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۸صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، نامزد انتخابات 
می گوید  میزان  ششم  جمهوری  ریاست 
او  انتخاباتی  دسته  به  مردم  توسط  که  آرای  
نتایج  اعالم  هرچند  او  است.  بلند  شده،  داده 
مستقل  کمیسیون   صالحیت  از  را  انتخابات 
انتخابات  دارد که  تأکید  اما  انتخابات می داند 
به دور دوم نمی رود و حکومت آینده را دسته 
انتخاباتی ثبات و هم گرایی تشکیل خواهد داد.

روز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
دوشنبه، هشتم میزان، در یک نشست خبری 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  پس  روز  دو 
ناظران  بررسی های  که  کرد  اعالم  جمهوری 
دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی نشان می دهد 
جلو  که  صورتی  در  و  است  بلند  او  آرای  که 
تقلب انجام شده، گرفته شود، شمار رأی دسته 
انتخاباتی ثبات و هم گرایی بلندتر هم می شود.

را  پیروزی  صریح  صورت  به  عبداهلل  هرچند 
در انتخابات ریاست جمهوری اعالم نکرد، اما 
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که اعالم 
کمیسیون  این  صالحیت  از  انتخاباتی  نتایج 
اعالم  از  پیش  ندارد  هیچ کسی حق  و  است 
پیروز  را  خود  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از  پس  لحظاتی  ننگ  حبیب الرحمان  بخواند. 
را در یک  اظهارات  این  آقای عبداهلل  سخنان 

نشست خبری مطرح کرد.  
که  کرد  تأکید  حال  عین  در  عبداهلل  عبداهلل 
تنها رأی بایومتریک شده مدار اعتبار است و 
تنها  نیز  را  آینده  ریاست جمهوری  سرنوشت 

»رأی  پاک« تعیین خواهد کرد.
او هرچند اعالم کرد که انتخابات به دور دوم 
آینده  حکومت  هم گرایی  و  ثبات  و  نمی رود 
برای  که  افزود  اما  کرد،  خواهد  تشکیل  را 
برمالساختن تقلب از هر امکانی کار می گیرد 

تا عادت به تقلب از بین برده شود.
 عبداهلل عبداهلل از کمیسیون مستقل انتخابات 
خواست تا مسوولیت ا ش را به درستی به پیش 
ببرد و جلو تقلب را بگیرد و اجازه ندهد تا آرای 

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
 ۳۰۰ حدود  از  انتخاباتی  مواد  که  است  کرده 

ولسوالی به مراکز والیت ها رسیده است.
گفته  کمیسیون،  این  کمیشنر  ظریفی،  رحیمه 
ولسوالی ها  از  مذکور  مواد  انتقاالت  »روند  است: 
به مراکز والیات آغاز و تا اکنون انتقال مواد ۳۰۰ 
روند  او،  گفته  به  است.«  شده  تکمیل  ولسوالی 
ثبت معلومات در مرکز ملی جمع بندی نتایج و 
روز  مرکز،  این  در  ناظران  برای  مشخص  مکان 

دوشنبه، هشتم میزان، افتتاح می شود.
 انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار 

شد.
 کمیسیون مستقل انتخابات که تاکنون آرای سه 
هزار و ۷۳۶ مرکز را شمرده است که دو میلیون و 

۱۹۶ هزار و  ۴۳۶ رای می شود.
از این میان آرای ۷۸۶ مرکز تاکنون به کمیسیون 
مستقل انتخابات نرسیده است و این کمیسیون 
اطالعی در دست  آرای ۲۳۴ مرکز  از سرنوشت 

ندارد.
از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعالم  براساس 
مجموع پنج هزار و ۳۷۳ مرکز در روز انتخابات 

۶۷۱ مرکز بسته مانده است.

بایومتریک نشده به حساب آید.
اداره  مداخله  توقف  خواهان  هم چنان  او 
شد  انتخاباتی  امور  در  معلومات  و  احصائیه 
که  شرکتی  باید  این  از  پس  که  گفت  و 
است،  کرده  تهیه  را  بایومتریک  دستگاه های 
کارش را به پیش ببرد و اداره احصائیه مرکزی 

هیچ گونه مداخله نکند.
عبداهلل عبداهلل از کمیسیون شکایات انتخاباتی 
نیز خواست تا تمام بررسی هایش را در مورد 
شکایت ها و تقلبات به صورت جدی به پیش 

ببرند و آرای سیاه را از سفید جدا کند.  
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری 
به  مثبت  قدم  یک  را  میزان  ششم  انتخابات 
و  کاستی ها  که  کرد  تأکید  اما  خواند  پیش 
کار کمیسیون مستقل  در  زیاد  کمبودی های 

انتخابات مشاهده شده است.
او سهم مردم را نیز در این انتخابات مهم خواند 
و تأکید کرد که مردم با وجود تهدیدات بسیار 
طریق  از  سرنوشت  تعیین  به  امنیتی،  بلند 

خشونت و زورگویی، »نه« گفته است.
عبداهلل هرچند از مقام های حکومتی به صورت 
از  برخی  که  کرد  تأکید  اما  نبرد  نام  صریح 
مداخله  انتخاباتی  کار  در  حکومت  مقام های 

کرده است که نباید بی جزا بمانند.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان در 
دلیل  به  انتخابات  این  در  شد.  برگزار  کشور 
سایه تهدید طالبان، حضور مردم کم رنگ گفته 
کمیسیون  تاکنون  آن چه  براساس  می شود.  
طور  به  است،  کرده  اعالم  انتخابات  مستقل 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون  دو  از  بیش  مجموعی 
نفر در این انتخابات شرکت کرده اند که ارقام 

ابتدایی است.
حضور  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
او  کرد.  عنوان  گسترده  انتخابات  در  را  مردم 
گفت که با توجه به تهدیدات امنیتی و حالت 
جنگی حضور این شمار از مردم نیز قابل قدر 

است.

طالبانچگونهانگشتاننویسنده
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صفحه 5

صفحه ۴

صفحه ۶

انتخابات ریاست جمهوری با حضور نسبتاً کم رنگ مردم روز شنبه، ششم میزان، در سراسر کشور برگزار شد. این انتخابات از 
مجموع 5 هزار و ۳۷۳ مرکز رأی دهی در ۶۷۱ مرکز آن به دلیل تهدیدات امنیتی برگزار نشده است. هنوز میزان مشارکت 
مردم در این انتخابات به صورت رسمی اعالم نشده است اما احتمال می رود تا سقف ۲.5 میلیون نفر در آن شرکت کرده باشند. 

نماینده گان مجلس: 

آرای »سیاه« باطل شود و 
بازنده گان نتیجه را قبول کنند
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صفحه 5

فراوان  مشقت  و  سختی  با  کودکی اش  روزگار 
همراه بود و در خانواده ای فقیر زاده شد. پدرش 
شغل »شهربافی« داشت و او تک پسر خانواده بود. 
بود.  مکتب  و  درس  عالقه مند  کودکی  همان  از 
دوره های ابتدایی و لیسه را در مکتب های صیفی 
و سلطان غیاث الدین غوری در هرات تمام کرد و 
در سال ۱۳۴۲ خورشیدی برای ادامه ی تحصیل 

در رشته ی ادبیات راهی کابل شد.
می گفت  و  بود  مخالف  درس  خواندنش  با  پدر 
دنبال کاری برود که لقمه ای نان داشته باشد، اما 
فردی  نخستین  هرات  در  پدر  مخالفت  وجود  با 
کابل سند  دانشگاه  ژورنالیزم  رشته ی  از  که  بود 

لیسانس به  دست آورد... 

قصههاینخستین
لیسانسهیژورنالیزم

درهرات

میزان بسیار کم مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سه روز پیش نشان می دهد که بیش تر نیروها 
و چهره های سیاسی درشت محبوبیت شان را از دست داده اند. در این تردیدی نیست که تهدید های طالبان و 
برگزار نشدن انتخابات شوراهای والیتی در کاهش مشارکت شهروندان نقش داشت،  ولی نمی توان منکر کاهش 
نفوذ سیاست مداران بسیار مشهور و نیروهای سیاسی شد. در دسته های انتخاباتی هر دو رهبر حکومت وحدت 

ملی چهره ها و نیروهایی حضور داشتند که مدعی نفوذ افغانستان شمول اند.

از اعالم پیروزی پیش از وقت 
خودداری کنید

کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی در واکنش به ادعاهای پیروزی شماری از نامزدان ریاست جمهوری، از آنان 
خواست که از اعالم پیروزی پیش از وقت خودداری کنند و تا پایان موعد رسیده گی به شکایت های انتخاباتی منتظر 
بمانند. این کمیسیون در حالی واکنش نشان می دهد که روز گذشته عبداهلل عبداهلل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و 

امراهلل صالح، معاون تکت دولت ساز ادعا کردند که اکثریت آرا را در انتخابات ششم میزان به دست آورده اند.

کمیسیونمستقلشکایاتانتخاباتیبهنامزدان:

رخوتدرتنمجلسنمایندهگان:

خداحافظی
گلسوری

۷



آتش سوزی  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
یونان،  در  پناه جویان  در یک کمپ 
کشته  افغان  مهاجر  چهار  دست کم 

شده اند.
افغان،  پناه  جوی  یک  اذفر،  جواد 
گفت  ۸صبح  روزنامه  با  در صحبت 
میان  در  کودک  دو  و  زن  یک  که 
کشته گان شامل اند. به گفته او، همه 

کشته گان مهاجران افغان هستند.
این رویداد در کمپ موریا در جزیره 

لیسبوس یونان اتفاق افتاده است.
آتش سوزی  که  می گوید  اذفر  آقای 
حوالی ساعت ۵ عصر روز یک شنبه، 
هفتم میزان، احتماالً به دلیل غفلت 
تأکید  او  است.  داده  رخ  مهاجران 
با  یونان  پولیس آتش نشان  کرد که 
مهار  در  کمپ  این  مقیم  مهاجران 
این  به  و  نکردند  همکاری  آتش 
گرفته  قربانی  آتش سوزی  دلیل 
است. جواد هم  چنان گفت که پس 
عدم  به  واکنش  در  مهاجران  آن  از 
اعتراض  به  دست  پولیس  همکاری 

 ۹ ساعت  تا  که  زدند  مظاهره  و 
یک شنبه شب ادامه یافت، اما پس از 
استفاده گاز اشک آور توسط پولیس، 

مظاهره به خشونت کشیده شد.
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
بررسی ها  که  می گوید  افغانستان 
پولیس  نادرست  برخورد  مورد  در 
مهاجران  از  شماری  شدن  کشته  و 
است.  کرده  آغاز  را  یونان  در  افغان 
عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت 
امور مهاجرین و عودت کننده گان به 
روزنامه ۸صبح گفت که این وزارت 
پس از انجام بررسی ها، موضعش را 

اعالم خواهد کرد.
به عنوان کشور عمده  افغانستان  از 
می شود  یاد  مهاجران  منبع  و  مبدأ 
سطح  در  مهاجران  بیش ترین  که 
رسمی  آمار  طبق  دارد.  را  جهان 
حال  در  مهاجرین،  امور  وزارت 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون  شش  حاضر 
افغان در کشورهای مختلف زنده گی 

می کنند.

