
عملیات نیروهای امنیتی زیر نام 
»رازق« در زابل آغاز شد ولسوال نام نهاد طالبان برای 

ولسوالی خاک سفید فراه 
کشته شد

در ۶۸ حمله به روند انتخابات ۳۷۷ غیرنظامی 
»کشته و زخمی« شده اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

  سیاست را می شود مجموعه ای از فعالیت های انسانی دانست 
که انسان ها از طریق آن قواعد کلی زنده گی خود را تعیین، 
حفظ و اصالح می کنند. عدالت، نظم، سعادت، اخالق و تقوای 
خداباوران  سیاست  است.  سیاست  به  منوط  انسانی  جوامع 
به  را  به خداباوری، عادالن  را  ناخداباوران  ناخداباوری،   به  را 
ستم گری، ستم گران را به عدالت، نیکویان را به بدی، بدان 
به  را  بدبختان  و  بدختی  به  را  نیک اقباالن  نیکویی،  به  را 
و  زنده می کند  را  ادیان  نیک بختی می کشاند. سیاست حتا 

می میراند.

پست، از راه های ارتباطی قدیمی است و در گذشته های 
دور افراد برای ایجاد ارتباط میان یک دیگر از آن استفاده 
می کردند. در افغانستان برای نخستین بار در زمان امیر 

شیرعلی خان، خدمات پستی ایجاد شد.
والیت های  در  کابل،  بر  افزون  میالدی   ۱۸۷۴ سال 
بزرگ به شمول هرات پسته خانه ها به فعالیت آغاز کرد 
و بسته های پستی و نامه های شخصی و رسمی از والیتی 

به والیت دیگر انتقال می یافت.
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طرح تظاهرات نداریم

ترمپ نیروهای امریکایی تداوم جمهوریت در گرو مشروعیت است
را خارج می کند

افول سیاست گری

فعالیت اداره پست هرات 
با معاش و تشکیل کم
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عملیات  یک  امنیتی  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
برای  زابل  والیت  در  »رازق«  نام  تحت  را  مشترک 
گروه  وجود  از  والیت  این  تصفیه  ی  و  پاک سازی 

طالبان آغاز کرده اند.
این عملیات به یادبود از اولین سالیاد کشته شدن 
قندهار  والیت  پولیس  فرمانده  اچکزی،  عبدالرازق 
رازق  جنرال  است.  شده  نام گذاری  »رازق«  و  آغاز 
در بیست وششم میزان سال گذشته در حمله یک 
نفوذی گروه طالبان در مقر والیت قندهار کشته شد.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفته 
است که عملیات رازق در زابل چند هدف را دنبال 
می کند. به گفته او، نیروهای امنیتی در نظر دارند 
ولسوالی شاه جوی  این عملیات وسیع،  اجرای  با  تا 
والیت زابل را از وجود گروه طالبان پاک سازی کنند. 
بخش هایی از این ولسوالی در کنترل گروه طالبان 

قرار دارد.
هم چنان  انکشاف ساحه امنیتی زابل و تأمین شاهراه 
نمبر یک در مربوطات این والیت از اهداف دیگر این 

عملیات خوانده می شود.
بیستم  شنبه،  روز  امنیتی  نیروهای  عملیات  این   

میزان، در والیت زابل آغاز شده است.
گروه   می رود.  شمار  به  ناامن  والیت های  از  زابل 
طالبان در این والیت فعالیت گسترده دارد. چندی 
در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  پیش 
هدایت  امنیتی  نهادهای  به  زابل  والیت  به  سفری 
داده بود که یک برنامه امنیتی ویژه را برای تأمین 
امنیت زابل تهیه کنند تا به این ترتیب از گسترش 

ناامنی در این والیت جلوگیری شود.

کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
که »باری جان« ولسوال نام نهاد طالبان برای 
با  همراه  فراه  والیت  سفید  خاک  ولسوالی 
یک  در  مخدر،  مواد  قاچاق بران  از  »شاه ولی« 

حمله هوایی کشته شده اند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
گفته است که این حمله هوایی به موتر حامل 
در  سفید  خاک  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال 
شده  انجام  فراه  والیت  »فراه رود«  منطقه ی 

است.
طبق معلومات وزارت دفاع، باری جان مشهور 
افراد مهم و کلیدی گروه  از  به حاجی حمید 

طالبان در والیت فراه بود.
را  باری  مولوی  شدن  کشته  وزارت  این 
ثبات  به پیکر دشمنان صلح و  »ضربه محکم 

کشورمان« خوانده است.
از  افغانستان  غرب  حوزه  در  فراه  والیت 
والیت های ناآرام به شمار می رود. گروه طالبان 
و  فعال  حضور  والیت  این  ولسوالی  چند  در 

گسترده دارد.

۸صبح، کابل: یافته های نظارتی کمیسیون 
نشان می دهد که ۶۸  بشر  مستقل حقوق 
مورد حمله بر روند انتخابات صورت گرفته 
است. در این حمله ها که کمیسیون مستقل 
انتخابات  ابتدای روند  از  را  حقوق بشر آن 
ریاست جمهوری تا برگزاری این انتخابات 
در ششم میزان مستند کرده است، حدود 
۳۷۷ غیرنظامی »کشته و زخمی« شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر آمار دقیقی 
از شمار کشته گان و زخمیان حمله به روند 
انتخابات را به دست نداده، اما تأکید کرده 
بخش  و  بوده  ابتدایی  آمار  این  که  است 
حال  در  کمیسیون   این  ویژه«  »بررسی 
پیش تر  ا ست.  رویدادها  این  دقیق  بررسی 
ده ها  از  که  بودند  گفته  امنیتی  نهادهای 
شده  جلوگیری  انتخابات  روند  بر  حمله 

است. 
میزان،  بیستم  شنبه،  روز  کمیسیون  این 
از  را  خود  نظارتی  یافته های  خالصه 
اعالم  طبق  رساند.  نشر  به  انتخابات  روند 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۲۲۰ نفر از 
کارمندان این کمیسیون در روز انتخابات از 
۴۷۰ مرکز رأی دهی در ۲۳ والیت نظارت 

کرده اند.
یافته های ناظران نشان می دهد که از آغاز تا 
پایان روند رأی دهی یک هزار و ۲۶۰ مورد 
تخطی، تخلف یا جرم انتخاباتی ثبت شده 
است که در این میان ۱۴۱ مورد آن جرم 
و  مسلحانه  حمله    شامل  و  بوده  انتخاباتی 
»تروریستی« بر همایش  های دوره مبارزات 
انتخاباتی، حمله  بر مراکز رأی دهی و تهدید 
کمیسیون های  کارمندان  و  رأی دهنده گان 

انتخاباتی می شود.
کمیسیون  نظارتی  یافته های  هم چنان 
که  می دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل 
بیش تر زندانیان و توقیف شده  گان در سراسر 
از  رأی دهی،  مراکز  نبود  دلیل  به  کشور، 

آن،  بر  عالوه  شده اند.  محروم  رأی  دادن 
حدود ۲۴.۹ درصد افراد دارای معلولیت از 

استعمال حق رأی شان بازمانده اند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
بر  متمرکز  انتخابات  برگزاری  روز  درباره 
کارکنان  تخطی  رأی،  مراکز  بودن  بسته 
دستگاه های  در  مشکالت  انتخاباتی، 
ورود  و  انتخاباتی  کمپین   بایومتریک، 

مسلحانه به مراکز رأی دهی می باشد.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان 
می دهد که۲۳ درصد  از تخطی ها، تخلفات 
روند  »پایان  مورد  در  انتخاباتی  جرایم  یا 

رأی دهی« بوده است.
است:  آمده  کمیسیون  این  گزارش  در 
»بسته شدن مراکز رأی دهی قبل از زمان 
تعیین شده و باز بودن مراکز رأی دهی پس 
به  دادن  رأی  اجازه  تعیین شده،  زمان  از 
آمده  تعیین شده  زمان  از  پس  که  افرادی 
که  افرادی  به  ندادن  رأی  اجازه  بوده اند، 
بوده اند،  صف  در  رأی دهی  زمان  پایان  در 
دخالت  صندوق،  الک  شماره  نخواندن 
آرا ،  تطابق  شمارش  در  غیرمسئول  افراد 
فهرست  با  استفاده شده  اوراق  نداشتن 
پایان  رسمی  نکردن  رأی دهنده  گان،  اعالم 
روند رأی دهی در مراکز، ندادن جدول نتایج 
به ناظران و  نصب نکردن جدول یادشده در 
و  تخطی ها  مهم ترین  از  رأی دهی،  مراکز 

تخلفات در این بخش بوده است.«
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
تحت تدابیر شدید امنیتی و تهدید طالبان 
مکرر  صورت  به  طالبان  گروه  شد.  برگزار 
و گردهمایی  انتخابات  که  بود  اعالم کرده 
خواهد  قرار  حمله  هدف  را  آن  به  مربوط 
داد. در مقابل وزارت امور داخله با گماشتن 
امنیت  موفق شد  امنیتی  نیروی  هزار   ۷۲
این انتخابات را بدون چالش جدی امنیتی 

تأمین کند.

افغانستان پس از فراز و فرود های زیاد، چهارمین انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرد. این انتخابات در شرایطی انجام یافت 
که کشور از هر جهت مواجه با تهدید های کالن بود. گفت وگو های ایاالت متحده امریکا با طالبان، حاکمیت جو واگذاری کشور به 

طالبان در بین طیف وسیعی از سیاست مداران، تداوم جنگ، وضعیت نابه سامان اقتصادی، بی اعتمادی سیاسی و...
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حق با کیست، نیروهای 
امنیتی یا نماینده گان؟

گفته  که  مسعود  احمدضیا  سخنان  به  نسبت  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته 
آرای  به  دادن  اعتبار  برای  تظاهراتی  برپایی  صدد  در  غنی  محمداشرف  است 
»بی بایومتریک« است، واکنش نشان داد. جاوید فیصل، سخنگوی دسته انتخاباتی 
باره  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  تصمیمی  هر  می گوید  »دولت ساز«، 
سخنان  هم چنان،  او  می پذیرد.  را  آن  بگیرد،  »بی بایومتریک«  آرای  سرنوشت 
برابر  در  تظاهرات  برپایی  برای  »دولت ساز«  تصمیم  درباره  مسعود  احمدضیا 
استره محکمه به هدف اعتبار دادن به آرای »بی بایومتریک« را بی اساس خواند و 
آن را تکذیب کرد. فیصل گفت که »دولت ساز« طرح تظاهرات ندارد و نیازی هم به 
این کار نمی بیند. این سخنگوی »دولت ساز« از چهره هایی سیاسی که به گفته او 
ادعای رهبری کردن جامعه را دارند، خواست شایعه پخش نکنند و با ایجاد فضای 

شک و تردید، وضعیت را وخیم تر نسازند.

احضار شب هنگام اندرابی در مجلس؛ 

دولت ساز:
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انتقال ُکند معلومات به »سرور مرکزی«؛ 
درمالوگ در جست وجوی راه کار 

بدیل است



به  مسأله  دو  را  ما  جمعی  ذهن  اخیر  ماه  چند  در 
و  بوده  انتخابات  یکی  که  است  داشته  معطوف  خود 
دیگرش گفت وگو های صلح. در پیوند به این دو مسأله 
برای  چیز هایی  قضیه  اطراف  همه ی  سرنوشت ساز، 
گفتن داشته اند به جز از نهادی که مسوولیتش در این 
میان بیش تر از همه بوده و آن پارلمان کشور است. 
من صحبت های خیلی از نماینده گان این نهاد را در 
کانال های تلویزیونی افغانستان شنیده ام و برایم خیلی 
جالب بوده است که آن ها بیش تر از آن که از مسوولیت 
خود شان در قبال این دو مسأل ی سرنوشت ساز  حرفی 
بر زبان آرند، نقش تحلیل گران سیاسی را در این میان 

بازی می کنند.  
ما همه به یاد داریم که کمیسیون مستقل انتخابات 
ریاست  انتخابات  برگزاری  بودجه ی  از  افغانستان 
دولت  سوی  از  که  زد  حرف  کشور  این  جمهوری 
افغانستان تأمین شد؛ انتخاباتی که برگزاری آن ۱۴۹ 
میلیون دالر هزینه برداشت و به گفته این کمیسیون 
 ۵۹ و  افغانستان  دولت  توسط  آن  دالر  میلیون   ۹۰
میلیون آن توسط نهادهای بین المللی تأمین گردید. 

پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا هزینه ی 
بوده  بودجه ای  اخیر جزء  ریاست جمهوری  انتخابات 
نبوده،  اگر  خیر؟  یا  است،  کرده  تصویب  پارلمان  که 
پس بنا بر کدام مرجعیت قانونی چنین پول هنگفتی، 
آن هم بدون موافقت پارلمان، به مصرف رسیده است؟ 
تصویب بودجه، یکی از موارد مهمی است که پارلمان 
کارکرد  بر  ناظر  و  قانون گذار  نهاد  عنوان  به  کشور 
آن  به  تمام  شفافیت  با  تا  دارد  مسوولیت  حکومت، 

توجه کند. 
آن چه باید دانسته شود، این است که این پول از کجا 
کسی  چرا  هنوز  تا  بوده،  بخش  کدام  مربوط  آمده، 
نبوده  بودجه سال  نداشته و چرا جزء  اطالعی  از آن 
اعضای »تحلیل گر«  این که چرا  از همه مهم تر  است. 
بر  حرفی  آن  از  و  بی اطالع اند  مسأله  این  از  پارلمان 

زبان نمی آورند. 
طالبان  با  صلح  گفت وگو های  به  مربوط  دوم،  مسأله 
حدود  قبلی  پارلمان  که  است  درست  این  می شود. 
یک  برگزاری  جهت  در  را  طرحی  پیش  سال  شش 
و  داخلی  طرف های  شرکت  با  بین المللی  اجالس 
خارجی دخیل در قضیه ی افغانستان پیشنهاد نموده 
بود، ولی گفت وگوهایی که امروز جریان دارد، خیلی 
متفاوت است. همان طوری که این گفت وگو ها می تواند 
سیالب خون را متوقف سازد، به همان اندازه می تواند 
زیربنای حقوقی، سیاسی و فرهنگی کشور را دگرگون 

ساخته و آن را از تهداب برکند. 
در پیوند به مذاکرات اخیر صلح با طالبان، هم دولت، 
هم شخصیت های  و  مدنی  جامعه ی  هم  احزاب،  هم 
حرف  هم  باز  ولی  داشته اند،  موضع هایی  سیاسی 
این  در  است،  پارلمان  که  کشور  ملی  نهاد  مهم ترین 

میان ناگفته مانده است. 
جالب این که پارلمان ما از گفت وگو های این »صلح« 
که به سرنوشت ما پیوند دارد، اطالعی ندارد، در حالی 
آب ها  سوی  این  از  را  خلیل زاد  امریکا،  کانگرس  که 

برای استجواب فرا می خواند.

