
اسکات میلر: 
نیروهای امنیتی افغان تروریستان 

را در جنگ شکست داده اند
بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین 
در پروان در بانک زمین دولتی 

ثبت شد

سازمان ملل تنها از اعتباردهی به آرای بایومتریک شده 
حمایت می کند

روند انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی 
تسریع یافته است. با آن که کمیسیون مستقل انتخابات در 
جریان چندین روز کار در دو وقت کاری، تنها معلومات چهار 
هزار دستگاه را به سرور مرکزی فرستادند. اکنون اما با آغاز 
روند انتقال معلومات از طریق کامپیوتر، از اواخر روز یک شنبه 
تا میانه های روز دوشنبه، معلومات چهار هزار و ۳۶۰ دستگاه 

بایومتریک به سرور مرکزی یافته است.

فقر، بی کاری و دشواری های زنده گی، بخش قابل توجهی 
از زنان را در هرات مجبور کرده که برای تأمین نیازهای 
زنده گی، ساعت ها کار شاق را با ناچیزترین دست مزد به 
کارخانه های  در  کار  خیابان ها،  جارو کشی  بخرند.   جان 
تولیدی شهرک صنعتی، خیاطی در کارگاه های تولیدی 
از  گرد  و  پر خاک  زیر زمینی های  در  کرک پاکی  و  لباس 
جمله مشاغلی است که زنان کارگر در هرات در بدل آن ها 

اندکی معاش دریافت کرده و زنده گی را می گذرانند.
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داده های ۸۵ درصد محالت 
رای دهی وارد سیستم شده است

حکایت مالل آور کشف استعدادهای بدیع
دریافت پاسپورت

حاشیه های تسریع کار انتقال 
معلومات رای دهنده گان

کم توجهی به زنان کارگر در هرات 
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که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ  کابل:  ۸صبح، 
ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  جنرال 
در افغانستان، در دیداری با رییس جمهور غنی گفته 
است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان »تروریستان« 

را در جنگ شکست داده اند.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، شام روز یک شنبه، 
فرمانده  میلر،  اسکات  جنرال  با  میزان،  بیست ویکم 

عمومی حمایت قاطع، دیدار و گفت وگو کرده است.
طبق اعالم ریاست جمهوری، جنرال میلر در این دیدار 
نیروهای  نظامی »روزافزون  توانایی های  و  از ظرفیت 
او  است.  کرده  افغانستان« ستایش  دفاعی  و  امنیتی 
»سرکوب  برای  نیروها  این  که  را  عملیاتی  هم چنان 
تروریستان« در این اواخر اجرا کرده اند، موفق خوانده 

است.
است:  نوشته  خبرنامه ای  در  جمهوری  ریاست  ارگ 
افزایش سطح هم آهنگی میان  »جنرال اسکات میلر 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را دلیل پیروزی آنان 
دانست و گزارش از ارزیابی های خویش را از ارگان های 

امنیتی و دفاعی، با رییس جمهور شریک کرد.«
که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس  به  هم چنان  او 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان »دشمن« را در 
جنگ شکست داده اند و در این اواخر »افراد کلیدی 
تروریست ها« را از بین برده اند. اسکات میلر هم چنان 
گفته است که این نیروها ساحات زیادی را از نزد آن ها 

دوباره تصرف کرده اند.
و  حمایت  از  غنی  جمهور  رییس  اعالمیه،  طبق 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  با  ناتو  همکاری های 

سپاس گزاری کرده است.
او گفته است: »سطح هم آهنگی میان نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغانستان به گونه ی بی پیشینه افزایش یافته 
است و این کار سبب پیروزی عملیات آن ها در مقابل 

تروریست ها شده است.«
آقای غنی یک بار دیگر در دیدار با فرمانده عمومی ناتو 
گفته است که نیروهای امنیتی افغان در خط نخست 
مبارزه با تروریسم قرار دارند و در این راستا همکاری و 

حمایت مشترک جامعه جهانی، مهم می باشد.

۸صبح، کابل: وزارت شهرسازی و اراضی اعالم 
زمین  بانک  برنامه  تطبیق  ادامه  در  که  کرد 
دولتی، ۱۲۹ هزار و ۸۲۵ جریب زمین دولتی و 
ملکیت های تحت استفاده دولت را در مربوطات 

والیت پروان سروی و ثبت کرده است. 
که  است  گفته  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 
 ۱۱۹ شامل  پروان  در  شده  ثبت  زمین های 
هزار و ۸۱۹ جریب زمین سفید دولتی در ۸۴ 
قطعه می شود. هم چنان ۱۰ هزار و ۶ جریب 
زمین امالک دولتی در ۱۸۵ قطعه در مرکز و 
تثبیت و شناسایی  پروان  ولسوالی های والیت 

شده است. 
و  دولتی  زمین های  ثبت  و  سروی  برنامه 
ملکیت های عامه در ماه حمل ۱۳۹۷ در ۲۸ 
والیت آغاز شد و تا کنون حدود هژده ماه از 
آن سپری شده است. اهداف کلی این برنامه، 
تعیین و تثبیت زمین های دولتی، جلوگیری از 
غصب زمین های دولتی، توزیع زمین برای افراد 

مستحق و تطبیق پروژه های عام المنفعه است.
وزارت شهرسازی و اراضی تا کنون ۴ میلیون و 
۴۸۹ هزار و ۲۶۲ جریب زمین و امالک دولتی 
را در ۵ هزار و ۱۰۹ قطعه در ۲۸ والیت سروی، 

نقشه برداری و ثبت کرده است.

سیاسی  نماینده گی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
یوناما،  یا  کابل  در  متحد  ملل  سازمان 
از  که  است  کرده  اعالم  دیگر  بار  یک 
کمیسیون های انتخاباتی به عنوان نهادهای 
و  انتخابات  برگزارکننده  قانونی  و  رسمی 

تصمیم های آن ها حمایت می کند.
توییتی هم چنان گفته است  نهاد در  این 
که از تصمیم کمیسیون  مستقل انتخابات و 
کمیسیون شکایات انتخاباتی که به صورت 
علنی اعالم کردند که تنها آرای بایومتریک 
است،  شمارش  قابل  و  دارد  اعتبار  شده 

حمایت می کند.
نامزدان  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
دفتر  از  جمهوری  ریاست  انتخابات 
متحد  ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی 
موضع  که  بودند  کرده  انتقاد  کابل  در 
شده  »بایومتریک  آرای  قبال  در  شفاف 
اما  دفتر  این  ندارد.  ناشده«  بایومتریک  و 
نهادهای  از تصمیم  تأکید کرده است که 
رسمی و قانونی برگزارکننده انتخابات در 
و  »بایومتریک  شده  آرای  مورد سرنوشت 

بایومتریک ناشده« حمایت می کند.
این  از  پیش  انتخاباتی  کمیسیون های 
آرای  تنها  که  کرده اند  تأکید  بارها 
دارد  اعتبار  آن ها  نظر  از  بایومتریک شده 
و قابل شمارش است. کمیسیون مستقل 

انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 
تنها  و  سرخ  شان  خط  را  »بایومتریک« 
معیار اعتباردهی به آرای استفاده شده در 

انتخابات ششم میزان اعالم کرده اند.
رهبری  به  دولت ساز  انتخاباتی  دسته 
محمداشرف غنی به صورت صریح خواهان 
اما  نشده،  بی بایومتریک  آرای  ابطال 
فیصله های  از  که  است  کرده  تأکید  بارها 
کمیسیون های انتخاباتی حمایت می کند. 
سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اما 
بایومتریک شده و  خواهان شمارش آرای 

ابطال آرای بایومتریک نشده هستند.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
برگزار شد. در این انتخابات از دستگاه های 
بایومتریک برای تأمین شفافیت کار گرفته 

شده است.
در برخی از مراکز رأی دهی اما گزارش شد 
مشکل  دچار  بایومتریک  دستگاه های  که 

تخنیکی شده و درست کار نداده اند.
نام  مراکز  از  برخی  در  هم چنان 
بایومتریک  دستگاه  در  رأی دهنده گان 

یافت نشده است.
برخی  وجود  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مشکالت در دستگاه بایومتریک را پذیرفته 
است، اما تأکید دارد که دستگاه ها در روز 

رأی دهی دچار مشکل فنی نشده است.

امروز برای کودکان، جهانی خاص شکل گرفته است، جهانی که شامل امکانات و شرایط تعلیم و تربیه خوب و حتا عالی و شامل 
توجه به سالمتی و تغذیه و بهداشت آن ها است. هر چند کودکان کشورهای مختلف از نعمت های این جهان خاص به اندازه برابر 

برخوردار نیستند، با آن هم در سخت ترین شرایط ملت ها به آن فکر کرده اند.
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جایگاه شعر سیمین 
بهبهانی در آهنگ های 

احمد ظاهر

کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده است که معلومات بایومتریک یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار رأی دهنده در ۸۵ درصد محالت رأی دهی را وارد سیستم مرکزی 
این کمیسیون کرده است. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه، ۲۲ 
میزان، در یک نشست خبری اظهار کردند که مشکل انتقال داده ها از دستگاه های 
بایومتریک به سیستم مرکزی رفع شده است و اکنون داده ها به »سرعت« وارد 
سیستم می شود. طبق معلومات این مسووالن، معلومات بایومتریک رأی دهنده گان 
در ۸۵ درصد محالت رأی دهی که شامل ۲۲ هزار و ۵۸۸ محل می شود، وارد 

سیستم شده است.
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نگرانی از افزایش ترورها در پایتخت
بیست وچهار ساعت، چهار قتل مرموز



نخست وزیر  مودی  نریندرا  پیش،  ماه  دو 
به جامو  پیوند  هندوستان یک تصمیم بزرگ در 
و کشمیر اتخاذ کرد. او ماده ۳۷۰ قانون اساسی 
هند را که به آن منطقه خودمختاری گسترده ای 
آن  امر  این  دیگر  از سوی  کرد.  بود، حذف  داده 
منطقه را به دو اتحادیه )عمدتاً تحت نظارت دولت 
فدرال( – جامو-کشمیر و لداک تقسیم کرد. این 
ریشه  آینده  در  هم  و  گذشته  در  هم  تصمیمات 
تاریخ  مقدمه  از همه، سیاست هم  دارد؛ گذشته 
است و هم پایان نامه آن. داستان از دهه ی ۱۸۴۰ 
در  وحشیانه  نقشه های  که  زمانی  می شود،  آغاز 
سراسر جهان ترسیم گردید. به گونه مثال ایاالت 
مکزیکی ها  برخالف   ۱۸۴۵ در  امریکا  متحده 
می دانستند،  مناقشه  تحت  قلمرو  یک  را  آن  که 
جمهوری تگزاس را با خاک خود پیوند داد. یک 
سکهـ  امپراطوری  فروپاشی  با  آن،  از  بعد  سال 
از  یکی  هند،  شبه قاره  شمال غربی  مرزهای  در 
قوماندانان اردوی سکهـ، گالب سنگهـ با ابر قدرت 
آن زمان یعنی انگلستان معامله کرد که در بدل 
دست  کشمیر  و  جامو  پادشاهی  به  خودش  آن، 

یافت.
این شاهی یک معمای پیچیده بود؛ دارای چندین 
اکثریت  که  کشمیر  کوهستانی،  فرعی  منطقه ی 
اهالی آن را مسلمانان تشکیل می داد، جامو دارای 
اهالی هندو که بیش تر با پنجاب ریشه داشتند و 
منطقه لداک تحت سلطه ی بوداییان، مناطقی که 
از نظر قومیت و دین با هم متفاوت بودند؛ مناطق 
به اصطالح »شمالی« هم چون گلگیت، بالتستان 
با  ولی  لداک  نزدیک  آن،  همجوار  قلمرو های  و 
قومیت های متفاوت بود که بیش تر به مجموعه ای 

از یادهای آسیای مرکزی می ماند.
از  بعد  میالدی،   ۱۹۴۷ سال  آگست  ماه  در 
پاکستان  و  هندوستان  بریتانیایی  هند  فروپاشی 
هر دو آزاد گردیدند. برای در حدود ۵۵۰ شاهی 
نیمه مستقل در آن زمان، فرصت انتخاب یک جا 
شدن با یکی از این ملت ها داده شد، که از جمله 
یکی از آن ها جامو و کشمیر بود. در اکتوبر ۱۹۴۷ 
این ایالت کثیراالقوام رسماً با هندوستان پیوست. 
فرزندان گالب سنگهـ و شاه حاکم آن زمان، ابزار 
الحاق را به امضا رساندند ولی باالی تمامی قلمرو 
خویش حاکمیت نداشتند ،  زیرا سربازان پاکستان 
بخش هایی از کشمیر، که هنوز هم در دست آنان 
حال،  عین  در  بودند.  کرده  اشغال  را  می باشد 
گلگیت-بالتستان مرز امپراطوری انگلیس در برابر 
اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونست بود. یکی 
از سربازان انگلیس، زمینه ی این تصاحب را برای 

پاکستان فراهم ساخت
میان  جنگ  الحاق،  این  از  بعد  زود  بسیار 
هندوستان و پاکستان آغاز شد. هندوستان قضیه 
را قانونی ساخت، پاکستان آن را مذهبی وانمود؛ 
زیرا جامو و کشمیر اکثریت مسلمانان را در خود 
هزار   ۲۲۲ تنش ها،  ختم  از  بعد  بود.  گنجانیده 
کیلومتر مربع شاهی اسبق از بین دو نصف گردید. 
را  امروز هندوستان ۱۰۱ هزار کیلومتر مربع آن 
۱۲۰هزار  از  بیش تر  چیزی  می نماید.  مدیریت 
کیلومتر مربع آن از سوی پاکستان و چین کنترل 
می گردد. بخشی از قلمروی که چین امروز آن را 
در اختیار دارد، در سال ۱۹۶۳ از سوی بیجینگ 

به اسالم آباد واگذار گردیده بود.
به صورت عامیانه »این دره«(  )یا  دره ی کشمیر 
در  می گردد،  مدیریت  هندوستان  سوی  از  که 
حالی  در  است.  مربع  کیلومتر  ۱۵هزار  برگیرنده 

لداک  و  جامو  نفوس  از  بیش تر  آن  که جمعیت 
می باشد – و سایر مناطق تحت اثر هندوستان – 
هفت  و  هندوستان  سرزمین  از  درصد   ۱۵ فقط 
تشکیل می دهد.  را  از شاهی های گذشته  درصد 
با آن هم این موضوع به گونه ی تقریباً انحصاری 
مورد توجه قرار گرفته است که این امر ناشی از 
متمادی  است که طی سالیان  داخلی  تنش های 
بدل به یک چالش شده است. بروز هراس افگنی 
پاکستان  داخل  در  تروریستی  حلقات  با  که   –
به  می باشد.  کاذب  اسالم گرایی  دارند-  رابطه 
به   ۲۰۱۶ سال  در  که  تنش هایی  مثال  گونه ی 
که  انترنتی  رادیکالیسم  محصول  پیوست،  وقوع 
از جانب آی اس آی حمایت می گردید، بوده است.

