این  نهایی شدن  تا  این سکرتریت،  که  تصریح می کند 

قضایا  در لوی سارنوالی، آن را نظارت می کند.

از  ماه  سه  از  بیش  گذشت  با 
برای  ویژه  سکرتریت  ایجاد 
مستندسازی  و  بررسی 
آزارواذیت جنسی  ادعاهای 
و  دولتی  ادارات  در  زنان 
کار  هم  هنوز  غیردولتی، 
نهایی  ادعاها  این  مستندسازی 
این  در  مسووالن  است.  نشده 
مطرح  ادعاهای  بررسی  کار  که  می گویند  سکرتریت 
نهایی  عقرب  سوم  تا  است  قرار  و  دارد  جریان  شده 

 شود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در پنجم ماه 
اسد سال جاری، طی حکمی دستور داد تا سکرتریت 
آزارواذیت  ادعای  عادالنه  و  بررسی شفاف  برای  ویژه 
جنسی در ادارات دولتی در چوکات کمیسیون مستقل 

حقوق بشر ایجاد شود.
و  رسیده گی  را  مستقل  نهاد  این  ایجاد  از  هدف 
مستندسازی به هر ادعا درباره آزارواذیت جنسی در 
ادارات دولتی و غیر دولتی عنوان کرده اند. بر اساس 
در  که  بود  مکلف  نهاد  این  جمهوری،  ریاست  حکم 
مدت سه ماه تمامی ادعاها مبنی بر آزارواذیت جنسی 
و  بررسی  را  دولتی  غیر  و  دولتی  ادارات  در  زنان 
مستندسازی کند. به این ترتیب، در صورت  تشخیص 
برای  را  آزارواذیت  قضایای  نهاد،  این  جرمی،  موارد 

بررسی به لوی سارنوالی ارسال  کند. 
بررسی  و  مستندسازی  برای  ویژه  سکرتریت  این 
که  ایجاد شد  آن  از  آزارواذیت جنسی پس  ادعاهای 

مستندسازی ادعای 
»فحشا در ارگ« تا سوم 

عقرب تکمیل می شود

مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 
کابل،  در  انتخاباتی  شکایات 
هژدهم  پنج شنبه،  روز 
پناهی،  محمدکبیر  میزان، 
دبیرخانه  »آی تی«  رییس 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به لوی سارنوالی معرفی کرده است. 
را »حذف«  پناهی  این دفتر، جرم 
و  چاپی  فهرست  از  نفر  صدها  نام 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رأی دهنده گان  دیجیتالی 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است.  کرده  اعالم  کابل  در 
واکنش گفته است که این تصمیم خالف قانون است و در 
برابر آن می ایستد. محمدکبیر پناهی می گوید که او دخالتی 
را  و خطایی  است  نداشته  رأی دهنده گان  فهرست  تهیه  در 
هم مرتکب نشده است. لوی سارنوالی اما می گوید که تا هنوز 

مکتوب رسمی در این زمینه دریافت نکرده است.

اعمال،  این  از  یکی  تا سه سال، محکوم می شود.«  متوسط 
تصرف  یا  انتقال  »جابه جایی،  ماده  همین  یکم  بند  مطابق 
استدالل  به  است.  قانون«  حکم  خالف  انتخاباتی  اسناد  در 
سیال، رییس »آی تی« دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات 
به دلیل آن که نام شماری از رأی دهنده گان را وارد دستگاه 
نوع  یک  این  و  است  »مجرم«  است،  نکرده  بایومتریک 
سیال  می رود.  شمار  به  نیز  انتخاباتی  اسناد  در  »تصرف« 
البته تصریح کرد که این تصمیم نهایی نیست و کمیشنران 
دارند  صالحیت  انتخابات  شکایات  کمیسیون  مرکزی  دفتر 
تا آن را رد یا تأیید کنند. به گفته او، به همین شکل، حق 
کمیسیون  دبیرخانه  »آی تی«  رییس  برای  استیناف خواهی 

مستقل انتخابات نیز محفوظ است.
در همین ارتباط، زرمینه کاکر، معاون سخنگوی کمیسیون 
مستقل شکایات انتخاباتی، نیز گفت که »حذف« نام کسانی 
از  است  خورده  انتخاباتی  برچسب  آن ها  تذکره های  که 
رییس  کاکر،  گفته  به  است.  جرم  رأی دهنده گان  فهرست 
»آی تی« دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به این دلیل 
نام  بدهد چرا  پاسخ  است که  معرفی شده  لوی سارنوالی  به 
او  است.  نبوده  رأی دهنده گان  فهرست  در  مردم  از  بعضی 
تأکید کرد که دفتر والیتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در 
کابل مسوولیتش را در چهارچوب صالحیت هایش ادا کرده 

است و این تصمیم خالف قانون نیست.
کمیسیون  دبیرخانه  »آی تی«  رییس  پناهی،  محمدکبیر 
مستقل انتخابات، تأیید می کند که دفتر والیتی کمیسیون 
شکایات انتخاباتی در کابل، او را به لوی سارنوالی معرفی کرده 
این  از  که  گفت  خود،  بی گناهی  بر  تأکید  ضمن  او  است. 
اقدام این دفتر شوکه شده است. طبق استدالل پناهی، دفتر 
والیتی کمیسیون شکایات انتخاباتی صالحیت تصمیم گیری 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  دفتر  رسمی  کارمندان  درباره 
در  دفتر  این  که  افزود  هم چنان  پناهی  ندارد.  را  انتخابات 
حالی او را به جرم حذف نام مردم از فهرست رأی دهنده گان 
به لوی سارنوالی معرفی کرده است که او هیچ نقشی در تهیه 
این فهرست نداشته است. پناهی تصریح کرد، پیش از آن که 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  »آی تی«  رییس  او 
که  گفت  او  بود.  شده  تهیه  رأی دهنده گان  فهرست  شود، 
بخش »آی تی« تنها کاری که کرده است، انتقال این فهرست 
از سرور مرکزی به دستگاه های بایومتریک بوده است. پناهی 

تأکید کرد که او آماده است از صحت این کار دفاع بدهد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  »آی تی«  رییس 
کمیسیون  والیتی  دفتر  تصمیم گیری  نحوه  از  هم چنان 
دفتر  این  که  گفت  او  دارد.  انتقاد  کابل  انتخاباتی  شکایات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  »آی تی«  بخش  به  مکتوب  دو 
نام  نبود  درباره  توضیح  خواستار  آن  در  که  است  فرستاده 
۸۳۳ نفر در فهرست رأی دهنده گان کابل شده است. پناهی 
افزود که او در پاسخ از این دفتر خواسته بود تا »کد برچسب 
انتخاباتی« این شمار افراد را به کمیسیون مستقل انتخابات 
در  افراد  این  نام  نبود  دلیل  که  شود  مشخص  تا  بفرستد 
دفتر  این  مسووالن  از  هم چنان  او  است.  بوده  چه  فهرست 
موضوع  این  بررسی  برای  را  فنی شان  تیم  تا  است  خواسته 
این  نزدیک  از  و  بفرستند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به 
فهرست  از  افراد  این  نام  چرا  که  کنند  پی گیری  را  مسأله 

این  پناهی،  گفته ی  به  است.  شده  حذف  رأی دهنده گان 
مسووالن به جای آن که کد برچسب انتخاباتی این شمار افراد 
را همراه با تیم فنی شان بفرستند، در یک اقدام خالف قانون، 

او را به لوی سارنوالی معرفی کرد ه اند.
هم چنان در یک مکتوب دیگر، دفتر والیتی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی کابل از ریاست »آی تی« دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات خواسته است توضیح بدهد که چرا ۴۰۰ هزار رأی 
بی بایومتریک حذف شده است. پناهی در این زمینه گفت که 
تشخیص  یک دیگر  از  بی بایومتریک  و  بایومتریک  آرای  هنوز 
نشده است و به این ترتیب چطور ممکن است که این شمار 
رأی حذف شود؟ او گفت که یکی دیگر از دالیلی که او را به 