میان  هوایی  دهلیز  تازه گی  به  کابل:  ۸صبح، 
کابل و باکو، پایتخت آذربایجان، گشایش یافته 
است. وزارت صنعت و تجارت با اعالم این خبر 
گفته است که در نخستین پرواز از این دهلیز 
هوایی ۴.۳ تن محصوالت تجارتی افغانستان از 
به  و زعفران  تازه و خشک  قالین، میوه   جمله 

آذربایجان منتقل شده است.
سمیر رسا، سخنگوی وازرت صعنت و تجارت، 
روز شنبه، بیستم میزان، در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت که با گشایش دهلیز هوایی کابل-

 باکو، محصوالتی صادراتی کشور در کوتاه ترین 
این  به  و  می یابد  انتقال  آذربایجان  به  زمان 
طریق در بازارهای آن کشور به فروش خواهد 

رسید.
طبق معلومات وزارت صنعت و تجارت، از زمان 
تن  و ۶۰۰  هزار  گشایش دهلیز هوایی هشت 
طی  افغانستان  محصوالت  و  تجارتی  کاالی 
۸۵۴ پرواز از ۱۲ دهلیز هوایی صادر شده است. 
ارزش مجموعی محصوالت صادر شده به ۱۸۶ 

میلیون دالر رسیده است.
روزه  چهار  نمایشگاه  یک  دیگر،  جانب  از 
باکوی  شهر  در  افغانستان«  »ساخت  نام  زیر 

استیناف  سارنوالی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
سال  نخست   ربع  سه  در  دایکندی  والیت 
جاری مالی ۵۳۴ قضیه را ثبت و بررسی کرده 
گفته  خبر  این  اعالم  با  لوی سارنوالی  است. 
والیت  در  شده  ثبت  قضیه   ۱۱۵ که  است 
بوده  زنان  علیه  خشونت  قضایای  دایکندی 

است.
طبق یک اعالمیه این اداره، ریاست سارنوالی 
استیناف دایکندی از مجموع ۵۳۴ پرونده ای 
داده،  تشکیل  امسال  جریان  در  که  را 
تکمیل  را  قضیه   ۲۴۹ مورد  در  تحقیقات 
کرده و برای اجرای مراحل بعدی به محاکم 
فرستاده است. هم چنان ۱۲۹ قضیه دیگر در 
دست کار سارنوالی ابتدایی والیت دایکندی 

است.
سارنوالی گفته است که پنج قضیه به دلیل 
عدم »صالحیت موضوعی« به ریاست عدلیه، 
۱۹ قضیه دیگر برای »اکمال صفحه کشفی« 
به مراجع کشفی فرستاده شده و ۶۲ قضیه به 

»نسبت عدم دالیل الزام« حفظ شده است.
مورد  در  تحقیقات  یادشده  قضایای  میان  از 
۲۴۹ قضیه تکمیل و به منظور انفصال شرعی 

شده  برگزار  مقام ها  اشتراک  با  آذربایجان 
است. در این نمایشگاه محصوالت ۳۰ شرکت 
گذاشته  نمایش  به  افغانستان  تجارتی ـ صنعتی 
شده است که شامل صنایع دستی، میوه تازه 
و خشک، قالین، زعفران، سنگ های قیمتی و 
 ۳۰ در  و  می شود  غذایی  مواد  و  نیمه قیمتی 
از  هدف  است.  شده  گذاشته  نمایش  به  غرفه 
افغانستان  محصوالت  معرفی  نمایشگاه  این 
آذربایجان  در  محصوالت  این  به  بازاریابی  و 

خوانده شده است.
در همین حال، رسانه های آذربایجان به نقل از 
مقام های این کشور گفته اند که میزان تجارت 
افزایش  حال  در  آذربایجان  و  افغانستان  میان 
میزان  آذربایجان،  مقام های  گفته  طبق  است. 
تجارت افغانستان و این کشور در سال جاری 

میالدی ۲۰ درصد رشد داشته است.
تأیید  را  رقم  این  تجارت  و  صنعت  وزارت 
می کند. سمیر رسا، صادرات سنگ های قیمتی 
روابط  بهبود  و  آذربایجان  به  افغانستان  از 
تجارتی میان دو کشور را از دالیل اصلی رشد 

میزان تجارت میان دو کشور عنوان کرد.

محول محاکم شده است.
ابتدایی  سارنوالی های  کار  تحت  قضیه   ۱۲۹
عدم  نسبت  به  قضیه  پنج  است،  والیت  این 
 ۱۹ و  عدلیه  ریاست  به  موضوعی  صالحیت 
به  کشفی  صفحه ی  اکمال  منظور  به  قضیه 
قضیه ی   ۶۲ و  شده  فرستاده  کشفی  مراجع 
شده  حفظ  الزام  دالیل  عدم  نسبت  به  دیگر 

است.
در اعالمیه ی لوی سارنوالی تصریح شده است: 
»از میان این قضایا ۳۹ مورد تخلفات کودکان، 
۱۱۵ مورد خشونت علیه زن، ۳۲ مورد قاچاق 
اداری  فساد  جرایم  مورد  هشت  مخدر،  مواد 
و جرح،  به ضرب  مربوط  دیگر  مورد  و ۳۶۷ 

سرقت، لت و کوب و غیره بوده است.«
رسیده گی  از  لوی سارنوالی،  معلومات  طبق 
و  میلیون  یک  دایکندی،  در  قضیه   ۵۳۴ به 
۸۸۳ هزار و ۶۳۵ افغانی به بودجه دولت واریز 
شده است که یک میلیون و هشت هزار و ۳۵ 
و  هزار  و ۸۷۵  عواید قطعی دولت  آن  افغان 
۶۰۰ افغانی دیگر آن به گونه  ی تأمیناتی و در 
نتیجه رسیده گی به قضایای حقوقی و جرمی 

در دایکندی جمع آوری شده است.

دهلیز هوایی کابل-  باکو گشایش یافت

امسال ۱۱۵ مورد خشونت بر زنان در 
دایکندی ثبت شده است

یک شنبه
شماره ۳۲۰۹

۲1 میزان 1۳۹8
1۳ اکتوبر ۲۰1۹
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم
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زورگویی قانون گذاران

پارلمان کجا است؟

استجواب  برای  را  داخله  وزیر  است که  فیصله کرده  پارلمان 
این  امنیتی  ارشد  معین  برکناری  خواستار  و  بخواند  تاالر  به 
وزارت شود. علت این امر ظاهراً این است که پولیس موتر چند 
نماینده ی پارلمان را توقف داده و اسناد مطالبه کرده است. در 
جریان توقف موتر، بگومگو میان پولیس و محافظان نماینده گان 
پارلمان صورت گرفته است. برخی از نماینده گان پارلمان که 
می کنند، چنان  تصور  غیر مسوول  واجب االحترام  را  خودشان 
قانون گذاران  پولیس  گویی  داده اند   جلوه  بزرگ  را  اتفاق  این 
رفتار  این  است.  کرده  بازداشت  اساسی  قانون  برخالف  را 
وسایط  نیست.  قبول  قابل  وجه  هیچ  به  پارلمان  نماینده گان 
نماینده گان پارلمان باید بررسی شود. پولیس وظیفه دارد که 
اسناد وسایط نماینده گان پارلمان را ببیند. چه کسی می تواند 
تضمین کند که در واسطه ی یک نماینده ی پارلمان که از یک 
یا کسی دیگر؟ چه  او سوار است  خیابان عبور می کند،  خود 
کسی تضمین کرده می تواند که از وسایط نماینده گان پارلمان 
سوء استفاده صورت نمی گیرد؟ کی تضمین می کند که همه ی 
همراهی  واسطه  شان  در  را  پارلمان  نماینده ی  یک  که  آنانی 

می کنند،  تفنگ های قانونی و ثبت شده دارند؟ 
هیچ توجیهی ندارد که پولیس وسایط نماینده گان را بررسی 
عبور  خیابان ها  از  وقتی  دولتی  مقام های  از  بسیاری  نکند. 
دارند  پولیس  با  متکبرانه  و  خشن  خیلی  برخورد  می کنند،  
قانون  تنفیذ  نیروی  را حواله ی  و حتا جمله های سکسیستی 
می کنند. بارها دیده شده است که وقتی پولیس سندی را از 
یک مقام دولتی بلند پایه در خیابان مطالبه کرده، جواب آن 
مقام این جمله ی سکسیستی بوده است:»نمی دانی که شویت 
استم؟« این نوع برخورد بیش تر از سوی نماینده گان پارلمان 
صورت می گیرد. تازه برخی از نزدیکان قانون گذاران با استفاده 
از حاشیه ی امنی که این نماینده گان برای آنان ایجاد می کنند، 
 دست جرایم و فعالیت های غیر قانونی می زنند. پولیس و دیگر 

سازمان های دولتی در این مورد سند دارند. 
چندی قبل روزنامه ۸صبح یک گزارش تحقیقی منتشر کرد که 
بر اساس آن مشاور پیشین رییس مجلس سنا، دست به قاچاق 
سالح،  نگهداری غیر قانونی جنگ افزار و جعل اسناد می زد. در 
این مورد نهادهای عدلی،  قضایی و امنیتی افغانستان سند دارند. 
این امر محدود به مشاور پیشین مجلس سنا نیست. نزدیکان 
شماری از قانون گذاران و سناتوران با سوءاستفاده از مصونیت 
پارلمانی آن بزرگ واران، دست به قانون شکنی می زنند. شاید 
برخی از نماینده گان پارلمان توانایی نظارت از رفتار اطرافیان 
خود را ندارند. شماری از نماینده گان هم از اندازه زیاد،  محافظ 
مسلح و واسطه های تعقیبی دارند. پولیس مکلف است که تمام 
این موارد را بررسی کند. نماینده گان پارلمان و سناتوران باید 
در تطبیق قانون همکار پولیس باشند،  نه مخل نظم عمومی. 
هر نماینده ای که از سوی پولیس واسطه اش مورد تفتیش قرار 
می گیرد، باید همکاری کند. همکاری قانون گذاران با پولیس، 

به حاکمیت قانون کمک می کند. 
پولیس  باشد.  باید حرفه ای  پولیس  رفتار  که  نیست  تردیدی 
آموزش می بیند که چگونه رفتار کند. نحوه ی برخورد پولیس 
با شهروندان در تعلیم نامه های عسکری و قانون پولیس بسیار 
صریح ذکر شده است. در آکادمی پولیس هم همان موضوعات 
را به افسران جوان آموزش می دهند. آمران مافوق پولیس باید 
آنان  به  و  کنند  نظارت  شهروندان  با  پولیس  برخورد  از  جداً 
و  پولیس  اما حرفه ای شدن  آموزش دهند.  را  رفتار حرفه ای 
بدل شدن آن به نیروی مدرن تنفیذ قانون زمانی ممکن است 
که قانون گذاران،  وزیران،  جنرال های برجسته ی وزارت دفاع، 
خودش  به  باید  کسی  هیچ  بگذارند.  احترام  پولیس  به   همه 
تهدید  را در روی جاده  پولیس  و سرباز  افسر  ندهد که  حق 
که  بگوید  پولیس  سرباز  به  ندارد  حق  کسی  کند.  مرگ  به 
است که شماری  دیده شده  بارها  نمی دهد.  بازرسی  اجازه ی 
ثروت  و  غیرقانونی  سالح  یمن  به  را  خودشان  که  آنانی  از 
قرار  ضرب و شتم  مورد  را  پولیس  می نامند،  زورمند  نامشروع 
پارلمان  شود.  داده  خاتمه  باید  خشن  رفتار  این  به  داده اند. 
هم به جای بررسی برخورد محافظان یک وکیل با پولیس، به 
وظایف خود رسیده گی کند. پارلمان باید بررسی کند که چرا 
بزرگ ترین  که  امریکا  دولت  از سوی  تدارکات  مثاًل کمیته ی 
پارلمان  گرفت.  قرار  انتقاد  مورد  است،   دولت  تمویل کننده ی 
باید بررسی کند که چرا مثاًل واحد بودجه ای به موقع پولی را 
که به آنان اختصاص داده شده است،  مصرف کرده نمی توانند. 
وظیفه ی پارلمان نظارت و تقنین است که نماینده گان باید به 

آن مورد بیش تر توجه کنند، نه به زورگویی.

خواجه بشیر احمد انصاری

کالم خالصه 



طرح  »دولت ساز«  که  گفت  فیصل  کرد.  تکذیب  را  آن  و 
این  نمی بیند.  کار  این  به  هم  نیازی  و  ندارد  تظاهرات 
از چهره هایی سیاسی که به گفته  سخنگوی »دولت ساز« 
شایعه  خواست  دارند،  را  جامعه  کردن  رهبری  ادعای  او 
را  تردید، وضعیت  و  فضای شک  ایجاد  با  و  نکنند  پخش 

وخیم تر نسازند.
از  و  جمهوری  ریاست  اسبق  معاون  مسعود،  احمدضیا 
روز  هم گرایی«،  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  ارشد  اعضای 
فیس بوکش  اجتماعی  صفحه  در  میزان،  نوزدهم  جمعه، 
تظاهرات  یک  برپایی  برای  غنی  محمداشرف  تصمیم  از 
بزرگ در برابر استره محکمه به هدف اعتبار دادن به آرای 
»بی بایومتریک« خبر داد. مسعود ضمن متهم کردن غنی 
به تالش برای خلق بحران و حفظ قدرت با توسل به هر 
گزینه ای، نوشت که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته 
احمدضیا  سخنان  به  نسبت 
است  گفته  که  مسعود 
صدد  در  غنی  محمداشرف 
برپایی تظاهراتی برای اعتبار 
دادن به آرای »بی بایومتریک« 
داد.  نشان  واکنش  است، 
دسته  سخنگوی  فیصل،  جاوید 
که  تصمیمی  هر  می گوید  »دولت ساز«،  انتخاباتی 
آرای  سرنوشت  باره  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هم چنان،  او  می پذیرد.  را  آن  بگیرد،  »بی بایومتریک« 
»دولت ساز«  تصمیم  درباره  مسعود  احمدضیا  سخنان 
هدف  به  استره محکمه  برابر  در  تظاهرات  برپایی  برای 
اعتبار دادن به آرای »بی بایومتریک« را بی اساس خواند 

ارایه یک نظریه حقوقی، به آرای »بی بایومتریک« اعتبار 
و  قوانین  تمامی  که  کرد  تأکید  دیگر  جانب  از  او  بدهد. 
طرزالعمل ها و لوایح انتخاباتی کاماًل روشن است و چیزی 
مبهم نیست که استره محکمه در باره آن ابراز نظر کند. 
به  افزود که چنان چه پای استره محکمه  رشید هم چنان 
قضیه انتخابات کشیده شود، در آن صورت اصل استقالل 
کمیسیون مستقل انتخابات مخدوش خواهد شد. رییس 
مستقل  کمیسیون  است  بهتر  که  گفت  »فیفا«  اجرایی 
انتخابات بدون آن که از کسی یا نهادی دستور بگیرد، به 
صورت مستقالنه به کارش ادامه داده و از تأمین شفافیت 

انتخابات به مردم اطمینان بدهد.
باره که  این  در  نیز  را  استره محکمه  پاسخ  تالش کردیم 
در  است  نهاد خواسته  این  از  ریاست جمهوری  ارگ  آیا 
به  کند،  ارایه  حقوقی  نظریه  »بی بایومتریک«  آرای  باره 
دست بیاوریم، اما با تماس های مکرر تلفنی موفق نشدیم. 
البته سکوت استره محکمه در قضایایی از این دست سابقه 
کار  ادامه  به  که  امسال  بهار  در  استره محکمه  دارد.  هم 
بود،  داده  رأی  انتخابات  برگزاری  تا  غنی  رییس جمهور 
نیز ترجیحاً سکوت اختیار کرده بود و این موضوع بعدتر از 
جاهای دیگر به رسانه ها درز کرد. نهادهای حامی رسانه ها 

پیش تر از سکوت این نهاد انتقاد کرده بودند.
دو  از  بیش  میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
نفر رأی دهنده شرکت کرده بودند.  میلیون و ۶۰۰ هزار 
نبود نام متقاضیان رأی دهی در فهرست چاپی و دیجیتالی 
از بزرگ ترین چالش این انتخابات بود که در پیوند به آن 
بیش از ۱ هزار و ۷۹۲ مورد شکایت ثبت شده است. این 
مشکل فنی باعث شد تا بخشی از مردم از حق رأی شان 
محروم شوند. از جانب دیگر، بخشی از مردم بدون آن که 
احزاب  داده اند.  رأی  انتخابات  این  در  شوند،  بایومتریک 
سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و همین طور بیش تر 
آرای  ابطال  انتخابات ریاست جمهوری خواستار  نامزدان 
»دولت ساز«  انتخاباتی  تیم  اما  هستند،  »بی بایومتریک« 
گفته است هر تصمیمی را که کمیسیون مستقل انتخابات 
در این مورد بگیرد، آن را قبول خواهد کرد. کمیسیون 
آرای  که  است  کرده  تأکید  بارها  نیز  انتخابات  مستقل 

»بی بایومتریک« را باطل می کند.
و هم گرایی« مدعی  »ثبات  انتخابات  این حال، دسته  با 
است که آرای »بی بایومتریک« و »سیاه« در حال انتقال 
به سرور مرکزی است. اسداهلل سعادتی، معاون این دسته 
بین  تبانی  در  کار  این  که  گفت  گذشته  روز  انتخاباتی، 
مستقل  کمیسیون  و  ریاست جمهوری  ارگ  در  حلقاتی 
کمیسیون  از  سعادتی  است.  انجام  حال  در  انتخابات 
مستقل انتخابات خواست که جداً جلو این کار را بگیرد و 
اگر نه »ثبات و هم گرایی« با استفاده از هر گزینه ای از آن 

جلوگیری خواهد کرد.