یک  ایالت ها،  سایر  مانند  کشمیر،  و  جامو  اگر 
مدت ها  شاید  می بود،  هندوستان  عادی  ایالت 
تقسیم  مدیریت  قابل  و  کوچک  اجزای  به  قبل 
سازمان دهی  کمیسیون  دهه ۱۹۵۰،  در  می شد. 
مجدد نقشه های ایالت ها، نقشه ی داخلی هند را 
بزرگ  از والیت های  دوباره ترسیم کرد. بسیاری 
داشت  نظر  در  با  گذشته  شاهی  ایالت های  و 
بخش های  به  دین  و  زبان  قومیت،  پارامترهای 

فرعی کوچک تر تقسیم گردیدند.
ولی در قضیه جامو و کشمیر، هندوستان هیچ نوع 
انتظار کشید.  اقدام نکرد و برای قطع نامه نهایی 
این به معنای یک جا نمودن تمامی قلمرو شاهی 
اسبق با هندوستان بوده می توانست )که نشد( و 
یا هم به رسمیت شناختن مرز فرضی میان هند و 
مناطقی از کشمیر که از سوی پاکستان مدیریت 
)که  بین المللی  سرحد  یک  من حیث  می گردد، 

همواره مورد بحث قرار داشت است(.
اقدامات پاکستان بطی بود. در اوایل سال ۱۹۴۹ 
پاکستان مناطق شمالی بخشی از کشمیر را که 
که  منطقه  این  ساخت.  جدا  بود،  کرده  اشغال 
مورد  می شود،  نامیده  گلگیت-بالتستان  حاال 
و  قومی  پاک سازی  فدرال،  مجازی  قانون  اعمال 
مذهبی و هم چنان تغییرات جمعیتی قرار گرفت. 
از آن  پاکستان   – اقتصادی چین  امروزه، دهلیز 
مسیر عبور می نماید. در سال ۲۰۱۸، پاکستان با 
صدور یک فرمان روند تعدیالت قانونی و اداری به 
رسمیت شناختن گلگیت-بالتستان من حیث یک 

والیت پاکستان را تسریع کرد.
و  کشمیر  دره  میان  خوب  چندان  نه  روابط  بناً 
یک عده  میانجی گری  اثر  در  هندوستان  دولت 
بقیه  در  و  کشمیر  در  امروز  که  نخبه گان 
برخودار  خوب  چندان  نه  اعتبار  از  هندوستان 
اند، گذاشته شده بود. روی کار آمدن ماده ۳۷۰ 
اساسی  قانون  مواد  بیش تر  که  بود  معنا  این  به 
هندوستان در آن ایالت تطبیق نگردد. به همین 
دلیل جامو-کشمیر و بقیه بخش های هندوستان 
تنها  نه  کردند؛  حرکت  متفاوت  ردیف های  در 
تحوالت  عرصه های  در  بلکه  سیاسی  لحاظ  از 
نتیجه،  در  اجتماعی.  شدن  مدرنیزه  و  اقتصادی 
و  لداک  در  نارضایتی ها  بروز  به  منجر  کار  این 
جامو گردید. آنان بدین باور بودند که حالت فعلی 
کشمیر، شکل یک بازی را حاصل نموده است و 
تجمع  باعث  کشمیر،  به  دولت  نامتناسب  توجه 

جمعیت در سایر مناطق فرعی گردیده است.
خاک  با  لداک  و  جامو-کشمیر  شدن  یک جا 
عرصه های  در  را  جدید  دهلی  هندوستان، 
به  قادر  پالیسی سازی  و  امنیت  حکومت داری، 
موضع  این  می نماید.  برجسته تر  تصامیم  اتخاذ 
رشد  به  رو  تهدیدهای  به  توجه  با  کشمیر،  در 

بازگشت  احتمالی  تأثیر  و  اسالمی  تروریسم 
طالبان در افغانستان، بسیار مهم است. لداک به 
دلیل نزدیک بودن به گیلگیت-بالتستان و آسیای 
به  است.  برخوردار  سزایی  به  اهمیت  از  مرکزی 
نقل قول از چرچیل، هند به تنهایی می جنگد، اما 

تنها برای خودش نمی جنگد.
به هر صورت این تشُکل جدید در کشمیر فقط 
محصول طرز تفکر امنیتی نیست. این یک عامل 
بلکه  نیست؛  عامل  این  تنها  اما  است،  کلیدی 
استفاده های  و  سیاست  تا  دارد  جریان  تالش 
سیاسی در این دره را بدل به یک پروسه منظم 
مخالفت ها  دلیل  به  کار  این  گذشته  در  کنند. 
است.  نگرفته  صورت  سیاسی  رهبران  سوی  از 
به  خود  دادن  جلوه  با  متذکره  سیاسی  رهبران 
دولت  و  جدایی طلبان  میان  ارتباطی  پل  عنوان 

هند، از وضعیت بهره برده اند.
اساسی  قانون  مفاد  تمامی   ۳۷۰ ماده  ابطال 
تطبیق  قابل  جامو-کشمیر  باالی  را  هندوستان 
می سازد. سهولت هایی که از سوی دولت در سایر 
نقاط کشور به اتباع و گروه های متضرر و نیازمند 
ارایه می گردد از حقوق زنان گرفته تا اقلیت های 
محروم  تاریخ  طول  در  که  اقوامی  و  مذهبی 
دسترس  قابل  جامو-کشمیر  برای  نیز  بوده اند، 
خواهد بود. به گونه ی مثال از میان برداشتن ماده 
)الف ۳۵(، اهالی این منطقه را قادر می سازد تا با 
شخص بیرون از این دره ازدواج کنند و هم چنان 
وارثان شان  به  را  خود  )میراث(  دارایی ها  بتوانند 
که  جامو-کشمیر  زنان  اکنون،  تا  سازند.  منتقل 
با فرد خارج از این دره ازدواج می نمودند ، از این 

حق بی بهره می شدند.
اکثریت  که  سرزمین ها  جدایی  دوره  پناه جویان، 
از  می دهند،  تشکل  سکهـ  پنجابی های  را  آن ها 
مناطقی که حاال شامل پاکستان می باشند، مانند 
جامو- به   ۱۹۴۷ سال  در  هند  ایالت های  سایر 

افراد  از  مجموعه  این  کردند.  مهاجرت  کشمیر 
بیش تر  به  حاال  تعدادشان  که  جامو-کشمیر  در 
از ۱۰۰ هزار می رسد، از حقوق شهروندی دایمی 
و حقوق مسکونی بی بهره بودند. اعضای آن فقط 
در انتخابات ملی حق رأی داشتند نه در انتخابات 
والیتی. آن ها حق خریداری ملکیت و دسترسی 
آن،  برخالف  اما  نداشتند.  را  عالی  تحصیالت  به 
با  شدن  ضمیمه  از  بعد  که  مسلمان  پناه جویان 
از   ۱۹۵۰ سال  در  چین  کمونیستی  حکومت 
گونه  به  بودند،  شده  مهاجر  تبت  و  شینجیانگ 

کامل با جامعه کشمیری مدغم گردیدند.
جدید  تشُکل  قالب  در  اختالفات  گونه  این  به 
می توان رسیده گی کرد. دولت هندوستان در نظر 
داد تا بودجه انکشافی و کمک های اجتماعی را از 
اجرا  )دولت-محلی(  پنچایات  نماینده گان  طریق 
این طریق اختالس های صورت  از  بتواند  تا  کند 
بررسی  را  میانجی  ساختارهای  سوی  از  گرفته 
سیاسی  رهبری  ظهور  برای  امیدواری ها  کند. 
جدید از میان نماینده گان پنچایات ها وجود دارد. 
هم  یا   – باشد  اشتباه  یک  شاید  ماموریت  این 
به تدریج زمان منجر به ایجاد مسیرهای متعدد 
سیاسی و تشکیل گروه های ذی نفع شود. تا چه 
آنان صدای جدایی طلبان  نظر  به  کار  این  اندازه 
حالت  بهترین  در  حتا  کرد.  خواهد  تضعیف  را 
این  بود.  خواهد  طوالنی  کشمکش  یک  ممکن، 
گونه واقعیت ها در هندوستان از حمایت گسترده 
ناکامی  به  همه  بقیه  اگر  حتا  است،  برخوردار 

انجامیده باشد.
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تقویم را جدی بگیرید،
 دور دوم را کی برگزار می کنید؟

کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر از تأخیر در اعالم نتایج 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سخن می گوید. این تأخیر 
و  است  سرد  هوا  حاال  همین  از  است.  نگران کننده  واقع  به 
احتمال آن هم زیاد است که انتخابات ریاست جمهوری به 
دور دوم برود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ هم به 
نامزدان پیش تاز ۲۰۱۴ حاال  از آن جایی که  دور دوم رفت. 
به دور دوم رفتن  ندارد که احتمال  اند،  دلیلی  هم پیش تاز 
کمیسیون  بگیریم.  دست کم  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مستقل انتخابات هم در تقویم اولیه ی انتخابات،  دور دوم را 
پیش بینی کرده بود؛ ولی اگر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست 
بیفتد،  تأخیر  به  و  نشود  اعالم  میزان  روز ۲۷  در  جمهوری 

تمام مراحل انتخابات به تأخیر می افتد. 
میزان   ۲۷ تاریخ  در  مثاًل  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اگر 
نتایج ابتدایی را اعالم نکند و این نتایج با تأخیر اعالم شود، 
 کمیسیون شکایات انتخاباتی هم ناگزیر است که مدت ثبت 
شکایات در مورد نتایج ابتدایی و روند بررسی آن را تمدید 
نتایج  شد،   تمدید  شکایات  بررسی  و  ثبت  روند  وقتی  کند. 
اگر کمیسیون  نمی شود.  اعالم  عقرب  ماه  در ۱۶  نهایی هم 
را  نهایی  نتایج  عقرب   ۱۶ تاریخ  به  نتواند  انتخابات  مستقل 
اعالم کند، به هیچ وجه نمی تواند در هفته ی اول ماه قوس 
دور دوم را برگزار کند. بر مبنای قانون حداکثر دو هفته پس 
از اعالم نتایج نهایی دور اول،  باید دور دوم برگزار شود. قانون 
دو  بین  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  برگزاری  برای 
نتایج  اگر  است.  نگرفته  نظر  در  زیادی  زمان  پیش تاز  نامزد 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ عقرب اعالم نشود،  
کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ وجه نمی تواند دور دوم را 

در هفته ی اول ماه قوس برگزار کند. 
شده  سرد  داریم،  هوا  قرار  میزان  ماه  در  که  حاال  همین  از 
روشن  است.  کرده  سفید  برف  را  کابل  اطراف  ارتفاعات  و 
این سرد  از  بیش تر  هوا  قوس  ماه  اول  هفته ی  در  که  است 
می شود. احتمال بارنده گی هم در ماه قوس می رود. اگر دور 
نشود،   برگزار  قوس  ماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم 
کمیسیون مستقل انتخابات نمی تواند به دلیل سردی هوا و 
بارنده گی، این انتخابات را در هفته های آخر این ماه برگزار 
انتخابات  دوم  دور  قوس  اول  هفته ی  در  نتوانیم  اگر  کند. 
ریاست جمهوری را برگزار کنیم، کمیسیون ناگزیر است که 
دور دوم را تا بهار سال آینده ی خورشیدی به تأخیر بیندازد. 
به تعویق انداختن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا بهار 
سال آینده به هیچ وجه به مصلحت نیست. تازه نتایج ابتدایی 
پیروزی  دعوای  پیش تاز  نامزدان  ولی  نیست،  معلوم  هنوز 
دارند. تصور کنید اگر برگزاری دور دوم احتمالی تا بهار سال 
آینده به تعویق بیفتد، چه محشری به پا خواهد شد. آن زمان 
این سوال خلق خواهد شد که سرپرست ریاست جمهوری از 
کجا مشروعیت گرفته است؟ بهتر است که کمیسیون مستقل 
انتخابات تا دیر نشده، بجنبد. کمیسیون مستقل انتخابات در 

کنار دقت،  زمان را هم باید مد نظر بگیرد. 
این نکته هم نباید فراموش شود که بودجه ی برگزاری دور 
انتخابات ریاست جمهوری هم سوال کالن است. گروه  دوم 
بین المللی حمایت از انتخابات که در رأس آن سفیر ایاالت 
تصویب  دوم  دور  برای  بودجه ای  هنوز  دارد،  تا  قرار  متحده 
کمک کننده  کشورهای  که  می رسد  نظر  به  است.  نکرده 
انتخابات برای دور  منتظر پالن عملیاتی کمیسیون مستقل 
دوم هستند تا آن را تمویل کنند. کمیسیون مستقل انتخابات 
باید یک  احتمالی  برای دور دوم  نهایی،  نتایج  اعالم  از  پس 
با کشورهای  پالن عملیاتی هم بسازد و در همان زمان کم 
بیاورد.  دست  به  را  الزم  پول  تا  بزند  چانه  نیز  کمک کننده 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می دهد  نشان  وضعیت  این 
باید  این کمیسیون  ندارد.  از دست دادن  برای  زیادی  زمان 
جداً متوجه تقویم باشد. نهادهای ناظر هم باید این موضوع 
نامزدان  بگذارند.  میان  در  انتخابات  با کمیسیون مستقل  را 
که  پیش تاز  نامزدان  ویژه  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اهمیت  باید  گرفته اند،  آماده گی  هم  دوم  دور  برای  احتماالً 
کنند.  یادآوری  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای  را  تقویم 
منظور ما این نیست که دقت فدای سرعت شود،  منظور این 
تقویم، مشکالت  است که در صورت تطبیق نشدن منطقی 

سیاسی بسیار جدی برای کشور خلق می شود. 