لوی سارنوالی معرفی کرده است، همین موضوع است.  
مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  یکی  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
شکایات  کمیسیون  والیتی  دفتر  اقدام  این  نیز  انتخابات، 
انتخاباتی در کابل را خالف قانون می داند. به گفته ی ابراهیمی، 
محمدکبیر پناهی در تهیه فهرست رأی دهنده گان هیچ نقشی 
نداشته است. او افزود که عالوه بر این، دفتر والیتی کمیسیون 
کارمندان  درباره  تا  ندارد  را  آن  صالحیت  انتخاباتی  شکایات 
رسمی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گیری 
مستقل  کمیسیون  که  ساخت  خاطرنشان  ابراهیمی  کند. 
تصمیم  و  است  استیناف خواهی  آماده  زمینه  در  انتخابات 
و  قانون  خالف  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  والیتی  دفتر 

طرزالعمل های انتخاباتی می داند.
با این حال، لوی سارنوالی می گوید که تا ناوقت روز پنج شنبه 
این موضوع به صورت رسمی با این اداره شریک نشده بود. به 
که  زمانی  تا  لوی سارنوالی،  سخنگوی  رسولی،  جمشید  گفته 
نمی توانند  ارجاع نشود، درباره آن  اداره  این  به  موضوع رسماً 

چیزی بگویند. 
این  در  افغانستان،  حقوق دانان  اتحادیه  عضو  فرزه ای،  وحید 
خصوص به روزنامه ۸صبح گفت که مطابق کد جزا، دست کاری 
در سیستم نرم افزار و سخت افزار کمیسیون مستقل انتخابات، 
جرم انتخاباتی تلقی می شود. او افزود در صورتی که کمیسیون 
اتکا به شواهد و  با  انتخاباتی چنین موردی را بتواند  شکایات 
لوی سارنوالی  به  را  ظن  مورد  فرد  می تواند  کند،  ثابت  اسناد 
معرفی کند. به گفته فرزه ای، به دنبال آن، این لوی سارنوالی 
هست که تشخیص می دهد رفتار فرد مظنون، جرم هست یا نه 
و اگر هم جرم بود، پرونده اش را برای تصمیم گیری به محکمه 
می فرستد. فرزه ای هم چنان تصریح کرد که دفترهای والیتی 
صالحیت  این  از  نیز  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون 
به گمان آن ها مرتکب جرم  را که  تا فردی  برخوردار هستند 

انتخاباتی شده است، به لوی سارنوالی معرفی کند.  
قابل یادآوری است که در تقویم انتخاباتی، تاریخ نهایی سازی 
محمدکبیر  است.  بوده  جوزا  بیستم  رأی دهنده گان  فهرست 
رییس  حیث  به  تاریخ  این  از  بعد  ماه  یک ونیم  حدود  پناهی 
آغاز  کار  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  »آی تی« 

کرده است.
با  انتخابات  فهرست چاپی و دیجیتالی رأی دهنده گان در روز 
مردم  از  بخشی  این مشکالت،  دلیل  به  بود.  مشکالتی همراه 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  شدند.  محروم  رأی شان  حق  از 
به صورت مجموعی در این دو مورد بیش از یک هزار و ۷۹۲ 

شکایت از سراسر کشور ثبت کرده است.

اجمل سیال، رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل شکایات 
با  انتخاباتی در کابل، روز جمعه، نزدهم میزان، در صحبت 
روزنامه ۸صبح تأیید کرد که این دفتر، محمدکبیر پناهی، 
را  انتخابات  دبیرخانه ی کمیسیون مستقل  رییس »آی تی« 
دلیل  که  افزود  سیال  است.  کرده  معرفی  لوی سارنوالی  به 
بلند شکایاتی است که شهروندان کابل  این تصمیم، حجم 
از نبود نام شان در فهرست دیجیتالی رأی دهنده گان در روز 
انتخابات داشته اند. به گفته او، ۸۳۳ شکایت در دفتر والیتی 
ثبت  زمینه  این  در  کابل  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
شده است. سیال گفت که مردم در این شکایات گفته اند که 
نام شان در روز انتخابات در دستگاه بایومتریک نبوده است و 

به این دلیل از حق رأی شان محروم شده اند.
کابل  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس 
ماده  اساس  بر  را  تصمیم  این  دفتر  این  که  کرد  تصریح 
»۴۲۵« کد جزا اتخاذ کرده است. در این ماده چنین آمده 
حبس  به  شود  مرتکب  را  ذیل  اعمال  که  »شخصی  است: 

رییس »آی تی« دبیرخانه 
کمیسیون مستقل انتخابات 

مجرم است؟

یک تصمیم جنجالی؛

خلیل اسیر

این سکرتریت ویژه برای مستندسازی و بررسی ادعاهای آزارواذیت جنسی پس 
از آن ایجاد شد که در حدود پنج ماه پیش، حبیب اهلل احمدزی، مشاور پیشین 
رییس جمهور غنی در گفت وگویی با یکی از رسانه های خصوصی، یکی از مشاوران 
محمداشرف غنی را به »ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم چنان 
توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس  نماینده گان« متهم 
تا  خواست  لوی سارنوالی  از  و  کرد  رد  را  ادعا  این  جمهوری  ریاست  ارگ  کرد. 

،،پرونده ادعای آزارواذیت جنسی زنان در ادارات را بررسی کند.

،،



زمانی  هر  از  بیش تر  روزها،  این 
فوتبال  خوب  روزهای  خاطرات 
بارها،  و  بارها  می کنیم،  دوره  را 
روزهای  در  دوباره.  و  دوباره 
افغانستان  فوتبال  پسا طالبانی، 
جای  به  خاکروبه های  دل  از 
دوباره  داخلی  جنگ های  از   مانده 
روی  به  ورزشگاه ها  کشید.  نفس 
تمام  در  سبز  مستطیل  زمزمه ی  و  شد  باز  فوتبال دوستان 
افغانستان پیچید. فدراسیون  فوتبال ایجاد شد و فوتبالیستان 
گرد و غبار خسته گی ناشی از جنگ را از تن شان دور ریختند 
و باری  دیگر با مستطیل سبز آشتی کردند. این  بار اما نه در 
قامت بازیکن، بلکه پست های رهبری و مدیریتی فدراسیون را 
بین هم تقسیم کردند و عماًل شدند تصمیم گیرنده های اصلی 
و رتبه  یک فوتبال کشور. ابتدا مربیان داخلی آمدند و سپس 

پای مربیان خارجی نیز به فوتبال کشور باز شد. 
بود؛  مولر  روته  افغانستان،  فوتبال  خارجی  مربی  نخستین 
فوتبال  پرچین.  و چهره ی  ژولیده  موهای سپید  با  مربی ای 
افغانستان زیر نظر این مربی اهل آلمان در مسابقات جنوب 
آسیا اشتراک کرد و نایب قهرمان شد. این نخستین دست آورد 
افغانستان در فوتبال جنوب آسیا بود. سپس یک دوره ی کوتاه 
هدایت تیم به محمد یوسف کارگر سپرده شد و او با شاگردانش 
قهرمان جنوب آسیا شدند. اما از کسی پنهان نیست که اساس 
فوتبال مدرن افغانستان را سالون اسکلیزیج گذاشت؛ مردی 
که سرشار بود از انگیزه و انرژی مثبت. حضور او روی نیمکت 
مربی گری فوتبال افغانستان، نخستین بارقه های امید را در 
مربی  این  نظر  زیر  مدرن  فوتبال  آورد.  وجود  به  مردم  دل 
آلمانی پایه گذاشته شد، قد کشید و در قامت یک »تیم« 
در  فوتبال  کارشناسان  تمام  کرد.  حضور  اعالم  منطقه  در 
کشور بر این نکته تأکید دارند که فوتبال واقعی ما در واقع 
با سالون متولد شد، با پتر شکرت رشد کرد و با فیستر و 
دست گیر، جوان شد و جوان تر؛ اما تیم جوان ما هرگز فرصت 
درخشیدن نیافت. نه در زمان سالون، نه در زمان شگرت و نه 
هم زیر نظر مربی کارکشته ای چون اتوفیستر. چرا؟ چون هیچ 
گاهی این تیم مدیریت درست نشد. چرا؟ چون مسووالن در 
فدراسیون همواره درگیر زورآزمایی های سیاسی شان بودند. 
چرا؟ چون بزرگواران نکتایی پوش سرگرم خوش گذرانی ها و 
سفرهای بیرونی بودند تا رسیده گی به مشکالت تیم و عوامل 
عماًل  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مدت  این  تمام  در  آن. 
یک اداره ی ناکارآمد و ناتوان در راستای مدیریت برنامه های 
محوله اش بوده است. شکست های پی هم، نمایش  های ضعیف، 
اختالف های درون سازمانی، مداخله های زورمندان، تنش های 
مالی،  حمایت های  و  منابع  نبود  مدیریتی،  ضعف  سیاسی، 
از فهرست  بانوان  فساد های اخالقی، تبانی، حذف تیم ملی 
فیفا، از دست دادن اسپانسرهای مالی و کنار گذاشتن افراد 
نخبه و مدیران ارشد، دست آورد بزرگ فوتبال افغانستان در 
که  است  پرواضح  وجود  این  با  است!  بوده   پسین  سال های 
فوتبال افغانستان را مربیان نه، بلکه  بی توجهی و بی پروایی 