برای برپایی تظاهرات به والیان هم جوار کابل دستور 
داده است تا هر کدام بین سه تا پنج هزار نفر را به 
کابل بیاورند و او مصارف این شمار نفر را از بودجه 
حکومت پرداخت خواهد کرد. این عضو ارشد دسته 
انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« با تأکید بر این که تمام 
انتخابات به کمیسیون مستقل  موضوعات مربوط به 
انتخابات تعلق دارد، گفته است که استره محکمه حق 
خاطرنشان  مسعود  ندارد.  را  پروسه  این  در  دخالت 
رأی  دزدان  »به  این بار  مردم  که  است  ساخته 
انتخاباتی خود اجازه نمی دهند از راه های غیر معمول 
باز هم به قدرت برسند.« او هشدار داده است که هر 
نوع کار خالف قانون با مقاومت شدید مردم روبه رو 

خواهد شد.
»دولت ساز«  دسته  سخنگویان  از  فیصل  جاوید 
آرای  سرنوشت  باره  در  تصمیم گیری  که  می گوید 
»بی بایومتریک« از صالحیت های کمیسیون مستقل 
انتخابات است. او گفت که »دولت ساز« به استقالل 
این کمیسیون احترام دارد و هر آن چه این کمیسیون 
تصمیم بگیرد، آن را می پذیرد. فیصل افزود که چه 
آرای »بی بایومتریک« معتبر دانسته شود و چه نشود، 
در هر دو حالت، دسته انتخاباتی »دولت ساز« مطمئن 

است که مورد اعتماد مردم واقع شده است.
از جانب دیگر، گفته شده است که ریاست جمهوری 
نظریه  یک  ارایه  با  است  خواسته  استره محکمه  از 
این  بدهد.  اعتبار  »بی بایومتریک«  آرای  به  حقوقی، 
موضوع روزها است که در بسیاری از تجّمعات مردمی 
و سیاسی زبان به زبان می شود. ریاست جمهوری اما 
می گوید که چنین خواستی از استره محکمه نداشته 
صدیقی،  صدیق  می خواند.  شایعه  را  آن  و  است 
سخنگوی ریاست جمهوری، به روزنامه ۸صبح گفت 
بیش تر  هرچه  شفافیت  تأمین  خواستار  حکومت  که 
تأمین  زمانی  نیز  شفافیت  این  و  است  انتخابات 
انتخابات  استقالل کمیسیون مستقل  به  می شود که 
با  حکومت  که  کرد  تأکید  او  شود.  گذاشته  احترام 
استره محکمه  از  خواستی  هیچ  مسأله،  این  به  توجه 
در خصوص آرای »بی بایومتریک« نداشته است و هر 
در صالحیت  تنها  را  مورد  این  در  تصمیم گیری  نوع 

کمیسیون مستقل انتخابات می داند.
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
ناظران  نیز می گوید که  یا »فیفا«  افغانستان  عادالنه 
کردن  دخیل  ادعای  نتوانسته اند  هنوز  تا  نهاد  این 
را  ارگ  توسط  انتخابات  امور  در  استره محکمه  پای 
از  تنها  »فیفا«  رشید،  گفته  به  کنند.  مستندسازی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  از  بعضی  زبان 
شنیده است که ارگ از استره محکمه خواسته است با 
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خواسته  آنان  به  کمیسیون  اما  کردند،  ارسال  روند 
توجه نکرده  است. عالوه بر این، آقای کیانی می گوید 
جریان  از  حتا  آنان  و  است«  بحرانی  »وضعیت  که 
حمله سایبری بر سرور مرکزی نیز اطالعی ندارند. 
کمیسیون  داراالنشای  کارهای  که  کرد  تصریح  او 
مستقل انتخابات با شک وتردیدهایی دنبال می شود و 
آنان حتا در جریان چگونه گی انتقال کامل معلومات 

رای دهنده گان به سرور مرکزی نیستند.
در همین حال، نهادهای ناظر می گویند که در صورت 
نظارتی،  و  اطالعاتی  در خالی  نامزدان  گرفتن  قرار 
روند انتخابات با شک وتردیدهای مواجه خواهد شد. 
شفاف  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
کارمندان  تناقض گویی های  که  افزود  افغانستان 
در  تردیدها  بروز  باعث  انتخابات  کمیسیون مستقل 
انتخابات ریاست جمهوری می شود.  اعتبار  خصوص 
کمیسیون  اعضای  اما  مکرر  تماس های  وجود  با 
موارد  این  در  گفت وگو  به  حاضر  انتخابات  مستقل 
روز  ختم  تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نشدند. 
چهار  حدود  معلومات  تنها  بودند  توانسته  گذشته 
هزار دستگاه بایومتریک را به سرور مرکزی بفرستند. 

راه کار جدیدی اعمال خواهد شد
معلومات  انتقال  روند  در  ُکندی  با  هم زمان 
شماری  مرکزی،  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های 
از تیم های انتخاباتی می گویند که کمپنی درمالوگ 
راه کار جدیدی را برای انتقال معلومات دستگاه های 
بایومتریک به سیستم مرکزی اعمال خواهد کرد. بر 
دستگاه های  معلومات  است  قرار  روش،  این  اساس 
حضور  در  و  کامپیوتر ها  از  استفاده  با  بایومتریک 

ناظران نامزدان به سیستم مرکزی انتقال یابد.
نوررحمان اخالقی، عضو فنی تیم »ثبات و هم گرایی« 
به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل روز شنبه، ۲۰ میزان 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح افزود که پس از تغییر 
بایومتریک  دستگاه های  معلومات  انتقال  روش  در 
کمپنی  با  را  پیشنهادهایی  آنان  مرکزی،  سرور  به 
میان  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  درمالوگ 

معلومات  ُکند  انتقال 
از  رای دهنده گان 
بایومتریک  دستگاه های 
مرکزی«  »سرور  به 
از  شماری  نگرانی  باعث 
شده  انتخاباتی  تکت های 
این  در  مسووالن  است. 
در  که  می گویند  تکت های 
اطالعاتی  خالی  با  و  ندارند  قرار  روند  این  جریان 
روبه رو اند. این در حالی است که شماری دیگری از 
تکت های انتخاباتی از ایجاد روش جدید برای انتقال 
مرکزی  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های  معلومات 

خبر می دهند. 
دستگاه های  معلومات  ُکند  انتقال  با  هم زمان 
تیم های  از  شماری  مرکزی،  سرور  به  بایومتریک 
این  انتقال  جریان  در  که  می گویند  انتخاباتی 
معلومات قرار ندارند و وضعیت موجود در این روند 
تیم  سخنگوی  کیانی،  عارف  می خوانند.  بحرانی  را 
روز  نبیل،  رحمت اهلل  رهبر  به  اعتدال«  و  »صلح 
۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  میزان   ۲۰ شنبه، 
تصریح کرد که آنان حتا این معلومات را نمی توانند 
شده  داده  آنان  برای  که  کاربری ای  حساب های  از 

است، دریافت کنند.
شرکت  که  تعهدی  اساس  »بر  افزود:  کیانی  آقای 
حساب کاربری ای  که  بود  قرار  بود،  کرده  درمالوگ 
به ما بدهند و با این حساب، معلوماتی که از سرور 
انتقال  مرکزی  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های 
و  باشیم  شریک  آن  در  هم  ما  هم زمان  می یابد، 
محتوای آن با ما کمیسیون مستقل انتخابات شریک 
ساخته شد که متاسفانه چنین نشد. در اوایل برای 
ما حساب کاربری ای داده شد که ما فقط از سایت 
کمیسیون مستقل انتخابات دیده می توانیم که این 
از دستگاه  معلوماتی که  دچار چالش شد.  بعداً  هم 
ما  به  می یابد،  انتقال  مرکزی  سرور  به  بایومتریک 

نمی رسد.«
وی افزود که درخواست کتبی شان برای توقف این 

گذاشته اند که مورد قبول قرار گرفته است. وی افزود 
دستگاه های  معلومات  روش،  این  از  استفاده  با  که 
بایومتریک در حضور نامزدان و با روش بهتر به سرور 

مرکزی انتقال خواهد یافت.
آقای اخالقی افزود: »امروز یک روش جدید را آنان 
انتخابات[  مستقل  کمیسیون  و  درمالوگ  ]کمپنی 
آزمایش کرده اند که گفته می شود نتیجه داده و ما 
را داشتیم. ما گفتیم  هم پیشنهادهای مشخص مان 
بر اساس این پیشنهادهای مشخص، ما می توانیم این 
اجازه را بدهیم که به این روش کار را انجام دهند.« 
که  پیش تر  روش  بر خالف  اخالقی،  آقای  گفته  به 
در  می یافت،  انتقال  وای فای  طریق  از  معلومات 
ارتباط  از  پس  معلومات  که  است  قرار  روش جدید 
انتقال  به سرور مرکزی  از طریق آن،  با کامپیوتر و 

یابد.«
کرده اند  پیشنهاد  را  مورد   ۱۴ که  کرد  تصریح  وی 

که مورد قبول کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی 
درمالوگ قرار گرفته است. آقای اخالقی افزود که در 
در  کامپیوترها  معلومات  روش،  این  پی گیری  صورت 
عامل  بسته حذف خواهد شد، سپس سیستم  فضای 
و نرم افزار درمالوگ در آن نصب می شود و در ادامه، 
و  فلش  وای فای،  جمله،  از  گزینه ها،  از  شماری  باید 
تصریح  وی  حال،  همین  در  شود.  حذف  نیز  بلوتوث 
کرد که ماهیت معلومات حدود چهار هزار دستگاهی 
انتقال  مرکزی  سرور  به  آن  بایومتریک  معلومات  که 

یافته، مشکل ساز نیست. 
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، قرار است 
شود.  اعالم  میزان   ۲۷ در  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
شماری از نهادهای ناظر و کمیشنران اما پیش تر گفته 
معلومات  انتقال  روند  در  ُکندی  دلیل  به  که  بودند 
این  اعالن  مرکزی،  سرور  به  بایومتریک  دستگاه های 

نتایج در زمان معین آن امکان نخواهد داشت.

انتقال ُکند معلومات به »سرور مرکزی«؛ 

درمالوگ در جست وجوی راه کار بدیل است

خلیل اسیر



سمیر بدرود

و  فراز  از  پس  افغانستان 
چهارمین  زیاد،  فرود های 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
را تجربه کرد. این انتخابات 
یافت  انجام  شرایطی  در 
مواجه  جهت  هر  از  کشور  که 
بود.  کالن  تهدید های  با 
متحده  ایاالت  گفت وگو های 
به  کشور  واگذاری  جو  حاکمیت  طالبان،  با  امریکا 
طالبان در بین طیف وسیعی از سیاست مداران، تداوم 
بی اعتمادی  اقتصادی،  نابه سامان  وضعیت  جنگ، 
می توان  را  مردم  ناامیدی  باالی  گراف  و  سیاسی 
انتخابات  آستانه  چالش های  بزرگ ترین  عنوان  به 
میزان   ۶ هم  رفته،  روی   برشمرد.   ۱۳۹۸ میزان   ۶
و  رفته  رای  صندوق های  پای  به  مردم  و  فرارسید 
منتظر  حاال  و  دادند  رأی  نظرشان  مورد  نامزدان  به 

ثمربخشی رأی و انتخاب خود هستند. 
انتخابات سالِم  بدون شک، مشروعیت که در نتیجه 
کمیسیون های  قانون مند  و  شفاف  کار  از  ناشی 
دموکراسی  با  همسو  نیروهای  حمایت  و  انتخاباتی 
حاصل می شود، متضمن بقای نظام و تداوم جمهوریت 
است؛ اما این روند با کدام چالش یا چالش ها مواجه 
است که در صورت عدم پرداختن به آن/آن ها، همه ی 

قابل حصول است( و برنامه فراگیر صلح و آشتی 
ملی در چوکات یک حکومت مشروع و برخاسته 
به  را  آنان  از رأی مردم، می تواند زمینه جذب 
این  حصول  برای  سازد.  میسر  مدنی  زنده گی 
داشتن  و  جمهوری  نظم  بقای  نیازمند  ما  امر، 
که  هستیم  وسیع  پایه های  با  مشروع  حکومت 
از  مردم  رأی  و  انتخابات  سالمت  شک  بدون 

ملزمه های اساسی آن است.
 قشر سیاسی همنوا یا همسو با طالبان، آن عده 
رفتار های  با  که  جریان هایی هستند  و  افراد  از 
طالبان  برای  خویش،  شده  غیر حساب  سیاسی 
فرصتی  هر  در  آنان  کردند.  کمایی  مشروعیت 
تالش کردند تا دولت را دور زده و با همه ی نیرو 
موقت  اداره  ایجاد  و  انتخابات  تعطیل  خواهان 
شوند. این طیف که در حقیقت ممنوعیت های 
و  توافقات  خوردن  برهم  نیز  و  اساسی  قانون 
را  وجودی شان  منطق  انتخاباتی  دسته های 
تشکیل می دهد، ادامه حیات سیاسی خود را در 
همسویی با طالبان و دور زدن نظم قانون اساسی 
توان  طالبان  زیرا  کرده اند،  معنا  جمهوریت  و 
ندارند و بخت سیاسی  را  از راه جنگ  پیروزی 
این طیف نیز رو به افول است. بناًء این ها تن به 
همکاری و همسویی با طالبان داده اند. در  حال 
که  است   راهی  یگانه  انتخاباتی  بحران  حاضر 
زمینه را برای این طیف مساعد خواهد ساخت 
قانون  نظم  تعطیل  اهداف خود که همانا  به  تا 

اساسی است، برسند.     
 نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شهروندان 
باورمند به انتخابات را می توان در یک صف قرار 
مأموریت  عمده ترین  گرفت.  بحث  به  و  داد 
انتخابات  از تضمین سالمت  این طیف، عبارت 
رأی  از  ناشی  مشروع  حکومت  به  دادن  تن  و 
پاک شهروندان است. نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری که بدون شک یکی از آنان در رأس 
حکومت آینده قرار خواهد گرفت، وظیفه دارند 
سیاسی،  خصومت های  گذاشتن  کنار  با  تا 
هراسی،  هم دیگر  پخش  و  کمپینی  مباحث 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای  را  زمینه 
و  لوایح  قوانین،  مبنای  بر  تا  سازند  مساعد 

امیدواری ها نسبت به تداوم نظام و بقای جمهوریت 
ضرب در صفر خواهد شد؟ 

قبل از پرداختن به این پرسش، جا دارد تا در یک 
طرف  دو  هر  بر  مؤثر  نیروهای  کالن،  صنف بندی 
کالن تصویر ،  یک  در  کنیم.  شناسایی  را  معادله 
روند  با  همسو  جریان های  یا  نیروها  از  می توان 
نام  روند،  این  با  ناهمسو  نیروهای  و  دموکراتیک 
گرفت. بخش یا جریان اول شامل نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری و شهروندان متعهد به انتخابات و 
نیروهای  و  و بخش دوم شامل طالبان  دموکراسی 
مسأله  بهتر  درک  می شود.  آنان  با  همسو  سیاسی 
حکم می کند که نخست صنف دوم یعنی نیروهای 
و  گرفته  بحث  به  را  دموکراتیک  روند  با  ناهمسو 
مشخص  را  اولی  نیروی  اولویت های  طریق  این  از 

سازیم.   
همه ی ما آوان حاکمیت طالبان را به یاد داریم  و تا 
به امروز شاهد سیاست، دیپلماسی، باورها، برخوردها 
و گرایش های این گروه هستیم. تصویری که طالبان 
تا این جای کار از خود به نمایش گذاشته اند، مبیین 
و  جمهوریت  ظرف  در  جریان  این  که  است  آن 
شهروندی قابل هضم و دفاع نیست. بر این اساس، 
انتظار خاصی از این جریان داشت؛ فقط  نمی توان 
شکست مطلق نظامی )به باور نگارنده این موضوع 

طرزالعمل های موجود، پس از شمردن آرای واقعی 
مردم، برنده انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کند. 
انتخابات و  قانونی و اصولی کمیسیون مستقل  کار 
اعالم نتایج بر مبنای آن، در حقیقت امر قاعده بازی 
انتخابات است که همه ی نامزدان نه تنها مکلف به 
رعایت آن هستند، بلکه وظیفه دارند که به گونه ی 
این  برای حصول  نمایند.  از آن حراست  همه  جانبه 
امر، نزدیکی و باز کردن درب گفت وگو بین نامزدان 
نامزدان  است.  الزامی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
باید به این حقیقت پی برده باشند که کوچک ترین 
به آسیاب طالبان و  را  انتخابات، آب  خلل در نظم 
باید  کرد.  خواهد  سرازیر  آنان  با  همسو  سیاسیون 
هرچه زودتر همه ی نامزدان در یک پلتفورم جدید، 
التزام  با  و  را مساعد ساخته  با هم  زمینه گفت وگو 
از  حمایت  در  را  خود  تعهد  انتخابات  سالمت  به 
حکومتی که در آینده شکل خواهد گرفت، به مردم 

اعالم کنند. 
تعقل سیاسی حکم می کند که نامزدان با هم کنار 
بیایند و روی ساختن حکومتی با قاعده های وسیع و 
اپوزیسیون قانونی به توافق برسند. بدون شک یکی 
از دو نامزد پیشتاز، برنده انتخابات اعالم خواهد شد، 
توسط  قانونی  اپوزیسیون  دادن  شکل  زمینه  بناًء 
نامزد دومی بایست از همین حاال تضمین شود؛ زیرا 
نباید این خال توسط طالبان و رفقای سیاسی شان پر 
شود. نامزد برنده، باید از همین حاال تعهد خود برای 
ساختن حکومت فراگیر از میان سایر نامزدان )آنانی 
که شایسته گی دارند( و افراد متخصص و متعهد را 

به نمایش بگذارند. 
التزام  از طریق  فقط  آینده که  مشروعیت حکومت 
نتیجه سالم  به  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
انتخابات حاصل می شود، بقای جمهوری را تضمین 
توجه  مهم  امر  این  به  نامزدان  هرگاه  می کند. 
دموکراسی  میدان  اصلی  بازنده  شک  بدون  نکنند، 
و انتخابات، خواهند بود. به همین ترتیب، مردم یا 
شهروندانی که باورمند به نظم جمهوری اند، وظیفه 
دارند تا در راستای به وجود آمدن حکومت مشروع 
باقی  روند  حامی  خود شان،  واقعی  آرای  از  ناشی 
یا  و  نامزد  جریان،  هیچ  که  ندهند  اجازه  و  بمانند 
را  دموکراسی شان  به  معطوف  اراده جمعی  گروهی 

دور بزند.        