اشوک ملک، عضو برجسته بنیاد تحقیقاتی )ORF( در دهلی جدید و سکرتر مطبوعاتی پیشین رییس جمهور هندوستان



شهروندان به این باور اند تا زمانی که وزارت امور داخله به عنوان فراهم کننده نظم عامه، با 
قاطعیت جلو خرید، فروش و حمل سالح را در سطح کشور نگیرد،  جلو جرایم جنایی و ترورهای 
هدفمند مسلحانه گرفته نخواهد شد. آنان ایجاد گزمه های سیار را در نقاط مختلف بزرگ شهرها، 

یکی از گزینه هایی عنوان می کنند که به باور آنان می تواند تأمین کننده نظم شهری باشد.
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هنوز نهایی نیست و احتمال دارد در رقم فوق کاهش 
چشم گیر به میان آید.

کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم  دیگر،  جانب  از 
مستقل انتخابات، اعالم کرد که ۲۵ هزار و ۵۸۳ فورم 
نتایج آرا در مرکز ملی جمع بندی نتایج این کمیسیون 
این میان ۲۵ هزار و ۵۵۸  از  تحویل داده شده است. 
فورم آن اسکن و تصفیه شده است و ۲۵ هزار و ۵۲۲ 
فورم هم به سیستم مرکز ملی جمع بندی نتایج انتقال 
فورم های  مجموع  از  نورستانی،  گفته  به  است.  یافته 
نتایج آرا که صورت »هارد« وجود دارد ۸۷ فورم آماده 
تفتیش است و ۴۳۲ فورم دیگر برای بازشماری آماده 

شده است.
دستگاه های  داده های  انتقال  روند  تکمیل  دنبال  به 
این  تصفیه  مرحله  مرکزی،  سیستم  به  بایومتریک 
محمد  موالنا  معلومات  طبق  می شود.  آغاز  داده ها 
دارد  قانونی  مشکل  که  آرایی  مرحله،  این  در  عبداهلل، 
از آرای سالم تفکیک و حذف می شود. این آرا می تواند 
دارای یک یا چند مورد از این مشکالت باشد: شصت، 
زیر  عکس  یا  تکراری  تذکره  و  برچسب  چهره،  عکس 
آرایی که پیش  از روی عکس. هم چنان  سن و عکس 
بعد  یا  و  میزان  روز شنبه ششم  از ساعت هفت صبح 
از ساعت پنج همین روز استفاده شده است، نیز باطل 
از آرای مردم  می شود. عبداهلل گفت، این که چه شمار 
اما  نیست  روشن  هنوز  است،  مشکالت  این  دارای 
دستگاه های بایومتریک این مشکالت را ثبت کرده و در 

سیستم مرکزی قابل شناسایی و تصفیه است. 
با استفاده از دستگاه های بایومتریک تنها آرای درست و 
نادرست از هم تشخیص می شود اما برای روشن شدن این 
مسأله که هر نامزد چه تعداد رأی دارد باید از روی فورم 
نتایج آرا تشخیص شود. موالنا محمد عبداهلل می گوید که 
دو نوع فورم نتایج آرا وجود دارد: نوع اولیه این فورم ها 
در  و  تهیه  انتخابات  روز  در  که  است  فورم هایی  همان 
مرکز ملی جمع بندی آرا گردآوری شده است. نوع دیگر، 
معلومات  مقایسه  و  تطبیق  از  پس  که  است  فورم هایی 
دستگاه های بایومتریک با فورم »اولیه« به دست می آید. 

انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که  است  کرده  اعالم 
بایومتریک  معلومات 
هزار   ۷۰۰ و  میلیون  یک 
درصد   ۸۵ در  رأی دهنده 
وارد  را  رأی دهی  محالت 
سیستم مرکزی این کمیسیون 
مسووالن  است.  کرده 
کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه، ۲۲ میزان، 
مشکل  که  کردند  اظهار  خبری  نشست  یک  در 
سیستم  به  بایومتریک  دستگاه های  از  داده ها  انتقال 
مرکزی رفع شده است و اکنون داده ها به »سرعت« 
این مسووالن،  معلومات  وارد سیستم می شود. طبق 
درصد   ۸۵ در  رأی دهنده گان  بایومتریک  معلومات 
محل   ۵۸۸ و  هزار   ۲۲ شامل  که  رأی دهی  محالت 
می شود، وارد سیستم شده است. آن ها اطمینان دادند 
که کار انتقال معلومات بایومتریک رأی دهنده گان در 
محل(   ۹۸۰ و  هزار  )سه  محالت  دیگر  درصد   ۱۵
دنبال  به  شد.  خواهد  تکمیل  سه شنبه  روز  پایان  تا 
مرحله  مرکزی،  سیستم  به  داده ها  انتقال  تکمیل 
کمیسیون  شد.  خواهد  آغاز  آرا  تفکیک  و  تصفیه 
مستقل انتخابات می گوید که تالش دارد تا نتیجه ی 

ابتدایی انتخابات را مطابق تقویم اعالم کند.
به صورت مجموعی، ۲۹ هزار و ۵۸۶ محل رأی دهی 
شده  گرفته  نظر  در  میزان  ششم  انتخابات  برای 
کمیشنر  عبداهلل،  محمد  موالنا  معلومات  طبق  بود. 
کمیسیون مستقل انتخابات، از مجموع این محالت 
در سه هزار و ۱۸ محل آن انتخابات برگزار نشده و 
این محالت در روز انتخابات بسته بوده است. شمار 
کسانی که در محالت باز رأی داده اند قباًل بیش از 
اکنون  بود.  اعالم شده  نفر  هزار  و ۶۰۰  میلیون  دو 
می گویند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
از  رأی دهنده گان  معلومات  انتقال  تکمیل  با  که 
دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی این رقم 
تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، آمار رأی دهنده گان 

از  و در مرکز جمع بندی نتایج آرا ثبت می شود. پس 
در  مردم  مشارکت  واقعی  میزان  مرحله،  این  تکمیل 
سرانجام  و  معلوم  نامزد  هر  آرای  مشخص،  انتخابات 

نتیجه ابتدایی انتخابات اعالم می شود.
انتخابات ریاست جمهوری  ابتدایی  نتیجه  اعالم  زمان 
کشور ۲۷ میزان اعالم شده است. کمیسیون مستقل 
ابتدایی  نتیجه  تا  است  متعهد  که  می گوید  انتخابات 
انتخابات را در همین تاریخ اعالم کند. قرار است نتیجه 

نهایی انتخابات در شانزدهم ماه عقرب اعالم شود.
تا  می خواهد  نامزدان  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
و  کنند  پیشه  بردباری  و  صبر  انتخابات،  نتیجه  اعالم 
از اعالم پیروزی پیش از وقت دست بکشند. تا کنون 
چندین دسته انتخاباتی از جمله »دولت ساز« و »ثبات 
پیروزی  اعالم  میزان  انتخابات ششم  در  و هم گرایی« 
تهیه  با  انتخاباتی  دسته  دو  این  هواداران  کرده اند. 
را  عمومی  افکار  تا  کرده اند  تالش  آمارهایی »جعلی« 
انتقاد کمیسیون های  مورد  کار  این  بدهند، که  فریب 
سازمان های  هم چنان  است.  گرفته  قرار  انتخاباتی 
نیز  افغانستان  به  بین المللی و کشورهای کمک کننده 
رفتارهای  و  اصول  به  خواسته اند،  نامزدان  تمامی  از 
انتخاباتی پابند بمانند و از اعالم پیروزی پیش از وقت 

خودداری کنند.

دستگاه  معلومات  هرگاه  که  کرد  تصریح  عبداهلل 
همان  آرای  نتایج  فورم  با  محل  یک  بایومتریک 
محل هم خوانی داشته باشد، در آن صورت همان 
فورم »اولیه« مدار اعتبار است. اما اگر نتیجه آرا در 
دستگاه صفر باشد و برعکس در فورم نتایج دارای 
یک نتیجه باشد، در این حالت، این نوع فورم نتایج 
باطل است و برگه های رأی دهی همان محل فاقد 
یک  آرای  نتیجه  به  مربوط  عدد  اگر  است.  اعتبار 
محل در دستگاه بایومتریک کم تر از عددی باشد 
که در فورم نتایج موجود است، در آن صورت آرای 
اگر  شد.  خواهد  بازشماری  و  تفتیش  محل  همان 
چنانچه این معادله معکوس باشد، در این صورت 

هم همان فورم نتایج اولیه مدار اعتبار است.
معلومات  تطبیق  و  تصفیه  مرحله  تکمیل  از  پس 
روند  نتایج،  فورم های  و  بایومتریک  دستگاه های 
بازشماری  به  نیاز  که  محالتی  آرای  بازشماری 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  می شود.  آغاز  دارد، 
می گوید که بازشماری آرا را در حضور مشاهدین 
و  ولسوالی  مرکز،  محل،  هر  تفکیک  با  ناظرین  و 
آرایی که  این مرحله  داد. در  انجام خواهد  والیت 
مشکل قانونی دارد، باطل اعالم و یک فورم جدید 
برای ثبت نتایج آرای محالت بازشماری شده تهیه 

داده های ۸۵ درصد محالت 
رأی دهی وارد سیستم شده است

فهیم امین

و  جنایی  ترورهای  میزان 
تروریستی در بزرگ شهرهای 
اوج  دیگر  بار  یک  کشور 
بیش ترین  است.  گرفته 
قربانی این ترورها، کارمندان 
نهادهای  دولتی اند.  نهادهای 
در  که  می کنند  تأیید  امنیتی 
قتل  چهار  گذشته  ساعت   ۲۴
امور  وزارت  است.  گرفته  صورت  کابل  شهر  در  تنها 
داخله بیش تر این ترورها را موارد جنایی عنوان کرده 

است. 
لیسه  مدیر  سید ضیاالدین،  مورد،  تازه ترین  در 
از  میزان،   ۲۲ دوشنبه،  روز  بامداد  ندیم،  عبدالغفور 
خیرخانه  دوم  حصه  در  ناشناس  مسلح  افراد  سوی 
شد.  کشته  کابل  شهر  یازدهم  ناحیه  مربوطات  از 
راز محمد  جاری،  هفته  شنبه  روز  ناوقت  هم چنان 
در  نیز  میدان وردک  والیت  جغتوی  ولسوال  وزیری، 
است.  شده  کشته  کابل  شهر  سوم  ناحیه  مربوطات 
را گروه  وزیری  آقای  هرچند مسوولیت کشته شدن 

سارنوال  نصرت،  عبدالمومن  که  است  شده  گزارش 
تیراندازی  پی  در  غور،  والیت  سارنوالی  ریاست 
غور  والیت  فیروزکوه  شهر  در  ناشناس  تفنگ داران 
با  غور  والیت  در  امنیتی  مقام های  است.  شده  ترور 
تأیید این رویداد گفته اند که این رویداد حوالی ساعت 
پنج عصر روز یک شنبه در منطقه ی باری، جایی در 
است.  افتاده  اتفاق  فیروزکوه،  شهر  کیلومتری   ۳۵
نهادهای  کارمندان  باالی  حمله  وقوع  از  هم چنان 
نیز  زابل  و  ننگرهار  والیت های  در  قضایی  و  عدلی 
کنون  تا  اما  رویدادها  این  عامل  است.  شده  گزارش 

شناسایی نشده است. 
با این حال، افزایش ترورهای مسلحانه در پایتخت و 
بزرگ شهرهای دیگر، نگرانی شهروندان را برانگیخته 
از  را  عامه  نظم  تحکیم  و  امنیت  تأمین  آنان  است. 
وظایف اصلی حکومت می دانند و از نهادهای مسوول 
رویدادها،  چنین  از  جلوگیری  برای  که  می خواهند 
گیرد. شبنم شهرزاد،  روی دست  را  مؤثری  اقدامات 
و  جان  امنیت  تأمین  می گوید،  کابل  شهر  باشنده 
مال مردم وظیفه حکومت است و وزارت امور داخله 
راهکارهای  باید  شهری  نظم  فراهم کننده  عنوان  به 
مسلحانه  ترورهای  از  پیش گیری  برای  را  مؤثری 
دولت  مأمور  احمد زبیر،  هم چنان  گیرد.  دست  روی 
صورت  شهرها  در  که  ترورهایی  بیش تر  می گوید، 
می گیرد، به دلیل نارسایی سربازان امنیتی است، زیرا 
افراد  گشت و گذار  جلو  امنیتی  نیروهای  او،  گفته  به 
مسلح را در شهرها نمی گیرند و از همین رو ترورهای 
سازمان یافته در چند متری پاسگاه های امنیتی اتفاق 

می افتد. 
امور  وزارت  که  زمانی  تا  اند  باور  این  به  شهروندان 
داخله به عنوان فراهم کننده نظم عامه، با قاطعیت جلو 
خرید، فروش و حمل سالح را در سطح کشور نگیرد،  
جلو جرایم جنایی و ترورهای هدفمند مسلحانه گرفته 
نقاط  در  را  سیار  گزمه های  ایجاد  آنان  شد.  نخواهد 

مختلف بزرگ شهرها، یکی از گزینه هایی عنوان می کنند 
که به باور آنان می تواند تأمین کننده نظم شهری باشد.