نزدیک به یک سال از اتفاقاتی که فوتبال 
افغانستان را به بحران برد می گذرد؛ 
بحرانی که هر روز عمیق تر می شود 
و دورنمای تاریکی از فوتبال کشور 

را ترسیم می سازد. 
برگزاری  بدون  فوتبال  ملی  تیم 
بازی های  به  آماده گی  اردوگاه های 
و  گذاشت  پا  جهانی  جام  مقدماتی 
یک  حتا  که  تیمی  چنین  از  نباید 
بازی دوستانه را برای آماده گی هر چه 
تشکیل شد،  از هر مسابقه  قبل  روز  دو  و  نداد  انجام  بیش تر 
انتظار موفقیت و کسب نتیجه را داشت. سه بازی و دریافت 

۸ گول جای هیچ توجیهی را برای هیچ کس باقی نگذاشت. 
آشکار  را  از پیش خود  بیش  اخیر  ماه  موضوعی که در چند 
ساخت، عدم ارتباط سازنده ی فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم 
فدراسیون  که  است  کاماًل مشخص  نیز  نکته  این  است.  ملی 
تیم  نظر  به  و  ندارد  ملی  تیم  برای  هدفمندی  برنامه ی  هیچ 
ملی کنونی کاماًل از بدنه ی فدراسیون فوتبال جدا شده است و 

مسووالن فوتبال کشور آن را به حال خود رها کرده اند. 
هم چنین فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع اصلی فوتبال کشور 
پتانسیل های  و  استعدادها  از  استفاده  برای  برنامه ای  هنوز  تا 
نا امیدی  با  کشور  فوتبال  داخلی  ستاره های  و  ندارد  داخلی 
محض به روزهای پایانی حضور خود در مستطیل سبز نزدیک 

می شوند.
عالقه مندان فوتبال کشور این روزها حرف از استعفای مسووالن 
فوتبال می زنند، حال آن که کسانی که از استعفای آن ها صحبت 

رقابت ها باز ماندند. پس از فیستر دستیار او انوش دست گیر 
سکان هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. او سابقه ی مربی گری 
در فوتبال پایه ی هالند را داشت و هم چنان دو سال پیراهن 
تیم ملی را بر تن کرده بود. از این رو سران فدراسیون هدایت 
تا  زد  باال  آستین  نیز  او  و  او سپردند  به  را  شیران خراسان 
مأموریتی که اتوفیستر از عهده ی آن بر نیامده بود را انجام 

دهد. 
اکنون دو  سال و اندی از حضور این مربی جوان روی نیمکت 
مربی گری تیم ملی می گذرد. افغانستان زیر نظر این مربی 29 
ساله، دقیقاً راهی را رفته که پیش از او با فیستر طی کرده 
بود. دور قبلی رقابت های مقدماتی جام ملت ها، افغانستان با 
تیم های ملی اردن، ویتنام و کامبوج هم گروه شده بود. جایی  
که بازی نخست را 4-1 به اردن باخت، مقابل ویتنام تن به 
تساوی بدون گول داد و در خانه ی کامبوج نیز 1-0 باخت . 
اکنون و دور جدید رقابت ها نیز در وضعیت مشابه در بازی 
نخست با نتیجه ی سنگین 6-0 به قطر باختیم، بنگله دیش 
دادیم.   0-3 شکست  به  تن  عمان  مقابل  و  بردیم   0-1 را 
حال آن که در بازی های رفت هنوز هند را پیش رو داریم و 
مشخص نیست مقابل این تیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید.

به هر روی افغانستان یک  بار دیگر به دلیل آن چه که ناتوانی 
و ضعف مدیریتی در فدراسیون قلمداد می شود، در گرداب 
به  بعید  وجود  این  با  است.  شده  غوطه ور  عدیده  مشکالت 
نظر می رسد که انوش دست گیر با این همه چالشی که پیش 
رو دارد، بتواند حرفش را بر کرسی بنشاند و از این گروه 9 
امتیاز به دست بیاورد؛ زیرا در این دور از مسابقات، در کنار 
نام  به  افغانستان مانع دیگری  مدعیانی چون قطر و عمان، 
هندوستان را هم پیش رو می بیند. تیمی  که در مقابل قطر 
امتیاز گرفت ،  قهرمان آسیا یک  از  و  ایستاد  به شایسته گی 
مطمئناً می تواند آقای دست گیر و شاگردانش را با درد سر 
بزرگی مواجه کند. اگر شیران خراسان این بار نیز از حضور 
به مرحله ی بعدی رقابت ها ناتوان بمانند، این انوش دست گیر 
قهرمانی  پنجمین  و  می شود  برکنار  سمتش  از  که  است 

فدراسیون بی مصرف می شود و نه کسی دیگر.

فوتبال فکر هم نمی کند و هنوز مؤثریتی که فوتبال می تواند در 
جامعه داشته باشد را درک نکرده اند. 

متأسفانه رهبریت ورزش در قبال احساسات میلیونی هواداران 
است،  شده  جریحه دار  شدت  به  اواخر  این  در  که  فوتبال 
مسوولیت پذیر نیست و به راحتی از کنار آن می گذرد؛ هوادارانی 
که با هر پیروزی لبخند می زنند و احساس غرور می کنند و با 

هر شکستی بغض می کنند. 

حرف پایانی 
عنوان  به  فوتبال  از  جهان  کشورهای  که  امروزی  عصر  در 
استفاده  خود  اتحاد  و  فرهنگ  دادن  نشان  برای  وسیله  ای 

نیز  فوتبال  ما در  با ضعیف ترین می کنند، 
ممکن  و عمل کرد  به ر و ر
راحت  و خیلی  د هستیم  می شو
جامعه  واقعیت های 
افغانستان را در سیمای 
کشور  فوتبال  ملی  تیم 

مشاهده کرد.