تداوم جمهوریت در گرو مشروعیت است
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ترمپ نیروهای امریکایی
 را خارج می کند

شورشیان مقاومت کند. تاریخ نشان می دهد که وقتی 
خارجی  نیروهای  حمایت  مورد  حکومت  برای  پول 

برسد،  در برابر شورشیان سقوط نمی کند.
در درون امریکا هم حلقاتی هستند که خواستار خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان بدون مذاکره و توافق 
که  اند  باور  این  به  حلقات  این  می باشند.  طالبان  با 
طالبان به حل سیاسی جنگ به صورت منطقی راضی 
نمی شوند و بهتر است که ترمپ اگر مایل به خروج  
است،  نیروهای امریکایی را بدون هیچ نوع مذاکره ای 
با طالبان از افغانستان بیرون کند. دیپلمات هایی که 
در اداره ی اوباما با ریچارد هالبروک، نماینده ی وقت 
وزارت خارجه ی امریکا برای افغانستان و پاکستان کار 
می کردند، به صورت بسیار جدی طرف دار مذاکره ی 

که مذاکرات ژنیو را جدی گرفت و براساس اسنادی که 
در آن جا امضا شد، ارتش سرخ را بیرون کرد. در کابل 
با امریکا روی خروج  هم آقای غنی بی میل نیست که 
حمداهلل  آقای  کند.  مذاکره  افغانستان  از  نیروهایش 
محب، مشاور امنیت ملی ارگ، در اظهار نظرهایش در 
امریکا بر این نکته تأکید کرده است که اگر واشنگتن 
خواستار خروج نیروهای نظامی اش از افغانستان باشد، 
باید در این مورد با دولت افغانستان به توافق برسد و 
واقعیت  این  روی  آنان  کند.  را عملی  بعد طرح خروج 
در  خارجی  نیروهای  که  کرده اند  باز  حساب  تاریخی 
نظامی دست  پیروزی  به  برابر شورشیان  در  افغانستان 
نمی یابند، ولی حکومت مورد حمایت نیروهای خارجی 
حتا در صورت خروج  این نیروها هم می تواند در برابر 

دونالد ترمپ بار دیگر در یک 
گفته  انتخاباتی  گردهمایی 
نظامی  نیروهای  که  است 
افغانستان  از  را  کشورش 
اظهار  این  می کند.  خارج 
نظر نشان می دهد که کاهش 
امریکا  نظامی  نیروهای  شدید 
ترمپ  برای  افغانستان  در 
می خواهد  او  است.  انتخاباتی  جدی  ضرورت  یک 
به  را  متحده  ایاالت  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  پایان 
حزب  نامزدان  بدهد.  مژده  امریکایی  رأی دهنده ی 
دموکرات ایاالت متحده برای ریاست جمهوری هم مثل 
باید  امریکا  نیروهای نظامی  اند که  باور  این  به  ترمپ 
افغانستان را ترک کنند. اظهارات ترمپ در آن  خاک 
گرد همایی انتخاباتی کسانی را که با اوضاع افغانستان و 
تاریخ چند دهه ی اخیر آشنایی دارند، به یاد سخنرانی 
به  افغانستان  شدن  بدل  از  که  گرباچف   ۱۹۸۶ سال 
اظهارات  می اندازد.  بود،  گفته  سخن  ناسور  زخم 
گرباچف در آن زمان مخالفان داخلی و خارجی ارتش 
سرخ در افغانستان را به این نتیجه رساند که مسکو دیر 
یا زود خارج می شود و نیازی نیست که به شوروی بابت 
خروج از افغانستان امتیاز داده شود. مسکو نتوانست در 
آن زمان از تنظیم ها و حامیان بیرونی آنان بابت خروج 

ارتش سرخ از افغانستان امتیاز بگیرد. 
حال به نظر می رسد که ترمپ هم هیچ تردیدی برای 
طالبان و حامیان شان باقی نگذاشته است که نیروهای 
در  می کنند.  ترک  را  افغانستان  زود  یا  دیر  امریکایی 
لزومی  بیرونی  شان  چنین وضعیتی، طالبان و حامیان 
نمی بینند که امتیاز بدهند. اگر دیپلمات های امریکایی 
بار دیگر با نماینده گان طالبان دور میز مذاکره بنشینند،  
رهبران طالبان مایل به امتیازدهی نخواهند بود. وقتی 
را  نیروهای خود  که  است  کرده  قبول  امریکا خودش 
امتیاز دهی  برای  دلیلی  چه  طالبان  دیگر  کند،   بیرون 
دارند؟  از آن جایی که ایاالت متحده در میز مذاکره با 
طالبان چیزی به دست نمی آورد، به احتمال زیاد ترمپ 
بدون  امریکایی  نیروهای  خروج  به  گرباچف  مثل  هم 
مذاکره با دشمنان امریکا در افغانستان تن خواهد داد. 
گرباچف، آخرین زمام دار شوروی، هم در سال ۱۹۸۸ 
عربستان  در  تنظیم ها  نماینده گان  با  که  کرد  تالش 
زمان  آن  در  مسکو  کند.  مذاکره  دیگر  کشورهای  و 
متوجه شد که از مذاکره با دشمنان مستقیم خود در 
افغانستان چیزی به دست نمی آورد، به همین دلیل بود 

که  عقیده اند  این  به  آنان  هستند.  طالبان  با  امریکا 
واشنگتن باید با طالبان مذاکره کند و آنان را به روند 
حل سیاسی جنگ شامل سازد، ولی به نظر می رسد 

که طالبان چنین چیزی را نمی خواهند. 
صورت  در  پیش رو  سناریوهای  این  از  پیش  نگارنده 
احتمال  یک  بود .  نوشته  را  امریکایی  نیروهای  خروج 
با  و  بیایند  مذاکره  میز  دور  طالبان  که  است  این 
مذاکره  افغانستان  سیاسی  نیروهای  دیگر  و  حکومت 
کنند، ولی در پایان کار مذاکره را به شکست مواجه 
سازند و به میدان نبرد برگردند. طالبان همیشه تأکید 
می کنند که در صورت خروج نیروهای امریکایی، آنان 
توسط  را  افغانستان  سراسر  که  شد  خواهند  موفق 
نیروهای نظامی خود اشغال کنند. سخنرانی انتخاباتی 
ترمپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 
رهبران طالبان را به این نتیجه می رساند که می توانند 
خروج  صورت  در  جنگی شان،  ماشین  از  استفاده  با 
اشغال  را  کشور  سراسر  امریکایی،  نیروهای  کامل 
امنیتی  نیروهای  که  است  این  آنان  تصور  کنند. 
را  تاریخی  واقعیت  این  آنان  نمی آورند.  دوام  کنونی 
مورد  پول دار  حکومت  یک  نمی توانند  شورشیان  که 
اگر  ندارند.  دهند،  قبول  سقوط  را  خارجی  حمایت 
ترمپ سناریوی سال ۱۹۸۹ را عملی کند، پیامد آن 
گذار افغانستان به سه سال آخر حکومت داکتر نجیب 
خواهد بود. در آن سال ها حکومت به شهرهای بزرگ 
محاصره شده مسلط بود و مسکو توسط هواپیما این 
اکمال  را  پرجمعیت  نسبتاً  و  شده  محاصره  شهرهای 
بزرگ  ذخیره گاه های  زمان  آن  در  البته  می کرد. 
مسلح  نیروهای  برای  هم  برنج  و  شکر  آرد،   سوخت،  
صورت  در  بود.  شده  ایجاد  بزرگ  شهرهای  در  وقت 
خروج نیروهای امریکایی،  نیروهای امنیتی به احتمال 
میلیارد  پنج  مالی  کمک های  دوام  صورت  در  زیاد 
دالری غرب می توانند گارنیزیون های بزرگ در اطراف 
شهرهای بزرگ ایجاد کنند و به مدافعه بپردازند. در 
آن صورت شاید بسیاری از والیت ها هم تخلیه شود. 
بر  روشن است که آن وضعیت، رنج و درد بیش تری 
مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد. ولی اگر غرب با 
خروج نیروهای امریکایی به کمک های مالی خود هم 
در  نهاد  یک  عنوان  به  دولت  موجودیت  دهد،  خاتمه 
افغانستان به پایان می رسد و بخش های مختلف آن در 
نقش گروه های پراکنده ی مقاومت ظاهر می شوند. آن 
گروه ها احتماالً با چند صد میلیون دالر کمک خارجی 

هم می توانند علیه طالبان مقاومت کنند. 

فردوس کاوش
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بی باوری نهادهای ناظر و نامزدان
 به دبیرخانه کمیسیون انتخابات

اعالم  تا  روز  شش  آن که  با 
انتخابات  ابتدایی  نتایج 
جمهوری  ریاست 
است،  مانده  باقی   زمان 
نسبت  نامزدان  از  شماری 
دبیرخانه  کارکردهای  به 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این  از  برخی  اند.  بی باور 
نامزدان می گویند که کارهای دبیرخانه کمیسیون با 
شک و تردید همراه است و هم چنان برای پیش برد 

پروسه انتخابات، »نیت سالم ندارد«.
»امنیت  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی،  عارف 
صحبت  در  نبیل،  رحمت اهلل  رهبری  به  عدالت«  و 

بیش از ۸۰ درصد مراکز رأ ی دهی در ساحات ناامن 
کشور ایجاد شود. سخنگوی دسته انتخاباتی امنیت 
و عدالت هم چنان ادعا کرد که بیش تر تقلباتی که 
ناامن  مناطق  در  گرفته،  صورت  انتخابات  این  در 

بوده است.
امنیت  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  این،  بر  افزون 
ویژه  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  عدالت  و 
به  که  می کند  متهم  را  کمیسیون  این  داراالنشای 
نفع یک تیم مشخص کار می کند. آقای کیانی افزود 
که این کمیسیون اوراق نتایج بایومتریک نشده را 
بایومتریک  آرای  جای  به  تا  می کند  سیستم  وارد 

شده، آرای بدون بایومتریک را اعتبار بخشد.
تأکید کرد که کمیسیون  کیانی  آقای  این حال  با 
مستقل انتخابات باید مطابق قانون و طرزالعمل های 

انتخاباتی،  آرای بایومتریک شده را حساب کند.
کمپین  رییس  عثمانی  علی احمد  حال  عین  در 
صحبت  در  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته 
داراالنشای  که  بود  گفته  بی بی سی  تلویزیون  با 
پروسه  پیش برد  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات »نیت سالم ندارد«. آقای عثمانی در این 
انتخابات  روز  نارسایی های  به  توجه  با  گفت وگو 
از  و هم گرایی  ثبات  بود که دسته  انتخاباتی  گفته 
خواستار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
این  اما  شده،  نارسایی های  این  مورد  در  وضاحت 
پاسخ  انتخاباتی،  دسته  این  پرسش  به  کمیسیون 
گفت:  عثمانی  آقای  است.  نکرده  ارایه  قانع کننده 
از  بعد  هم  و  رأی دهی  جریان  مسأله  در  »هم 
رأی دهنده  وقتی  دارد.  وجود  سواالت  رأی دهی 
تعداد  می داد،  قرار  دستگاه  روی  را  خود  انگشت 
زیادی رأی دهنده در مناطق خاص و سمت خاص 
دستگاه نشان می داد که نام شان حذف شده است. 
چه  و  گرفته  صورت  چه  شده؟  حذف  نام  چرا 
برنامه ریزی انجام داده؟ این سوال را مطرح کردیم 
ولی داراالنشاء پاسخ قانع کننده ارایه نکرده است.«

کمیسیون  هم گرایی  و  ثبات  تیم  دیگر  سوی  از 
ثبت،  مصروف  که  کرد  متهم  را  انتخابات  مستقل 

ریاست  کارکردهای  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با 
انتخابات در جریان  داراالنشای کمیسیون مستقل 
انتخابات و پس از آن با شک و گمان همراه است. او 
هم چنان کمیسیون مستقل انتخابات را به شریک 
گفته  به  کرد.  متهم  نامزدان  با  معلومات  نساختن 
انتخابات  برگزاری  نامزدان در جریان  آقای کیانی، 
از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار معلومات در 
چاپ  هم چنان  و  رأی دهی  محالت  و  مراکز  مورد 
اما  برگه های رأی دهی شدند،  از ۱۱ میلیون  بیش 
این کمیسیون، نامزدان را در خالی معلوماتی قرار 
داد و معلومات را با آن ها در میان نگذاشت. آقای 
کیانی تصریح کرد که شریک نساختن معلومات در 
مورد مراکز و محالت رأ ی دهی سبب شده است تا 

بررسی و انتقال آرای بایومتریک نشده به سیستم 
اسداهلل  است.  کمیسیون  این  اطالعات  مرکزی 
و  ثبات  انتخاباتی  دسته  دوم  معاون  سعادتی، 
خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  دیروز  هم گرایی، 
داخل  در  خاص  حلقات  از  شماری  که  گفت 
آقای  سازمان یافته اند.  تقلب  درصدد  کمیسیون، 
کمیسیون  که  صورتی  در  داد،  هشدار  سعادتی 
انتخاباتی،  طرزالعمل  بر خالف  انتخابات  مستقل 
آرای بایومتریک نشده را وارد سیستم کند، دسته 
انتخاباتی ثبات و هم گرایی در برابر »قانون شکنی، 
مردم«  رأی  با  بازی  و  مشکوک  حرکت  تقلب، 
به فکر  نباید کسانی  او تأکید کرد که  می ایستد. 
دل  تقلب  به  و  باشند   ۲۰۱۴ سال  تجربه  تکرار 

ببندند.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میالدی با 
تقلب گسترده همراه بود که باعث ایجاد حکومت 
عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  میان  ملی  وحدت 

عبداهلل شد.  
بر روند  ناظر  نهادهای  از  در همین حال شماری 
انتخابات نیز نسبت به کارکرد کمیسیون مستقل 
انتخابات بی باور اند. حبیب اهلل شینواری، مسوول 
شفافیت  و  انتخابات  دیده بان  مؤسسه  برنامه های 
کارهای  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  افغانستان، 
به  نیست.  شفاف  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دسترس  در  را  معلومات  کمیسیون  این  او  گفته 
قرار نمی دهد که چگونه معلومات  ناظر  نهادهای 
مورد  این  »در  گفت:  او  می شود.  سیستم  وارد 

بی باوری نسبت به کمیسیون وجود دارد.«
افزون بر این آقای شینواری افزود که با توجه به 
انتخابات گذشته، شماری از نامزدانی که  تجارب 
از امکانات پولی بهتر بر خوردارند، در صدد رشوه 
و  رییسان  به  وعده پست سیاسی  یا هم  و  دادن 
گفته  به  انتخاباتی اند.  کمیسیون های  کمیشنران 
نیز در همین مورد  نهادها  این  نگرانی  اکنون  او، 
به  و  تقلب  از  جلوگیری  برای  که  افزود  او  است. 
دبیران  و  کمیشنران  شفافیت،  تضمین  منظور 

کمیسیون های انتخاباتی باید قرنطین شوند. 
با مسووالن دبیرخانه ی  با تماس های مکرری که 
به  موفق  داشتیم،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

دریافت واکنش آنان نشدیم.
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برگزار شد. قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات 
در  آن  نهایی  نتیجه  و  میزان  بیست وهفتم  در 

شانزدهم عقرب اعالم شود.