با این همه، مسووالن وزارت امور داخله از آغاز برنامه ای 
ترورهای  عامالن  آن  بر اساس  که  می دهند  خبر  تازه 
نصرت  شد.  خواهند  دستگیر  و  شناسایی  هدفمند 
به  که  می گوید  داخله،  امور  وزارت  رحیمی، سخنگوی 
وزارت  این  استخبارات  و  کشف  بخش های  به  تازه گی 
عامالن  هدفمند،  گروه های  تا  است  شده  داده  هدایت 
قانون بسپارند.  ترورهای مسلح را شناسایی و به پنجه 
آمارهای وزارت امور داخله نشان می دهد که در یک ماه 
است.  گرفته  مسلحانه صورت  قتل  مورد  گذشته شش 
که  می گوید  داخله  امور  وزارت  این حال، سخنگوی  با 
در جریان یک ماه گذشته ۱۰ گروه که برای ترورهای 
شده اند.  بازداشت  می کردند،  برنامه ریزی  هدفمند 
مسووالن این وزارت اما جزییات این ده گروه را شریک 

نساختند.  
شهروندان در حالی از افزایش ترورهای مسلحانه نگرانی 
ترورهای  بیش تر  عامالن  اخیر  سال های  در  که  دارند 
می مانند.  باقی  ناشناخته  کشور  سطح  در  مسلحانه 
را  تروریستی  رویدادهای  از  برخی  مسوولیت  هرچند 
اما  می گیرند،  برعهده  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
بیش ترین  عامالن  شناسایی  به  قادر  امنیتی  نهادهای 
ملی  اداره  ربع وار  گزارش  نیستند.  جنایی  رویدادهای 
احصاییه و معلومات نشان می دهد  که در سه ماه نخست 
سال روان خورشیدی در سراسر کشور حدود ۴هزار و 
۱۴۹ رویداد جرمی  به ثبت رسیده است. بر اساس این 
گزارش، بیش ترین سطح جرایم و رویدادهای جنایی در 
در  آن  میزان  کم ترین  و  کابل  همچو  بزرگ  شهرهای 
یافته های  است.  رسیده  ثبت  به  دوردست  والیت های 
در  که  می دهد  نشان  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در والیت کابل 
حدود  ۶۹۲ رویداد و در والیت نورستان تنها ۷ رویداد 

جرمی  ثبت شده است.

طالبان برعهده گرفته است، اما عامل ترور مدیر لیسه 
عبدالفغور ندیم تا کنون شناسایی نشده است. وزارت 
امور داخله می گوید که بررسی های الزم در این باره 
آغاز شده و نتیجه آن به زودی همهگانی خواهد شد. 
آمار  نیست،  پایتخت  به  محدود  تنها  ترور  و  قتل 
نهادهای امنیتی نشان می دهد که قربانیان بیش ترین 
کارمندان  کشور  سطح  در  اخیر  مسلح  ترورهای 
نهادهای  کارمندان  اخص  به طور  و  دولتی  نهادهای 
عدلی و قضایی اند. حیات الدین صاحبی، از روحانیون 
شناخته شده کشور، دو روز پیش )شنبه، ۲۰ میزان( 
اساس  بر  شد.  کشده  بلخ  در  مسلح  افراد  سوی  از 
حوزه  ساحه  در  شده  شناخته  مالی  این  گزارش ها،  
سوی  از  شریف  مزار  شهر  جنوب  در  امنیتی  چهارم 
گلوله کشته شده  با شلیک  موترسایکل سوار  فرد  دو 
است. عامل این رویداد تا کنون شناسایی نشده است. 
ریاست  سارنوال  حق پرست،  محمد  روز  همین  در 
دوالنه  روستای  در  پروان،  والیت  استنیاف  سارنوالی 
از  گلوله  با ضرب  پروان،  والیت  مرکز  شهر چاریکار، 
سوی افراد ناشناخته کشته شده است. افزون بر این، 

نگرانی از افزایش ترورها در پایتخت

بیست وچهار ساعت، چهار 
قتل مرموز

خلیل اسیر



حکایت مالل آور دریافت پاسپورت

از شروع هفته ی قبل برای دریافت 
پاسپورت  ریاست  به  پاسپورت 
دادم.  درخواست  داخله  وزارت 
اطالع داشتم که روند دریافت 
است.  شده  ساده  پاسپورت 
به  را  فورم  بار  این  متقاضی 
صورت آن الین پر می کند، به بانک 
تحویل  را  نیاز  مورد  پول  می رود، 
تحویلی  سند  با  بعد  و  می دهد 
پول دوباره به ساختمان ریاست پاسپورت می آید تا مراحل 
اداری الزم طی شود؛ ولی مراحل اداری دریافت پاسپورت 
از  است.  مشکل زا  و  غیر ضروری  نفس گیر،   مالل آور،  بسیار 
پاسپورت  ریاست  که  شنیدم  پاسپورت  متقاضیان  دیگر 
اصالحات الزم را آورده است و از میزان فساد و رشوه خواری 
در این اداره نسبت به سال های گذشته کاسته شده است، 
اما طوالنی بودن مراحل اداری پاسپورت و مشکالت دیگر 
هنوز هم زیان کالن را متوجه دولت و شهروندان می سازد. 
یکی از مشکالت جدی این است که نه متقاضی پاسپورت 
می داند  چیزی  پاسپورت  دریافت  اداری  مراحل  مورد  در 

پس از دریافت امضای رییس، متقاضیان از جمله خودم 
با پرس و جو پیدا کردیم که باید به پشت یک سالن بسیار 
بزرگ در آخر صف بایستیم تا نوبت به بایومتریک برسد. 
مورد  در  بزرگ هم هیچ چیزی  آن سالن  دیوارهای  در 
طی مراحل اداری برای دریافت پاسپورت نوشته نیست. 
را  متقاضی  هفت صد  از  بیش  که  سالنی  در  متقاضیان 
اگر کسی  که  می یابند  اطالع  در خود جا می دهد،  تازه 
پاسپورتش را گم کند یا پاسپورتش بسوزد، مجبور است 
مرحله ی  دو  یکی  بایومتریک،  در صف  ایستادن  از  قبل 
پاسپورت  ریاست  که  آن جایی  از  کند.  طی  را  دیگر 
متقاضیان  از  بسیاری  ندارد،  دیواری  و  چاپی  رهنمود 
وقتی از موضوع اطالع می یابند، دوباره از صف بایومتریک 
که ساعت ها در آن وقت گذرانده اند،  خارج می شوند و به 
بخش تحلیل و ارزیابی می روند. کسی که پاسپورتش را 
گم کرده یا حریق شده است، باید پس از دریافت امضای 
رییس یا معاون رییس به بخش تحلیل و ارزیابی ریاست 
پاسپورت برود تا یک مرحله  از کار را در آن جا بگذراند و 

دوباره به صف بایومتریک برگردد.
شده  بایومتریک  قباًل  و  داشتند  پاسپورت  که  کسانی 
طوالنی  صف  در  ساعت ها  که  اند  ناگزیر  بودند،  بازهم 
چند  از  بعد  این،  از  پس  متقاضی  بایستند.  بایومتریک 
ساعت، به اول صف می رسد، و تازه متوجه می شود که 
هنوز هم به صف بایومتریک نرسیده است. یک مأمور بار 
دیگر اسناد او را امضا می کند و او را به صف بایومتریک 
و  شده  بایومتریک  قباًل  که  کسانی  می کند.  رهنمایی 
گذشته  پاسپورت شان  مدت  ولی  داشته اند  پاسپورت 
»کنسل«  مهر  آنان  پاسپورت  به  مأمور  است،  همین 
به صورت  دیگر  بار  متقاضان  از  این دسته  ولی  می زند؛ 
جدید  پاسپورت  متقاضی  نمی شوند.  رهنمایی  دقیق 
به  پاسپورتش مهر کنسل زد،  به  پاسپورت  وقتی مأمور 
سمت راست سالن رهنمایی می شود و دیگر نمی فهمد 
روز  بجه ی   ۱۲ ساعت  در  مرحله  این  اگر  کند.  چه  که 
برسد که همه مأموران به غذا خوردن بروند،  سرگردانی 
متقاضی دو چند می شود. پس از سرگردانی  و اضطراب 
زیاد، متقاضی در می یابد که دو مأمور دیگر باید بازهم 
به اسناد او امضا بزنند؛ یک مأمور باید آن را مهر کند و 

مأمور دیگر آن را »غیرفعال«. 
باید  متقاضی  است.  بازهم سرگردانی  پایانی  در مرحله ی 
صفحه ای از پاسپورتش را که یک مأمور به آن مهر کنسل 
زده است،  کاپی بگیرد. او باید از ریاست پاسپورت بیرون 
شود،  برود و آن صفحه را کاپی بگیرد و برگردد. متقاضی ای 
که حداقل پنج ساعت انتظار کشیده و تا این جا رسیده، 
باید از ساختمان ریاست پاسپورت خارج شود. در   بازهم 
مجموع باید اسناد متقاضی تجدید پاسپورت چهار بار امضا 
و مهر شود. متقاضی باید نزد چهار نفر برود. نفر پنجمی 

می دهد  زحمت  را  خودش  ریاست  درون  از  کسی  نه  و 
اسناد  و  عریضه  با  وقتی  کند.  رهنمایی  را  متقاضی  تا 
صحن  در  می روید،   پاسپورت  ریاست  به  پول  تحویلی 
ریاست، معاون ریاست یا رییس آن نشسته است و همه ی 
عریضه ها/درخواستی ها را امضا می کند. پس از امضای آن 
کجا  به  که  نمی دانند  متقاضیان  از  بسیاری  درخواست، 
سرشان  بس  از  هم  ریاست  سربازان  و  مأموران  بروند. 
را رهنمایی کنند. در  ندارند کسی  شلوغ است، حوصله 
دیوارهای ریاست هم به جای این که رهنمای مفصل طی 
مراحل اداری پاسپورت نوشته باشد،  شعارهای کلیشه ای 
وقتی  که  نمی دانند  متقاضایان  از  بسیاری  است.  درج 
آنان  پای درخواستی  پاسپورت  ریاست  معاون  یا  رییس 
مأموران  بروند.  سمت  و  ساختمان  کدام  کرد،  به  امضا 
ریاست با دست به سمت چپ یا راست اشاره می کنند 
و  بروند  سمت  همان  به  که  می خواهند  متقاضیان  از  و 
که  می کند  ایجاب  نمی کنند.  رهنمایی  این  از  بیش تر 
طی  رهنمای  و  ریاست  تمام  نقشه ی  ریاست  دیوار  در 
مراحل اداری پاسپورت به روشنی نوشته شود تا متقاضی 

سرگردان نشود. 

او زمان دریافت پاسپورت را به متقاضی  نهایی است و 
مشخص می کند. معموالً سه یا چهار روز بعد متقاضی 
باید پاسپورت جدیدش را از پسته خانه ی محل سکونتش 
تمام  سرگردانی  هم  پسته خانه  در  بیاورد.  دست  به 
برای شان  که  دیدم  پسته خانه  در  را  کسانی  نمی شود. 
به  میزان   ۱۷ تاریخ  به  باید  که  بودند  نوشته  برگه  در 
پسته خانه بیایند و پاسپورت شان را دریافت کنند، ولی 
تا تاریخ ۲۰ میزان برای شان پاسپورت نرسیده بود. آنان 
و  بروند  پاسپورت  ریاست  به  دیگر  بار  که  بودند  ناگزیر 
سوال کنند، ولی نمی دانستند که در آن ریاست نزد کی 
از  حضوری  صورت  به  پاسپورت  ریاست  رییس   بروند. 

صف های متقاضیان دیدن نمی کند. 
طی  مردم،   سرگردانی  رفع  برای  که  می کند  ایجاب 
مراحل اداری پاسپورت ساده شود. متقاضی باید پس از 
دریافت امضای رییس یا معاون، نزد یک نفر دیگر برود 
و  غیرفعال سازی  بایومتریک،  مراحل  تمام  نفر  همان  و 
مهر کنسل را طی کند و برای متقاضی برگه ی دریافت 
پالیسی  می تواند  پاسپورت  ریاست  بدهد.  پاسپورت 
خودش را تغییر دهد و برای همه ی متقاضی ها پاسپورت 
ازدحام  و  سرگردانی  از  امر  این  کند.  توزیع  ده ساله 
بیش تر جلوگیری می کند. کارمندان ریاست پاسپورت از 
خسته گی شاکی بودند، ولی این ریاست ایجاد شده است 
تا برای همه ی مردم افغانستان پاسپورت توزیع کند. آن 
ریاست غیر از توزیع پاسپورت، وظیفه ی دیگری ندارد. 
ساده  را  پاسپورت  مراحل  طی  اگر  پاسپورت  ریاست 
نسازد،  فساد بار دیگر اوج می گیرد. یکی از تاکسی رانانی 
انتقال  بانک  به  پاسپورت  ریاست  از  را  متقاضیان  که 
می داد، به من گفت که کمیشن کاران هنوز هم فعال اند 
و در بدل شش تا هفت هزار افغانی کاری می کنند که 
متقاضی در همان روز پاسپورت به دست بیاورد. وقتی 
یک متقاضی برای دریافت پاسپورت درخواست بدهد و 
نتواند حتا ظرف یک هفته پاسپورتش را به دست بیاورد 
به  که دست  است  ماند،  روشن  باز  مهم  از یک سفر  و 
دامان کمیشن کاران می شود. در تمام کشورهای جهان 
سازمان های دولتی تدابیری را روی دست می گیرند که 
از فساد جلوگیری کند. برای جلوگیری از فساد باید طی 
برای  اما  شود؛  ساده  است  ممکن  که  جایی  تا  مراحل 
ساده سازی روند توزیع پاسپورت اقداماتی صورت گرفته 
که به هیچ وجه کافی نیست و باید به صورت جدی این 
روند ساده شود. باید اسناد متقاضی بیش از یک امضا و 
مهر نخورد. تمام مراحل اداری باید به یک مهر و امضا 
خالص شود و به مرحله ی توزیع برسد. ریاست پاسپورت 
یا  خودش  وب سایت  در  ویدیو  دو  یا  یک  آپلود  با  باید 
گذاشتن اسکرین در صحن ریاست، تمام مراحل اداری 

توزیع پاسپورت را به متقاضی نشان دهد.