مسووالن به این جا رسانده است.
فوتبال افغانستان در دو دهه ی اخیر توسط پنج مربی خارجی 
و سه مربی داخلی هدایت شده است. هرکدام از این آقایان 
مختلف  بهانه های  به  و  بودند  تیم  کنار  در  مدتی  و  آمدند 
کنار گذاشته شدند. روته  مولر نخستین مربی خارجی فوتبال 
بود. سپس سالون  از دوره ی سیاه طالبانی  افغانستان پس 
اسکلزیج هدایت تیم را در اختیار گرفت و به دلیل مدیریت 
ضعیف فدراسیون و تبانی شماری از بازیکنان که به گونه ی 
دسته جمعی تصمیم به ترک تیم ملی گرفته بودند، این مربی 
از  افغانستان قطع رابطه کرد. بعد  نوپای  با فوتبال  باتجربه 
سالون نوبت به پتر شگرت رسید. این مربی نیز در کارش 
خبره بود. او به فوتبال افغانستان شخصیت بخشید. فوتبال 
کشور در دوره ی شگرت دارای چنان صالبت و قدرتی شد که 
در تاریخ فوتبال این سرزمین بی سابقه بود . فوتبال افغانستان 
زیر نظر کروات در تقالی قرارگیری در بین تیم های دسته 
تیم های  ردیف  از  آهسته آهسته  که  تیمی  بود.  آسیا  دوم 
رتبه 3 قاره ی کهن فاصله می گرفت و در پی قرار گیری در 
کنار تیم های رده ی دوم آسیا بود. اما این مربی نیز قربانی 
که  دلیلی  به  و  شد  فدراسیون  کرسی نشینان  دسیسه های 
هیچ گاهی برای مردم افغانستان روشن نشد، توسط همین 
آقایان عطایش به لقایش بخشیده شد و از سمتش برکنار 

شد. 
به دامان یک مربی کهن سال شد؛  سپس فدراسیون دست 
و  بود  گرفته  فرا  را  جهان  تمام  آوازه اش  و  نام  که  مربی ای 
سابقه ی مربی گری اش زبان زد خاص و عام بود. اتوفیستر، با 
گنجینه ای از دانش و تجربیات مربی گری در فوتبال اروپا و 
آفریقا، در 24 دلو 1395 بر نیمکت داغ مربی گری فوتبال 
افغانستان تکیه زد. او نیز در مأموریتی که با آب وتاب زیاد 
در  حضور  از  افغانستان  و  ماند  ناتوان  بود،  گرفته  برعهده 
رقابت های جام ملت های آسیا باز ماند. شیران خراسان زیر 
 2019 ملت های  جام  مقدماتی  در  باسابقه،  مربی  این  نظر 
امارات، یک پیروزی، سه تساوی و دو شکست را در کارنامه 
به دور بعدی  از حضور  امتیاز  با کسب هفت  درج کردند و 

می شود، آمده بودند تا به اوضاع بد فوتبال سر و سامانی بدهند، 
مالی  مشکالت  کنند،  مشخص  را  انتخابات  برگزاری  تاریخ 
فوتبال را حل نمایند ، با تشکیل مجمع عمومی فوتبال کشور 
)که متشکل از رؤسای والیتی فوتبال می باشد( و با تصامیمی 
که باید از دل نشست های مجمع عمومی بیرون می آمد بتوانند 
دست آوردهای فوتبال را حفظ کنند؛ اما هیچ مجمعی تشکیل 

نشد و هیچ تصمیمی در رابطه با آینده فوتبال گرفته نشد. 
تردیدی نیست اگر همین گونه پیش برویم، فوتبال خیلی زود 
شرایط ده سال قبل را تجربه خواهد کرد. ما خیلی راحت اریش 
را در  اسکلیجیج  اسالون  را در جام چلنج 2014،  مولر  روته 
بازی های  در  را  شگرت  پیتر  و   201۸ جهانی  جام  مقدماتی 
با  و  دادیم  دست  از   2019 آسیای  ملت های  جام  مقدماتی 
یک انتخاب نادرست اتو فیستر را به عنوان سر مربی تیم ملی 
برگزیدیم. مردی ۸0 ساله که جایی در هیچ تیمی نداشت، برای 
یک سال سرمربی تیم ملی فوتبال ما شد و پس از رفتن او ما 

ماندیم و انوش دستگیر و یک فدراسیون بحران زده. 
با توجه به چیزی که از شواهد امر پیدا است، رهبری ورزش 
افغانستان نیز کمکی به بهتر شدن شرایط فوتبال نکرده است 
و این فوتبال در مواقعی رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته 
است. چرا سیاسیون ما فقط باید در فینال فوتسال آسیا حضور 
بیابند و با استفاده از امکانات وی آی پی هم از سفر خود لذت 
ببرند و هم اعتبار و تالش فوتسالیست هایی که بدون هیچ توجه 

و کمکی درخشیدند را به نام خود کنند؟ چرا سیاسیون 
ما فقط باید در فینال لیگ برتر حضور یابند و 

تظاهر به توجه به ورزش کنند؟ واقعیت 
این است که هیچ سیاست مداری حتا به 

کالف سردرگم فوتبال

واسع احمدی

امان اهلل قیصاری
 مفسر ورزشی

 خبرهای کوتاهویـــــــژه ورزش

تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین 
دیدار راه یابی به جام جهانی 2022 و 
جام ملت های آسیا 2023 را با نتیجه 

تیم  کرد.  واگذار  عمان  به   0 بر   3
دیدارهای  در  افغانستان  فوتبال 

بنگله دیش  تیم  تنها  گروهی 
است. داده  شکست  را 

لیگ کرکت »شپگیزه« با حضور 6 تیم از 
زون های مختلف سه شنبه در کابل آغاز شد. 
نیز حضور  خارجی  بازیکنان  که  لیگ  این  در 
امتیاز و  یافته قرار است تیم های برای کسب 
می کنند. تالش  حذفی  مرحله  به  رفتن 

پس از هشت دیدار انجام شده در چارچوب لیگ 
به  کابل  بازان  تیم  کشور،  کرکت  دوش  شش 

با کسب سه برد پیاپی  افغان  رهبری اصغر 
و با کسب 6 امتیاز در صدر جدول 

است  قرار  دارد.  حضور 
تیم   6 از  تیم  چهار 
این  حذفی  دور  یابند.به  راه  لیگ 

شش  کرکت  لیگ  دیدار  نهمین  در 
شیران  تیم  کابل،  در  دوش 
دیدار  یک  در  توانست  اسپین غر 
با  آور،  آخرین  در  و  هیجان انگیز 
مس  قهرمانان  تیم  رنز   4 تفاوت 
عینک  مس  دهد.  شکست  را  عینک 
از دست  را  بازیکنش  آخر، سه  آور  در 
کرد. واگذار  حریف  به  را  بازی  و  داد 

شش  کرکت  لیگ  دیدارهای  ادامه  در 
عارف  بست  »حافظان  تیم  دوش، 

در  نایب  گلبدین  رهبری  به  عظیم« 
برابر تیم نهنگان آمو با تفاوت 15 دوش به 

برتری دست یافت. در این دیدار، گلبدین 
نایب 91 دوش برای تیمش به دست 

حریف  بازیکن  سه  و  آورد 
کرد. خارج  میدان  از  نیز  را 

جهان
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ناکارآمدی فدراسیون فوتبال 
آرزوی 35 میلیون را بر باد می دهد 

مسترز  تینس  نهایی  چهارم  یک  دور  در 
مرد شماره یک  نواک جوکویچ،  شانگهای، 
این  قهرمانی  تینس جهان و مدافع عنوان 
استفانوس  برابر  در   1 بر   2 رقابت ها 
سیتسیپاس یونانی، مرد شماره هفت 
این  ادامه  از  و  خورد  شکست  جهان 

رقابت ها کنار رفت.

راجر فدرر 3۸ ساله، اسطوره سویسی 
تینس و مرد شماره سه جهان در دیدار 
نیمه نهایی رقابت های مسترز شانگهای 
با نتیجه 2 بر 1 برابر الکساندر زورف 
صعود  از  و  خورد  شکست  آلمانی 
دومین  این  بازماند.  نهایی  دور  به 
حذف  از  پس  رقابت ها  شگفتی 

نواک جوکویچ است.

لیورپول  تیم  سرمربی  آلمانی،   کلوپ  یورگن 
پس از کسب برد در تمام دیدارهای لیگ برتر 
ماه  مربی  بهترین  جایزه  توانست  انگلستان، 
سپتامبر را از آن خود کند. وی برای کسب این 
ادی  و  لمپارد، سرمربی چلسی  فرانک  با  جایزه 

هاو، سرمربی بورنموث رقابت کرد.

از  پس  بارسلونا  باشگاه  پدیده   ،16 فاتی  انسو 
درخشش پیهم و به لطف مصدومیت کارلس 

زیر  تیم  به  بارسلونا،  در  پرز، هم تیمی اش 
که  وی  شد.  دعوت  اسپانیا  سال   21
در  گرفته،  را  اسپانیا  تابعیت  به تازه گی 
6 دیدار برای تیم اول بارسلونا، 2 گول 
برای  گول  پاس   1 و  رسانده  ثمر  به 

هم تیمی هایش فرستاده است.