فهیم امین

اقدام  یک  در  نماینده گان  مجلس 
بی پیشینه  محمد مسعود اندرابی، 
و  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
معاون شورای امنیت ملی کشور 
از  استثنایی  نشست  یک  در  را 
طرف شب احضار کرده است. این 
نماینده گان  مجلس  بی سابقه  اقدام 
پی  در  را  متفاوتی  واکنش های 
داشته است. دلیل احضار شب هنگام 
برخورد  نماینده گان،  مجلس  در  امنیتی  بلندپایه  مقام های 
عنوان  مجلس  این  اعضای  با  امنیتی  سربازان  »اهانت آمیز« 

شده است.
با  حکومت  که  هستند  مدعی  نماینده گان  مجلس  اعضای 
حرکت های مغرضانه در برابر نماینده گان ، می خواهد خانه ی 
ملت را زیر فشار قرار دهد تا این مجلس نتواند کارکردهای 
حکومت را زیر نظر داشته باشد. به همین دلیل آنان جمعه شب 
نماینده گانی که  تعداد  برگزار کردند.  اضطراری  یک نشست 
است.  عنوان شده  نفر  داشتند، ۱۷۰  نشست حضور  این  در 
هم چنان نوار صوتی ای که در شبکه های اجتماعی درز کرده 
است، بیان گر این است که شماری از اعضای مجلس خواهان 
امور  وزارت  امنیتی  ارشد  برکناری خوشحال سعادت، معین 
داخله شده اند ، زیرا به سخن آنان، آقای سعادت دستور این 

گونه برخورد با نماینده گان مجلس را صادر کرده است. 
را  امنیتی  بلندپایه  مقام های  حالی  در  نماینده گان  مجلس 
جمعه شب در یک نشست اضطراری به مجلس فراخوانده اند 
که حوالی ساعت پنج ونیم شام جمعه، نریندر سنگ خالصه، 
نماینده گان  مجلس  در  سکهـ ها  و  هندوها  نماینده  یگانه 
این  دیگر  اعضای  از  شماری  و  سلیمان خیل  مریم  با  همراه 
مجلس در یک ایست بازرسی در جاده پلچرخی توقف داده 
با  صحبت  در  میزان ،   ۲۰ شنبه،  روز  خالصه  آقای  شده اند. 
روزنامه ۸صبح گفت، »من و هشت عضو مجلس می خواستیم 
گمرک  ریاست  نزدیکی  در  اما  برویم  فاتحه  مراسم  برای 
شدیم  داده  توقف  کابل  شهر  نهم  ناحیه  مربوطات  از  کابل 
و مورد بازرسی سربازان امنیتی قرار گرفتیم.« آقای خالصه 
می افزاید، سربازانی که واسطه نقلیه او و محافظانش را بررسی 
نیز  محافظانش  به  و  کرده اند  پیاده  موتر  از  را  او  می کردند، 

»دشنام« می دادند. 
اعضای مجلس نماینده گان می گویند، این برخورد »نامناسب« 
مریم  که  است  شده  سبب  خالصه  آقای  با  امنیتی  سربازان 
سلیمان خیل، عضو دیگر مجلس نماینده گان ، از موترش پیاده 
بازرسی را  ایست  نامناسب ماموران  این برخورد  شود و جلو 
بگیرد، اما با برخورد فزیکی سربازان امنیتی رو به رو شده است. 
میان  فزیکی  درگیری  برخورد،  این  از  پس  آنان،  سخن  به 
محافظان اعضای مجلس نماینده گان و سربازان امنیتی شدت 
مورد  خالصه  سنگ  نریندر  محافظ  دو  آن  نتیجه  در  گرفته 
لت وکوب قرار گرفته اند. شمار سربازان موجود در این ایست 

بازرسی بیش از ۳۰ تن عنوان شده است. 
آقای خالصه در این باره می گوید، پس از این رویداد با اعضای 

دیگر مجلس در تماس شده و تصمیم گرفته شده است که 
نماینده گان در نزدیکی محل رویداد تجمع کنند. تجمع در 
جاده پلچرخی کابل حدود پنج ساعت طول کشیده و در این 
اعضای  است.  شده  بسته  ترافیک  روی  به  نیز  جاده  جریان 
انجام تصمیم گرفته شد  نماینده گان می گویند، سر  مجلس 
تا یک نشست عمومی برگزار شود و مسووالن ارشد امنیتی 
که  آن چنانی  یابند.  حضور  مورد  این  در  پاسخگویی  برای 
داخله  امور  وزارت  می گویند، سرپرست  مجلس  نماینده گان 
همراه با معاون شورای امنیت ملی حوالی ساعت ۱۱:۳۰ شب 
تا حوالی ساعت یک ونیم  این جلسه  به مجلس رسیده اند و 

بامداد روز شنبه ادامه یافته است. 
هرچند مجلس نماینده گان برای روز گذشته هیچ آجندایی 
نداشته است، اما غالم سرور سعادت، عضو مجلس نماینده گان 

می گوید، روز شنبه، ۲۰ میزان ، در نشست  مجلس تصمیم 
گرفته شد تا هیات متشکل از هشت عضو شکل گیرد تا 
چگونه گی برخورد سربازان امنیتی با اعضای این مجلس 
را بررسی کنند. از سویی هم، وزارت امور داخله نیز گفته 
کرد.  خواهد  بررسی  را  رویداد  این  چگونه گی  که  است 
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در یک پیام 
تصویری که به رسانه ها فرستاده، گفته است: »قضیه ای 
که شب گذشته میان پولیس ملی و وکالی محترم اتفاق 
قرار  بررسی  تحت  عادالنه  و  جدی  گونه  به  بود،  افتاده 
برابر  در  داخله،  امور  وزارت  مسووالن  هرچند  دارد.« 
نمی گویند،  چیزی  نماینده گان  مجلس  اعضای  ادعاهای 
اما این وزارت در خبرنامه اش در این مورد آورده است: 

»اجرای قانون از وظایف اصلی پولیس می باشد.« 

با این که مقام های وزارت امور داخله حاضر به ارایه معلومات 
بیش تر نیستند، اما یک منبع معتبر امنیتی که نخواست نامی 
مجلس  اعضای  این  نقلیه  وسایط  می گوید،  شود  برده  او   از 
توقف  بازرسی  ایست  در  سیاه  شیشه های  داشتن  دلیل  به 
امنیتی  نیروهای  که  هنگامی  او،  گفته  به  است.  شده  داده 
داشتند،  را  واسطه ها  این  پاک کردن شیشه های سیاه  قصد 
اعضای مجلس نماینده گان به محافظان شان دستور داده اند 
که در حالت آماده باش قرار گیرند و در صورت نیاز دست به 
شلیک بزنند. از همین رو میان نیروهای امنیتی و محافظان 
اعضای  است.  گرفته  صورت  درگیری  مجلس  نماینده گان 
مجلس نماینده گان اما این ادعا را رد می کنند. نریندر سنگ 
که  است  مدعی  اما  نماینده گان  مجلس  نماینده ی  خالصه، 
سربازان امنیتی با سایر اعضای مجلس چنین برخورد خشن 
او  این که  دلیل  به  است،  ساخته  خاطرنشان  او  نمی کنند. 
نماینده یک اقلیت مذهبی است ، با او برخورد دوگانه صورت 
محافظانش  توسط  سالح  حمل  او،  سخن  به  است.  گرفته 
شیشه های  و  ندارد  قانونی  مشکل  هیچ  نقلیه اش  وسایط  و 

موترش نیز سیاه نیست.
با این وضع، شهروندان پایتخت در واکنش به برگزاری جلسه 
اعضای  می گویند،  نماینده گان  مجلس  اضطراری شب هنگام 
ملی  منافع  به  شخصی شان،  منافع  جای  به  باید  مجلس 
بیندیشند و به قانون تن بدهند. محمد شمس باشنده کابل 
در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، وکالی مردم در مجلس 
نماینده گان نباید با نیروهای امنیتی زورگویی کنند. به سخن 
او، برخورد محافظان اعضای مجلس با مردم، راننده گان دیگر 
و نیروهای امنیتی نیاز به اصالح دارد. این باشنده کابل می 
افزاید، اگر مقام های بلندپایه دولت به قانون پابند نباشند و 
به نیروهای امنیتی احترام نگذارند، نباید از شهروندان عادی 
توقع این کار را داشت. هم چنان ربیع اهلل صدیقی از برخورد 
سربازان امنیتی با مردم انتقاد می کند. او می گوید، نیروهای 
امنیتی به عنوان محافظان مردم و کشور باید رفتارشان را با 

مردم تغییر بدهند. 
و  امنیتی  نیروهای  میان  تنش ها  که  است  حالی  در  این 
این  از  نیست.  تازه ای  بحث  نماینده گان  مجلس  اعضای 
پیش نیز نیروهای امنیتی با محافظان وکالی پارلمان بارها 
و  داخله  امور  وزارت  درگیری ها  این  پی  در  شده اند.  درگیر 
تا  ایجاد کرده اند  را  قطعه مشترک  ملی یک  امنیت  ریاست 
در شهر  و شیشه سیاه  بی پلیت  نقلیه  وسایط  از گشت وگذار 
گونه  به  شهر  مختلف  نقاط  در  قطعه  این  کنند.  جلوگیری 
موقت ایست های بازرسی ایجاد می کنند و شیشه های سیاه 
موترها را توسط راننده گان شان پاک می کند. این قطعه پس 
امنیتی نشان داده  ارزیابی مقام های  به میان آمد که  از آن 
است، بیش تر میزان جرایم توسط افراد زورگو با واسطه های 

نقلیه بی سند و شیشه سیاه صورت گرفته است. 
و  است  بی پیشینه  نماینده گان  مجلس  اضطراری  نشست 
برخی از اعضای مجلس می گویند، در اصول وظایف داخلی 
مجلس برگزاری نشست های اضطراری شب هنگام ذکر نشده 

است. 

احضار شب هنگام اندرابی در مجلس؛ 
حق با کیست، نیروهای امنیتی

 یا نماینده گان؟

در همین حال شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز نسبت به کارکرد کمیسیون مستقل 
انتخابات بی باور اند. حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های مؤسسه دیده بان انتخابات و 
شفافیت افغانستان، به روزنامه 8صبح گفت که کارهای کمیسیون مستقل انتخابات شفاف 
نیست. به گفته او این کمیسیون معلومات را در دسترس نهادهای ناظر قرار نمی دهد که چگونه 
معلومات وارد سیستم می شود. او گفت: »در این مورد بی باوری نسبت به کمیسیون وجود دارد.«

عبداالحمد حسینی



  سیاست را می شود مجموعه ای از فعالیت های انسانی دانست که انسان ها از طریق آن قواعد کلی زنده گی خود را تعیین، حفظ و اصالح می کنند. عدالت، نظم، سعادت، 
اخالق و تقوای جوامع انسانی منوط به سیاست است. سیاست خداباوران را به ناخداباوری،  ناخداباوران را به خداباوری، عادالن را به ستم گری، ستم گران را به عدالت، 

نیکویان را به بدی، بدان را به نیکویی، نیک اقباالن را به بدختی و بدبختان را به نیک بختی می کشاند. سیاست حتا ادیان را زنده می کند و می میراند. 

می شود  را  سیاست 
فعالیت های  از  مجموعه ای 
انسان ها  که  دانست  انسانی 
کلی  قواعد  آن  طریق  از 
زنده گی خود را تعیین، حفظ 
و اصالح می کنند. عدالت، نظم، 
سعادت، اخالق و تقوای جوامع 
انسانی منوط به سیاست است. 
را  ناخداباوران  ناخداباوری،   به  را  خداباوران  سیاست 
را  ستم گران  ستم گری،  به  را  عادالن  خداباوری،  به 
نیکویی،  به  را  بدان  بدی،  به  را  نیکویان  عدالت،  به 
نیک اقباالن را به بدختی و بدبختان را به نیک بختی 
و  می کند  زنده  را  ادیان  حتا  سیاست  می کشاند. 

می میراند. 
سیاست همانند پیوسته گی خود به جامعه انسانی، 
از نظر ماهیت شناسی  و معرفت شناسی ریشه در فطرت 
انسان دارد. از نظر ماهیت ریشه سیاست در فطرت 
آزاد، عقالنیت، حرص، حسادت، خوبی، انسان دوستی، 
روش شناسی  نظر  از  و  انسان  مهربانی  و  همکاری 
مبتنی بر خرد و زبان انسانی است. به همین دلیل 
سیاست را عرصه همکاری و سازش، جنگ و صلح، 
عدالت و ظلم گفته اند؛ همان گونه که اشتها و حرص 
انسانی سیری ناپذیر و عشق انسان به هم نوعش جزء 
مردم  به  نسبت  سیاست گران  است.  خوش بختی اش 
خود و جوامعه نسبت به هم دیگر هم عاشق اند و هم 
نمی توانند هم دیگر را هم تراز خود تصور کنند. همین 
انسانی  خصلت دوگانه سیاست که منشأ در فطرت 
خود  جامعه  برای  رهبران  که  می شود  سبب  دارد، 
به زیر ریسمان دار بروند و برای حفظ مقام رهبری 
خود، زنده گی میلیون ها انسان جامعه خود را بگیرند و 

هزاران ظلم را نسبت به مردم خود روا  دارند. 
ما انسان ها برای این که نیازمند هم استیم و غریزه 
هم  بدون  نمی توانیم  داریم،  خود  درون  نوع دوستی 
و  می کنیم  زنده گی  باهم  بنابراین  کنیم،  زنده گی 
قبول  این که  دلیل  به  اما  داریم؛  دوست  را  هم دیگر 
نمی توانیم که از دیگران عقب باشیم، با دیگران حسد 
می ورزیم. به همین دلیل با هم دیگر رقابت و جنگ 
می کنیم. آن چه ما را در این دوستی و رقابت، عشق و 
جنگ یاری می رساند، خرد و زبان ما است. خرد ما را 
یاری می کند که بدانیم چگونه بر دیگران برتری یابیم 
و این برتری را حفظ کنیم و زبان ما را یاری می رساند 
که دیگران را قانع کنیم که چرا ما باید برتر باشیم و 
آن ها را هدایت کنیم. همان گونه که به عنوان فرد با 
وقتی  می کنیم،  نفوذ  دیگران  بر  زبان  و  کمک خرد 
وارد سیاست می شویم هنوز خرد و زبان جایگاه خود 
را برای نفوذ بر دیگران حفظ می کند، اما خرد و زبان 
ابزارهای خود را برخالف دنیا فردی در دنیای سیاست 
به  به دانش  و پژوهش و زبان  توسعه می دهد. خرد 

مساجد، کلیساها و رسانه ها خود را توسعه می دهد. 
فرض و حقیقت انکار ناپذیر سیاست گری ما این است 
که همه انسان ها آزاد و صاحب خرد و زبان اند؛ یعنی 
ما از ماورای طبیعت نیامده ایم، ما از جنس و هم تراز 
هم نوعان خود استیم. اما آن چه ما در پی آن هستیم 
و باید انجام دهیم، این است که با خرد موجودات آزاد 
بجنگیم و آن ها را در خدمت خود بگیریم. به زبان 
ساده دیگران باید قناعت کنند که ما آن ها را رهبری 
 کنیم. این فعالیت ما را در سیاست امروز به نام نفوذ 
یاد می کنند. در سیاست ما در پی نفوذ استیم. نفوذ 