کشته شدن چهار پناه جوی 
افغان در یونان

 ۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی گزارش ها 
و  خواجه غار  ولسوالی های  سقوط  درباره 

بهارک والیت تخار را تکذیب کرده است.
دفاع  وزارت  سخنگوی  احمدزی،  روح اهلل 
ملی، روز دوشنبه، هشتم میزان، گفته است 
که درگیری میان نیروهای دفاعی و امنیتی 
و جنگ جویان گروه طالبان در ولسوالی های 
بهارک و خواجه غار والیت تخار ادامه دارد. 
امنیتی  نیروهای  که  است  داده  توضیح  او 
گروه  علیه  را  عملیات شان  افغان  دفاعی  و 
تلفات  تاکنون  و  بخشیده اند  طالبان شدت 
سنگین به این گروه وارد شده است. طبق 
معلومات آقای احمدزی، تنها در یک حمله 
هوایی ۱۱ طالب یک شنبه شب گذشته در 

ولسوالی بهارک کشته شده اند.
امنیتی  نیروهای   احمدزی گفته است که 
در موقعیت برتر قرار دارند و به زودی این 
گروه  جنگ جویان  وجود  از  ولسوالی ها 

طالبان پاک سازی خواهد شد.

کرده  تصریح  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی 
است: »با تاسف طالبان در این ولسوالی ها 
را  غیرنظامیان  و  ملکی  افراد  خانه های 
حکومت  و  مردم  علیه  و  داده  قرار  سپر 

می جنگند.«
جنگ در تخار هم زمان با برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری تشدید شد. گروه طالبان 
جریان  در  والیت  این  ولسوالی  سه  به 
انتخابات حمله کردند. پیش تر  روز  و  شب  
محمدجواد هجری، سخنگوی والی تخار، به 
روزنامه ۸صبح گفته بود که حمله طالبان 
عقب  چاه آب  و  خواجه غار  ولسوالی های  به 

زده شده است.
ولسوالی های  سقوط  از  رسانه ها  از  برخی 
خبر  طالبان  دست  به  خواجه غار  و  بهارک 
این  می گویدکه  ملی  دفاع  وزارت  داده اند. 
تبلیغات  و  شایعه  و  ندارد  حقیقت  ادعا 

»دشمن« است.
شهر  کیلومتری   ۱۵ در  بهارک  ولسوالی 
دارد.  موقعیت  تخار  والیت  مرکز  تالقان، 
مرکز  نزدیک  که  ولسوالی  این  در  جنگ 
باشنده گان  تشویش  دارد، سبب  قرار  شهر 

این والیت شده است.

که  می گویند  تخار  نماینده گان  از  شماری 
توسط  تخار  ولسوالی  در حال حاضر هفت 
این  اداره می شود و چهار ولسوالی  طالبان 

والیت در حال سقوط قرار دارد.  
مجلس  عضو  یلداش،  حمیدالدین 
میزان در  روز دوشنبه، هشتم  نماینده گان 
نشست عمومی مجلس به شدت از وخامت 

اوضاع امنیتی در تخار ابراز نگرانی کرد.

سقوط ولسوالی های بهارک 
و خواجه غار والیت تخار

 تکذیب شد

۸صبح، کابل: مسووالن محلی در والیت 
تخار تأیید می کنند که در یک حمله هوایی 
»اشتباهی« بر یک پوسته نیروهای خیزش 
مردمی در ولسوالی بهارک این والیت، به 

این نیروها تلفات وارد شده است.
روز  تخار،  والی  سخنگوی  هجری،  جواد 
روزنامه ۸صبح  به  دوشنبه، هشتم میزان، 
با تأیید این خبر و بدون ذکر ارقام مشخص 
از تلفات گفت که یک هیأت برای بررسی 
این رویداد از مرکز فرستاد شده است و به 
زودی جزییات آن نهایی و نشر خواهد شد.

برخی از منابع گزارش کرده اند که در این 
مردمی  خیزش  نیروی   ۱۶ هوایی  حمله 
را  رقم  این  هجری  جواد  شده اند.  کشته 

تأیید و یا رد نمی کند.
والیت تخار در جریان روزهای اخیر شاهد 
درگیری شدید است. گروه طالبان هم زمان 
انتخابات ریاست جمهوری، به  با برگزاری 
چاه آب،  از جمله  والیت  این  ولسوالی  سه 
خواجه غار و بهارک این والیت حمله کرد.

و  دفاع  وزارت  سرپرست  خالد،  اسداهلل 
وزارت  سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود 
در  میزان،  ششم  شنبه،  روز  داخله  امور 
اعالم کردند که گروه  یک نشست خبری 
والیت  در  را  تحرکات  بیش ترین  طالبان 

این تحرکات  اما  از خود نشان داده،  تخار 
خنثا شده است.

تخار،  والی  سخنگوی  هجری،  جواد 
به  طالبان  گروه  حمله  که  می گوید  نیز 
این  چاه آب  و  خواجه غار  ولسوالی های 
حاضر  حال  در  و  است  زده  عقب  والیت 

درگیری در ولسوالی بهارک جریان دارد.
شهر  کیلومتری   ۱۵ در  بهارک  ولسوالی 

تالقان، مرکز والیت تخار، موقعیت دارد.
جواد هجری می گوید که یک رشته حمله 
نیروهای کماندو  زمینی  عملیات  و  هوایی 

در این ولسوالی آغاز شده است.
دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  اماد،  فواد 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  نیز  ملی، 
به  تازه نفس  و  کمکی  نیروهای  که  گفت 
ولسوالی بهارک اعزام شده اند و این نیروها 
به زودترین فرصت وضعیت جنگ را تغییر 
متواری  را  طالبان  گروه  و  داد  خواهند 

خواهند کرد.
والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  تخار 
حاضر  حال  در  می رود.  شمار  به  ناامن 
چند  و  والیت  این  در  مخابراتی  خدمات 
والیت هم جوار آن مختل شده است. دلیل 
خوانده  طالبان  گروه  تهدیدات  اقدام،  این 

شده است.

در حمله هوایی »اشتباهی« 
در تخار به نیروهای خیزش 
مردمی تلفات وارد شده است
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سال یازدهم

آنان  معاونان  و  نامزدان  سوی  از  زودهنگام  پیروزی  اعالم 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  می افزاید.  مشکل  به 
معاونان تکت های انتخاباتی باید متوجه این امر باشند. هیچ 
انتخابات ریاست جمهوری را تخمین  نتایج  باید حتا  کسی 
نزند. نامزدان باید به هواداران و ستادهای شان هم بفهمانند  
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  مورد  در  که  را  تخمینی 
دارند، در فضای عمومی مطرح نکنند. این امر به هیچ وجه 
کمک کننده نیست. هر ستادی که سندی در مورد تقلب در 
کمیسیون  به  را  آن  باید  دارد،   جمهوری  ریاست  انتخابات 
شکایات انتخاباتی تحویل دهد. کمیسیون شکایات انتخاباتی 
وظیفه اش رسیده گی به تخلف،  تخطی و تقلب در انتخابات 
نمی شد،   تقلب  یا  تخلف  تخطی،  انتخابات  در  اگر  است. 
ضرورتی به تشکیل این کمیسیون نبود. کمیسیون مستقل 
ستادهای  همه ی  است.  انتخابات  دادگاه  انتخاباتی  شکایات 
انتخاباتی باید شکایاتی که در مورد تخطی،  تخلف یا تقلب 
دارند را به این دادگاه ببرند و منتظر بررسی آن باشند ،  هیچ 
نامزدی نباید به هوادارانش اجازه دهد که حدس و گمان ها و 

نظرات خیالی را در مورد انتخابات مطرح کنند.
تکت های  معاونان  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان 
همه  از  بیش تر  باید  آنان  ستادهای  مسووالن  و  انتخاباتی 
در این مورد دقت کنند. همه ی امور باید به کمیسیون های 
دهند.  انجام  را  کار خودشان  آنان  تا  واگذار شود  انتخاباتی 
دموکراسی جوان افغانستان که همه برای آن قربانی دادند 
شود.  گذاشته  ارج  نهادهای  به  که  می شود  تقویت  وقتی 
تقویت بخشی نهادها و ارج گذاری به آن، معنایی غیر از این 
ندارد که در کار آنان دخالت بی جا و بی مورد صورت نگیرد. 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان  که  نیست  تردیدی 
 معاونان تکت های انتخاباتی و ستادها،  تخمین هایی در مورد 
نتایج  دارند و گزارش هایی هم به آنان در مورد تقلب و دیگر 
موارد سرپیچی از قانون رسیده است،  ولی ایجاب می کند که 
همه حرفه ای برخورد کنند. تخمین ها باید در فضای عمومی 
مطرح نشود. نامزدی که تخمین ستاد خودش را در فضای 
عمومی مطرح می کند ، به صورت ناخودآگاه توقع هوادارانش 
را بلند می بَرد و دسته های رقیب را وادار به واکنش می سازد. 
این رفتار به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. اسناد تقلب 
یا تخطی در انتخابات ریاست جمهوری که به دست ستادها 
می رسد،  باید آنها را به صورت فوری به کمیسیون شکایات 
انتخاباتی بسپارند تا آن کمیسیون به آنها ترتیب اثر بدهد. 
در  رسانه ها  گزارش های  باید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مورد تقلب و تخطی را هم جدی بگیرد و به آنها مثل یک 