موتر  ساله   26 نابغه  اسپانیایی،  مارکز  مارک 
سواری توانست با زیبایی در مسابقه موتوجی پی 
تایلند پیروز شود و ششمین قهرمانی اش در موتو 
جی پی را به دست آورد. این هشمتین قهرمانی 
او در موترسواری است. وی در آخرین لحظات 
توانست خط پایانی را پشت سر بگذارد و جام 

قهرمانی را به دست آورد.



۱۲ سال در جست وجوی خانواده
افراد  برخی  زنده گی 
که  دارد  داستان هایی 
است.  جالب  شنیدن شان 
ساله   ۷0 میرزاحسین 
است  افرادی  همان  از 
قصه های  با  زنده گی اش  که 
 12 او  است.  همراه  دردناک 
برادرانش  از  که  می شود  سال 
آنان،  از  نشانی ای  کردن  پیدا  برای  و  شده  جدا 

شهربه شهر و روستابه روستا رفته است. 
میرزاحسین، متولد والیت بامیان است و در 12 سال 
گذشته در هرات زنده گی کرده  است. رد مرز شدن از 

ایران، سبب جدایی او از برادرانش شده است.
اتاقی  در  ابتدایی  امکانات  بدون  کهن سال  مرد  این 
مارکیت های  از  یکی  در  کوچک،  و  نم ناک  تاریک، 

قدیمی شهر هرات زنده گی می کند.
او خاطرات تلخی از زنده گی در ایران دارد و روزهای 
اما  است،  گذرانده  این کشور همسایه  در  را  دشواری 
یک  و  برادر  سه  کردن  پیدا  برای  می خواهد  بازهم 

خواهرش دوباره راهی ایران شود.
 

در جست وجوی برادران 
در یکی از مارکیت های قدیمی شهر هرات که سال ها از 
ساخت آن می گذرد، مردی را مالقات کردم که داستان 
زنده گی اش دردناک است. میرزاحسین، ۷0 سال دارد و 

متولد منطقه ی »چمن« در والیت بامیان است. 
  

سال ها پیش، پدر و مادرش از دنیا رفتند و او با سه 
برادر و تنها خواهرش، از بامیان به ایران مهاجر شد. 
و جمعه، سه  عیسا  موسا،  ایران،  به  مهاجرت  از  پس 
اصفهان  شهر  در  میرزاحسین  خواهر  زهرا،  و  برادر 
ساکن شدند و او به تهران رفت. میرزاحسین زمانی که 
در تهران زنده گی می کرد با برادرانش تلفنی صحبت 

می کرد و احوال گیرشان بود.
او 12 سال پیش از ایران رد مرز شد و تاکنون از سه 
برادر و خواهرش بی خبر است. این مرد چند بار برای 
یافتن برادرانش به کابل، مزار و بامیان سفر کرده، اما 
جست وجویش برای پیدا کردن برادران سودی نداشته 

است.
سرگرم  هرات  در  اخیر  سال   12 طی  میرزاحسین 
کفش دوزی یا همان »موچی گری« بوده و برای زنده 

ماندن لقمه نانی پیدا کرده است.
و  لرزان  پینه بسته، دستان  انگشتان  تن ضعیف،  با  او 
ظاهر ژولیده اش با وضعیت اسف ناکی در اتاقی کوچک، 
تاریک، نم ناک و بدون برق و آب شب و روز خود را به 
برادران گم شده اش سپری  از  نشانی  پیدا کردن  امید 
از  آنان پیش  با  می کند. دیدن گم شده گان و مالقات 

مرگ، یگانه آرزوی این مرد است. 

خاطرات تلخ ایران
میرزاحسین، زمانی که به ایران مهاجر شد، به عنوان 
کارگر ساختمانی در منطقه ی »شاه عبدالعظیم« تهران 
بر جمجمه اش  سرگرم شد. در پی برخورد دو سنگ 
دیگر نتوانست کارگری در ساختمان سازی را ادامه دهد 

و پیشه ی »موچی گری« را آغاز کرد. 
او خاطرات تلخ و دردناکی از سال های زنده گی در ایران 
دارد و می گوید وضعیت بیش تر افغان های مهاجر در 
این کشور نیز هم مانند او بود و آن ها در شرایط دشوار 

زنده گی می کردند.
میرزاحسین، خاطرات بدی از »فحاشی و ناسزاگویی« 
می گوید  و  دارد  افغان  مهاجران  به  ایرانی ها  سوی  از 
می شدند  متوجه  که  زمانی  ایران  شهروندان  برخی 
و  توهین  را  او  دلیل  بدون  است،  افغانستان  از  فردی 

تحقیر می کردند.
کردن خاطراتش  بازگو  در جریان  مرد کهن سال  این 
از دوران زنده گی در ایران، خاطره ای را قصه کرد که 
تلخ ترین خاطره اش است و می گوید که هیچ گاهی از 

ذهنش پاک نمی شود. 
روزی که سنگ برسر میرزاحسین خورد، او برای درمان 
به  ورود  تهران رفت. هنگام  مراکز درمانی  از  یکی  به 
مرکز درمانی یکی از پرستاران پیش از رسیده گی به 
زخمش پرسید: »بچه ی مشهدی یا افغانی؟« سپس با 
لحنی تند و تحقیرآمیز گفت: »این جا چه می خواهی 
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آغاز دوباره استخراج سنگ مرمر 

هرات پس از 9 ماه توقف
سنگ  تولید کننده گان  اتحادیه ی 
می خواهد  هرات  در  مرمر 
را  ساز و کاری  دولت  که 
مرمر  سنگ  صادرات  برای 
نیمه پروسس بسازد تا از طریق 
نقاط  به  هرات  مرمر  سنگ  آن، 
به  شود.  فرستاده  دنیا  مختلف 
سنگ  گردش  اتحادیه،  این  باور 
مرمر نیمه پروسس در جهان امری معمول است و برای 
بار  به  اقتصادی  مثبت  تأثیرات  می تواند  هم  افغانستان 
باور  این  به  هرات  محلی  اداره ی  دیگر  سوی  در  آورد. 
باید  هرات  مرمر  سنگ  معدن کاران  و  تاجران  که  است 
با کیفیت و فرآورده های  تولید سنگ مرمر  بیش تر روی 
اقتصادی  این درک، رشد  از  تا  کنند  آن سرمایه گذاری 

هرات بیش تر شود. 
تولیدات کاالهای  کارخانه ی  پنجاه  به  نزدیک  در هرات 
متفاوت از سنگ مرمر هستند و بیش تر مواد سنگی مورد 
ولسوالی های  در  فعال سنگ  معدن  از هشت  آن ها  نیاز 

شرقی این والیت تأمین می شود. 

صادرات سنگ مرمر نیمه پروسیس شده
هرات در غرب افغانستان به داشتن منابع فراوان سنگ 
مرمر معروف است؛ سنگی که سوای بازار داخلی، در خارج 
از افغانستان هم هواخواه زیادی دارد و از چرخ دنده های 
اصلی ماشین تولید و رشد اقتصادی افغانستان به شمار 

می رود.
و  بیرونی  نمای  زیباسازی  برای  هرات  مرمر  سنگ  از 
داخلی ساختمان های اداری و رهایشی استفاده می شود 
و صنعت کاران آن در داخل کشور بازار خوبی به دست 

آورده اند. 
با این حال اتحادیه ی تولید کننده گان سنگ مرمر هرات 
به این باور است که برای رشد اقتصادی بیش تر هرات، 
نیاز است که دولت مرکزی افغانستان طرح صادرات سنگ 
قرار  بررسی  به خارج کشور مورد  را  نیمه پروسس  مرمر 

دهد.
سنگ  تولید کننده گان  اتحادیه ی  رییس  پوپل،  عطاءاهلل 
مرمر هرات، به روزنامه ی ۸صبح می گوید که کارخانه های 
هرات  صنعتی  شهرک  در  مرمر  سنگ  تولیدی  فعال 
ندارند.  را  مرمر  سنگ  از  متفاوت  کاالهای  تولید  توان 
فکر صادرات  به  باید  دولت مردان کشور  که  می گوید  او 
سنگ نیمه پروسس مرمر به خارج کشور باشند. به گفته ی 
آقای پوپل صادرات سنگ نیمه پروسس در جهان امری 
معمول است و کشورهای چین و ایتالیا بیش ترین تولید 
او  دارند.  از سنگ  را  مختلف  کاالهای  تولید  کارخانه ی 
می گوید که افغانستان هم باید به دنبال سازوکاری برای 
صادرات سنگ مرمر نیمه پروسس به این دو کشور باشد 
یافته و پول  افزایش  از طریق میزان استخراج سنگ  تا 

بیش تری به گردش بیفتد.
ریاست  نهاد  طرف  از  که  می کند  تصریح  پوپل  آقای 
جمهوری کشور به وی گفته شده که با فروکش کردن 
سنگ  صادرات  طرح  پرونده ی  انتخابات،  تب و تاب 
نیمه پروسیس مرمر هرات به خارج از افغانستان روی میز 

کار رییس  جمهور افغانستان خواهد رفت. 