بایومتریک  اند که ساعت ها در صف طوالنی  ناگزیر  بایومتریک شده بودند،  بازهم  کسانی که پاسپورت داشتند و قباًل 
هم  هنوز  که  می شود  متوجه  تازه  و  می رسد،  صف  اول  به  ساعت،  چند  از  بعد  این،  از  پس  متقاضی  بایستند. 
رهنمایی  بایومتریک  به صف  را  او  و  می کند  امضا  را  او  اسناد  دیگر  بار  مأمور  یک  است.  نرسیده  بایومتریک  به صف 
مأمور  است،  همین  گذشته  پاسپورت شان  مدت  ولی  داشته اند  پاسپورت  و  شده  بایومتریک  قباًل  که  کسانی  می کند. 
نمی شوند.  رهنمایی  دقیق  صورت  به  دیگر  بار  متقاضان  از  دسته  این  ولی  می زند؛  »کنسل«  مهر  آنان  پاسپورت  به 
رهنمایی  سالن  راست  سمت  به  زد،  کنسل  مهر  پاسپورتش  به  پاسپورت  مأمور  وقتی  جدید  پاسپورت  متقاضی 
غذا  به  مأموران  همه  که  برسد  روز  بجه ی   ۱۲ ساعت  در  مرحله  این  اگر  کند.  چه  که  نمی فهمد  دیگر  و  می شود 
که  می یابد  در  متقاضی  زیاد،  اضطراب  و  سرگردانی   از  پس  می شود.  چند  دو  متقاضی  بروند،  سرگردانی  خوردن 
»غیرفعال«.  را  آن  دیگر  مأمور  و  کند  مهر  را  آن  باید  مأمور  یک  بزنند؛  امضا  او  اسناد  به  بازهم  باید  دیگر  مأمور  دو 
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غیر از ماحول خود بیندیشند.
است،  گرفته  شکل  خاص  جهانی  کودکان،  برای  امروز 
تربیه  و  تعلیم  شرایط  و  امکانات  شامل  که  جهانی 
خوب و حتا عالی و شامل توجه به سالمتی و تغذیه و 
بهداشت آن ها است. هر چند کودکان کشورهای مختلف 
برخوردار  برابر  اندازه  به  این جهان خاص  نعمت های  از 
به آن  با آن هم در سخت ترین شرایط ملت ها  نیستند، 

فکر کرده اند.
امروز فقط با نوشتن »ادبیات کودک« به زبان انگلیسی 
موتورهای  در  کلیک  یک  با  دیگر،  رایج  زبان  هر  یا  و 
جست وجوی انترنت می توان به صدها هزار قصه و مطلب 
کشورهای  در  که  است  این  گواه  خود،  این  که  رسید 

زیادی به ادبیات کودک به خوبی پرداخته شده است.
دنیای کودک در سی سال جنگ افغانستان آسیب های 
فراوانی دیده و در افغانستان وضعیت ادبیات کودک حتا 
دیگر  پهلوی  در  حاال  و  کرده  عبور  هم  بحران  مرز  از 

کمبودی ها و سختی ها به فقر مبدل شده است.
امروز در افغانستان حتا قصه بزک چینی را شاید کم تر 
کسی به یاد داشته باشد. آن پدری که قصه بزک چینی 
را در سینه داشت، نیست و آن فرزندی که بارها با آن 
فقط  آن قصه  از  است  بود، ممکن  رفته  به خواب  قصه 
گرگ آن را به یاد داشته باشد و آن نظامی که به ادبیات 

معلومات  »مرکز  پیش  چندی 
کابل«  دانشگاه  در  افغانستان 
از  و  فرستاد  ایمیلی  من  به 
داوری  تا  کرد  خواهش  من 
»داستان  ادبی  جشنواره 
کودک و نوجوان« را قبول کنم. 
که  زیادی  مشغله های  با  راستش 
داشتم، بر سر دوراهی مانده بودم؛ 
این  دیری  نکنم.  یا  کنم  قبول 
به  باألخره  و  کردم  سنگین  و  سبک  خود  با  را  پیشنهاد 
نوجوانان  و  پذیرفت، کودکان  باید  نتیجه رسیدم که  این 
باالی من و همه ی نویسنده ها حق دارند و دین ما است 
که به آن ها در شرایطی که فقر ادبیات کودک و نوجوان 
حکومت ها  نامهری  و  بد امنی  و  جنگ  و  می کند  بی داد 
اصل  این  روی  کنیم.  توجه  است،  افگنده  سایه  آن ها  بر 
پیشنهاد را پذیرفتم و دیری نگذشت که فایلی را با حدود 
این داستان ها  شصت و سه داستان دریافت کردم. خوانش 
حتا  داستان ها  بسیاری  بود.  سخت  و  زمان گیر  کاری 
آن ها  از  خیلی  و  نداشتند  درست  انشای  و  حروف چینی 
و  زیبا  داستان های  تعدادی  اما  نبودند؛  هم  داستان  حتا 
جذابی بودند که درون مایه و ریخت عالی و خوبی داشتند. 
در این داستان ها اصول داستان نویسی، ادبیت، مخاطب و 
رده ی سنی، تکنیک، فضا، تصویرسازی و شخصیت پردازی 
الهام دهنده بود .  در نظر گرفته شده بود که نویدبخش و 
و  کودک  ادبیات  آینده  به  مرا  داستان ها  از  دسته  این 
اگر کانون هایی  امیدوار ساخت و حس کردم که  نوجوان 
مانند »مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل« به فکر 
جشنواره های ادبی از این دست شوند، استعدادهای زیادی 
که مجال مطرح شدن و بارور شدن ندارند کشف می شوند 
و  بگذارند  داده می شود که قدم پیش  به آن ها فرصت  و 
برای غنامندی ادبیات کودک و نوجوان بنویسند تا آن ها از 
طریق داستان ها جهان و دنیایی  را که در آن زاده شده اند 

بهتر و بیش تر بشناسند.
من درست چهار سال قبل نوشته  ای را تحت عنوان »فقر 
ادبیات کودک در افغانستان« در سایت بی بی سی به نشر 
رساندم. در آن  زمان نوشته بودم که قصه ها ذهن و تخیل 
کودکان را رشد می دهند و آن ها را وا می دارند تا به جهانی 

کتاب  در  را  چینی  بزک  قصه  و  بود  کرده  فکر  کودک 
درسی به صورت مصور به  چاپ رسانده بود، حاال بساطی 
با  رفتند  و  آمدند  که  هم  زیادی  حکومت های  و  ندارد 
مشکالت بزرگ دیگری داشتند و حتا مجالی نیافتند که 

به ادبیات کودک بیندیشند.
کودکان کتاب های قصه را دوست دارند و این تصادفی 
نیست. انسان فطرتاً قصه دوست است و قصه و داستان 
چیزی  قصه ها  از  تنها  نه  کودکان  است.  معرفت  جهان 
می آموزند، بلکه قصه ذهن شان را هم پرورش می دهد و 
به آن ها کمک می کند تا خوب و بد را بشناسند. آن ها از 
قصه می فهمند که گرگ درنده است و میش معصوم، و 
بعد از قصه ها است که می دانند نیکوکاری، نیک سرشتی 

و خوبی پاداش دارد و باید ره آن گیرند.
را  دنیا  انترنت  که  روزگاری  در  می کنند  فکر  بسیاری   
متحول کرده و تلویزیون، موبایل، آی پد، پلی استیشن و 
انواع بازی های الکترونیک سرگرمی کودکان و نوجوانان 
خواندن  برای  مجالی  دیگر  بزرگ ساالن شده اند،  حتا  و 
و یا شنیدن قصه ها نیست، که این باوری اشتباه است. 
درست در همین اوضاع و احوال است که قصه ها اهمیت 
معنای  به  آن ها  به  توجه  و  می کنند  پیدا  بیش تری 
بازدارنگی کودکان و نوجوانان از مشغولیت های مخرب، 

بیهوده و وقت هدر دادن است.

در گذشته های نه چندان دور کودکان با جهان بیرونی 
آن ها  می شدند.  آشنا  قصه ها  همین  طریق  از  بیش تر 
بیش تر در شب های زمستان دورهم جمع می شدند و 
عالوه بر آن که از حال و احوال یک دیگر آگاه می شدند 
و خبرهایی از ده و شهر و دوست و آشنای خود تعریف 
که  قصه هایی  می دادند؛  گوش  قصه ها  به  می کردند، 
آن ها را به رؤیا می برد و ذهن و تخیل شان را پرورش 

می داد.
    در عصری که هر روز با پدیده جدیدی از تکنولوژی و 
تغییرهای بنیادی مواجه هستیم، طبیعی است که طرز 
زنده گی و روش ها و حتا آداب ما تغییر می کند. در چند 
فرهنگ  زبان،  هزارها  هم  شاید  و  گذشته، صدها  قرن  
به  رو  نسل هایی  و حتا  رفته اند  بین  از  بشری  و رسوم 
انقراض گذاشته، محو و یا یکی به دیگری آمیخته اند، 
اما چیزی که باقی مانده است، ادبیات و هنر آن ها است 
که با تولید و چاپ به  جا مانده است و ما از طریق آن ها 
فرهنگ،  زنده گی،  سطح  چگونه گی  گذشته،  از  درکی 

تاریخ، طرز اداب و کردار  آن ها داریم.
من روی داستان هایی که برنده شده اند بحث نمی کنم، 
به هر  مربوط  فورم های  در  را  امتیاز خود  و  نظر  چون 
مورد  در  دارم  دوست  خیلی  اما  کرده ام؛  درج  داستان 
داستانی تحت عنوان »گور دست جمعی غوالرها« که به 
دالیلی که در فورم شرح داده ام نتوانسته است در زمره 
پنج بهترین باشد و در ده بهترین جا خوش کرده است، 

سخن کوتاهی داشته باشم.
راستش قلم و شیوه ی نوشتار این نویسنده مرا شگفتی زده 
کرد. من در او استعداد فوق العاده ای دیدم. او متفاوت، 
توجه  با کمی  او  و رشک برانگیز می نویسد.  زیبا  ساده، 
مطرح  داستان نویس های  از  یکی  می تواند  کار  پشت   و 
زبان فارسی شود. او فقط نیاز دارد تا با مد نظر گرفتن 
کلی گویی  از  و  بنویسد  منسجم  مخاطب،  و  رده  سنی 
بپرهیزد و با تمرکز باالی موضوعی که بن مایه داستان 
و  جوانب  می دهد،  تشکیل  را  اصلی(  توطیه ی  )طرح 

حوادث فرعی بیافریند و شهکار خلق کند.
نابی  آثار  که  برنده،  عزیزان  همه ی  به  تبریکی  ضمن 
دست جمعی  »گور  داستان  نویسنده  به  آفریدند 
خاص  تبریکی  نمی دانم،  هنوز  را  نامش  که  غوالرها« 
عرض می کنم. او سبک و ذهن سیال منحصر به فردی 

دارد که کم تر می توان سراغ داشت.
ادبی  جشنواره  دست اندرکاران  از  می خواهم  پایان  در 
برگزاری  راستای  در  که  نوجوان«  و  کودک  »داستان 
این جشنواره و کشف استعداهای بدیع و پویا زحمت 

فراوانی کشیده اند، نیز سپاس گزاری کنم.

کشف استعدادهای بدیع

فردوس کاوش

سیامک هروی
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آرای  آمار  انتخابات  مستقل  کمیسیون   
ثبت شده در سرور مرکزی را که از طریق 
است،  شده  پروسس  بایومتریک  دستگاه 

اعالم کرد.
رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل 
میزان،  بیست ودوم  دوشنبه،  روز  انتخابات 
از  تاکنون  که  گفت  نشست خبری  یک  در 
 ۷۳۷ میلیون  یک  محل،   ۵۸۸ و  هزار   ۲۲
سرور  به  شده  بایومتریک  رأی   ۷۸ و  هزار 
آرای  هم چنان  است.  شده  منتقل  مرکزی 
مانده  باقی  دیگر  محل  هزار  سه  از  بیش 
اعالم  آمار  است.  پروسس  حال  در  و  است 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  شده 

نهایی نیست و قابل تغییر است.
آمار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیش تر 
تخمینی اشتراک کننده گان انتخابات ششم 
میزان را نزدیک به ۲.۷ میلیون اعالم کرده 

بود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعالم  طبق 
شمار رأی دهنده گان در ۸۵ درصد محالت 
رأی دهی در ۳۴ والیت کشور به شرح زیر 

آمده است: 
در مجموع از ۲۲ هزار ۵۸۸ محل رأی دهی 
 ۷۸ هزار   ۷۳۷ میلیون  یک  مجموع  در 
پروسس شده است. بیش تر از ۳ هزار و ۹۰۰ 
محل رأی دهی باقی مانده و تحت پروسس 

است.
این در حالی است که ۲۹ هزار و ۵۸۶ محل 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  رأی دهی 
هزار   ۲۶ در  میان  این  از  است.  شده  ثبت 
و۵۶۸ محل رأی دهی انتخابات برگزار شده 

انتخابات در ۳  دور  این  در  است. هم چنان 
هزار ۱۸ محل دیگر به دلیل مسدود بودن، 

انتخابات برگزار نشده است. 
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
انتخابات  دور  این  در  شد.  برگزار  امسال 
نزدیک به ۲ میلیون و۷۰۰ هزار تن شرکت 
ابتدایی  نتیجه  که  است  قرار  بودند.  کرده 
انتخابات در ۲۷ میزان و نتیجه ی نهایی آن 

در شانزدهم عقرب اعالم شود.