شکایت برخورد کند. 
هیچ نامزد،  نهاد یا ستادی باید خودش را فوق قانون تصور 
هر  بگذارند.  احترام  نهادها  و  قانون  به  باید  همه  نکند. 
متوجه  باید  نهادی،  و  انتخاباتی،  ستاد  تکت  معاون  نامزد،  
باشند.  دارند،  افغانستان  مردم  قبال  در  که  مسوولیت هایی 
همه مسوولیت اخالقی دارند که اضطراب و ترس به جامعه 
تزریق نکنند. باید جو و فضا خیلی آرام باشد. کمیسیون ها، 
 رسانه ها و همه باید در فضای آرام به کارشان برسند. هیچ 
برگزار  نقصی  هیچ  بدون  انتخابات  که  نداشت  انتظار  کسی 
شود،  اگر چنین انتظاری می بود، تشکیل کمیسیون مستقل 
باید  حال  نمی شد.  پیش بینی  قانون  در  انتخاباتی  شکایات 
دهند.  انجام  را  کارشان  شود  تا  داده  وقت  کمیسیون ها  به 
کار  به  باید  دولت  دستگاه  همه ی  و  پارلمان  حکومت، 
طریق  از  آرامی  به  باید  هم  ستادها  برسند.  روزمره اش 
ناظران شان، روند را نظارت کنند و در هم آهنگی با نهادها به 

مشکلی که به احتمال پیش می آید، برسند. 
قربانی  مردم  است.  زیاد  بسیار  افغانستان  مردم  درد  و  رنج 
جنگ،  تروریسم، ناکارآمدی دستگاه حکومت و فقر گسترده 
غیر  و  نادرست  برخورد  با  سیاست مداران  نباید  هستند. 
حرفه ای با بحث انتخابات ، به درد و رنج مردم بیفزاید. بخشی 
از مردم افغانستان به رغم دشواری های امنیتی و دل سردی 
پای  و  کردند  ادا  را  شهروندی شان  مسوولیت  عمومی، 
صندوق های رای آمدند. اگر نواقص فنی انتخابات نبود، شمار 
بیش تری رای می دادند. بخشی از شهروندان به دلیل این که 
حال  شدند.  محروم  رای  حق  از  نبود،   فهرست  در  نام شان 
سیاسیون،   بر  دادند،   انجام  را  مسوولیت شان  شهروندان  که 
حکومت،  کمیسیون ها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
است که به آرامی و با ارج گذاری به قانون با مسایل مرتبط 

به انتخابات برخورد کنند و درد و رنج مضاعف خلق نکنند.



حسیب بهش
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سال یازدهم هشتم  دوشنبه،  روز  مجلس  نماینده گان 
از  عمومی شان  نشست  در  میزان، 
ریاست  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
پروسه  این  امنیت  تأمین  و  جمهوری 
توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
بروز  از  هم زمان  آن ها  کردند.  ستایش 
انتخابات ششم  مشکالت فنی و تقلب در 
میزان انتقاد کردند. بیش تر این نماینده گان 
توصیف  شفاف  را  انتخابات  آن که  ضمن 
را  سفید  و  سیاه  آرای  خواستند  انتخاباتی  کمیسیون های  از  کردند 
بایومتریک شده  به صورت درست از هم تفکیک کنند و تنها آرای 
را معتبر بشمارند. نماینده گان مجلس هم چنان از نامزدان خواستند، 
صورت  در  و  نکنند  پیروزی  اعالم  انتخابات،  نتیجه  اعالم  از  پیش 

بازنده گی، نتیجه این انتخابات را بپذیرند.
روز  مردم  کم رنگ  نسبتاً  حضور  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شنبه، ششم میزان، در سراسر کشور برگزار شد. این انتخابات از 
مجموع ۵ هزار و ۳۷۳ مرکز رأی دهی در ۶۷۱ مرکز آن به دلیل 
تهدیدات امنیتی برگزار نشده است. هنوز میزان مشارکت مردم 
اما احتمال  انتخابات به صورت رسمی اعالم نشده است  این  در 

می رود تا سقف ۲.۵ میلیون نفر در آن شرکت کرده باشند. 
بیش تر نماینده گان روز گذشته اعالم کردند که انتخابات ریاست 
جمهوری با توجه به شرایط افغانستان در مقایسه به انتخابات های 
گذشته نسبتاً شفاف برگزار شده است. آن ها هم چنان از تدابیری 
که نیروهای دولتی برای تأمین امنیت این انتخابات روی دست 
گرفته بودند، ابراز رضایت کردند. هم چنان بیش تر این نماینده گان 
خواندند،  پایین  را  انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  آن که  با 
تصریح کردند که با این میزان مشارکت هم مشروعیت حکومت 

آینده تأمین شده است.
کوتاهی های  بعضی  از  نماینده گان  از  شماری  این،  کنار  در  اما 
امنیتی، بروز مشکالت فنی و وقوع تقلب در انتخابات روز شنبه 
انتقاد کردند. شمار دیگر از نماینده گان هم چنان هشدار دادند که 
اگر به صورت درست آرای سیاه و سفید از هم تفکیک نشود و 
بازنده گان انتخابات نتیجه را قبول نکنند، افغانستان دچار بحران 
تا  خواهد شد. به همین دلیل، بیش تر نماینده گان تأکید کردند 
کمیسیون های انتخاباتی به دور از فشارهای سیاسی ماموریت شان 
را دنبال کنند و نامزدان نیز نتیجه ای را که پس از تصفیه آرا اعالم 
اعالم  نماینده گان  مجلس  رییس  حال،  این  با  بپذیرند.  می شود، 
کرد که این مجلس تمامی پروسه انتخابات را زیر نظارت دارد و 

اجازه نخواهد داد تا تقلب سرنوشت مردم را تعیین کند.

کوتاهی  امنیتی
برای تأمین امنیت روز انتخابات ۷۲ هزار نیروی نظامی در مراکز 
و محالت رأی دهی جابه جا شده بودند. هم چنان نیروهای دفاعی و 
امنیتی کشور در هفته های پیش از انتخابات نیز تالش کرده بودند 

تا تهدیدات طالبان در این روز را مهار کنند و شرایط برای 
رأی دهی در فضای امن مساعد شود. با این حال، شماری از 
نماینده گان مجلس می گویند که مسووالن نهادهای دفاعی و 
امنیتی کشور در امر تأمین امنیت انتخابات کوتاهی کرده اند و 
در نتیجه بخش زیادی از مردم از حق رأی شان محروم شده اند.

نماینده گان،  مجلس  در  تخار  نماینده  یولداش،  حمیدالدین 
اعالم کرد که نمی خواهد از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
قدردانی کند؛ زیرا این نیروها نتوانستند امنیت روز انتخابات را 
در تخار تأمین و زمینه مشارکت مردم در این پروسه را فراهم 
کنند. یولداش افزود که هفت ولسوالی تخار زیر تسلط گروه 
طالبان است و جنگ در چهار ولسوالی دیگر آن نیز با شدت 
تمام جریان دارد. به گفته او، مردم نتوانستند در هفت ولسوالی 
که زیر تسلط طالبان است از حق رأی شان برخوردار شوند و 
به رییس جمهور آینده شان رأی بدهند. این نماینده مجلس 
هم چنان یادآوری کرد که از یک هفته به این طرف، برق در 
نیز دسترسی  مخابراتی  به خدمات  مردم  و  است  قطع  تخار 

ندارند. 
مهدی راسخ، نماینده مردم میدان وردک در مجلس نماینده گان، 
انتقاد کرد. راسخ  انتخابات  امنیتی در روز  از کوتاهی های  نیز 
ولسوالی  در هفت  کوتاهی ها دست کم  این  دلیل  به  که  گفت 
میدان وردک، انتخابات برگزار نشده است. او افزود که مسووالن 
و  کوتاهی ها  این  خاطر  به  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای 
محرومیت مردم از حق رأی شان باید به سارنوالی معرفی شوند. 
امنیتی در  نیز از ضعف های  شاه خان شیرزاد ، نماینده کندز  ، 
نیروهای  از فداکاری  او ضمن تشکر  انتقاد کرد.  انتخابات  روز 

امنیتی و دفاعی در روز انتخابات گفت که امنیت این روز 
از دید او در والیت کندز خوب نبود. به گفته او، مدت یک 
هفته است که شبکه های مخابراتی در این والیت قطع است 

و بین آن ها و مردم کندز رابطه تلفنی برقرار نشده است.
در همین ارتباط، محمداهلل بتاش، نماینده دیگر مردم کندز، 
در  مردم  مشارکت  پایین  میزان  دالیل  از  یکی  که  گفت 
انتخابات، تهدیدات امنیتی بود. به گفته او، این مسأله نشان 
داد که صلح یک اولویت مهم است و در فقدان آن انتخابات 
به صورت سراسری برگزار نخواهد شد. بتاش ابراز امیدواری 
کرد که حکومت آینده بتواند صلح را در کشور برقرار کند.