بازاریابی رییس جمهور برای سنگ مرمر هرات
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در نشست افتتاح 
پروژه ی تاپی در سال 1396، با اشاره به سنگ های مرمر 
هرات به طور تلویحی به رییس جمهور ترکمنستان پیام 
داد که شرکت های ساختمانی این کشور می توانند برای 
از  مرغوب جهت ساخت و ساز خانه ها،  از سنگ  استفاده 

سنگ هرات استفاده کنند.
شهر عشق آباد ترکمنستان به دلیل استفاده از سنگ مرمر 
بناهای داخل شهر و حتا سنگ فرش های  برای طراحی 
شهر  به  آن،  مشهور  خیابان های  پیاده روهای  از  برخی 

مرمرین معروف است.
در همین حال جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به 
والی  رحیمی،  عبدالقیوم  که  می گوید  روزنامه ی ۸صبح 
این والیت، در سفر چند ماه قبل به کشور ترکمنستان، 
این کشور در مورد  والیان دو شهر عشق آباد و ماری  با 
خرید سنگ مرمر هرات صحبت کرده است. آقای فرهاد 
جذب  خاطر  به  بیش تر  صحبت ها  این  که  می افزاید 
سرمایه گذاری و بیالنس صادرات و واردات بین دو کشور 
بوده است. او هم چنان تصریح می کند که شهردار شهر 

عشق آباد ترکمنستان وعده سپرده که به زودی نمایشگاه 
سنگ مرمر هرات در مرکز شهر عشق آباد برای بازاریابی 
برپا خواهد شد و تاجران می توانند از این فرصت بهره ی 

اقتصادی ببرند. 
ولسوالی  ساحه ی  در  معدن  هشت  تولیدی  چرخ های 
چشت شریف هم اکنون گردش دارد و کارگران مشغول 

استخراج سنگ مرمر از معادن هستند. 
در شهرک صنعتی هرات هم 4۸ کارخانه ی تولید کاالهای 

متفاوت با استفاده از سنگ مرمر فعالیت دارند.

ارزش کم سنگ نیمه پروسس 
هرات  مرمر  سنگ  تولید کننده گان  اتحادیه ی  آن که  با 
خواهان صادرات سنگ نیمه پروسس مرمر به خارج کشور 
است و از وعده ی رییس جمهور کشور در این زمینه خبر 
می دهد، اما ریاست معادن و پترولیم هرات تأکید می کند 
تولید  شرکت های  دولت،  اقتصادی  پالیسی  به  نظر  که 
سنگ باید توانایی افزایش مهارت ها و برطرفی نیازمندی 

بازارهای بیرون کشور را داشته باشند. 
هرات،  والیت  پترولیم  و  معان  رییس  پوپل،  ضیا ءالحق  
خاص  ارزش  نیمه پروسس  سنگ  صادرات  که  می گوید 

اقتصادی برای افغانستان ندارد. 
دلیل  به  هرات  مرمر  سنگ  استخراج  که  است  گفتنی 
شرکت های  با  دولت  قراردادهای  مفاد  برخی  تعدیل 
دو  از  اما  بود،  شده  متوقف  ماه   9 برای  استخراج کننده 
هفته به این طرف و با برطرف کردن موارد مورد بحث 
بین دولت و شرکت ها، کار استخراج سنگ مرمر از معادن 

دوباره شروع شده است. 
هرات  مرمر  سنگ  میزان  از  درستی  تخمین  آن که  با 
در دست نیست، اما گفته می شود که به فاصله ی 160 
دره  و  پشتون زرغون  ولسوالی های  بین   فاصله  کیلومتر 

تخت، معادن سنگ مرمر وجود دارد. 

باج دهی استخراج کننده گان سنگ مرمر
تولید سنگ مرمر در هرات با افت و خیزهای زیاد امنیتی 
هم روبه رو بوده است. بحث باج دهی معدن کاران سنگ 
رسانه های  اخبار  یک  تیتر  بارها  طالبان  به  هرات  مرمر 

مختلف محلی و ملی افغانستان شده است. 
هرات  مرمر  سنگ  تولید کننده گان  اتحادیه ی  رییس 
به  شرکت ها  باج دهی  میزان  جزییات  از  که  می گوید 
موضوع  این  اما  نیست،  دست  در  دقیقی  خبر  طالبان 
»قابل تأمل« است. او می افزاید، با آن که اطالعات دقیقی 
از این قضیه در دست نیست، اما تولید سنگ مرمر در 
مناطق ناامن گاهی با مشکالتی مواجه می شود و پس از 
مدتی، چرخ های کارخانه های استخراج دوباره به گردش 

در می آیند.
دیگر  بحث های  از  نیمه پروسس هم  مرمر  قاچاق سنگ 
است که بارها تیتر رسانه ها شده است. با آن که دفتر والی 
ریاست  و  تولید کننده گان سنگ مرمر  اتحادیه ی  هرات، 
اما  می کنند،  رد  را  قضیه  این  هرات  پترولیم  و  معادن 
برخی منابع به روزنامه ی ۸صبح گفته اند که سنگ مرمر 
نیمه پروسس از مرزهای قانونی و گمرک اسالم قلعه هرات 
به عوض کاالهای مشابه به راحتی به بیرون کشور قاچاق 

می شود.

سیدحسن حسینی

افغانی پدرسوخته؟«
بودن  افغان  خاطر  به  درمانی  مرکز  کارمندان 
در  غرق  و  شکسته  سرش  که  حالی  در  میرزاحسین 
خون بود از درمان او امتناع کردند. در نهایت یکی از 
پرستاران، او را به اتاقی برده و گفته که بیا من سرت را 

پانسمان می کنم.
شکسته گی  و  زخم  جای  عمدی  گونه ی  به  پرستار 
سر میرزاحسین را بخیه می زد و دوباره بخیه ها را باز 
میرزاحسین  به  مرتب  او  کار  این  جریان  در  می کرد. 
عبارت  تکرار  با  و  می گفت  ناسزا  می کرد،  فحاشی 

»افغانی پدر سوخته« او را شکنجه می کرد. 
میرزا حسین، پس از تحمل یک ساعت درد شدید به 
التماس کرد که یا زخم سرش را درمان کند  پرستار 
بدون  و  بیرون شود  درمانی  مرکز  از  او  دهد  اجازه  یا 

شکنجه و درد جان دهد. 
این  را  زیادی  و روزهای دشوار  تلخ  این، دوران  مانند 
مرد در ایران سپری کرد و در نهایت، به افغانستان رد 

مرز شد.