نیازها، قهرمانی ها و  از بدبختی ها،  برای ما  می رویم، 
زمانی  که  می آموزند.  دین مان  و  مملکت  افتخارات 
وارد دانشگاه می شویم، برای ما یاد می دهند که چرا 
برعکس  یا  و  دین مدار  وطن دوست،  انسان  یک  باید 
باشیم. زمانی که وارد دنیای سیاست می شویم، مثاًل 
وارد حزب سیاسی می شویم، برای ما می آموزانند که 
چی را از کجا و چگونه آغاز کنیم؟ و این جا است که 
ما یک مفکوره سیاسی را می گیرم و با دیدن موارد 
دنیا  در  که  می شویم  مفکوره خود  به  معتقد  تجربه 
امروز آن  را ایدیولوژی می گوییم. ما خود معتقد و پیرو 
ایدیولوژی خاص می  شویم و دیگران را به اطاعت از 

همان ایدیولوژی فرا می خوانیم. 
در این جا ما به عنوان سیاست گر دو وظیفه را انجام 
ایدیولوژی  تنها  که  می کنیم  تبلیغ  اول،  می دهیم: 
ما برحق است و غیر از ما همه باطل اند. دوم، برای 
رهبری انسان ها ما سعی می کنیم پیروان خود را اقناع 
کنیم که نه تنها ما متعهدتر از دیگران  به ایدیولوژی 
خویش هستیم، بلکه تنها ما از این توانایی برخورداریم 
که شما را به اهداف از قبل تعیین  شده برسانیم. مثاًل 
زمانی که ما خود را مدافع کارگر می دانیم، اول باید 
نشان دهیم که ما به آن چه می گوییم صادق استیم و 
صداقت ما زمانی ثابت می شود که به اصول از قبل  
یک  را  خود  اگر  یا  باشیم.  پابند  خود  شده  تعیین  
ملی گرا می گوییم، باید اوالً ملی گرایی را تعریف کنیم 
و بعداً برای مردم نشان دهیم که ما متعهد به کشور 
و منافع آن استیم. به این ترتیب می توانیم به دیگران 
نفوذ کنیم و جمع کثیری از مردم را به دنبال خود 

بکشانیم. 
به  وفاداری  دادن  نشان  برای  سیاست گران 
ایدیولوژی  خود، به مفاهیم انضمامی چنگ می زنند و 
مردم برای محاسبه سیاست گران به مفاهیم انضمامی 
ایدیولوژی  را  ملی گرایی  ما  وقتی  مثاًل  می آورند.  رو 
خود انتخاب می کنیم و از مردم به خاطر ایدیولوژی 
خود قدرت می طلبیم، مردم این مفهوم کلی و انتزاعی 
را به مفاهیم خردتر و عینی تر همانند رفاه اقتصادی ، 
تجزیه  خود  افتخارات  و  سعادت  نظامی ،  قدرت 
به  و خرد  مفاهیم عینی  براساس همین  و  می کنند 
محاسبه صداقت و تعهد سیاست مداران می پردازند و 
پس از این تجزیه و تحلیل نفوذ سیاست گران ملی گرا 
را  می پذیرند. یا مثاًل وقتی یک حزب و یا یک کشور 
و جهاد می داند  اسالم  ایدیولوژی  به  متعهد  را  خود 
نفوذ کند، مردم  به مردم  این  طریق می خواهد  از  و 
نیز برای اثبات صداقت رهبران خود و پذیرش نفوذ 
آن ها به تجزیه مفهوم کلی و انتزاعی اسالم و جهاد به 
مفهوم عینی تر همانند بررسی قوانین، اصول و رفتارها 

می پردازند و بعد نفوذ رهبران را می پذیرند. 
تجزیه مفهوم انتزاعی به مفاهیم انضمامی، عنصر 
دوم نفوذ یعنی مادیت را به میدان می کشاند. این جا 
است که سیاست هزینه کالن و چهره اصلی خود را 
نشان می دهد. عنصر مادی نفوذ، سیاست گران را وادار 
می کند تا تمام ابزار قدرت دست داشته خود را برای 
تحقق اهداف از قبل تعیین  شده به خدمت گیرند. این 
عنصر برای سیاست گران می فهماند که شما مجبور 
هستید این وظایف مشخص را انجام دهید و در این 
حاالت مشخص می توانید با این افراد مشخص دوستی 
مردم  بر  نفوذ  شما  آن  غیر  در  کنید،  دشمنی  یا  و 
نخواهید داشت و باید سیاست گری را برای دیگران 
که توانایی انجام اعمال مشخص و دوستی و دشمنی 

را  خود  ما  وقتی  مثاًل  کنید.  واگذار  دارند  را  کردن 
ملی گرا می نامیم، عنصر مادی نفوذ برای سیاست گران 
می گوید که از تمام ابزار اقتصادی، نظامی، فرهنگی، 
علمی، دیپلماسی و رسانه ای و حتا دینی برای تقویت 
از شما  باید استفاده کنید. مردم  و رفاه ملت خاص 
توانایی  امنیت،  اقتصادی،  رفاه  ویژه همانند  خدمات 
نظامی و برتری بر دیگر ملت های جهان را می خواهند، 
شما باید این وظایف را انجام دهید، در غیر آن نفوذ 

خود را از دست خواهید داد. 
عنصر مادی نفوذ سبب می شود تمامی ویژه گی های 
از  زیبا  چهره  و  دین داری  خویشاوندی،  حتا  دیگر 
عرصه سیاست رخت بربندند. مردم از سیاست گران 
باور کرده اند که رهبران شان  اطاعت می کنند، چون 
توانایی انجام وظیفه ویژه را که تعهد کرده اند دارند. 
چه چیزی سبب می شود که ما برای دفاع از رییس  
به  یا رهبر حزب خود دست  جمهور، رهبر قومی و 
کودتا و انقالب بزنیم یا به پای صندوق های رای برویم 
و به سرک ها برآییم؟ جواب ساده است: چون ما به 
این نتیجه رسیده ایم یا رسانده شده ایم که این رهبر 
توانایی انجام تعهدات خود را دارد. رهبر و سیاست گر 
مورد نظر ما مکلف است به هر قیمتی تعهدات خود را 
انجام دهد، در غیر آن ما دیگر برای او نمی جنگیم، 
جامعه  در  مردم  ساده،  زبان  به  و...  نمی دهیم  رای 
ما  و حرکات  خانواده  زیبایی چهره،  عاشق  خردمند 
می سازد،  سیاست گری  به  قادر  را  ما  آن چه  نیست. 
نفوذی است که ما بر مردم داریم و این نفوذ بر دو بعد 

مادی و معنوی خود استوار است. 
از آن چه گفتیم، می توان نتیجه گرفت که سیاست 
عرصه نفوذ است. حیات، بقا، دوام، دوستی، دشمنی، 
نفوذ  گرو  در  سیاست گران  نابودی  و  ضعف  قوت، 
برای  است  مبارزه ای  سیاسی،  مبارزه  است.  آن ها 
نفوذ. سیاست گر دوست هیچ کس نیست، مگر کسی 
رساند. سیاست گر  یاری  توانش  افزایش  در  را  او  که 
برابر  در  که  کسی  مگر  نیست،  هیچ کس  دشمن 
البته نفوذ سیاست گران در گروه  او قرار گیرد.  نفوذ 
اعتمادی است که سیاست گران در اذهان مردم ایجاد 
کرده اند و بر اساس همان اعتماد مردم به این باور اند 
که سیاست گران می توانند آن ها به اهداف جمعی شان 
اعتماد  تقویت همین  و  کار سیاست  حفظ  برسانند. 
است. این اعتماد با متعهد بودن به ایدیولوژی خاص و 
ارایه خدمات وابسته است. مردم همواره سیاست گران 
را بر اساس تعهدشان به ایدیولوژی خاص و توانایی شان 
در ارایه خدمات تعیین شده محاسبه می کنند و نفوذ 

آن ها را در محک تجربه قرار می دهند. 
سیاست گران هم مجبور اند تمامی ابزارهای قدرت 
و...  نظامی  نیروی  اقتصاد،  همانند شخصیت، دانش، 
برای  همواره  و  دهند  قرار  خود  نفوذ  خدمت  در  را 
مردم نشان دهند که متعهد به ایدیولوژی خود بوده و 
توانایی ارایه خدمات را دارند. مزیت نفوذ این است که 
هزینه رهبری را کاهش می دهد و مردم تنها به یک 
صدای شما صف ها میلیونی برای کودتاها، انقالب ها، 
که  سیاست گری  می سازند.  و...  تظاهرات  انتخابات، 
نفوذ خود را از دست دهد، مجبور است یا به خشونت 
پول  خود  کوچک  اقدام  برای  یا  و  آورد  رو  محض 
گزاف مصرف کند. این جا است که سیاست گری افول 
می کند و سیاست گر دیگر وجود ندارد؛ آن چه وجود 
دارد، صرف یک انسان زورمند است که می تواند به 

وسیله خشونت و پول بعضی کارها را انجام دهد.

همانند روح در وجود انسان عمل می کند. ما تا زمانی 
در جایگاه برتر و رهبری قرار داریم که بر دیگران نفوذ 
داشته باشیم. هر زمانی که خرد دیگران پذیرای ما 
نباشد و از حیطه اختیار ما خارج شود، دیگر ما هم 
وجود و حضور نداریم و مانند خروج روح از تن انسان، 
دیگر دوام نداریم و می میریم. وقتی سیاست می کنیم 
و نفوذ خود را از دست داده ایم، دیگر زنده نیستیم، 
ولو نفس بکشیم؛ برای این که ما با دیگران هیچ تفاوتی 
نداریم. به همان میزان و زمانی که بتوانیم نفوذ خود 
را وسعت دهیم و نگه داریم، به همان میزان تنومند 

هستیم و حیات داریم. 
با توجه به این که انسان دو بعد مادی و معنوی دارد 
و نیاز انسان هم دو جنبه مادی و معنوی دارد، سیاست 
هم زمانی آغاز می شود که انسان ها نمی توانند نیازهای 
خویش را به تنهایی مرفوع کنند. وقتی همه انسان ها 
ساختند  را  هابز  لیویاتان  بیاورند،  امنیت  نتوانستند 
تا امنیت آور باشد. وقتی همه نتوانستند آزادی را به 
ارمغان آورند، دموکراسی روسویی ساختند و زمانی که 
نتوانستند احکام دین مبارک اسالم را فرد فرد تطبیق 
کنند و گسترش دهند، ابوبکر صدیقرض  را خلیفه 
رسول  خدا و مأمور این امر ساختند و همه با او بیعت 
قبوالندن  و  دیگران  بر  نفوذ  برای  ما  نتیجتاً  کردند. 
خود بر آن ها، نیاز داریم خرد دیگران را مادتاً و معنویاً 
اقناع کنیم. در جامعه انسانی این اقناع اوالً می تواند 
هزینه  اقناع  این  ثانیاً  و  باشد  غیر منطقی  و  منطقی 
گران می طلبد و تمامی ابزارهای قدرت هم از مشروع 

و غیرمشروع را در خدمت می گیرد. 
و  معنوی  اقناع  برای  تاریخ  درازای  در  انسان ها 
فکری جوامع انسانی به ابزارهای مشروع و نامشروع 
سیاست گری  از  بارزی  نمونه  فرعون  یازیدند.  دست 
است که برای به خدمت گرفتن عقل انسانی و نفوذ 
بر اذهان مصریان، خود را در مقام باالتر از انسان های 
عادی قرار داده و با گستاخی تام خود را خداوندگار 
مصریان روزگار خویش خواند. این که از نظر اخالقی 
کاری درست کرد یا غلط می گذاریمش به اخالقیون 
و مذهبیون، اما از نظر سیاسی وی صرف یک هدف 
اذهان  کنترل  و  مردم  بر  نفوذ  هم  آن  که  داشت 
و  آمدند  الهی  پیام  با  یک سره  پیامبران  بود.  آن ها 
سعی کردند با این پیام خرد انسانی را جهت دهند. 
محمد ص با به دست  گرفتن قرآن، انسان زمان خود و 
ما را امر به تعقل و خردوزی کرد و با بیان اصول کلی، 
جوامع انسانی را به مشوره و حکمت ورزی فرا خواند  
و مدنیتی به بار آورد که انسان سده بیست ویک خود 
می گیرد  الهام  او  از  امروز  تا  و  می داند  او  مدیون  را 
می کند  او  وقف  را  زنده گی خود  از   بزرگ  بخش  و 
پیروی  در  را  بشری  سعادت  روش  و  راه   بهترین  و 
اثبات ادعای خود هزاران دلیل  او می پندارد و برای 
منطقی و علمی می آورد و دانش و خرد امروزی بر 

روش او صحه می گذارد. 
سیاست گران امروز برای اقناع اذهان مردم ماشین 
کالن و پرهزینه فکری و معنوی را به کار می اندازند. 
توده ای،  انقالب  وطن پرستی،  هم چون  مفاهیمی 
را  بی دینی  و  دین مداری  جنسیت،  عدالت،  آزادی، 
خلق می کنند و همه روزه از طریق مکاتب، مدارس، 
دانشگاه ها، مجالت، بحث ها و مناظرات در ذهن عموم 
مردم تلقین می کنند. از روز اولی که متولد می شویم، 
پدران ما آرزو می کنند ما مهندس یا پزشک و یا سرباز 
خوب کشور خود شویم. زمانی  که به مدرسه و مکتب 
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روزنه امید در معارف بادغیس:

فعالیت اداره پست هرات با معاش 
و تشکیل کم

ارتباطی  راه های  از  پست، 
در  و  است  قدیمی 
برای  افراد  دور  گذشته های 
ایجاد ارتباط میان یک دیگر 
از آن استفاده می کردند. در 
بار  نخستین  برای  افغانستان 
خان،  شیرعلی  امیر  زمان  در 

خدمات پستی ایجاد شد.
والیت های  در  کابل،  بر  افزون  میالدی   ۱۸۷۴ سال 
آغاز  فعالیت  به  پسته خانه ها  هرات  شمول  به  بزرگ 
نامه های شخصی و رسمی  کرد و بسته های پستی و 

از والیتی به والیت دیگر انتقال می یافت. 
جهانی  اتحادیه  عضو  که  می شود  سال ها  افغانستان 
کشور  ساکنان  اتحادیه،  این  طریق  از  است.  پست 
کشور   ۱۹۲ به  را  پستی  بسته های  و  نامه  می توانند 

جهان ارسال و دریافت کنند. 
هرات،  مخابرات  ریاست  پست  مدیریت  کارمندان 
از کار در بخش پست رسانی دارند و  خاطرات زیادی 
با معاش اندک برای مردم خدمت می کنند. کارمندان 
قدیمی ریاست مخابرات هرات سال ها نامه های توأم با 

غم و شادی مردم را به مقصد رسانده اند. 
به  افزایش جمعیت،  با  هرات  پست  مدیریت  تشکیل 
جای آن که زیاد شود، سال ۱۳۷۱ خورشیدی کاهش 
یافت و در حال حاضر هفت پست رسان و ۱۱ کارمند 

اداری در این بخش فعالیت دارند. 

خدمات پست از دیروز تا امروز 
خدمات پست از سال های دور تا کنون یکی از راه های 
گوناگون جهان  در کشورهای  و  بود  قدیمی  ارتباطی 
 ۱۸۷۴ سال  افغانستان  در  دارد.  طوالنی  سابقه ی 
میالدی برای نخستین بار در زمان امیر شیرعلی خان، 
به  بزرگ  شهرهای  و  کابل  در  پست رسانی  خدمات 

شمول هرات ایجاد شد. 
و  نامه  امروزی  نقلیه ی  وسایل  نبود  در  زمان  آن 
بسته های پستی به وسیله حیواناتی مانند اسب و شتر 

از مبدأ به مقصد رسانده می شد.
آن  از  استفاده  همه گانی شدن  و  موتر  ورود  با  بعدها 
انجام  موتر  از  کارگرفتن  با  کابل  در  پستی  خدمات 
می شد. با آمدن هواپیما خدمات پست متحول شد و 
بسته های پستی طی مدت اندکی به مقصد می رسید. 