مشکالت فنی و تقلب
دیجیتالی  و  چاپی  فهرست های  در  مردم  نام  نبود 
رأی دهنده گان بزرگ ترین مشکل فنی انتخابات بود که 
نماینده گان در روز ششم میزان مشاهده شد.  به گفته 
به گفته نماینده گان مجلس، بخش قابل توجهی از مردم 
به دلیل این مشکل نتوانستند از حق رأی شان برخوردار 
شوند. این نماینده گان ضمن انتقاد از این مشکل فنی از 
کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که به مردم توضیح 

بدهد که چرا چنین مشکلی در روز انتخابات بروز کرد. 
هلمند  والیت  از  مجلس  نماینده  یک  این،  با  همزمان 
اعالم کرد که انتخابات یک اصل مهم دموکراسی است، 
اما انتخابات روز شنبه پر از تقلب بود. او افزود که بیش از 
نُه ونیم میلیون نفر در انتخابات نام نویسی کرده بودند که 
به باور او بیش از دو و نیم میلیون نفر در انتخابات شرکت 

نکرده اند. این نماینده مجلس هم چنان مدعی شد که اداره 
محلی هلمند در همکاری با نیروهای امنیتی در سه ولسوالی 
این والیت از جمله ناوه و گرمسیر صندوق ها را با زور پرکاری 
کرده است. او افزود که در این ولسوالی ها هزاران رأی بدون 
بایومتریک وارد صندوق ها شده است؛ چون مقامات محلی 
به حکومت وعده کرده بودند که از این ولسوالی ها ۱۰۰ هزار 
رأی جمع خواهند کرد. این نماینده هلمند تأکید کرد که 
اثبات  برای  او  و  است  کرده  دخالت  انتخابات  در  حکومت 

ادعاهایش حاضر است سند نیز ارایه کند.
از  مجلس،  دیگر  نماینده  یک  خالد،  اسد  حال،  همین  در 
»شایعات  و  »افواهات«  به  که  خواست  نماینده گان  سایر 
فیس بوکی« توجه نکرده و ادعای تقلب را بدون اسناد معتبر 
مطرح نکنند. او گفت که انتخابات ریاست جمهوری در فضای 
امن برگزار شد و اجازه داده شود تا کمیسیون های  نسبتاً 

انتخاباتی کارهای شان را به درستی پیش ببرند.
مشکالت  و  امنیتی  ضعف های  از  انتقادات  این  وجود  با 
فنی و تقلب در انتخابات، بسیاری از نماینده گان، برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری را موفقانه ارزیابی کردند. از جمله، 
عبدالقیوم سجادی اعالم کرد که انتخابات ریاست جمهوری 
دو برنده واقعی دارد: مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی. به 
دندان شکن  پاسخ  انتخابات  در  مشارکت  با  مردم  او،  گفته 
این روند را مختل  به گروه طالبان دادند که می خواستند 
کنند و گروه های سیاسی که قصد دارند ساختارهای غیر 

دموکراتیک و دیکتاتورانه را بر مردم تحمل کنند. 
بعضی از نماینده گان مجلس نیز خواستار نظارت بر عمل کرد 
هرچه  شفافیت  تأمین  برای  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  کردند  تأکید  هم چنان  آن ها  شدند.  انتخابات  بیش تر 
مجلس نماینده گان برای جلوگیری از »بحران احتمالی پسا 
به کار شود. در فرجام، میر رحمان  باید دست  انتخابات« 
رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، اعالم کرد که مجلس 
تمام فعالیت کمیسیون های انتخاباتی را زیر نظارت جدی 
قرار می دهد و اجازه نخواهد داد تا تقلب سرنوشت انتخابات 

را تعیین کند.
با  که  بودند  نامزد  نفر   ۱۸ جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
انتخابات  روز  در  نامزد  سیزده  تنها  آن ها  نفر  پنج  انصراف 
در میدان رقابت باقی مانده بودند. در حالی که هنوز نتیجه 
انتخابات اعالم نشده است، بعضی از این نامزدان و یا هواداران 
این  از  مجلس  نماینده گان  کرده اند.  پیروزی  اعالم  آن ها 
نامزدان می خواهند منتظر باشند تا نتیجه انتخابات توسط 
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شود و از ادعای پیروزی 
انتخاباتی  بکشند. کمیسیون شکایات  از وقت دست  پیش 
گفته است که ادعای پیروزی پیش از وقت نامزدان، تخلف 
انتخاباتی است. قرار است نتیجه ابتدایی این انتخابات در ۲۷ 

میزان اعالم شود.

خلیل اسیر

نماینده گان مجلس:

آرای »سیاه« باطل شود و بازنده گان نتیجه را قبول کنند

شکایت های  مستقل  کمیسیون 
ادعاهای  به  واکنش  در  انتخاباتی 
نامزدان  از  شماری  پیروزی 
ریاست جمهوری، از آنان خواست 
که از اعالم پیروزی پیش از وقت 
موعد  پایان  تا  و  کنند  خودداری 
انتخاباتی  به شکایت های  رسیده گی 
در  کمیسیون  این  بمانند.  منتظر 
حالی واکنش نشان می دهد که روز 
گذشته عبداهلل عبداهلل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و 
امراهلل صالح، معاون تکت دولت ساز ادعا کردند که اکثریت 

آرا را در انتخابات ششم میزان به دست آورده اند.
انتخابات  با آغاز روند ثبت و بررسی شکایت های  هم زمان 
ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی 
از نامزدان خواست که تا پایان بررسی های این کمیسیون، 
از ادعای پیروزی در انتخابات خودداری کنند. زهره بیان 
شینواری، رییس این کمیسیون روز دوشنبه، هشتم میزان 
به  مراکز  از  شماری  آرای  نتیجه ی  هنوز  که  کرد  تایید 
کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده و از نامزدان خواست 
منتظر  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  پایان  تا  که 
بمانند. وی هم چنان اطمینان داد که شکایت ها را به شکل 

انتخاباتی بفرستند. 
از  شماری  که  می شود  مطرح  حالی  در  واکنش ها  این 
شان  آرای  درصدی  بودن  بلند  از  انتخاباتی  تکت های 
می دهند.  خبر  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان  در 
دوشنبه،  روز  جمهوری  ریاست  نامزد  عبداهلل،  عبداهلل 
هشتم میزان ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 
دوم  به  انتخابات  که  نیست  نیاز  و  رسیده  پیروزی  به 
برده شود. پیش تر، امراهلل صالح، معاون تکت انتخاباتی 
»دولت ساز« نیز در گفت وگویی با رسانه ها گفته بود که 
آنان توانسته اند ۶۰ تا ۷۰ درصد آرای مردم را در جریان 

انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورند.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 
۲۷ میزان اعالم شود. بر اساس تقویم انتخابات ریاست 
شکایت های  مستقل  کمیسیون  است  قرار  جمهوری، 
شده  درج  شکایت های  به  دیگر  هفته  دو  تا  انتخاباتی 
در خصوص تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی رسیده گی 

کنند.

ثبت دو هزار و ۵۶۹ شکایت
انتخاباتی  مسووالن در کمیسیون مستقل شکایت های 
هم چنان از ثبت دو هزار و ۵۶۹ در این کمیسیون خبر 

جامع و مطابق قانون بررسی خواهند کرد.
مورد  در  داوری  هم چنان  کمیسیون  این  در  مسووالن 
وقت  از  پیش  را  جمهوری  ریاست  نامزدان  پیش تازی 
می خوانند. محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون 
مستقل شکایت های انتخاباتی افزود که آنان قرار است روند 
تصدیق، طبقه بندی، ثبت، بررسی، تحلیل حقوقی و تدقیق 
شکایت ها را آغاز کنند و سرانجام در پایان موعد رسیده گی 
اعالم  را  نهایی شان  فیصله ی  انتخاباتی،  شکایت های  به 
شکایت های  کمیسیون  که  کرد  تصریح  وی  کرد.  خواهند 
و  است  شکایت ها  به  رسیده گی  مرجع  تنها  انتخاباتی 
کمیشنران  کرد.  خواهند  کار  آن  به  رسیده گی  برای  آنان 
از  هم چنان  انتخاباتی  شکایت های  مستقل  کمیسیون 
نیز خواستند که در  انتخابات  مسووالن کمیسیون مستقل 

اعالم نتایج ابتدایی انتخابات با دقت عمل کنند. 
در همین حال، اتحادیه اروپا نیز با نشر اعالمیه ای از نامزدان 
ادعاهای  از  که  است  خواسته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پیش از وقت پیروزی در انتخابات خودداری کنند و منتظر 
ادامه  در  بمانند.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رسمی  اعالم 
انتخابات ریاست جمهوری خواسته  نامزدان  از  این اعالمیه 
و  سازوکارها  طریق  از  را  شکایت های شان  که  است  شده 
شکایت های  مستقل  کمیسیون  به  سند  بر  مبتنی  شواهد 

می دهند. به گفته ی مسووالن در این کمیسیون، بیش تر 
این شکایت ها درباره ی مشکل در فهرست رای دهنده گان و 

دستگاه بایومتریک، به ثبت رسیده است.
انتخاباتی  شکایت های  مستقل  کمیسیون  در  مسووالن   
ثبت  ساعت   ۷۲ جریان  در  شکایت ها  این  که  می گویند 
شده است و قرار است امروز روند بررسی آن ها آغاز شود. به 
گفته مسووالن در این کمیسیون، ۹۵۴ شکایت در کابل، 
۴۰۲ شکایت در هرات و ۱۳۲ شکایت در جوزجان ثبت 
شده و سایر شکایت ها نیز مربوط تخطی، تخلف و جرایم 
در سایر والیت ها می شود. این مسووالن تصریح کردند که 
نخواهند  را  شکایتی  هیچ  شکایت ها،  ثبت  موعد  از  پس 
شکایت های  خصوص  در  مدارک  ارایه  روند  اما  پذیرفت، 

ثبت شده، هم چنان ادامه خواهد داشت. 
این شکایت ها از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
به  مربوط  مشکالت  خصوص  در  مردم،  و  ناظر  نهادهای 
دستگاه  به  مربوط  مشکالت  رای دهنده گان،  فهرست 
مراکز  عمدی  ناامن سازی  انتخابات،  در  تقلب  بایومتریک، 
انتخاباتی و سایر موارد این چنینی به ثبت رسیده است. 
کمیسیون  سوی  از  حالی  در  انتخاباتی  شکایت های  آمار 
حقمل،  فضل غنی  که  می شود  اعالم  انتخابات  مستقل 
سخنگوی تیم »صلح و عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین 
روزنامه  با  صحبت  در  دوشنبه  روز  اواخر  در  حکمتیار 
حدود  در  تسلیم دهی  مصروف  آنان  که  گفت  ۸صبح 
یک هزار شکایت مستند به کمیسیون مستقل شکایت های 