داستان رد مرز شدن 
رد مرز شدن میرزاحسین از ایران داستان مثال معروف 
سوختن یک جایی هیزم تروخشک است. میرزا می گوید 
زمانی که در ایران مهاجر بود، اگر مهاجری اشتباهی 
می کرد و یا جرمی مرتکب می شد، ماموران پولیس و 

ساکنان محل، تمامی مهاجران را مقصر می دانستند.
می کرد،  دزدی  مهاجران  از  یکی  اگر  مثال  گونه ی  به 
مرز  رد  و  بازداشت  را  محل  مهاجران  تمامی  پولیس 

می کرد. 
به گفته ی میرزاحسین، روزی یکی مهاجران افغان به 
نام »غالم« که معتاد مواد مخدر بود همراه یک شهروند 
کرد.  جنسی  تجاوز  ایرانی  مرد  »دختراندر«  بر  ایران 
جریان تجاوز مهاجر افغان بر دختر ایرانی دهان به دهان 
پیچید و همه مهاجر افغانی را مقصر می دانستند، در 
حالی که مرد ایرانی هم بر دختر اندرش تجاوز کرده و 

گناه کار اصلی او بود.
پس از این رویداد، پولیس ایران به محل حضور مهاجران 
افغانستان آمد و بدون دلیل و جرم هر مهاجری که سر 

راهش سبز می شد را بازداشت می کرد. 
بازداشت و یک ماه  با 250 مهاجر دیگر  میرزاحسین 
در تهران زندانی شد او با وجود بیماری و درد شکسته 
شدن جمجمه اش از تهران به اردوگاه »سنگ سفید« 

مشهد فرستاده شد. 
در اردوگاه سنگ سفید، سربازان ایرانی افراد رد مرزی 
را دشنام می دادند و با شکنجه کردن بی مورد به آن ها 
می گفتند: »همه ی شما افغانی انسان های بدی هستید 

و در کشور ما بر ناموس ایرانی ها تجاوز می کنید.« 
از حدود دو ماه زندان بدون آن که  میرزاحسین، پس 
برایش اجازه داده شود با برادرانش تماس بگیرد و رد 
ایران رد مرز و  از  آنان اطالع دهد،  به  مرز شدنش را 

همین مسأله سبب جدایی او و برادرانش شد. 
این مرد که تا کنون نشانه ای از سه برادر و خواهرش 
در افغانستان پیدا نکرده و می خواهد برای یافتن آن ها 
راهی ایران شود، اما مشکالت مالی و نداشتن پاسپورت 
کردن  پیدا  برای  سفرش  مانع  که  است  بزرگی  سد 

گم شده گانش شده است.
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تا زمانی  که بر کالبد جنگ حکومت افغانستان، 
روح یک ایدیولوژی دمیده نشود، این جنگ 
خواهد  بیش تری  قربانی های  فرسایشی 
که  ویتز  کلوزه  معروف  سخن  این  گرفت. 
سیاست  ادامه  همان  »جنگ،  بود  گفته 
است با استفاده از همه امکانات« اما به نظر 
جنگ  افغانستان  حکومت  نزد  که  می رسد 
تحریک  نزد  اما  است  بوده  سیاست  ادامه 
آن ها  است،  برعکس  قضیه  این  طالبان 
باور دارند که سیاست ادامه جنگ است و 
افزایش خشونت ها در افغانستان در زمانی 
حکومت  نماینده  با  طالبان  نماینده گان  که 
امریکا در حال مذاکره بودند خود گویای این 

موضوع است.

جنگ  تعریف  می رسد  نظر  به  
افغانستان نزد حکومت کنونی 
تفاوت  امریکا  متحده  ایاالت 
حکومت های  است.  کرده 
ترمپ  آقای  از  پیش  امریکا 
افغانستان  جنگ  همواره 
باطل  علیه  حق  جنگ  را 
می پنداشتند و یا از آن به عنوان 
جنگ علیه تروریسم یاد می کردند، اما در حال حاضر 
تأکید حکومت امریکا بر گفت و گوهای بین افغان ها 
نشان می دهد که جنگ علیه تروریسم که امریکا برای 
آن گلو پاره می کرد، به جنگ داخلی تقلیل داده شده 
است. از آن جایی  که در عرف دیپلماتیک جنگ های 
درون مرزی  و  خانه گی  ستیزه های  عنوان  به  داخلی 
پنداشته می شوند، دولت های دیگر کوشش می کنند 
در این جنگ ها مداخله نکنند. حکومت امریکا اکنون 
با  را  افغان ها مشکل شان  باید  تأکید می گوید که  با 
نشان می دهد که جنگ  این  و  یک دیگر حل کنند 

افغانستان دیگر برای امریکا اهمیت ندارد.
طالبان با پشتی بانی یک ایدیولوژی می جنگند که در 
برخی از روستاهای افغانستان مقبولیت دارد و این در 
حالی است که حکومت افغانستان در یک گسست و 
و صرفاً  است  درگیر جنگ  فکری  لجام گسیخته گی 
نمی تواند  جمهوری  و  دموکراسی  هم چو  مفاهیمی 
در  پیروزی  برای  را  افغانستان  مردم  عمومی  افکار 
چنین جنگی منسجم کند. همان طوری  که به سخن 
دکتور سروش علم با علم باطل می شود و فلسفه با 
فلسفه، بدون شک ایدیولوژی نیز با ایدیولوژی باطل 

می شود.
تا زمانی  که بر کالبد جنگ حکومت افغانستان، روح 
فرسایشی  جنگ  این  نشود،  دمیده  ایدیولوژی  یک 
قربانی های بیش تری خواهد گرفت. این سخن معروف 
کلوزه ویتز که گفته بود »جنگ، همان ادامه سیاست 
است با استفاده از همه امکانات« اما به نظر می رسد 
که نزد حکومت افغانستان جنگ ادامه سیاست بوده 
برعکس  قضیه  این  طالبان  تحریک  نزد  اما  است 
است، آن ها باور دارند که سیاست ادامه جنگ است 
که  زمانی  در  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش  و 
نماینده گان طالبان با نماینده حکومت امریکا در حال 

مذاکره بودند خود گویای این موضوع است.
نمی کند؟  فروکش  طالبان  جنگ  انگیزه های  چرا 
نشود،  آرمان زدایی  طالبان  جنگ  از  که  زمانی   تا 

سید محمد فقیری
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انگیزه های آن ها برای ادامه جنگ قوی تر از قبل ادامه 
می یابد. جهان بینی طالبان که ایدیولوژی آن ها متأثر 
از آن است، به شدت انگیزه جنگ را بازتولید می کند.

خروج نیروهای خارجی از کشور شاید نخستین گام 
برای آرمان زدایی از این جنگ باشد.

در  مقتدر  رهبری  باید  در جنگ،  پیروز شدن  برای 
حکومت افغانستان وجود داشته باشد که توان تشکیل 
چنین  در  هم چنان  و  داشته  را  فراگیر  اجماع  یک 
موقعیت حساسی جلوه هایی از قدرت کاریزماتیک در 
او مشهود باشد. داشتن یک ایدیولوژی منطقی برای 
جامعه  در  مدرن  سیاسی  نظم  و  مشروعیت  توجیه 
افغانستان، از دیگر عناصر اساسی برای پیروز شدن 

در چنین جنگ فرسایشی است.
دیگر  از  نظامی،  باالی  روحیه  و  مشخص  استراتژی 
این  به  است.  جنگ  این  در  پیروزی  برای  مؤلفه ها 
سال  چند  در  آیا  که  شود  داده  پاسخ  باید  پرسش 
امنیتی چه استراتژی مشخص را در  نیروهای  اخیر 
جنگ با طالبان دنبال می کردند و آیا حکومت از چه 
سربازان  جنگی  روحیه  بردن  بلند  برای  مکانیسمی 

کشور استفاده کرده است؟
افغانستان  دولت  در  کافی  انسانی  نیروهای  هرچند 
بسیار  یا  و  ندارد  وجود  که  چیزی   اما  دارد،  وجود 
نبود  مقتدر،  رهبری  فقدان  می شود  احساس  کم 
نبود  و  دولت  اقتصادی  ناتوانی  مناسب،  ایدیولوژی 
مدیریت درست در سیستم امنیتی کشور است که 
در مواقعی نان سربازان برای شان به گونه ی درست 

توزیع نمی شود.
برای  که  بود  باور  این  به  ساکس  فردریک  مارشال 
جنگیدن سه چیز ضرور است: »اول پول، دوم پول 
و سوم پول«. یکی از بزرگ ترین عوامل جنگ و ادامه 
جنگ در کشور نیز مرتبط با مسایل اقتصادی است. 
در  قدرت مند  سایر کشورهای  و  منطقه  استخبارات 
مواقعی با حمایت مالی از برخی گروه ها در صدد ادامه 

جنگ در افغانستان می باشند.