و  مخابرات  ریاست  پست  مدیر  حارث،  غالم سعید 
روزنامه ی  با  گفت وگو  در  هرات  معلوماتی  تکنولوژی 
دارند  تالش  پست  اداره ی  کارمندان  می گوید  ۸صبح 
خدمات خوبی برای مردم عادی و نهادهای دولتی ارایه 

کنند.
به گفته ی آقای حارث خدمات پستی شامل دو بخش 
پست سریع و عادی می شود که بخش پست سریع نامه 

و بسته های پستی را طی سه روز به مقصد می رساند.
در اداره ی پست هرات ارسال و دریافت نامه و بسته های 
پستی از هرات به تمامی والیت های افغانستان و ۱۹۲ 

کشور عضو اتحادیه ی جهانی پست انجام می شود. 
مسرور،  محمدقاسم  از  خاطره ای  هرات  پست  مدیر 
هنرمند فقید هراتی نقل می کند که سال ها به عنوان 

پست رسان در اداره پست هرات کار کرده بود. 
باری فردی نامه ای را از ایران برای برادرش به هرات 
به مقصد می رسد  ماه  با گذشت سه  نامه  می فرستد، 
و قاسم مسرور آن را به گیرنده تحویل می دهد. فرد 
گیرنده با دریافت نامه خشم گین شده و با عصبانیت 
می گوید: »برادرم سه ماه می شود فوت کرده، نامه ی او 

را از آن دنیا برایم آورده ای!«
سپس نامه را باز و متوجه می شود برادرش چند روز 
قبل از مرگ نامه را نوشته و ارسال کرده، اما با گذشت 

سه ماه از مرگش نامه به دست او رسیده است.

بابای مخابرات هرات 
در ریاست مخابرات هرات با مردی آشنا شدم که به 
دلیل سابقه ی کار طوالنی در این اداره همکارانش به او 

»بابای مخابرات هرات« می گویند. 
الطاف، ۳۹ سال سابقه ی کار در ریاست  سیدمعروف 
ارتباط  که  است  کسی  اولین  و  دارد  هرات  مخابرات 
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افزایش۵۲درصدیمیزان
شمولیتدانشآموزانجدید

دست کم ۳۰ هزار کودک و نوجوان 
مختلف  مشکالت  دلیل  به 
فرهنگی  و  اجتماعی  امنیتی، 
والیت  در  مکتب  به  رفتن  از 
ریاست  محروم اند.  بادغیس 
معارف این والیت گزارش داده که 
نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد 
دانش آموز بیش تر )جدیدالشمول( 
بیش تر  اما  شده اند  جذب  والیت  این  مختلف  مکاتب  به 
دانش آموزان به دلیل نبود امکانات کافی، کمبود کتاب و 
مکان درسی به طور مناسب و یک سان از خدمات آموزشی 
بهره نمی برند. بنا بر گزارش ها، والیت بادغیس بیش تر از 
۱۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر دارد و از مجموع ۴۵۸ 
مکتب این والیت، فقط سه مکتب در دو ولسوالی قادس و 
باالمرغاب به دلیل مشکالت امنیتی و اجتماعی بسته است. 
با این که ریاست معارف و اداره ی محلی بادغیس میزان 
دست رسی دانش آموزان به درس و کیفیت آموزش را در 
مکاتب قابل قبول می دانند اما شورای والیتی این والیت 
توقع بیش تری برای برآورده کردن انتظارهای دانش آموزان 

و خانواده ها دارد.

افزایش ۵۰ درصدی دانش آموزان
بادغیس در غرب کشور از والیت هایی نسبتاً ناامن افغانستان 
به شمار می رود و اخیراً به دلیل تحرکات طالبان، گاه گاه 
تیتر یک رسانه ها قرار گرفته است. در میان دود و باروت 
و غوغای جنگ در این والیت، دانش آموزان زیادی هر روز 
در صنف های درسی حاضر می شوند و مصروف یادگیری اند

داده که در سال  بادغیس گزارش  معارف والیت  ریاست 
جذب  میزان  گذشته  سال  به  نسبت  تحصیلی  جدید 

دانش آموزان جدید به مکاتب ۵۲ درصد رشد کرده است.
ذکریا رحیمی رییس معارف والیت بادغیس در گفت وگو 
با روزنامه ی ۸صبح می گوید که سال گذشته دست کم ۱۲ 
ارقام  امسال  اما  شدند  جذب  مکاتب  به  دانش آموز  هزار 
گذشته  نفر  هزار   ۲۴ مرز  از  تازه جذب شده  دانش آموزان 

است. 
به گفته ی آقای رحیمی، در ۱۳۹۸، نسبت به سال گذشته، 
مجموع دختران دانش آموز تازه جذب شده هم به رقم ۷۰ 

درصد نزدیک شده است. 
نشان  هم چنان  بادغیس  والیت  معارف  ریاست  گزارش 
می دهد که در مجموع ۱۴۰ هزار و ۶۴۵ دانش آموز دختر 
و پسر در والیت بادغیس مصروف یادگیری هستند که از 

این میان بیش تر از ۳۰ درصدشان دختران اند. 
این همه در حالی است که بر پایه ی ارزیابی های ریاست 
معارف والیت بادغیس، نزدیک به ۳۰ هزار کودک و نوجوان 
در این والیت هنوز نمی توانند به دلیل مشکالت امنیتی، 
به صنف های درسی  ناآگاهی خانواده ها  و  فقر  اجتماعی، 
حاضر شوند اما تالش ها برای توسعه ی خدمات آموزشی و 

افزایش میزان آگاهی خانواده ها جریان دارد.
در  مکتب  اداره، ۴۵۸  این  گزارش  بر  بنا  دیگر  در سوی 
در  که  جنگ هایی  بر  بنا  اما  دارد  وجود  بادغیس  والیت 
و  دخترانه  مکتب  دو  بود،  درگرفته  باالمرغاب  ولسوالی 

پسرانه بسته شده است.
با طالبان، شعله های جنگ در  اخیر دولت  در تنش های 
ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس سبب شد که مردم از 
خانه های شان در بازار ولسوالی کوچ کرده و محل را تخلیه 

کنند.
آقای رحیمی تصریح می کند که عالوه بر باالمرغاب، یک 
مکتب هم در ولسوالی قادس این والیت به دلیل مشکالت 

اجتماعی بسته شده است.

کمبود کتاب، ساختمان مکتب و آموزگار
با تمام این ها موانع کلی فراراه توسعه ی خدمات آموزشی 
از دید ریاست معارف والیت بادغیس، در سه مشکل اصلی 
خالصه می شوند. رییس این اداره می گوید که نبود کتاب 
کمبود  و  حرفه ای  و  تجربه  با  استاد  نبود  کافی،  درسی 
برابر  در  بزرگی  سد  هم چنان  درسی  و  اداری  ساختمان 

یادگیری بهتر دانش آموزان این والیت هستند.
حرفه ای  آموزگار  نبود  مشکل  که  می کند  تاکید  وی 
رسمی با جذب آموزگار باالمقطع تا حدی برطرف شده 
این والیت  دانش آموزان  از مجموع  اما ۶۰ درصد  است 
به کتاب درسی دست رسی ندارند و با توجه به وضعیت 
آزاد  بازار  از  کتاب  خانواده ها، خریدن  اقتصادی ضعیف 

هزینه بر است.
به گفته ی وی از مجموع ۴۵۸ مکتب در این والیت، ۱۶۰ 
مکتب ساختمان اداری و درسی دارد و در سایر مکاتب، 
آموزگاران صنف های مختلف دانش آموزان را یا در خانه های 

کرایی و یا در هوای آزاد درس می دهند. 
آقای رحیمی تصریح می کند که تا یک ونیم ماه آینده کار 
ساخت وساز ۱۰۰ مکتب از مجموع ۲۰۰ مکتبی که جزو 
پروژه ی میثاق شهروندی به حساب می رود، ختم شده و 
دانش آموزان می توانند از صنف های آموزشی استفاده کرده 

و در فضای بهتری درس بخوانند.

تالش اداره محلی بادغیس
که  می گوید  بادغیس  محلی  اداره ی  حال  همین  در 
تالش های منظمی برای بهبود وضعیت معارف این والیت 

جریان دارد.
به  بادغیس  والیت  والی  معاون  میرزازاده،  فیض محمد 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که برخی مشکالت سبب شده 
نداشته  درسی  و  اداری  ساختمان  مکاتب  از  شماری  که 

باشند اما این مشکل، حل شدنی است. 
وزارت  به  درسی  کتاب  کمبود  مورد  در  که  می افزاید  او 
معارف درخواست هایی فرستاده شده است و منتظریم تا 

مشکل از طرف وزارت معارف برطرف شود. 
بلند  تهدیدات  پذیرش  با  هم چنان  بادغیس  والی  معاون 
امنیتی، می گوید که به دلیل تهدیدات، برخی از مکاتب در 
ولسوالی های مقر، جوند و باالمرغاب بسته اند اما تالش های 
مردمی برای ترغیب خانواده ها جهت فرستادن فرزندان شان 

به مکاتب جریان دارد.
به گفته ی وی در برخی از ساحات که طالبان زیر کنترل 
و  نمی دهند  مکتب  به  رفتن  اجازه ی  را  کودکان  دارند، 
تروریستی  گروه های  به  پیوستن  برای  را  جوان  پسران 

تشویق می کنند.
از نگاه معاون والی بادغیس وضعیت کلی آموزش و پرورش 

در این والیت قابل قبول است.
با آن که اداره ی محلی و ریاست معارف والیت بادغیس 
نسبتاً  را  والیت  این  در  پرورش  و  آموزش  وضعیت 
رضایت بخش می دانند، اما شورای والیتی به این باور است 
که در بسیاری از مکاتب، آموزش های الزم با استفاده از 
آموزگاران باتجربه و حرفه ای به دانش آموزان داده نمی شود. 
محمدناصر نظری، عضو شورای والیتی بادغیس می گوید 
اداره ی محلی والیت  و  معارف  وزارت  مرکزی،  دولت  که 
پرورش  و  آموزش  به  بیش تری  توجه  باید  بادغیس 
دانش آموزان و افزایش میزان دسترسی خانواده ها به مکاتب 

داشته باشند. 
با تمام این ها فعاالن مدنی و مردمی در بادغیس از دولت 
خواهان تامین امنیت مناطق بیش تری در بادغیس اند تا 
مشکالت امنیتی آرام آرام کاهش یابد و کودکان و نوجوانان 

بتوانند به صنف های درسی حاضر شوند.

سیدحسن حسینی

تلفنی میان شهرهای هرات و مشهد ایران و هرات و 
عشق آباد ترکمنستان را برقرار کرد. 

آقای الطاف دانش آموخته ی مکتب مخابرات کابل است 
و در بخش های گوناگون ریاست مخابرات طی سالیان 

گذشته فعالیت کرده است. 
برایم قصه کرد که  دوران تحصیل  از  را  او خاطره ای 
بانوی آموزگار آلمانی سال ها پیش گفته بود در  یک 
آینده تلفن های موبایل بی سیم، کامپیوتر و تلویزیون 
متحول می شود،  ارتباطات  و صنعت  میان می آید  به 
اما یکی از صنفی های سیدمعروف به آموزگار آلمانی 
این گپ ها می خواهی  با  کافر هستی،  »تو  بود:  گفته 

ما را کافر کنی.«
تا همین چند سال پیش برای تماس به خارج از کشور 
طوالنی  صف های  در  ساعت ها  بودند  مجبور  مردم 
ریاست مخابرات انتظار بکشند و در نهایت پنج دقیقه 
صحبت  تلفنی  ترکمنستان  یا  ایران  به  می توانستند 

کنند.
بعدها مشترکان تلفن های سیم دار از خانه به مخابرات 
تماس می گرفتند و کارمند فنی بخش مخابره بین المللی 

تماس آ ن ها را به ایران یا ترکمنستان وصل می کرد. 
سیدمعروف می گوید سال های گذشته در نبود وسایل 
مدرن ارتباطی امروزی مردم از طریق فرستادن نامه یا 
تماس های محدود ریاست مخابرات در ارتباط بودند و 
فن آوری های جدید  و  موبایل  تلفن های  آمدن  با  حاال 

ارتباطی سهولت های زیاد ایجاد شده است.
مدیریت  در  کار  کنار سابقه ی  در  الطاف،  سیدمعروف 
پست هرات از کار در بخش های دیگر مخابرات از جمله 
»مدیریت مخابره بین المللی« خاطرات زیادی دارد و به 
با آن خبرهای  تلفن وسیله ای است که مردم  باورش 
خوب و بد را به هم دیگر اطالع می دهند، اما او آرزو دارد 
رسانده  وسیله  این  طریق  از  خوش  خبرهای  همیشه  

شود. 

بسته های پستی چگونه ارسال می شود؟ 
شروع  اداری  وقت  آغاز  با  پست رسان ها  کاری  روز 
که  را  پستی  بسته های  و  نامه  ابتدا  آن ها  و  می شود 
و در کتاب مخصوص  برسانند دریافت  به مقصد  باید 
و  فرستنده  تماس  شماره  و  نشانی  مانند  معلوماتی 

گیرنده را درج می کنند. 
گوناگون  مسیرهای  معلومات،  درج  پایان  از  پس 
هر  و  می شود  تقسیم  پست رسان ها  بین  درون شهری 
پست رسان یک مسیر را برای خودش انتخاب می کند. 

از  موترسایکل  از  استفاده  با  پستی  بسته های  و  نامه 
با  انتقال  مامور  و  فرستاده شده  به مقصد  اداره پست 
رساندن بسته به مقصد، امضای شخص گیرنده را در 
کتاب مخصوص ثبت و بسته را برایش تحویل می دهد. 
اداره ی پست هرات ۳۵ سال  کارمند  ماه گل حافظی، 
سابقه ی کار در ریاست مخابرات دارد و هفت سال در 

بخش پست سریع فعالیت کرده است. 
نظر  در  با  ارسالی  بسته های  گفته ی خانم حافظی  به 
داشت وزن بهای انتقال شان محاسبه می شود و سپس 
الک و مهر شده و از هرات به مقصد فرستاده می شود. 
اشتباهی  پستی  بسته ای  که  می آید  پیش  کم  خیلی 
فرستاده شود، در این صورت شخص گیرنده بسته را 
مقصد  به  آن جا  از  و  می فرستد  پست  اداره  به  دوباره 

اصلی ارسال می شود. 
کم بود تشکیل یکی از مشکالت عمده ی مدیریت پست 
افزایش  وجود  با  بخش  این  کارمندان  و  است  هرات 
جمعیت طی سال های گذشته به جای افزایش کاهش 
یافته است. معاش ماهانه هر پست رسان نزدیک شش 
از  هرات  پست  اداره ی  کارمندان  و  است  افغانی  هزار 

اندک بودن معاش شان شکایت دارند. 
همین اکنون ریاست مخابرات هرات هفت پست رسان 
و ۱۱ کارمند اداری دارد که بسته های پستی را دریافت 

و ارسال می کنند. 
قدیم ها در نبود انترنت وسایل ارتباطی مدرن دریافت و 
ارسال نامه از طریق پست با ماه ها انتظار برای دریافت 
از دل خوشی های بزرگ مردم بود، ولی حاال  آن یکی 
ارسال و دریافت نامه های کاغذی کاهش یافته و پیام  و 

نامه از طریق موبایل فرستاده می شود.