شمار رأی دهنده گان هر والیت در ۸۵ درصد 
محل های رأی دهی مشخص شد

۸صبح، کابل:

کرد،  تصریح  وی  است.  نداده  پاسخ  آنان  خواسته های  به 
ارسال  و  بایومتریک  دستگاه های  حافظه  کارت  کشیدن 
مصونیت  و  انتخابات  شفافیت  کامپیوترها،  طریق  از  آن 
معلومات رای دهنده گان را زیر سوال می بَرد. هم زمان با این، 
وی می گوید که کمیسیون به شماری از نامزدان انتخابات 
خواسته های  به  هنوز  و  کرده  توجه  جمهوری  ریاست 
نثار،  نثاراحمد  که  موضوعی  است؛  نکرده  ارایه  پاسخ  آنان 

سخنگوی شهاب حکیمی نیز آن را تایید می کند.
شورای تشریک مساعی نامزدان در نامه عنوانی کمیسیون 
وضاحت  ابهام ها  خصوص  در  آنان  از  انتخابات،  مستقل 
خواسته است. این شورا در ادامه تصریح کرده که بدون ارایه 
پاسخ به پرسش های آنان، تصمیم گیری در خصوص نتایج 
انتخابات از جانب کمیسیون »پی آمد منفی« خواهد داشت. 
نامزدان ریاست جمهوری، از جمله رحمت اهلل نبیل، فرامرز 
تمنا، لطیف پدرام، حکیم تورسن، احمدولی مسعود و شهاب 
حکیمی عضویت این شورا را دارند. پیش از این، نهادهای 
ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بودند 
را  کامپیوتر  طریق  از  معلومات  انتقال  روند  شفافیت  که 

تضمین کند.
 هم زمان با ابراز نارضایتی شورای تشریک مساعی نامزدان 
بایومتریک  دستگاه های  معلومات  انتقال  در شیوه  تغییر  از 
سرعت  از  انتخاباتی  تیم های  از  شماری  مرکزی،  سرور  به 
تن  یک  فیصل،  جاوید  راضی اند.  معلومات  انتقال  روند  در 
از سخنگویان تیم دولت ساز در گفت وگو با روزنامه ۸صبح 
از  انتقال معلومات،  از روند  نظارت  بر  آنان عالوه  افزود که 
سرعت و شفافیت در انتقال معلومات راضی اند. وی تصریح 
انتقال معلومات از طریق کامپیوترها  که مشکالت در روند 
مستقل  کمیسیون  تصمیم  منتظر  آنان  و  نیست  موجود 

انتخابات اند.
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری  به  هم گرایی«  و  »ثبات  تیم 
وای فای  سیستم  از  معلومات  انتقال  راه کار  تغییر  در  که 
انتقال  سریع  روند  از  داشته،   ارزنده ای  نقش  کامپیوتر  به 
معلومات به سرور مرکزی رضایت دارد. نوررحمان اخالقی، 
انتقال  کار  جریان  از  آنان  ناظران  که  افزود  تیم  این  عضو 
نظارت  مرکزی  سرور  به  کامپیوترها  طریق  از  معلومات 

می کنند و آنان هنوز با موردی از اعتراض مواجه نشده اند.
عالوه بر تیم های دولت ساز و ثبات و هم گرایی، تیم »امنیت 
با  که  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی«  عدالت  و 
این  کار  جریان  از  کرده  ،  موافقت  مواد  انتقال  روند  تسریع 
تیم  این  روند نظارت می کند. فضل غنی حقمل، سخنگوی 
از جریان کار در کمیسیون  با روزنامه ۸صبح  در گفت وگو 
آنان  که  افزود  اما  کرد،  خوش بینی  ابراز  انتخابات  مستقل 
بودند؛   به سرور مرکزی  انتقال  از  آرا پیش  خواهان تصفیه 

موضوعی که اتفاق نیفتاد.
این  که  است  گفته  پیش تر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سرور  به  بایومتریک  دستگاه های  معلومات  انتقال  راه کار 

معلومات  انتقال  روند 
به  بایومتریک  دستگاه های 
یافته  تسریع  مرکزی  سرور 
کمیسیون  آن که  با  است. 
جریان  در  انتخابات  مستقل 
وقت  دو  در  کار  روز  چندین 
هزار  چهار  معلومات  تنها  کاری، 
مرکزی  سرور  به  را  دستگاه 
فرستادند. اکنون اما با آغاز روند انتقال معلومات از طریق 
کامپیوتر، از اواخر روز یک شنبه تا میانه های روز دوشنبه، 
معلومات چهار هزار و ۳۶۰ دستگاه بایومتریک به سرور 
»دولت ساز«،  تیم های  حالیکه  در  است.  یافته  مرکزی 
از  اسالمی«  عدالت  و  »امنیت  و  هم گرایی«  و  »ثبات 
ریاست  نامزدان  شورای  راضی اند،  روند  این  در  تسریع 
با شک وتردید  روند  این  جمهوری در خصوص شفافیت 

می نگرد.
روند  یک شنبه،  روز  اواخر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
استفاده  با  را  بایومتریک  دستگاه های  معلومات  انتقال 
کمیسیون،  این  کار  اساس  بر  کرد.  آغاز  کامپیوترها  از 
دستگاه های  حافظه  کارت  معلومات  فنی  کارمندان 
یک  از  کم تر  زمان  در  و  کامپیوتر  طریق  را  بایومتریک 
این  از  پیش  می کنند.  ارسال  مرکزی  سرور  به  دقیقه 
معلومات  می خواست  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سرور  به  وای فای  طریق  از  بایومتریک  دستگاه های 
مرکزی انتقال یابد، اما این روند به دلیل ُکندی در انتقال 

معلومات رای دهنده گان به بن بست خورد.
معلومات  بود  قرار  کمیسیون،  این  طرح  اساس  بر   
شبکه  کارت  سیم  هزار   ۴۰ از  استفاده  با  دستگاه ها 
برنده  داوطلبی  در  گفته می شود  که  اتصاالت  مخابراتی 
شده بود، به سرور مرکزی ارسال یابد. گفته می شود که 
سیم کارت های این شرکت مخابراتی به شکل رایگان در 
اما پول  انتخابات قرار گرفته،  اختیار کمیسیون مستقل 

انترنت این شبکه پرداخته خواهد شد.
اکنون که روند انتقال معلومات رای دهنده گان به سرور 
مساعی  تشریک  شورای  است،  شده  سریع  مرکزی 
نامزدان می گوید، با وجود تحلیل و تصریح نظرهای شان، 
توجه  آنان  خواسته های  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون  میان  که  نشستی  در  شورا  این  است.  نکرده 
احزاب  و  نامزدان  درمالوگ،  کمپنی  انتخابات،  مستقل 
سیاسی برای تسریع روند انتقال معلومات به سرور برگزار 
شد، به انتقال معلومات از طریق کامپیوترها انتقاد کردند 
و گفتند که این روند می تواند سالمت آرای استفاده شده 

را آسیب بزند.
به  عدالت«  و  »امنیت  تیم  سخنگوی  کیانی،  عارف 
در  میزان   ۲۲ دوشنبه،  روز  نبیل  رحمت اهلل  رهبری 
گفت وگو با روزنامه افزود که کمیسیون مستقل انتخابات 

از  نماینده گی  به  ناظر   ۱۰ حدود  در  که  می شود  گفته   
می کنند.  نظارت  روند  این  از  جمهوری  ریاست  نامزدان 
راه کار  در  تغییر  از  پس  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی، 
میانه های  تا  را  والیت  نُه  از  بیش  معلومات  توانسته اند 
کمیسیون  این  در  مسووالن  کنند.  تکمیل  گذشته  روز 
انتقال  روند  اخیر،  روزهای  در  است  قرار  که  می گویند 

معلومات رای دهنده گان به سرور مرکزی تکمیل شود.
نیم  و  دو  از  بیش  حضور  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
قرار  شد.  برگزار  میزان  ششم  در  رأی دهنده  میلیون 
است کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را در ۲۷ 
میزان اعالم کند. با این حال اما شماری از نهادهای ناظر 
تصفیه  دلیل  به  ابتدایی  نتایج  اعالن  تاریخ  که  معتقدند 

کامل آرای بایومتریک شده، به تعویق خواهد افتاد.

و  احزاب سیاسی  و  نامزدان  با  توافق  از  پس  مرکزی 
تغییر  دست خوش  درمالوگ  کمپنی  با  هم آهنگی  در 
بدیل کمیسیون مستقل  راه کار  اساس  بر  شده است. 
انتخابات برای انتقال معلومات به سرور مرکزی،  قرار 
در  کامپیوتر  پایه   ۲۰ طریق  از  معلومات  این  است 
حضور ناظران به سرور مرکزی انتقال یابد. با این حال 
اعضای  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  اما 
دوشنبه،  روز  هم گرایی  و  ثبات  و  دولت ساز  تیم های 
۲۲ میزان با حضور مشاهدان نهادهای ناظر و رسانه ها 
دلیل  به  کامپیوتری  معلومات  ارسال  مرکز  درون  در 
اما  حال  این  با  کردند.  مخالفت  ناظران،  زیاد  تراکم 
پس از پادرمیانی اعضای دبیرخانه کمیسیون مستقل 
انتخابات، مشاهدان توانستند از جریان این روند دیدن 

کنند.

حاشیه های تسریع کار انتقال 
معلومات رأی دهنده گان

حسیب بهش

مستقل  کمیسیون  پیش تر 
تخمینی  آمار   انتخابات 
انتخابات  اشتراک کننده گان 
ششم میزان را نزدیک به 2.۷ 

میلیون اعالم کرده بود.
مستقل  کمیسیون  اعالم  طبق 
رأی دهنده گان  شمار  انتخابات 
در 85 درصد محالت رأی دهی 
شرح  به  کشور  والیت   3۴ در 

زیر آمده است: 
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نوشتن  به  تصمیم  زمانی  که 
این مقاله گرفتم، ابتدا با سعید 
چون  شدم.  تماس  به  حقیقی 
یادم آمده بود که سعید حقیقی، 
کشور  پیش کسوت  روزنامه نگار 
سیمین  با  تهران  به  سفری  در 
از  بود.  کرده  دیدار  بهبهانی 
که  چیزی  تنها  حقیقی  سعید 
پرسیدم این بود:  »با وصف همه محبتی که احمد ظاهر 
به شعر سیمین داشت، آیا خانم بهبهانی نیز احمد ظاهر 

را می شناخت؟«
سعید حقیقی گفت: »)بهبهانی( نام احمد ظاهر را شنیده 
بود ولی نمی دانست که احمد ظاهر با کدام شعرهایش 
آهنگ ساخته است. به من گفت چند شعری را که احمد 
ظاهر خوانده است را نام بگیر و من یکی دو شعر را نام 
گرفتم، سپس از من خواست یکی از آهنگ ها را با آواز 
بخوانم من هم آهنگ »چون درخت فروردین، پر شکوفه 
شد جانم« را شکسته و ریخته و با زبان الکن، آن گونه که 

احمد ظاهر خوانده بود برایش زمزمه کردم.
اغراق نیست که اگر بگوییم احمد ظاهر یکی از مهم ترین 
افغانستان  از  پارسی زبان خارج  دالیل شناخت شاعران 
در این کشور است. زمانی که من در سنین نوجوانی، 
را حفظ  می کردم،  از شعر شاعران  بیت هایی  نخستین 
به  بدل  احمد ظاهر  توسط  بودند که  شعرهایی  عمدتاً 
آهنگ و سپس خوانده شده بود. نخستین شاعرانی که 
پس از حافظ و سعدی شناختم، فروغ بسطامی، فرخی 
یزدی، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، رهی معیری، 
هوشنگ ابتهاج، و فروغ فرخزاد بودند که نام های شان را 
در کتاب »تنها صداست که می ماند...« دیده بودم. در 
این کتاب، بخش زیادی از اشعاری که توسط احمد ظاهر 
با وصف  خوانده شده، گردآوری شده بود. احمد ظاهر 
از شعر شاعران جوان  از شعر شاعران متقّدم،  استفاده 
آن زمان هم به وفور بهره جسته است. آهنگ معروف 
»ای قوم به حج رفته کجایید...« از موالنا، آهنگ معروف 
»بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران« اثر سعدی شیرازی 
و یا هم آهنگ شناخته شده ی »به عزم تو به سحر گفتم 
که  می دهد،  نشان  شیرازی  حافظ  از  کنم«  استخاره 
انتخاب شعر برای آهنگ ها توسط احمد ظاهر منحصر به 
یک نسل و یک زمان خاص نبوده است. اما رجوع او به 
سمت شعرهای نسل جوان دهه های چهل و پنجاه نیز 

بی پیشینه بوده است.
در موسیقی افغانستان به ویژه دهه های چهل و پنجاه 
آثار زیادی از رجوع کمپوزیتورها به شعر و ادبیات پارسی 
را می توان جست وجو کرد. از استاد رحیم بخش و استاد 
سرآهنگ شروع تا احمد ظاهر و ظاهر هویدا که برای 
را ورق  انتخاب شعر در آهنگ های  شان دیوان شاعران 
که  ایران  زمان  آن  موسیقی  برعکس  دقیقاً  می زدند، 
عمدتاً با زبان عامیانه، محتوای عاشقانه و هر از گاهی با 
محتوای جنسی نشر می شد که بعدها و با سقوط نظام 
شاهنشاهی در آن کشور به موسیقی »مبتذل« شهرت 

ظاهر زیباترین غزل ها را بر می گزید و موزون ترین اشعار 
را انتخاب می کرد. مشخص است که او در انتخاب شعر 
بهترین  و  است  بوده  بسیار حساس  آهنگ هایش  برای 
شعرها را برگزیده است.  انتخاب شعر، تصنیف، کمپوز 
اصلی ترین  از  یکی  ظاهر  احمد  آهنگ های  موسیقی  و 
ویژه گی هایی است که صدای او را از چهار دهه به این سو 

هنوز هم تازه و امروزی نگه داشته است.
نشان  اشعارش  برای  ظاهر  احمد  توسط  شعر  انتخاب 
فراخ بینی و فهم  ادبی،  او مطالعه گسترده  می دهد که 
به محتویات  ادبی داشته و در دهه هایی که دسترسی 
ادبی، مانند امروز ساده و آسان نبوده، کتاب به کتاب و 
صفحه به صفحه به جست وجوی، قوی ترین، فصیح ترین 

و شیواترین شعرها می پرداخته است.
با  که  بود  غزل سرایی  بهبهانی  میان  سیمین  این  در 
ابداع اوزان تازه و نوآوری در غزل، به رساترین صدای 
شعر معاصر فارسی بدل گردید و شعر سیمین در واقع 
سرشار از قدرت تخیل بی نظیر است. هر چند سیمین 
بهبهانی در ایران به عنوان یک شاعر مبارز و متعلق به 
جریان روشنفکری، شهرت بسزایی در میان سیاسیون و 

یافت و شنیدنش نیز ممنوع گردید.

حساسیت احمد ظاهر در انتخاب شعر
»ز چه جوهر آفریدی، دل داغدار ما را؟ - که هزار الله 
پوشد، پس از این مزار ما را« شاید یکی از نخستین ابیات 
یک شعر بود که با آن آشنا شده بودم. در آن زمان به 
خوبی می دانستم که این شعر از سیمین بهبهانی است، 
آن شعر از فروغ فرخزاد و شعر دیگر از فریدون مشیری 
است. اما بعدها فهمیدم که احمد ظاهر انتخاب اشعارش 
این  شاید  و  بود  نکرده  خاص  جغرافیای  به  محدود  را 
یکی از اصلی ترین دالیلی است که محبوبیت احمد ظاهر 

محدود به جغرافیایی به نام افغانستان نمانده است.
سیمین  شعر  به  ظاهر  احمد  عالقه  میان،  این  در 
پرآوازه ترین  از  بهبهانی  سیمین  است.  مشهود  بهبانی 
بانوشاعران ایران بود که به تاریخ ٢٨ اسد ١٣٩٣ در ٨٧ 
ساله گی درگذشت. شاعری که برنده ترین، صریح ترین و 

امیدبخش ترین آثار را از خود بر جا گذاشت.
در آهنگ های احمد ظاهر شعر ضعیف و کم رمق را کم تر 
می توان یافت و حتا به عبارتی نمی توان پیدا کرد، احمد 

فرهنگی های ایرانی دارد اما بهبهانی را احمد ظاهر در 
افغانستان به شاعری شناخته شده تر بدل کرده است. 
شناخته شده  نسل ها  همه  میان  در  ایران  در  بهبهانی 
به  افغانستان بی شمارند کسانی که  را در  او  اما  نیست 
یُمن استفاده از اشعارش در شعر احمد ظاهر می شناسند.