انتخاباتی اند.
و  »امنیت  تیم  سخنگوی  کیانی،  عارف  این،  بر  عالوه 
شکایت   ۳۷۰ حدود  در  نیز  آنان  که  کرد  تایید  عدالت« 
ثبت  انتخاباتی  شکایت های  مستقل  کمیسیون  در  را 
از  تن  یک  مدبر،  خان زمان  این،  از  پیش  کرده اند. 
سخنگویان تیم ثبات و هم گرایی نیز از ثبت بیش از ۱۰۰ 
می شود  گفته  بود.  داده  خبر  کمیسیون  این  در  شکایت 
به  مربوط  مشکالت  به  پیوند  در  شکایت ها  این  بیش تر 
و  تقلب  بایومتریک،  دستگاه های  رأی دهنده گان،  فهرست 

ناامن سازی عمدی مراکز انتخاباتی به ثبت رسیده است.
ششم  در  نامزد   ۱۳ حضور  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  مشکالت  خصوص  در  شکایت ها  شد.  برگزار  میزان 
روند انتخابات در حالی ثبت می شود که میزان مشارکت 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل مشکالت در 
فهرست رای دهنده گان و دستگاه های بایومتریک به شکل 
مستقل  کمیسیون  است  قرار  یافت.  کاهش  چشم گیری 
انتخابات پس از رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، نتایج 

ابتدایی انتخابات ششم میزان را اعالم کند.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
از اعالم پیروزی پیش از وقت خودداری کنید به نامزدان:



  یما هوتک، نویسنده و پژوهش گر

مشارکت  کم  بسیار  میزان 
انتخابات  در  شهروندان 
ریاست جمهوری سه روز 
که  می دهد  نشان  پیش 
بیش تر نیروها و چهره های 
سیاسی درشت محبوبیت شان 
این  در  داده اند.  دست  از  را 
برگزار  و  طالبان  تهدید های  که  نیست  تردیدی 
کاهش  در  والیتی  شوراهای  انتخابات  نشدن 
نمی توان  داشت،  ولی  نقش  شهروندان  مشارکت 
منکر کاهش نفوذ سیاست مداران بسیار مشهور و 
انتخاباتی هر  نیروهای سیاسی شد. در دسته های 
دو رهبر حکومت وحدت ملی چهره ها و نیروهایی 
حضور داشتند که مدعی نفوذ افغانستان شمول اند. 
چهره هایی مثل جنرال دوستم و محمد محقق در 
همین  بودند.  گرفته  لقب  رای  بانک های  گذشته 
جا  غنی  آقای  کنار  در  که  سیاست مدارانی  طور 
منظم  شبکه های  که  دارند  ادعا  کرده اند،  خوش 
نیروها،  این  همه ی  اما  دارند،  را  هواداران شان 
 چهره ها و شبکه ها قادر نشدند شهروندان بیش تری 
را به پای صندوق های رای بیاورند. به نظر می  رسد 
که جامعه از این سیاست مداران و نیروهای سیاسی 
دل زده شده است. نامزدان اصلی این دور انتخابات 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  جمهوری  ریاست 
دست آوردی  و  است  ناکام  که  بودند؛  حکومتی 
دهه ی  دو  سیاست  در  که  هم  چهره هایی  ندارد. 
در  را  رای دهنده گان  و  بودند  مطرح  کشور  اخیر 
نشدند  قادر  بار  این  می کردند،  بسیج  انتخابات ها 
موج های مردمی را پای صندوق های رای بیاورند. 

این ناکامی جمعی قشر سیاسی کشور است. 
تمام صنف سیاسی کابل باید بپذیرند که ناکام اند. 
که  کنند  قبول  اند  ناگزیر  سیاست مداران  این 
و  داده اند  دست  از  را  اجتماعی شان  پایگاه های 
به  را  مردم  قبل  دهه  یک  مثل  نمی توانند  دیگر 
سال  انتخابات  در  بیاورند.  رای  صندوق های  پای 
۲۰۰۴ همین چهره ها میلیون ها شهروند را به پای 
از سیاست مداران  صندوق های رای آوردند. برخی 
در آن زمان کاریزماهای عصر لقب گرفتند. قبل از 
انتخابات کنونی هم مدعا این بود که سیاست مداران 
موج های مردمی را پای صندوق های رای می آورند، 
ولی این کار نشد. خیرخانه و برچی،  مناطق امن 
است، اما میزان مشارکت در این مناطق بسیار کم 
آرایی  ولی کل  است،  امن  هرات خیلی  بود. شهر 
که در آن شهر به صندوق ها ریخته شده،  به ۲۰۰ 
هزار نمی رسد. رای های شهر مزار حتا به ۱۰۰ هزار 
ریاست  انتخابات  در  که  است  این  جالب  نرسید. 
همین  حتا  ولی  بود،  نامزد  هراتی  یک  جمهوری 
انتخاباتی در آن  انگیزه ی محلی هم شور و شوق 
دیار خلق نکرد. این وضعیت نشانه ی سرخورده گی 
عمومی و یأس است. این مشارکت اندک بیان گر 
و  سیاسی  رهبران  تمامی  نفوذ  شدید  کاهش 
نفوذ  مدعی  گذشته  در  که  است  سازمان هایی 

افغانستان شمول بودند. 
چنین می نماید که جای یک نیروی سیاسی جدید 
ما  که  وضعیتی  همین  است.  خالی  افغانستان  در 
حاال داریم، در هند هم بود. شهروندان آن کشور از 
احزاب سنتی مثل کنگره خسته شده بودند. آنان 
رهبران  وارث  را  که خودشان  را  این حزب  سران 
جنبش آزادی بخش هند می دانستند، دیگر تحویل 
نگرفتند. حزبی که تقریباً پنج دهه بر سیاست هند 
در  داد.  دست  از  را  نفوذش  بود،  رفته رفته  حاکم 
گذشته شهروندان هند خودشان را مدیون رهبران 
مبارزه ی  این  می کردند.  احساس  کنگره  حزب 
رهبران حزب کنگره بود که در کنار شرایط جهانی 
یوغ  از  هند  جمهوری  آزادی  زمینه ی  زمان  آن 
دو  حداقل  طول  در  هند  کرد.  فراهم  را  استعمار 
هزار سال قبل از استعمار یکی از قلمرو های بسیار 
مهم دنیا به لحاظ فرهنگی و اقتصادی بود. اعراب 
در شروع قرن هفت میالدی با هند تجارت داشتند. 
را  و فرهنگی هند  اقتصادی  اهمیت  استعمار  ولی 
تجارت جهانی  در  داد. سهم هند  دنیا کاهش  در 
در دوران استعمار کم تر از پنج درصد بود. استقالل 
از  را  تاریخی هند  از قلمرو  این که بخشی  به رغم 
پیکرش جدا کرد، ولی آن کشور را از شر استعمار 
نجات داد. به همین دلیل بود که شهروندان هندی 
خودشان را مدیون رهبرانی مثل جواهر لعل نهرو 
می دانستند و این حس سبب شد که همیشه به 
آنان در انتخابات ها رای دهند. ولی جمعیت جوان 
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نیروها و چهره های کنونی سیاست افغانستان، دیگر 
مورد عالقه ی مردم عام نیستند. آنان نقش شان را 
نیروی  دیگر  و  کردند  بازی  مختلف  مراحل  در 
موجودیت شان به مصرف رسیده است. اکنون وقت 
سیاست  در  نو  روایت  با  جدید  نیروی  یک  ظهور 
افغانستان است. در انتخابات پارلمانی شاهد حضور 
از جوانان در صحنه ی سیاست بودیم، ولی  برخی 
بنا بر هزار و یک دلیل بیش تر آنان نتوانستند رای 
نا منسجم  فعالیت  امر،  این  دالیل  از  یکی  بیاورند. 
نیروی جدید در  بود. وقت ظهور یک  این جوانان 

صحنه ی سیاست کشور فرا رسیده است.

از  زیسته  تجربه ی  دیگر  که  حاضر  حال  در  هند 
نهرو  مثل  رهبرانی  مبارزات  و  استعمار  دوران 
دست  از  کنگره   به حزب  را  عالقه  ی شان  ندارند، 
داده اند. آنان رهبران کنگره را متهم به فساد مالی 
و سیاست خاندانی می کنند. به همین دلیل بود که 
از سال ۲۰۱۴ به این سو بی جی پی و رهبران آن 

در هر انتخاباتی رای می آورند. 
این جا هم اگر یک نیروی جدید سیاسی در صحنه 
جلب  را  شهروندان  اعتماد  می توانست  و  می بود 
کنونی  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  قطعاً  کند،  
رای می آورد. تمام نشانه ها حاکی از این است که 

به  شوروی  جماهیر  اتحاد  لشکرکشی  و  تهاجم 
اسالمی  کشورهای  اکثر  تا  گردید  باعث  افغانستان 
کنند،  قطع  افغانستان  با  را  دیپلماتیک شان  روابط 
راه های ترانزیت به روی افغانستان بسته شد. تجارت 
افغانستان به رکود مواجه گردید، اختالفات درون حزبی 
بین اعضای حزب دموکراتیک، یعنی خلق و پرچم به 
کودتا های  نیز  و  درون حزبی  کودتاهای  و  رسید  اوج 
جبهات  و  آغاز  داخلی  جنگ  شد.  آغاز  سیاسی 
متعدد جنگی علیه دولت در اکثر نقاط افغانستان به 
فعالیت های نظامی آغاز کردند که همه این عوامل به 

بی ثباتی و تداوم نیافتن حکومت انجامید.
را  ملی  مصالحه ی  مشی  نجیب اهلل  داکتر  سرانجام 
اعالن و در صدد آشتی ملی و تحکیم سیاسی دست 
را  آن  نظام  مخالفان  که  زد  سیاسی  تالش های  به 
مطابق  نجیب  داکتر  حکومت  باالخره  و  نپذیرفتند 

تعهدات سازمان ملل، از قدرت کنار رفت. 
پروسه ی صلح و آشتی ملی یا پروسه بینن سیوان به 
ناکامی مواجه شد، گروه های مسلح بدون هم آهنگی 
از احزاب مختلف جهادی داخل شهر کابل شدند و 
و  داخلی  جنگ های  شد،  مختل  متحد  ملل  پروسه 
تنظیمی در داخل شهر کابل با تلفات انسانی پایتخت 

افغانستان را مخروبه ساخت.
بحران  و  بی ثباتی  شدند،  شهید  انسان  هزار  صد ها 
والیت ها  در  گرفت.  فرا  را  کشور  سیاسی  شدید 
جنگ های تنظیمی آغاز گردید و حکومت استاد ربانی 

بعد از پنج سال توسط طالبان سقوط کرد. 
طالبان بعد از تصرف کابل در صدد حاکمیت سراسری 
در افغانستان شدند که با مشکالت و جنگ ها در شمال 
کشور مواجه شدند و هم حکومت طالبان توسط اکثر 
کشور های جهان به رسمیت شناخته نشد و از نگاه 

روابط بین الملل در انزوای سیاسی قرار گرفت.
با جهان  روابط  نبود  طالبان،   سیاست سخت گیرانه 
را  طالبان  حکومت  سپتامبر،  یازدهم  حوادث  نیز  و 
و  داد  قرار  نظامی  و  سیاسی  بزرگ  تنگنای  یک  در 
و  ملل  امنیت سازمان  فیصله شورای  سرانجام طبق 
ایالت  رهبری  به  بین المللی  ائتالف  هوایی  حمالت 
متحده امریکا حکومت طالبان به سقوط مواجه گردید.