در افغانستان پس از سرنگونی رژیم کمونیستی، مجاهدین به خاطر تقسیم قدرت سیاسی وارد 
جنگ های خونین داخلی شدند و سر انجام کشور به دست یک گروه افراطی سقوط کرد؛ اما پس از 

کنفرانس بن در سال 2001 قدرت به تناسب نفوس و نفوذ اقوام تقسیم گردید و قانون اساسی 
جدید انتخابات را معیار و مبنای قدرت سیاسی قرار دارد. 
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اتحادیه عرب: 
حمله ترکیه، تجاوز به حق 

حاکمیت یک کشور عربی است

 احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب، روز شنبه اعالم 
کرد که حمله نظامی ترکیه به سوریه »تهاجم به خاک 

یک کشور عربی و تجاوز به حق حاکمیت« آن است.
و  عراق  خارجه  وزیر  حکیم،  محمد علی  دیگر  سوی  از 
رییس اجالس جاری اتحادیه عرب، نیز حمله ترکیه به 
سوریه را محکوم کرد و هم صدا با مصر خواستار تشکیل 

جلسه اضطراری این اتحادیه شد.
اعضای  از  هم چنین  حکیم  آقای  یورونیوز،  گزارش  به 
اتحادیه عرب خواست تا سوریه را مجدداً به عضویت این 

نهاد درآورند.
ترکیه در چهارمین روز حمله نظامی به سوریه، مدعی شد 
که نیروهای سوری تحت حمایت آنکارا، روز شنبه کنترل 
گرفته اند.  دست  به  سوریه  در  را  رأس العین  شهر  مرکز 
یک مقام امنیتی ارشد دولت ترکیه ضمن اعالم این خبر 
افزود: »ارتش ملی سوریه صبح شنبه کنترل این شهر را 
به دست گرفته و بازرسی مناطق مسکونی آن آغاز شده 

است.«
این در حالی است که یک فرماند  ه نیروهای ُکرد »ارتش 
افزود:  و  کرد  تکذیب  را  خبر  این  سوریه«  دموکراتیک 
اعالم  بر  بنا  می کند.«  مقاومت  هم چنان  »رأس العین 
ارتش  و  ترکیه  نیروهای  سوریه«  بشر  حقوق  »دیده بان 
این  در  نبردها  اما  شده اند،  رأس العین  وارد  سوریه  ملی 

شهر هم چنان جریان دارد.
نیروهای ترک پیش از این بمباران های شهرهای مرزی از 
جمله رأس العین در شمال شرقی سوریه را بامداد شنبه از 
سر گرفته بودند. گزارش ها حاکی از آن است که اوضاع در 
شهر تل ابیض نسبت به روزهای قبل کمی آرام تر است، 

هرچند صدای تیراندازی و انفجار گاه گاه شنیده می شد.
در  که  کرد  اعالم  ترکیه  دفاع  وزارت  دیگر  سوی  از 
از  نفر  سوریه، ۴۱۵  شمال  در  عملیات  روز  چهار  طول 
بشر  حقوق  دیده بان  اما  است،  کشته  را  کرد  نیروهای 
کرد  نیروی   ۷۴ که  می گوید  متفاوت  آماری  در  سوریه 
در درگیری های روزهای اخیر کشته شده اند. این سازمان 
تعداد کشته های نیروهای مورد حمایت ترکیه را ۴۹ نفر 
ذکر کرده و شمار جان باخته گان غیرنظامی در این مدت 
را نیز ۲۰ نفر گفته است که بیش تر آن ها ساکنان شهر 

تل  ابیض بوده اند.
اثر  در  که  کردند  اعالم  سوریه  در  ُکرد  محلی  مقامات 
از  تن  هزار  از ۱۹۰  بیش  تا کنون  ترکیه  اخیر  حمالت 
ساکنان این مناطق آواره شده اند. این در حالی است که 
برآورد اخیر سازمان ملل متحد در روز جمعه، حاکی از 
آواره شدن دست کم ۱۰۰ هزار تن از ساکنان این مناطق 

است.
حمله نظامی ترکیه به خاک سوریه چند روز پس از آن 
آغاز شد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده، 
پس از گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه، به نیروهای کشورش فرمان جابه جایی در 

خاک سوریه را داد.
نابودی  این حمله نظامی،  ترکیه مدعی است که هدف 
نیروهای کردی است که با شبه نظامیان ُکرد مستقر در 

خاک این کشور ارتباط دارند.

 پولیس هالند ۱۳۰ تن از کنشگران محیط زیست عضو 
کارزار موسوم به »شورش انقراض« را بازداشت کرد.

به گزارش یورونیوز، این افراد به همراه جمع دیگری 
از معترضان به تغییرات اقلیمی در جهان، روز شنبه 
چند نقطه در مرکز آمستردام، پایتخت هالند را مسدود 

کرده بودند.
مرکز  در  تجمع  با  میزان،  روز شنبه، ۲۰  راهپیمایان 
مانع  تا  خواستند  سیاست مداران  از  آمستردام  شهر 

تخریب گسترده محیط زیست شوند.
برای  جهانی  فراخوان  به  پاسخ  در  راهپیمایی  این 
نافرمانی مدنی صورت گرفت. مسووالن کارزار »شورش 
انقراض« از طرفداران محیط زیست در سراسر جهان 
خواسته بودند تا از ابتدای هفته پیش به مدت دو هفته 

به نشانه اعتراض دست به راهپیمایی و نافرمانی مدنی 
بزنند.

آن  روی  که  را  قایق  یک  آمستردام  در  معترضان 
شعارهایی علیه تغییرات آب و هوایی نوشته شده بود، 
با خود به مرکز شهر آورده و آن را روی پل معروف 

بالوبروگ در برابر ساختمان شهرداری قرار دادند.
پولیس هالند در بیانیه ای که در این روز منتشر شد، 
اعالم کرد به دلیل آن که راهپیمایان مجوز نداشته و 
رفت و آمد عادی شهر را مختل کرده بودند، مجبور به 

مداخله و بازداشت برخی از آن ها شده است.
شمار  شنبه،  روز  راهپیمایان  از  تن  ده ها  بازداشت  با 
کل کنشگران بازداشت  شده در هالند از ابتدای هفته 

گذشته تاکنون به ۲۰۰ نفر رسیده است.

پولیس هالند ۱۳۰ کنشگر محیط زیست را بازداشت کرد

قدرت سیاسی در افغانستان همواره 
و  است  برده  رنج  مشروعیت  از 
است  گردیده  سبب  امر  همین 
نهاد سازی  و  دولت سازی  که 
نتواند  حکومت  و  بماند  ناکام 
پایه های اقتدارش را از راه مشروع 

تحکیم ببخشد . 
در افغانستان پس از سرنگونی رژیم کمونیستی، مجاهدین 
خونین  وارد جنگ های  سیاسی  قدرت  تقسیم  خاطر  به 
داخلی شدند و سر انجام کشور به دست یک گروه افراطی 
سقوط کرد؛ اما پس از کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ قدرت 
به تناسب نفوس و نفوذ اقوام تقسیم گردید و قانون اساسی 
جدید انتخابات را معیار و مبنای قدرت سیاسی قرار دارد. 
چنان که لخضر براهیمی، نماینده سابق سازمان ملل در 
امور افغانستان، در مقاله ای تحت عنوان »دولت سازی در 
بحران و کشورهای پسا منازعه« در سال ۲۰۰۷، انتخابات 
در افغانستان را یک گام مهم در روند دولت سازی می داند 
و تأکید می کند که سیاست بهتر از جنگ ابراز دست یابی 
به قدرت را فراهم می کند که احزاب سیاسی می توانند آن 

را از طریق انتخابات به دست آورند.
با این وصف اگر به انتخابات های گذشته در نظام جدید 
نظر بیندازیم، در می یابیم که انتخابات اصل تعیین کننده 
بر سرنوشت روندهای دموکراتیک نبوده و تالش صورت 
گرفته است تا تقسیم قدرت به گونه ی غیر دموکراتیک آن 
صورت گیرد و نتیجه نهایی توسط انتخابات رقم نخورد. به 
جر در اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ که 
حساسیت ها در برابر آن کم تر بود، در سایر انتخابات ها اعم 
از پارلمانی و ریاست جمهوری به آرای مردم بهای کم تری 
داده شده است. سوال این جا است که انتخابات چه جایگاه 
و نقشی در مشروعیت قدرت سیاسی در افغانستان دارد 
و آیا انتخابات نسبتاً شفاف می تواند معضل تقسیم قدرت 

را حل کند؟
است،  متفاوت  مختلف  نظام های  در  مشروعیت  متغیر   
را به سه دسته تقسیم می کند  چنان چه ماکس وبر آن 
که عبارت اند از مشروعیت کاریزماتیک، مشروعیت سنتی 
نظام های  در  که  هنجاری  یا  قانون محور  مشروعیت  و 
انتخابات  از طریق  تنها  دموکراتیک مشروعیت هنجاری 
قابل دست یابی است. هم چنان قانون اساسی افغانستان نیز 
انتخابات را منبع مشروعیت قدرت سیاسی تعیین کرده 
است . بحث مشروعیت قدرت سیاسی هم از نظر هنجاری 
)پروسه سیاسی مانند انتخابات( و هم از نظر عملی یعنی 
عمل کرد دولت پس از کسب قدرت در افغانستان همواره 
چالش برانگیز بوده و اغلب منجر به اصطکاک منافع میان 
مقتدر  دولت  ایجاد  مانع  و  گردیده  سیاسی  نخبه گان 
از  پس  سیاسی  مشروعیت  رو کسب  این  از  است.  شده 
نظام شاهی منجر به مصلحت گرایی به جای قانون گرایی 

گردیده است.
افغانستان چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری را با 
پایین ترین سطح مشارکت شهروندان در فضای نسبتاً امن 
در  شهروندان  اشتراک  پایین  سطح  گذاشت.  سر  پشت 
انتخابات را می توان کاهش باور عمومی به انتخابات تعبیر 
کرد که به بحران انتخابات ۲۰۱۴ و به تعقیب آن انتخابات 
پارلمانی سال گذشته ارتبارط دارد. هنوز سطح تقلب در 
مشکالت  از  یکی  اما  نیست،  مشخص  کنونی  انتخابات 
انتخابات ۹۸ نیز ادعای تقلب و عدم شفافیت آن خواهد 

بود. مشکل اصلی اما همان تقسیم قدرت است که حتا در 
و عدم  قدرت  احتمال جدال  نیز  نسبی  صورت شفافیت 
پذیرش نتیجه انتخابات وجود دارد. احتمال تکرار بحران 
انتخاباتی،  انتخابات سال ۲۰۱۴ در میان مردم و رقبای 
یکی از نگرانی های جدی است و این که آیا انتخابات و رای 
مردم سرنوشت کرسی ریاست جمهوری را در پنج سال 
آینده تعیین خواهد کرد، فعالً  سوالی بی پاسخ است که 

طی ماه های آینده مشخص خواهد شد.
پس از کنفرانس بن و تدوین قانون اساسی جدید، انتظار 
می رفت مکانیزم دموکراتیک مشکل تقسیم قدرت را حل 
کند، اما تجربه ناکام انتخابات های پسین و هم چنان شکل 
نگرفتن نهادهای معتبر دموکراتیک، نشان می دهد که هنوز 
معضل تقسیم قدرت پا برجا است و مانع عمده شکل گیری 
روندهای دموکراتیک پنداشته می شود. با وصف مشارکت 
بر  مردم  آرای  اما  گذشته،  انتخابات  های  در  مردم  وسیع 
انتخابات  تأثیری نداشته است.  تعیین سرنوشت سیاسی 
سال ۲۰۱۴ با یک توافق سیاسی به پایان رسید که نه در 
قانون اساسی جای داشت و نه در مکانیزم سنتی توزیع 
قدرت یعنی لویه جرگه عنعنوی، اما حکومت تالش کرد 
اقناع بعضی چهره های مطرح قومی مشروعیت کسب  با 
کند. این تجربه در هردو انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ 
و ۲۰۱۴ آزمایش شد، اما با اختالفات سیاسی گاهی حتا 
حکومت با بحران مشروعیت مواجه شد و حکومت برآمده 
از توافق سیاسی حتا قادر به تشکیل کابینه خود بدون نظر 
موافقان سیاسی خود نبود. از این رو، دولت در اصالح و 
ساختن نهادهای معتبر از جمله کمیسیون های انتخاباتی، 

ناکام ماند. 
این که تا هنوز انتخابات نتوانسته است به قدرت سیاسی 
مشروعیت ببخشد و جایگاهی ضعیف در تعیین سرنوشت 

سیاسی کشور دارد را می توان به شرح ذیل توضیح داد:
۱- مکانیزم سنتی حل منازعه و مصلحت گرایی : افغانستان 
بعد از رژیم کمونیستی حدود سه دهه در خالی قدرت 
قرار داشته و حکومت داری در مجموع از هم پاشید و جای 
آن را مکانیزم سنتی حل منازعه گرفت. بعد از کنفرانس 
بن نیز جو حاکم بر حکومت داری، به نوعی مصحلت گرایی 
غیر دموکراتیک  نگرش های  بر  مبتنی  تصامیم  و  سیاسی 
قبیله ای  ساختار  به  کرزی  آقای  دوران  در  بود. خصوصاً 
قدرت بیش تر اهمیت داده می شد تا مکانیزم های رسمی 
مردم ساالری  انتخابات،  به  باور  رو  این  از  دموکراتیک.  و 
به مکانیزم های غیر رسمی توزیع  را  نهاد سازی، جایش  و 

قدرت داد.
 ۲- تقسیم قومی قدرت: در افغانستان هنوز مشکل تقسیم 

قدرت پا برجا است. در انتخابات ۲۰۱۴ مشکل اصلی منازعه 
تقسیم قدرت بر پایه قوم بود و این که کی برنده است و 
کی بازنده در مدار قومی آن محاسبه می شد، نه در نتیجه 
از  نیز  آمده  به دست  آرای  آمده؛ هرچند  به دست  آرای 
شفافیت الزم برخوردار نبود. روی هم رفته رقابت سیاسی 
به روش دموکراتیک ممکن سازوکار قومی تقسیم قدرت 
را برهم بزند و نتیجه آن مطلوب گروه خاص نباشد و این 
مسأله باعث گردیده تا انتخابات تعیین کننده نباشد. انتقال 
قدرت سیاسی پس از سال ۲۰۱۴ کاماًل از دیدگاه قومی 
آن بررسی می گردد و احتمال پذیرش نتیجه انتخابات حتا 
بسیار کم است، مگر  بودن آن  بر شفاف  با وصف دانش 
این که معامالت تقسیم قدرت در جریان شمارش آرا و یا 

بعد از آن صورت گیرد. 
۳- نبود احزاب سیاسی: دموکراسی بدون احزاب سیاسی، 
ناقص است و در افغانستان احزابی که بتوانند از تمام اقشار 
مردم نماینده گی کنند، وجود ندارد. اکنون احزاب قوم محور 
هستند و در انتخابات نیز قومی عمل می کنند؛ چنان چه 
تکت های انتخاباتی و زد وبندهای قبل و بعد از انتخابات 
بر سر تقسیم کرسی دولتی میان احزاب و یا ائتالف های 
انتخاباتی، نشان از قومی بودن آن است. در نبود احزاب 
و جریان های فراگیر سیاسی، اتکای کاندیدان بیش تر بر 
افغانستان،  در  قدرت  قومی  سیاست  است.  قومی  منافع 
مانع شکل گیری جریان های فراگیر ملی گردیده است و 
از همین سبب است که ثبات سیاسی در گرو تأمین منافع 
قومی است و ساختار قومی قدرت، تأثیر بسیار منفی روی 

فعالیت های سیاسی احزاب دارد.
در  مورد  مهم ترین  انتخاباتی:  مؤثر  نهاد های  فقدان   -۴
برگزاری انتخابات، نهاد های مؤثر و بی طرف است. هرچند 
را تعدیل  انتخابات  قانون  بار  افغانستان چندین  حکومت 
قانون جامع  نبود یک  از  انتخابات  اما هنوز  نموده است، 
و  ظرفیت  لحاظ  به  هم  انتخاباتی  نهادهای  می برد.  رنج 
هم به لحاظ ساختار نشان داده اند که فاقد صالحیت اند. 
مسأله استقالل نهاد های انتخاباتی نیز زیر سوال است و 
بارها مسووالن آن ها از مداخالت بیرونی شکایت کرده اند. 
هرچند حکومت وحدت ملی طبق موافقت نامه حکومت 
اما  بود،  انتخاباتی  نهاهای  اصالح  به  ملزم  ملی  وحدت 
انتخاباتی  اصالح کمیسیون های  برای  اراده الزم سیاسی 
از همین رو تغییرات چندان مؤثری در  وجود نداشت و 
دو  هر  متأسفانه  نشد.  ایجاد  انتخاباتی  کمیسیون های 
تا  نهادها  این  اخیر نشان داد که عدم مؤثریت  انتخابات 
چه اندازه به یک پروسه ملی صدمه می رساند و حتا ثبات 

سیاسی کشور را با خطر مواجه می کند.

معضل انتخابات و مشروعیت 
قدرت سیاسی در افغانستان
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