جنگ  در باره  امریکا  متحده  ایاالت  موضع  تغییر   
افغانستان و تأکید بر حل سیاسی این جنگ، نشان 
این  تا مصارف  ندارد  آقای ترمپ عالقه  می دهد که 
جنگ را بیش تر این امریکا متقبل شود. از آن جایی 
که منابع مالی برای تمویل جنگ بسیار حیاتی است، 
حکومت افغانستان در صورت توقف احتمالی و غیر 
از سوی  هزینه های جنگ  پرداخت  پیش بینی  قابل 
آقای ترمپ باید برای وضعیت پس از آن برنامه های 
درستی را تدوین کند. نگرانی عمده این است که اگر 
آقای ترمپ از جنگ افغانستان دست بردارد، ممکن 
به خود جلب  را  این جنگ خریداران دیگری  است 
کند و در آن  صورت، بازی گران منطقه ای بیش تری 
برای تأمین منافع شان به این جنگ دامن خواهند زد 
و قربانی چنین رقابت منطقه ای افغانستان خواهد بود.

هر  آرمان  این  و  یابد  پایان  باید  افغانستان  جنگ 
شهروند افغان است، اما نیاز است تا برای استقرار صلح 
پایدار در کشور برای جنگ نیز آماده گی داشته باشیم.

نخست وزیر اتیوپیا 
برنده جایزه صلح نوبل شد

جایزه صلح نوبل سال 2019 به ابی احمد علی، نخست وزیر 
جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپیا، اعطا شده است.

کمیته ناروی صلح نوبل در بیانیه ای که روز جمعه، نوزده 
به  »در دست یابی  احمد  ابی  تالش  کرد،  منتشر  میزان 
صلح و همکاری بین المللی و به خصوص ابتکار قاطعانه 
برای حل و فصل اختالف مرزی با کشور همسایه، اریتره« 

را دلیل اعطای این جایزه عنوان کرده است.
به گزارش بی بی سی  فارسی، این جایزه طی مراسمی در 
مخترع  نوبل،  آلفرد  درگذشت  سالروز  دسامبر،   10 روز 
اسلو،  در  نام،  همین  به  جایزه ای  پایه گذار  و  سویدنی 
داده خواهد شد.  اتیوپیا  نخست وزیر  به  ناروی،  پایتخت 

آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، در سال 1۸95 درگذشت.
سخنگوی کمیته صلح نوبل اعطای جایزه سال جاری به 

نخست وزیر اتیوپی را اعالم کرد.
برنامه ای  با   201۸ سال  اپریل  ماه  در  علی،  احمد  ابی 
حاوی بهبود اصالحات سیاسی، شرایط اقتصادی، ارتقای 
حقوق مدنی و تعمیم عدالت اجتماعی در اتیوپیا به سمت 
صحنه  به  ورود  از  پیش  او  شد.  منصوب  نخست وزیری 
این کشور  ارتش  در  اطالعاتی  افسر  عنوان  به  سیاست، 
خدمت کرده بود و بعداً به نماینده گی پارلمان اتیوپیا و 
رهبری حزب »جبهه دموکراتیک انقالبی خلق اتیوپیا« 

رسید.
از او به عنوان سیاست مداری با برنامه های پیش رو نام برده 
می شود که در دوره کوتاه زمامداری خود دست آوردهایی 

هم داشته است.
مهم ترین  از  یکی  که  است  کرده  گزارش  بی بی سی  
مشکالت اتیوپیا طی دهه های اخیر، جنگ با اریتره بوده 
است. اریتره زمانی به عنوان بخشی از اتیوپیا به این کشور 
واگذار شده بود، اما در سال 1961 اعالم استقالل کرد که 
به جنگی سی ساله با اتیوپیا منجر شد. سرانجام در سال 
1993، سازمان ملل متحد اریتره را به عنوان یک کشور 
هم چنان  اتیوپیا  با  مرزی  اختالف  اما  پذیرفت،  مستقل 

باقی ماند.
جنگ بین دو کشور ده ها هزار کشته و خسارات گسترده 
اقتصادی برای هر دو طرف به همراه داشت. سرانجام در 
مرزی  خط  مورد  در  کشور  دو  گذشته،  سال  جون  ماه 

توافق کردند و قرارداد صلح بین آن ها امضا شد.
آقای احمد علی 43 سال دارد. پدر او از رهبران مسلمانان 
از  از چهار همسر پدرش(  )یکی  و مادرش  اورمو  اقلیت 
کلیسای ارتدوکس اتیوپیا پیروی می کرد. ابی احمد بعداً 
به مسیحیت گروید و از پیروان یکی از فرقه های اقلیت 

مسیحی در اتیوپیا است.
از  می شد،  خوانده  حبشه  گذشته  در  که  اتیوپیا  کشور 
آفریقا و  قاره  و در شمال غرب  باستانی است  کشورهای 
منطقه شاخ آفریقا واقع شده است. جمعیت این کشور به 
بیش از 102 میلیون نفر می سد که بیش از 60 درصد 
آنان مسیحی، نزدیک به 34 درصد مسلمان و بقیه پیرو 

ادیان دیگر از جمله دین های بومی هستند.
اتیوپیا از کشورهای کم درآمد جهان است و درآمد سرانه 

آن کم تر از هزار دالر در سال است.

فقدان مفاهیم ارزشی در 
جنگ حکومت علیه طالبان

از  ناحیه ای  در  ترکیه  پیش روی  و  حمله  قربانیان  شمار 
شمال سوریه که تحت کنترل کردها است، افزایش یافته 

است. 
 11 دست کم  که  است  کرده  گزارش  فارسی  بی بی سی 
غیرنظامی جان باخته اند و ده ها تن از شبه نظامیان کرد 
جناح های  و  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  رهبری  تحت 

طرفدار ترکیه، کشته شده اند.

تأیید  ارتش ترکیه کشته شدن یک سرباز این کشور را 
کرده است.

ده ها هزار نفر از خانه های خود فرار کرده اند و انتقادهای 
بین المللی از حمالت ترکیه به سوریه افزایش یافته است.

پس از آن که دونالد ترمپ، رییس  جمهور امریکا، نیروهای 
نظامی خود را از منطقه بیرون برد، ترکیه روز چهارشنبه 
) 9 اکتبر( از مرز شمالی سوریه وارد خاک این کشور شد.

طبق گزارش بی بی سی و به گفته تحلیل گران، این اقدام 
امریکا چراغ سبزی بود به ترکیه که وارد مناطق شمالی 
سوریه شود؛ مناطقی که تا پیش از این نیروهای امریکایی 
در آن حضور داشتند و ضمن نبرد با داعش، مانع درگیری 

میان ترکیه و کردهای سوریه می شدند.
ترکیه از حمله خود به سوریه دفاع می کند و می گوید در 

صدد ایجاد یک منطقه امن در حاشیه مرز سوریه است.

ترکیه قصد دارد با ایجاد این منطقه امن، شبه نظامیان کرد 
را از خاک خود دور نگه دارد و هم چنین مهاجران سوری 

را در آن اسکان دهد.
سوریه  خاک  وارد  ترکیه  اگر  بود  گفته  ترمپ  آقای 
کرد.  اعمال خواهد  آن کشور  علیه  را  تحریم هایی  شود، 
گفته اند  نیز  امریکا  کنگره  جمهوری خواه  نماینده گان 
در  هستند.  ترکیه  علیه  تحریم هایی  تدوین  مشغول  که 
همین حال، آقای ترمپ گفته است »امیدوار است بتواند 

میانجی گری کند«.
این مناطق در طول چند سال گذشته و پس از شکست 
داعش و عقب راندن آن ها، تحت کنترل نیروهای کرد و 

شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه بوده است.

حمله نظامی ترکیه به سوریه؛ دست کم ۱۱ غیرنظامی کشته شدند
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