تشکیل اداره ی موقت به مدیریت حامد کرزی، ایجاد 
حکومت انتقالی و انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی 
و شوراهای والیتی صورت گرفت، موجودیت باالتر از 
صدها هزار عسکر خارجی در چوکات آیساف و ناتو 
از کشورهای مختلف جهان ایجاد فضای باز سیاسی، 
جداگانه،  کمیسیون های  تشکیل  مطبوعات،  آزادی 
موارد  سایر  و  احزاب  آزادی  اساسی،  قانونی  تدوین 
حساب  به  جدید  حکومت  دست آوردهای  جمله  از 

می آمد.
باعث  دولت  در چوکات  پالیسی جامع  یک  نبود  اما 
و  قومی  سلیقه های  با  سیاسی  احزاب  تا  گردید 
هم چنان مداخله ی کشورهای مختلف در امور داخلی 
افغانستان، ایجاد پایگاه های تروریستی در کشورهای 
در  اداری، ضعف حکومت  فساد گسترده ی  هم جوار، 
سیاسون  جناب  از  دیدگاه  یک  نبود  قانون،  تطبیق 
حزبی،  و  شخصی  منافع  به  دادن  ارزش  افغانستان، 
حمالت انفجاری و انتحاری ایجاد پناه گاه ها از سوی 
مخالفان دولت، فرار هزاران متخصص و نسل جوان از 
کشور، همه از جمله عوامل نبود ثبات و تداوم نیافتن 

نظام سیاسی در افغانستان به شمار می آید. 
که  می خواهند  باز  سیاسیون  از  شماری  هم  امروز 
تاریخ سیاه گذشته را تکرار کنند و نظام جمهوریت 
و دست آوردهای ۱۸ ساله آن را که با خون و قربانی 
هزاران افغان احیا شده، نابود کنند؛ به همین سبب، 
می نمایند.  مطرح  را  انتقالی  و  موقت  بحث حکومت 
انتخابات  نتیجه ی  به  اتکا  افغانستان  نجات  را  یگانه 
و  نظام  تداوم  و  تحکیم  برای  را  زمینه  تا  است، 

جمهوریت فراهم کند.

پایان عصر کاریزما و بانک رای

فردوس کاوش

نیم قرن تقال برای استقرار 
نظم جمهوری در افغانستان
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مجلس  در  مستمر  صورت  به  این  از  بعد  که  خواست 
مهم  موضوعات  روی  ترتیب  این  به  تا  بیابند  حضور 
کنار  در  و  شود  تصمیم گیری  و  گفت وگو  کشوری 
بتاش  شود.  احیا  نیز  نماینده گان  مجلس  هیبت  آن، 
گفت که با توجه به مطالبات مردم و ضرورت دخالت 
مجلس در امور مهم کشوری نیاز است تا نماینده گان 
و  عمومی  جلسات  در  و  بدهند  پایان  خود  غیابت  به 

کمیسیون های مجلس حاضر شوند.
به همین ترتیب، حفیظ اهلل جلیلی، نماینده مردم کابل 
نشست  در  روزها  این  که  کرد  یادآوری  مجلس،  در 
جلیلی  غایب اند.  نماینده گان  بیش تر  کمیسیون ها 
تأکید کرد که برای خدمت صادقانه به مردم نیاز است 
تا نماینده گان به اصول وظایف داخلی مجلس پای بند 
آن  کمیسیون های  و  مجلس  نشست های  در  و  باشند 
حضور بیابند. او گفت که پیش از این بزرگ ترین بهانه 
این  حاال  اما  بود،  انتخابات  در  مصروفیت  نماینده گان 

بهانه رفع شده است.
هیأت اداری مجلس نماینده گان روز دوشنبه، هشتم 
عمومی  نشست  در  غایب  نماینده گان  نام های  میزان، 
اعالم،  این  طبق  کرد.  اعالم  را  روز  این  در  مجلس 
دیگر  تن  چند  بودند.  غایب  نماینده   ۱۵۰ دست کم 
از نماینده گان این مجلس که ۲۴۹ عضو دارد، یا در 
بیماری و دیگر  به دلیل  یا هم  بودند و  سفر خارجی 

گرفتاری ها رسماً رخصتی گرفته بودند. 
نماینده گان،  غیابت  از  انتقادات  این  دنبال  به   
که  کرد  اعالم  مجلس،  رییس  رحمانی،  میررحمان 
میز  روی  تقنینی  سند   ۱۰۰ مجموعی  صورت  به 
مجلس قرار دارد تا در باره آنها فیصله کند. به گفته 
اساس نامه،   ۲ موافقت نامه،   ۱۳ شامل  اسناد  این  او، 
گفت  رحمانی  قانون می شود.  ۱۹ طرح  و  فرمان   ۷۱
مسوولیت  بزرگ ترین  انتخابات،  شدن  سپری  با  که 

برای  می کند  ایجاب  و  است  یافته  پایان  نماینده گان 
شود.  اقدام  اکنون  همین  از  اسناد  این  مراحل  طی 
تا  تمام کمیسیون ها دستور داد  به  رحمانی هم چنان 
زودتر  چه  هر  مجلس،  اداری  هیأت  با  هم آهنگی  در 
جهت طی مراحل اسناد تقنینی وارد اقدام شوند تا به 
گفته او مجلس به صورت عملی وارد کار قانون گذاری 

شود.
هیأت  به  دیگر  جانب  از  نماینده گان  مجلس  رییس 
ماهه  شش  حاضری  تا  داد  دستور  نهاد  این  اداری 
نماینده گان را بررسی کند. او تأکید کرد که به دنبال 
آن اصول وظایف داخلی مجلس در برابر نماینده گانی 
که به صورت دایمی غایب هستند، تطبیق خواهد شد. 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول   ۱۲۴ ماده  طبق 
صورت  در  می تواند  ]مجلس[  عضو  »یک  نماینده گان 
ضرورت و یا مریضی مدت ۱۵ روز رخصتی را در یک 
ماده  در  هم چنان  کند.«  تقاضا  ماهه  چهارونیم  دوره 

که  است  آمده  مجلس  داخلی  وظایف  اصول   ۱۲۷
»در صورت غیابت عضو در جلسه عمومی و یا جلسه 
تقسیم  ماه  یک  باالی  وی  معاش  اصل  کمیسیون، 
شده، مبلغ معینه همان روز از معاش ماهانه اش وضع 
مواد  این   ۱۲۹ ماده  در  شکل  همین  به  می شود.« 
قانونی تصریح شده است که »هر گاه غیرحاضری عضو 
بدون عذر موجه بیش از هفت روز کاری در جلسات 
عمومی و کمیسیون ها ادامه یابد، معاش ایام غیباتش 
نشر  از طریق رسانه ها  ماه  نامش در ختم هر  و  وضع 

می شود.« 
در مجلس های گذشته نیز همواره از غیابت نماینده گان 
که  است  شده  مشاهده  ندرت  به  بود.  شده  شکایت 
داخلی  وظایف  اصول  تطبیق  در  مجلس  اداری  هیأت 
در  است.  بوده  موفق  غایب  نماینده گان  معاش  و کسر 
مشکل جدی  یک  که   – مشکل  این  با  موارد  بیش تر 
نیز است – با اغماض و چشم پوشی برخورد شده است.

 ۸صبح، کابل: مجلس دور هفدهم از زمان تشکیل در 
و رخوت  تا کنون گرفتار جنجال درونی  ثور  شانزدهم 
بوده است. این مجلس در جریان دست کم پنج ماه از 
بودجه  طرح  تصویب  جز  به  رسمی اش  فعالیت  شروع 
ملی وسط سال، چیز دیگری در کارنامه اش ثبت نکرده 
است. بزرگ ترین مشکل مجلس کنونی، غیابت دوام دار 
شده  عنوان  آن  نصاب  نشدن  تکمیل  و  نماینده گان 

است.
مجلس  در  غزنی  نماینده  اخالقی،  محمدعلی 
نماینده گان، روز گذشته در جلسه عمومی این مجلس 
از غیابت نماینده گان انتقاد کرد. اخالقی افزود که پس 
گذشته  ماه  اواسط  در  نهاد  این  دوم  اجالس  شروع  از 
البته  است.  نبوده  تکمیل  مجلس  این  نصاب  کنون،  تا 
هم  نماینده گان  مجلس  تابستانی  تعطیالت  از  پیش 
مجلس  نصاب  نشدن  تکمیل  و  نماینده گان  غیابت 

گزارش شده بود.
و  غیاب  موضوع  که  کرد  پیشنهاد  نماینده مجلس  این 
حضور نماینده گان در چهارچوب اصول وظایف داخلی 
اخالقی  محمدعلی  شود.  گرفته  جدی  باید  مجلس 
ویژه  به  غایب،  نماینده گان  نام های  اگر  که  کرد  تأکید 
کنون  تا  هفدهم  مجلس  فعالیت  شروع  از  که  کسانی 
این  نصاب  نشود،  معاش  کسر  و  افشا  بوده اند،  غایب 
افزود که  او  نخواهد شد.  تکمیل  آینده هم  در  مجلس 
اقتدار  از دست رفتن  این وضعیت،  بدیهی ترین پی آمد 
شنیده  طور  همین  و  بحث  برای  آجندا  نبود  مجلس، 
نشدن حرف مجلس توسط نهادهای دولتی خواهد بود.