البته در این میان، مردم زیادی در افغانستان زنده گی 
را  بهبهانی  سیمین  شعرهای  از  برخی  که  می کنند 
و  کیست  شاعرش  که  نمی دانند  اما  دارند،  حافظه  در 
توسط چه کسی سروده شده است. به وضوح و با قدرت 
تا ١٧  باالی ١۵  ادعا کنم که کمتر شهروند  می توانم 
»چون  شعر  که  کرد  پیدا  می توان  را  افغانستان  سال 
درخت فروردین - پرشکوفه شد جانم« را حفظ نداشته 

باشد.

چون درخت فروردین، پر شکوفه شد جانم
دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم؟
ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر
ورنه این چنین پرگل تا سحر نمی مانم

این آهنگ احمد ظاهر، یکی از محبوب ترین آهنگ ها 
است و شعر آن از سیمین بهبهانی است. اتفاقا برخی از 
بهترین و محبوب ترین آهنگ های احمد ظاهر، با اشعار 
سیمین بهبهانی کمپوز شده است. مانند آهنگ »وای 
من بیهوده ام، بیهوده ام درکارها« و یا آهنگ »آسمان 
خالیست خالی، روشنانش را کی بُرد؟« و یا هم آهنگ 
»گفتی که می بوسم تو را، گفتم تمنا می کنم« - همه 
این ها از محبوب ترین آهنگ های احمد ظاهر و اشعارش 

از سیمین بهبهانی است.
اگر بخواهیم، فهرست بلندباالتری از شعرهایی سیمین 
را  است  شده  کمپوز  ظاهر  احمد  توسط  که  بهبهانی 
جوهر  چه  »ز  چون  آهنگ های  به  می توان  بنویسیم 
آفریدی دل داغ دار ما را«، »ستاره دیده فرو بست و آرمید 
بیا«، »خواهم چو راز پنهان از من اثر نباشد« و »گفتم که 

می خواهم تو را، باور مکن باور مکن« اشاره کرد.
و  فرخزاد  فروغ  بهبهانی،  سیمین  جز  به  روی،  هر  به 
شاعران پرآوازه دیگر، شعرهایی را در آهنگ های احمد 
ظاهر می توان یافت که شاعرانش، خیلی شناخته شده 
نیستند و یا به مرور زمان - شاعران این شعرها از اذهان 
پاک شده اند، غفران بدخشانی در مقاله ای که در سال 
١٣٩٨ منتشر ساخته به این عقیده است که    شاعران 
فراوانی اند که آن ها را از طریق آهنگ های احمد ظاهر 
می شناسیم. به گفته او، بیش تر این شاعران که ایرانی و 
تاجیک بوده اند، به کابل رفت وآمد داشته اند و با احمد 
ظاهر و نی نواز و استاد سرآهنگ شب نشینی می کرده اند.

احمد ظاهر از شاعران کالسیک گرفته تا شاعران معاصر؛ 
از رودکی تا مولوی و حافظ و سعدی و خاقانی و صائب 
و امیر خسرو و فرخی یزدی و شهریار و عماد خراسانی و 
نادرپور و استاد خلیلی و معینی کرمانشاهی و... شاید از 
بیش تر از صد شاعر پارسی گو از ایران، هند و افغانستان 

و تاجیکستان شعری را در آهنگ هایش خوانده است.

وحیدپیمان

واژه ها فریاد می زنند، سوز دارند و در نهایت برای 
خواننده درد می آفرینند. من »دعای دریا« را با اشک 
خواندم و با سوز و خون  دل به آخرین صفحه هایش 
»آالن«  برای  نبود،  کتاب  برای  من  اشک  رسیدم. 
آن دختر کردی که موهای طالی رنگش را در دل 
آب های ناآرام و امواج طوفانی دریا رها کرد و رؤیای 
رسیدن به سرزمین مطلوب را به دریا برد، هم نبود، 
و تمدنی که  برای سرزمین  بود،  برای خودم  بلکه 
به آن تعلق دارم. در حقیقت برای خودم گریستم 
و برای بی خانه مانی و سیه روزی تمدنی که به آن 
حلب،  برای  برای حمص،  شرق،  برای  دارم؛  تعلق 
برای بغداد و برای کابل. پرسش من همان گفته ی 

صادق زیبا کالم است: »ما چگونه ما شدیم؟«
خالد حسینی این هسته ی داستان و ادبیات که با 
از شهرت جهانی  قلعه ای  بر  را  »بادبادک باز« خود 
افغانستان  که  داد  نشان  جهانیان  برای  و  رسانید 
جنگ،  از  چرخه ای  در  گیر افتاده گی اش  وجود  به 
در  انسان هایی  می تواند  فساد  و  تریاک  خشونت، 
دیار  این  چهره ی  قلم  با  که  دهد  پرورش  بطنش 
و  با داستان  را  نامش  و  آراسته کنند  را  جنگ زده 
ادبیات پیوند زنند تا جنگ و خشونت. نوشته های 
در  را  آدم خود  و  دارد  تعلق  خالد حسینی، حِس 
از  می گوید،  حمص  از  در می یابد،  واژه هایش  بین 
بوی کباب بره ی کوچه های کابل می گوید و ستیغ 
روایت  را  پنجشیر  دره های  و  بدخشان  قله های 
و  است  ما  روایت  او  حکایت  رو  این  از  می کند. 
زیبایی و رنج واره گی اش بر دل آدم شرقی در دید 

وسیع ترش می چسبد. 
چیزی که بیش تر از متن تداعی کننده رنج انسان 
است،  فالکت زده  و  آواره  سوری های  و  شرقی 
هالندی  هنرمند  این  ویلیامز«  »دان  نقاشی های 

»ما» و از »شما« دارد.
پایان این داستان مبهم و گنگ است، همان طور که 
سرنوشت کودکان حلبی و کابلی و جوانان بغدادی 
نامعلوم و گنگ است. ما به کدام سمت  و غزه ای 
می رویم؟ به سمت درهای بسته ی اروپا، به سمت 
خانه ای  وقتی  زدن ها.  رد  دست   و  شدن ها  تحقیر 
ویران گر  جت های  غرش  وقتی  می شود،  ویران 
پرده های گوش را می درد، وقتی رگ بار مسلسل ها 
بی وقفه می شود، وقتی به جای هوای تازه ی حلب 
سوخته ی  جسد  بوی  کابل  بره ی  کباب   بوی  و 
بزرگی اش  آن  به  دریا  وقتی  می آید،  »فرخنده«ها 
جسم نازک یک ختر بچه ی کردی را در کام خود 
فرو می بعلد، ما به کجا برویم؟ »آالن« و »فرخنده« 

گنگ   همه  ما  بروند؟  کجا  به 
را  ما  سرنوشت  و  هستیم 
دریا های طوفانی رقم خواهد زد. 

»به تو گفتم.
دستم را بگیر

اتفاق بدی نخواهد افتاد.«

ما  و  می افتد  بدی  اتفاق  اما 
خروشان  دریاهای  قهر  را 
و  خشت  و  می بلعد  خود  به 
خانه  این  تمدن،  این  چوب 
بادهای  را  سرزمین  این  و 
تجاوزهای  جدید،  استعمار 
و  ندانم کاری ها  و  بشردوستانه 
کرده  ویران  ما  نفهمیدن های 
است. ما همه مقصریم، ما همه 
در برابر خودمان، پسرهای مان، 
آروزهای مان،  سرزمین مان، 
و  »فرخنده «های مان 
»آال ن  های مان محکوم هستیم و 
ما بودیم که چنین شدیم، ما را 

خدا نخواهد بخشید.
خالد حسینی »دعای دریا« را با الهام از غرق شدن 

است که در بهترین صورت ممکن معنای مهاجرت 
را با رنگ ها بیان کرده است. این جا است که آدم بر 
به گفته ی هایدگر  و  عمق معنای هنر پی  می برد 
عریان کننده  و  آشکارگر  را  هنر  نیچه  برخالف  که 
آموزنده،  باید  هنر  می آورد.  ایمان  می دانست، 
عریان گر و معترض باشد. با دیدن این نقاشی، آدم 
از قدرت نیرومند  به گفته ی هایدگر پی  می برد و 
آن چنان  ویلیامز  نقاشی های  می شود.  واقف  هنر 
نبود، معنای  اگر متن هم  پربار است که  عمیق و 
مورد نظر را به گونه ی شاید و باید تداعی می کرد. 

و  می شود  کشیده  تمدن  یک  خشت خشت  وقتی 
اقتصادش  و  سیاست  فرهنگ،  هویت،  شیرازه ی 
خون پاره های  حسرت  در  مادرانش  می گسلد، 
کودکان شان خواهند مرد و پدران شان بیل نخواهند 
آوارهایی که  زیر  از  را  فرزندان شان  تا جسد  یافت 
بوی خون می دهد بیرون کنند. این ها را می شود در 
واژه  واژه ی دعای دریا خواند و حس کرد. این داستان 
روایتی از کوچه های حمص و حلب، از منتظر ماندن 
پسران کابلی و دختران سوری در پشت سیم های 
خاردار، از غرق شدن در اعماق جزر و مد دریای های 
طوفانی و از سیه روزی ویرانی و بألخره از »من«، از 

»آالن کردی« دختر بچه  ای سوری که امواج آب های 
نا آرام مدیترانه جسد بی جان او را در کام خود فرو 
سوری  دختر بچه  این  تصاویر  است.  نوشته  برد، 
را  جهان  که  بود  تصاویر  غوغابرانگیزترین  از  یکی 
یک  بار دیگر متوجه پیامد های جنگ های ویرانگر، 
مهاجر  بحران  و  بزرگ  قدرت های  کشورگشایی 
کرد و برای جهانیان تذکر داد که مهاجرت چقدر 
تودنهور،  قول  به  باشد.  مخرب  و  ویرانگر  می تواند 
روزنامه نگار مشهور آلمانی، بشر همه  چیز را پشت 
سر گذاشته است و اگر بتواند »جنگ« را هم پشت 

سر بگذارد، به چیز بزرگی دست یافته است.

»دعای دریا« 
آواره گی ما در 

ابومسلمخراسانی

کشیده تمدن یک خشتخشت وقتی
فرهنگ، هویت، شیرازهی و میشود
سیاستواقتصادشمیگسلد،مادرانش
کودکانشان خونپارههای حسرت در
خواهندمردوپدرانشانبیلنخواهند
زیر از را فرزندانشان جسد تا یافت
بیرون میدهد خون بوی که آوارهایی
واژهواژهی در میشود را اینها کنند.

دعایدریاخواندوحسکرد.

جایگاه شعر

در آهنگ های
سیمین بهبهانی
احمد ظاهر

سعیدحقیقیگفت:»)بهبهانی(ناماحمدظاهرراشنیدهبودولینمیدانستکهاحمدظاهرباکدام
شعرهایشآهنگساختهاست.بهمنگفتچندشعریراکهاحمدظاهرخواندهاسترانامبگیرومن
یکیدوشعررانامگرفتم،سپسازمنخواستیکیازآهنگهاراباآوازبخوانممنهمآهنگ»چون
درختفروردین،پرشکوفهشدجانم«راشکستهوریختهوبازبانالکن،آنگونهکهاحمدظاهرخوانده

بودبرایشزمزمهکردم.

***

***



قلعه ی تاریخی 
غوریان هرات 
در آستانه ی 
فروپاشی 
ولسوالی  قلعه ی باستانی 
با  هرات  والیت  غوریان 
دلیل  به  قدمت  سال ها 
نبود بودجه به حال خود 
رها شده و برای مرمت آن 

اقدامی نشده است. 
اخیر  سال های  طی 
صورت  قلعه  داخل  غیر معیاری  ساخت و سازهای 
گرفته و ساختمان های سمنتی بدون در نظر داشت 
اهمیت تاریخی این آبده، از سوی حکومت ساخته 

شده است. 
فعاالن فرهنگی غوریان نگران فروپاشی دیوارهای 
قلعه  هستند و می گویند در حالی  که این آبده ی 
محلی  مقام های  است،  تخریب  حال  در  تاریخی 
غوریان در خواب هستند و برای مرمت آن کاری 
نمی  کنند. از سوی دیگر مسووالن محلی غوریان 
قلعه  مرمت  برای  بودجه ای  آنان  که  می گویند 
ندارند و از همین رو نمی توانند در این مورد کاری 

کنند. 
مدیریت حفظ و ترمیم آبده های تاریخی ریاست 
اطالعات و فرهنگ هرات نیز نبود بودجه را علت 
ناتوانی در بازسازی و حفظ این بنا دانسته و تأکید 
می کند که مانند قلعه تاریخی غوریان ده ها بنای 

دیگر نیز به حال خود رها شده اند. 