به  نسبت  نیز  کندز،  مردم  نماینده  بتاش،  محمداهلل 
که  افزود  بتاش  کرد.  نگرانی  ابراز  نماینده گان  غیابت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  و  تابستانی  تعطیالت  حاال 
برای  بهانه ای  هیچ  دیگر  و  است  یافته  پایان  دو  هر 
نماینده گان  از  او  نیست.  باقی  نماینده گان  غیابت 

رخوت در تن مجلس نماینده گان:

دیروز دست کم ۱۵۰ 
نماینده غایب بودند

 سرانجام این گروه، رضا و دو تن دیگر را که هویت شان 
انتقال  نامعلوم  بسته در جای  با چشمان  نیست،  معلوم 
متوقف  طالبان ،دلیل  از  تن  دو  این  و  رضا  می دهند. 
که  می گویند  آن ها  می شوند.  جویا  را  شدن شان 
کرده اید  شرکت  انتخابات  در  زیرا  است،  واضح  دلیلش 
و به »حامیان و دست  نشانده های کفار« رای داده اید، در 
صورتی که ما امیر داریم و نظام افغانستان هم یک نظام 

امارت اسالمی است.
مکان  یک  در  بسته  با چشمان  را  تن  سه  این  طالبان، 
انتقال می دهند. طالبان شب او و دو همراهش  نامعلوم 
را بدون آب و نان در اتاقی زندانی می کنند. فردای آن 
جای  به  مکان  این  از  را  آن ها  انفرادی  صورت  به  روز 
او  می رسد،  رضا  به  نوبت  وقتی  می دهند.  انتقال  دیگر 
را به مکانی که شبیه مسجد است انتقال می دهند. وی 
شوینده ی  مواد  چاقو،  با  مردی  مکان  این  در  می گوید 
شوکه  او  دیدن  با  رضا  می بیند.  را  بانداژ  و  کیمیایی 
می شود و می فهمد که چه سرنوشتی در انتظارش است.

انگشتان وی  این حال، زمانی که طالبان می خواهند  با 
از آن ها می خواهد که  او به عذر و زاری  را قطع کنند، 
لهجه  و  تمسخر  با  آن ها  اما  نکنند،  قطع  را  انگشتانش 
است.  داده  رأی  کی  به  که  می پرسند  پشتو  غلیظ 
که  و می گوید  اقرار می کند  آن ها  لت وکوب  با  سرانجام 

او  به  گروه  این  است.  داده  رأی  غنی  محمداشرف  به 
می گویند که اکنون اشرف غنی بیاید و انگشتانت را از 

قطع شدن نجات دهد.
او با اندوه می گوید که از شرح آن حادثه عاجز است اما 
گروه طالبان بدون کدام دوای بی حس کننده، انگشتانش 
آن ها  از  یکی  که  داد  ادامه  درد  با  او  کردند.  قطع  را 
دستش را محکم گرفته بود و دیگرش با کمال بی رحمی 
انگشتانش را می برید. وی با یادآوری آن صحنه می گوید: 
تا چاقو در استخوان نرسیده  بریدند،  را  انگشتم  »وقتی 
چاقو  که  زمانی  می کنند،  قطع  که  نمی شد  باورم  بود 
و  ناامید شدم  بریدند  را  استخوان  و  رسید  استخوان  به 
فهمیدم که دیگر قطع می کنند و کار تمام است.« افزون 
بر این، این گروه انگشت وسطی وی را نیز که پر رنگ 

بوده است، قطع کرده اند.
طالبان پس از قطع انگشتانش، وی را در حالت بی هوشی 
او، وقتی  به گفته  در مسیر قره باغ- جاغوری می اندازد. 
را  اطرافش  تمام  و  نمی بیند  را  کسی  می آید  هوش  به 
غبارآلود می یابد. فکر می کند خواب است، اما بعداً متوجه 
می شود که خواب نیست و حقیقت است. سرانجام بعد از 
چندین ساعت، موترهایی که از جاغوری به طرف قره باغ 
در حرکت بودند، رضا را در این مسیر می یابند و او را در 

کلینیک ولسوالی قره باغ برای درمان می برند. 

این حادثه تاثیر منفی روی رضا گذاشته و او را افسرده 
افسرده ای«  »آدم  هرچند  می گوید،  او  است.  ساخته 
بوده، اما قطع انگشتانش توسط طالبان، این افسرده گی 
که  باری  هر  می کند،  بیان  وی  است.  کرده  مضاعف  را 
حادثه  آن  می افتد،  بریده اش  انگشتان  به  چشمش 
تالش  چند  هر  می شود.  زنده  خاطرش  در  دلخراش 
می کند تا آن خاطرات از ذهنش فراموش شود، اما موفق 

نمی شود.
دردهایش  تسکین  برای  که  می  گوید  وی  حال  این  با 
چند  هر  می گوید  او  است.  آورده  روی  نویسنده گی  به 
و  احساس کمبودی می کند  انگشتانش  قطع شدنش  با 
در قسمت تایپ مشکل پیدا کرده است، تا جایی که به 
دلیل این کمبودی از اکادمی نظامی هم رانده شده است. 
با این حال او از تالش دست بر نداشته و به نویسنده گی 
قربانیان  از  که  بار  هر  می گوید  وی  است.  داده  ادامه 
طالبان  گروه  خشونت های  از  که  کسانی  و  دموکراسی 
و  می شود  سبک  شانه هایش  می نویسد،  دیده،  آسیب 
او یادآور می شود که این گروه  دردش تسکین می یابد. 
و  می کنند  برخورد  عقده مندانه  قضاوت های شان  در 

»قضاوت شان بر مبنی شریعت و دین اسالم نیست«.
نوشته  بلند  و  کوتاه  داستان  های  حادثه  آن  از  بعد  رضا 
نام  به  مجموعه  یک  زیر  را  داستان ها  این  او  است. 
رساند.  نشر  به  پار  سال  و  کرد  گردآوری  »حرامزاده« 
کتاب حرام زاده شامل ۱۰ داستان چون تقاعد، حرام زاده، 
تاجور،  گرگ ها،  هم دست  واالحضرت،  امریکایی،  کالغ 
قووو، دوازده طبقه، مردی که از خود می ترسید و روباه 

سفید، می شود.
آن چنانی که خالق این کتاب می گوید، هزار نسخه از آن 
به چاپ رسیده است. این کتاب پس از آن که وارد بازار 
به  می شود.  مواجه  گرم شهروندان  استقبال  با  می شود، 
گفته رضا خرمی، نویسنده این کتاب، در دو ماه، تمامی 

نسخه های این کتاب به فروش رفته است.
با قطع شدن انگشتانش، هرگز تسلیم   او می افزاید که 
نیز  میزان  ششم  انتخابات  در  و  است  نشده  گروه   این 
شرکت کرده است. وی بیان می کند که هرچند شماری 
انتخابات منع  این دور  از شرکت در  را  او  اطرفیانش  از 
ندادن  رأی  منطقش  در  که  می گوید  او  اما  می کردند، 
این  از  انتخابات،  با شرکت در  ندارد و می خواهد  وجود 
تروریستان،  از  »انتقام  می گوید:  او  بگیرد.  انتقام  گروه 
شرکت دوباره در انتخابات است و این آزادی را پا به پای 

مردمم پیش می برم.«
خاطر  به  انگشتانش  که  نیست  کسی  تنها  خرمی  رضا 
رأی دادن بریده شده است، طالبان انگشتان شمار زیادی 
قطع  انتخابات،  در  به جرم شرکت  را  رأی دهنده گان  از 

کرده اند.

در یکی از روزهای بهار ۱۳۹۳، 
انگشت های  طالبان،  گروه 
به جرم شرکت در  را  جوانی 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
برای  او  بریدند.  سال  همان 
و  کشورش  سرنوشت  تعیین 
پا،  نو  دموکراسی  نهادینه سازی 
به پای صندوق رأی دهی رفت تا 
برای بهبود وضعیت کشورش، رأی بدهد، کاری که باعث 
قطع شدن دو انگشتش شد. گروه طالبان با ابتدایی ترین 
بانداژ،  و  کیمیایی  شوینده  ی  مواد  چاقو،  مانند  وسایل 
را  »حرامزاده«  کتاب  نویسنده ی  خرمی ،  رضا  انگشتان 

بریدند.
رضا خرمی جوانی است ۲۵ ساله که به تازه گی از رشته 
فارغ  کابل  دانشگاه  هنرهای  دانشکده  نمایشی  ادبیات 
 ۱۳۹۳( میالدی   ۲۰۱۴ در  که  می گوید  او  است.  شده 
خورشیدی( که تازه واجد شرایط رأی دهی شده بود، در 
و  این شوق  اما  کرد.  ریاست جمهوری شرکت  انتخابات 
از  پس  طالبان  گروه  زیرا  نینجامید،  طول  به  زیاد  شور 
پیاده کردند  از موتر  راه قره باغ- غزنی  را در  او  سه روز، 
دم  هر  بغض  را  گلویش  که  او  بریدند.  را  انگشتانش  و 
می فشرد، با سختی گفت که برای اولین بار در انتخابات 
دور سوم ریاست جمهوری شرکت کرده بود واین، باعث 
از دست دادن دو انگشتش شد. رضا پس از گذشت سه 
روز از برگزاری انتخابات، تصمیم می گیرد تا از زادگاهش 

»تمکی« برای آماده گی کانکور به کابل سفر کند. 
کابل  به  رفتنش  مانع  پدرش  رضا،  گفته ی  به  هرچند 
با  راه  در  مبادا  که  داشته  هراس  پدرش  زیرا  می شود، 
ایجاد کنند.  برایش دردسر  و  گروه طالبان برخورد کند 
طالبان  که  بودند  شنیده  این،  از  پیش  که  می گوید  او 
از این رو پدرش را قانع  با رأی دهنده گان کاری ندارند. 
طرف  به  انتخابات،  برگزاری  از  پس  روز  سه  و  می کند 
غزنی حرکت می کند. رضا بی خبر از این که گروه طالبان 
بازرسی درست کرده اند  ایست  قره باغ  در مسیر غزنی و 
متوقف  را  کرده اند  شرکت  انتخابات  در  که  کسانی  و 

می  کنند.
گروه  بازرسی  ایست  با  قره باغ  دشت  در  او  حال  این  با 
طالبان  موتر،  سرنشین  چهار  میان  از  برخورد.  طالبان 
بود  کسی  تنها  رضا  میان  این  از  زیرا  کردند.  پیاده  را  او 
وی  بود.  کرده  شرکت  انتخابات  در  و  رنگ  انگشتش  که 
می گوید وقتی با ایست بازرسی گروه طالبان رسیدم، این 
گروه از سرنشینان موتر خواسته که دست های شان را به 
آن ها نشان دهند. در این لحظه تشویش و نگرانی عمیقی 
رنگ  تا  می کند  کوشش  رضا  می شود.  پیدا  او  وجود  در 

ناخن هایش را پاک کند، اما موفق نمی شود.