قلعه ی تاریخی در حال پیوستن به تاریخ  
براساس روایت های 
قلعه ی  تاریخی، 
باستانی غوریان در 
امپراطوری  زمان 
ساخته  غوریان 
زمان  گذر  در  شد. 
مغول  خان  هالکو 

غرب  از  وسیع  ساحه ای  »فوشنج«  منطقه ی  به 
و  غوریان  ولسوالی های  در بر گیرنده ی  که  هرات 
زنده جان کنونی است، حمله کرد و قلعه تخریب 

شد. 
قلعه باری دیگر هنگام اوج تمدن هرات در زمان 
تیموریان با مساحت کوچک تر و برج های کم تر به 

سبک معماری تیموری ساخته شد. 
و  متر   ١٢ طولش  که  ضخیم  و  بلند  دیوارهای 
ضخامتش ٢ تا ٢.۵ متر بود، حصارهای محکمی 

اطراف آن ایجاد کرد. 
طرف های  کشور،  در  داخلی  جنگ های  آغاز  با 
درگیر جنگ بر سر تصرف قلعه باهم درگیر شدند 
و در جریان تبادل آتش میان دو طرف آسیب های 
از  قلعه  دیدبانی  برج  شد. ١6  وارد  آن  به  جدی 
تا  شد  تخریب  عمداً  نظامی  فرماندهان  سوی 
نیروهای طرف دار حکومت نتوانند از آن برای آماج 

قراردادن  آن ها استفاده کنند. 
خانه های  ساخت و ساز  نیز  پسین  سال های  طی 
تعمیر  چند  ساخت  قلعه،  اطراف  در  مسکونی 
سمنتی از سوی حکومت در داخل قلعه و فعالیت 
ضربه  دیگر،  اداری  بخش  چند  و  ولسوالی  اداره 

بزرگی بر آن وارد کرده است.
فعاالن فرهنگی غوریان نگران فروپاشی دیوارهای 
مقام های  و  هستند  آن  تخریب  و  قلعه  قدیمی 
محلی را به بی پروایی و نداشتن برنامه برای مرمت 

آن متهم می کنند. 

نبود بودجه بالی جان بناهای تاریخی است
فرهنگی هرات«  میراث  »انجمن حامیان  اعضای 

محمدحسیننیکخواه

غوریان  تاریخی  قلعه  فروپاشی  و  تخریب  نگران 
این قلعه ی  تنها به وضعیت  آنان  هستند. نگرانی 

باستانی خالصه نمی شود. 
عبدالقیوم وزیری، مسوول این انجمن، به روزنامه ی 
ولسوالی  تاریخی  آبده های  که  می گوید  ٨صبح 
غوریان مدت ها می شود به حال خود رها شده و 

برای حفاظت از آن ها کار چندانی نشده است. 
از  باستانی  بنای   6۵ هرات  غوریان  ولسوالی  در 
جمله ١۵ قلعه ی تاریخی، ٢٢ آسیاب بادی و ١٨ 
بادی  آسیاب های  که  دارد  وجود  خشتی  حوض 

اهمیت ویژه تاریخی دارند. 
تاکید  هرات  فرهنگی  میراث  حامیان  انجمن 
می کند که مقام های محلی باید برای پیش گیری 
از تخریب قلعه ی تاریخی و دیگر بناهای باستانی 

غوریان، اقدام کنند. 
از سوی دیگر امین اهلل نیازی، شهردار غوریان، در 
گفت وگو با روزنامه ی ٨صبح می گوید که شهرداری 
در حد توان برای حفاظت قلعه ی تاریخی تالش 
آن  نزدیکی  از  را  حیوانات  کشتار  مرکز  و  کرده 
بناهای  به  رسیده گی  برای  اما  است،  داده  انتقال 

تاریخی بودجه ندارد. 
زلمی صفا، مدیر حفظ و مرمت آبده های تاریخی 
ریاست اطالعت و فرهنگ هرات، نیز تایید می کند 
که بی پروایی مقام های محلی غوریان و ساخت و ساز 
قلعه ی  داخل  غیرمعیاری  و  سمنتی  بناهای 
به  است.  شده  آن  دیدن  آسیب  سبب  باستانی، 
گفته  ی او خطر فروپاشی و تخریب قلعه را تهدید 
نمی کند، اما نیاز است برای بازسازی و حفاظت از 

آن اقدام شود.
رحیمی،  عبدالقیوم  که  می کند  تاکید  صفا  آقای 
والی هرات، پس از دیدار از قلعه، به آنان گوش زد 
کرده که برای حفظ آن اقدام کنند، ولی ریاست 
اطالعات و فرهنگ هم بودجه ای در این خصوص 

ندارد.

حامی میراث فرهنگی 
است  مدت ها  غوریان  ولسوالی  ساکنان  از  یکی 
که برای حمایت و حفاظت از آبده های تاریخی و 

میراث فرهنگی هرات تالش می کند. 
مربوط  نوشته های  و  عکس  ها  کام گار،  حمیداهلل 
به بناهای تاریخی را در شبکه های اجتماعی نشر 
می کند و تالش دارد توجه  مقام های حکومتی را 

برای مرمت و بازسازی آن ها جلب کند. 
او به تازه گی عکس هایی از قلعه تاریخی غوریان را 
در صفحه ی شخصی فیس بوک خود نشر و برای 
کرده  دادخواهی  باستانی  آبده ی  این  از  حفاظت 
حوزه ی  در  نیز  را  کتاب  چند  کنون  تا  او  است. 
برای  طریق  این  از  دارد  تالش  و  نوشته  فرهنگ 
افزون  اقدام کند.  فرهنگی  میراث های  از  حمایت 
بر این وی به ١٩ ولسوالی هرات سفر و در مورد 

بناهای تاریخی آن ها پژوهش کرده است. 
کتاب های نوشته شده از سوی آقای کام گار شامل 
و  نویسنده گان  شاعران،  معرفی  غوریان«  »آثار 
بزرگان به همراه ٢۵0 عکس، »به خون خفته گان« 
»تاریخ نامه  غوریان،  ولسوالی  شهید  معرفی ٢۵0 
فوشنج« در ٩ فصل، و »کو سویه در امتداد تاریخ« 

معرفی تاریخ منطقه ی »کهسان« است. 
تالش های آقای کام گار برای حمایت از میراث های 
از  بارها  او  و  شده  ساز  دردسر  برایش  فرهنگی 
سوی برخی مقام های حکومتی و زورمندان تهدید 
برای  بازهم  این وجود  با  اما  به مرگ شده است، 

پاس داری از میراث فرهنگی تالش می کند.
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سالیازدهم

7 کم توجهی به زنان 
کارگر در هرات 

دشواری های  و  بی کاری  فقر، 
توجهی  قابل  بخش  زنده گی، 
مجبور  هرات  در  را  زنان  از 
کرده که برای تأمین نیازهای 
زنده گی، ساعت ها کار شاق را 
با ناچیزترین دست مزد به  جان 

بخرند.
تولیدی  کارخانه های  در  کار  خیابان ها،  جارو کشی 
شهرک صنعتی، خیاطی در کارگاه های تولیدی لباس 
و کرک پاکی در زیر زمینی های پر خاک و گرد از جمله 
مشاغلی است که زنان کارگر در هرات در بدل آن ها 

اندکی معاش دریافت کرده و زنده گی را می گذرانند.
سکتور  در  را  زنان  کار  وضعیت  هرات  محلی  اداره ی 
نظر است  این  به  و  قبول خوانده  قابل  خصوصی غیر 
کارگر،  خانم های  کاری  شرایط  بهبود  برای  باید  که 
نگاه جدی تری به آن انداخته شود. کمیسیون مستقل 
حقوق بشر و ریاست امور زنان هرات هم از وضعیت کار 
زنان در کارخانه های مختلف تولیدی راضی نیستند، اما 
تأکید می کنند که با توجه به همه ی شرایط دشوار کار، 
هنوز هیچ شکایتی از طرف کارکنان زن به آدرس آنان 

نرسیده است. 
نداشتن  و  زیاد  کاری  ساعت  کاری،  قرارداد  نبود 
از نمونه های کالن زیر پا شدن  مصونیت شغلی زنان 
مواد قانون کار از طرف کارخانه داران و کارفرمایان در 

هرات شمرده می شود. 

زنان فقیر و کارگر
زن  چندین  نیمه مخروبه،  مارکیت  یک  زیر زمینی  در 
از دستکش و ماسک  هم زمان در حال کرک پاکی اند. 
خبری نیست و حتا فرش مناسبی که زنان کارگر روی 
قد و نیم قد هم  بچه ی  ندارد. چند  بنشینند، وجود  آن 
بازی گوشی  مصروف  خواهران شان  و  مادران  کنار  در 
برای  مادران  که  دشواری ای  درک  از  فارغ  هستند؛ 
تهیه ی یک لقمه غذا برای خوردن، به جان می خرند. 

فاطمه، زنی تقریباً میان سال که با دختر بچه ی کوچکش 
برای کار به این زیر زمینی آمده، می گوید که یک روز 
کاری را اگر بتواند در شرایط سخت کار کند، دست 
آخر برایش ١60 افغانی پرداخت می شود. مثل فاطمه، 
چندین زن دیگر هم در زیر زمینی یک مارکیت مخروبه 
در مرکز شهر هرات مصروف کار هستند و کرک پاک 

می کنند. 
ده  که  می گوید  کارگر  زنان  از  دیگر  یکی  معصومه، 
ساعت کار متواتر در کارخانههای کرک پاکی در فضای 
آکنده از گرد و خاک، هوای گرم و ذرات ریز کرک، او 
و برخی از همکارانش را با مریضیهای جلدی، تنفسی و 

استخوان دردی همدم کرده است. 
دست  به  حیوانات  پشم  از  که  است  محصولی  کرک 
می آید و بنا بر کیفیت و مرغوبیت نوع هراتی  آن، در 
بازار جهانی مشتریان زیادی دارد و زبان زد عام و خاص 

است.

شکایت شورای والیتی
وضعیت نامناسب کاری زنان کارگر، واکنش نماینده گان 

مردم در شورای والیتی را برانگیخته است.
نور احمد حیدری، مسوول کمیته ی اجتماعی شورای 
والیتی هرات، در صحبت با رسانه ها، کم توجهی دولت 
و اداره ی کار و امور اجتماعی را نسبت به زنان کارگر 
در سکتور خصوصی، غیر قابل قبول می داند. او به این 
و وجود  نبود مصونیت شغلی  بر  است که عالوه  نظر 
کارگر »رقت بار«  زنان  برای  کاری  دشواری ها، محیط 
است و انواع آلوده گی ها آنان را به بیماری های گوناگون 

گرفتار می کند. 
عبدالقیوم افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی هرات، 
با تأیید مشکالت مختلف فرا راه زنان کارگر، به این نظر 

است که دولت برنامه های حمایتی را برای کارگران در 
نظر گرفته است. از دید آقای افغان، سکتور خصوصی 
مختلف  مواد  کردن  استفاده  برای  ویژه ای  توجه  باید 
قانون کار داشته باشد و حق را به حق دار تحویل دهد. 
هم  که  می افزاید  هرات  اجتماعی  امور  و  کار  رییس 
در  مشخص  مقرره ی  یک  ساخت  برای  تالش  اکنون 
امور  و  کار  وزارت  نظر  زیر  کارگران،  معاشات  مورد 
اجتماعی کشور جریان دارد که در آن بنا بر رژیم کار، 
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مد  میزان حقوق 
نظر گرفته می شود. به گفته ی وی، بیش تر قراردادها 
یا  و  کتبی  یا  هرات  والیت  در  کارکن  و  کارفرما  بین 
شفاهی است، اما سکتور خصوصی تشویق شده که باید 
بر اساس قانون کار هنگام استخدام کارکن، با هم آهنگی 
ریاست کار و امور اجتماعی برای وی جواز کار دریافت 
بین دو  قرارداد کاری  اگر  او تصریح می کند که  کند. 
طرف شفاهی باشد و ریاست کار و امور اجتماعی از آن 
باخبر نباشد، مواد حمایتی قانون کار به سراغ کارگر 

رفته نمی تواند. 
از  هیچ شکایتی  هنوز  این که  بر  تأکید  با  افغان  آقای 
جانب زنان کارگر به آدرس ریاست کار و امور اجتماعی 
نرسیده است، ادامه می دهد که نظارت از تمام اماکن با 

تشکیل کم کاری دشوار است. 

نارضایتی دفتر والی هرات
در همین حال دفتر والی هرات هم به این نظر است که 
قانون کار در سکتور خصوصی مد نظر گرفته نمی شود 
کار کشیده  بیش ترین  معاش کم،  با  کارگر  زنان  از  و 

می شود. 
روزنامه ی  به  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
٨صبح می گوید که »متأسفانه« در حوزه ی کار سکتور 
انجام  کار  قانون  مواد  تمام  تطبیق  خصوصی »کم تر« 
بیمه،  جمله  از  مواردی  که  می افزاید  او  است.  یافته 
مصونیت شغلی و رعایت ساعات کاری از طرف سکتور 

خصوصی مورد توجه قرار نمی گیرد. 
ریاست امور زنان هرات هم به این نظر است که باید 

برنامه های حمایتی از زنان کارگر بیش تر شود. 
در  هرات،  والیت  زنان  امور  رییس  سروری،  انیسه 
گفت وگو با روزنامه ی ٨صبح می گوید که تا فعاًل هیچ 
نرسیده  اداره اش  آدرس  به  خانم ها  طرف  از  شکایتی 
ندارد.  نیست که مشکل وجود  معنا  این  به  اما  است، 
خانم سروری می افزاید در نظارت هایی که از طرف این 
ریاست انجام یافته، دیده شده که امتیاز اضافه کاری به 
زنان کارگر داده نمی شود و به راحتی از رخصتی های 

قانونی هم استفاده کرده نمی توانند. 
با تمام این ها رییس اداره ی امور زنان اعالم می کند که 
بخش  در  فقط  زنان  امور  ریاست  حمایتی  برنامه های 

آگاهی دهی خالصه می شود.

واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کم توجهی به حقوق زنان کارگر سبب شده که دفتر 
نیز  هرات  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی 

نسبت به آن واکنش داشته باشد. 
عطیه الهی، آمر بخش حمایت از زنان کمیسیون حقوق 
بشر در هرات، به روزنامه ی ٨صبح می گوید که بارها در 
اداره های دولتی خواسته شده که  از  جلسات مختلف 
مفاد قانون کار را به سکتور خصوصی آموزش دهند. 
هرات  در  کار  زنان  وضعیت  الهی،  خانم  گفته ی  به 
نگران کننده است و نیاز به توجه بیش تر به حقوق کاری 

آنان احساس می شود. 
از شمار دقیق زنان کارگر در  با آن که آمار مشخصی 
هرات وجود ندارد، اما با توجه به دریافت معاش اندک 
کارخانه های  در  زیادی  خانم های  مردان،  به  نسبت 
سایر  و  لباس  تولیدی های  صنعتی،  شهرک  تولیدی 

بخش های خدماتی مشغول انجام وظیفه هستند.

سیدحسنحسینی
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