عبداالحمد حسینی

قربانیان دموکراسی:
طالبان چگونه انگشتان نویسنده کتاب »حرامزاده«را بریدند؟

       ۸صبح، کابل
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که  شاعری  عاصی،  قهار 
با چشم گشودن  هم گام 
من به هستی، با گفتن، 
سوری،  گل  حافظ  خدا 
فرو  جهان  از  چشم 
من  که  حاال  و  بست 
و عاصی شهید  بزرگ شده ام 
او  دیگر  که   - حسرتا  و  دریغا  دریافته ام،  را 
بزرگی  یاد  که  شاعری  عاصی،  قهار  نیست! 
و شخصیت آیینه گونه و زالل وی از سالیان 
دور که هنوز خامه ام توان قدم کشیدن جهت 
و  اندیشه ها  مقدس  ساحت  به  سفر  و  سیر 
دوشم  بر  دینی  چون  نداشت،  را  وی  کالم 
سنگینی می کرد و ادای این دین را در حق 
این بزرگ مرد عاشق و آزاده بر خودم الزمی 
می دانستم، که اینک روز آن فرا رسیده است.

در  ۱۳۵۵خورشیدی  سال  در  شهید  عاصی 
جهان  به  چشم  پنجشیر  ملیمه ی  روستای 
گشود. دوره ی ابتدایی را در پنجشیر خواند، 
و در شهر  آمد  به کابل  با خانواده اش  بعدتر 
کهنه ی کابل مسکن گزین شد. در کابل شامل 
مکتب ابوریحان بیرونی گردید و از این مکتب 
دانشکده  وارد  و  فارغ  عالی  درجه  کسب  با 
دانشکده،  آن  از  و  کابل شد  دانشگاه  زراعت 

درجه ی لیسانس گرفت.
سخن گفتن در باب شخصیت عاصی شهید، 
کاری است بسا دشوار و این کار زمانی ممکن 
و میسر خواهد شد تا توفیق و کمال ورود به 
ساحت اندیشه ها و شاعرانه گی های وی را به 

دست آورد.
 عاصی شهید شاعری بود نوگرا و کلیشه شکن، 
جهان  در  می سرایید.  نیز  کهن  قالب  در  اما 
شعر معاصر فارسی گلی تازه و معطری بود 
که در یک مقطع زمانی در باغستان شعر این 
حوزه رویید، سبز شد، جوانه زد، عاصی شد 
یک  قریه،  یک  خود  تنهایی  به  خودش  که 
شهر و یک جهان را با تقدیم سروده های ناب 
و عاشقانه اش معطر ساخت، به قلب های هر 
سوخته دلی راه گشود و تا زمانه های دور در 
قلمرو اندیشه های عاطفی انسان این سرزمین 

به خودش ماندگاری خلق کرد.
بهتر دنیای عاصی،  برای شناخت احسن و   
و  سروده ها  صورت  به  صرف  نگاه  داشتن 
اشعار وی کافی نیست، بلکه نیاز است تا با 
مایه گیری و الهام از اشعار عاصی شهید و با 
گشودن واژه واژه ی اشعارش به ژرفای کالم 
باید،  که  گونه  آن  را  وی  تا  شد  داخل  وی 
شناخت. عاصی شهید شاعری بود دارای روح 
ناآرام، سرگردان و همیشه متالطم - شاعری 
دردمند، دارای صراحت لهجه و بیان و اهل 

موضع گیری.
 شعر عاصی دارای دو پهلو و سویه است که 
در یک پهلوی آن کشورش با همه ی دردها 
و  می کند  جلوه نمایی  آن  نابسامانی های  و 
که  عشق  از  است  آبستنی  آن  دیگر  پهلوی 
دیوانه گی ها،  غزل  نام  به  موجودی  خلق  با 
داشته های  سخن  یک  در  و  الابالی گری ها 
درونی عاصی شهید را به آفتاب می افکند و او 
را ماندگار و جاودانه می سازد. عاصی شهید با 
هدیه ی اشعار عاشقانه و لطیف مخاطبین اش 
دل های  به  و  می سازد  عشق  از  سرشار  را 
سوخته هبوط می کند و چون باران رحمت 

به آن ها حیات دوباره می بخشد.
و محکم عاصی شهید چنین  پخته  از کالم 
بر می آید که وی از معرفت و دانایی بلندی 
و  عرفان  فرزانه گان  و  مشاهیر  شناخت  در 
عطار،  سنایی،  چون  فارسی  حوزه  تصوف 

مجاهدین ادامه می دهد و آن روزهای تلخ و 
تاریک کشورش را با سبک منحصر به خودش 
به تصویر  تراژید  تابلوی  قالب شعر چون  در 
سرزمین  و  مردم  به  را  عشقش  و  می کشد 
این جا  و  می رساند  اثبات  به  زخم خورده اش 
هموطن  هر  دل  در  شهید  عاصی  که  است 

خودش جای به خصوصی می یابد.
سایر  مانند  را  عاصی  آشفته  وضع  این  دوام 
ساخت،  کشور  ترک  به  وادار  هم  میهنانش 
یک  مانند  آشوب  و  جنگ   را  همه جا  زیرا 
و  عاطفه  از  دیگر  می بلعید،  داشت  هیوال 
هم دیگرپذیری خبری نبود و همه جا قصه ها 
از  بلکه  عطوفت،  و  عشق  از  نه  روایت ها  و 
بود  ناگزیر  شهید  عاصی  بود.  خون  و  خشم 
می کرد  انتخاب  هجرت  برای  را  کشوری  تا 
ایران  یعنی  همسایه  کشور  میان  این  در  و 
و خانواده  اقامت خود  برای  بر دالیلی  بنا  را 
اقامت  رحل  مشهد  در  برگزید.  کوچکش 
حس  آرام تر  را  خودش  آن جا  در  و  افگند 
و  خانه  از  اگر  که  می پنداشت  زیرا  می کرد، 
از مردمانش که یک   اما  بریده است   دیارش 
نبریده  هستند  حماسی اش  شعر های  بال 
با  به خصوص  هموطنانش  با  همیشه  است. 
جامعه  و  ایران  مقیم  افغانستانی  فرهنگیان 
به  بود.  رابطه  و  مراوده  در  ایرانیان  فرهنگی 
کمک فرهنگیان هم وطنش و علی الخصوص 
با همکاری و  پشت کار دوست ایرانی اش آقای 
محمد حسین جعفریان آثار گران بهایی را در 

قالب شعر و مقاله تألیف کرد.
بعد از مدت کوتاه اقامت عاصی در شهر مشهد 
ایران، مقامات ایرانی دیگر به وی اجازه ماندن 
در آن جا را نمی دهند و به قول حضرت حافظ:

حافظ و فرزانه فرزند دنیای عشق و معرفت 
حضرت موالنای بلخ برخوردار بوده است و تا 
حد باالیی به زبان آن ها بلدیت کامل داشته، 
تجربه های عرفانی آن ها را جدی می گرفته و 
از آن ها بهره های عظیمی می برده است. زیرا 
روح سرکش، طبع عاشقانه و درون سرگردان 
و پر غوغای عاصی شهید روایتی از جهانی دارد 
که آن بزرگ واران در آن می زیستند و بدان 
متعلق بودند و به یقین که آن جهان، جهان 
عشق است و دل داده گی و دل سپرده گی در 
شهید  عاصی  درست  که  ناپیدا  پیدا ی  پای 
آن، روح سرکش و طبع متالطم  از  الهام  با 

خودش را سکون می بخشید.
 یکی از ویژه گی های خاص شعر عاصی شهید 
که وی را نسبت به تمامی شعرای ماقبل و 
وجود  می سازد،  متمایز  حوزه  این  متأخر 
آمیخته گی مقبولی از لحن حماسی و تغزلی 
در اشعارش است که وی را خاص تر می سازد. 
در مجموعه  به وضوح  را می توان  تمایز  این 
شعری وی به نام »از آتش، ابریشم،« دید و 
و  لهجه  صراحت  داشتن  روحیه ی  دریافت. 
برهنه گویی عاصی شهید او را واداشت تا در 
سال های حاکمیت رژیم کمونیستی در کابل، 
و  تعارض  در  شعر هایی  شاعرانه  صراحت  با 
تقابل حاکمیت بسراید و تقدیم بستر فرهنگی 
آشفته و درمانده ی آن زمان نماید که امروزه 
همه ی آن چه وی در آن مقطع زمانی خلق 
ملی-  ارزش  واالترین  عنوان  به  است  کرده 
فرهنگی شناخته می شود و سینه به سینه، 

کتاب به کتاب و  زبان به زبان نقل می گردد.
چاپ  با  را  اعتراضی اش  لحن  عاصی  قهار 
کتاب »از جزیره ی خون« در زمان حاکمیت 

غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم

میترا،  با  نومیدانه  افغانستانی  آواره ی  شاعر 
نخست  مهستی  فرزندش  یگانه  و   همسرش 
به هرات می آیند و  از آن جا دوباره وارد کابل 
می شوند. اندکی نمی گذرد که دستان بی رحم 
می شود  دراز  شهید  عاصی  سوی  به  مرگ 
کارته  منطقه ی  در  خمپاره  اصابت  اثر  در  و 
پروان کابل جان را به جان آفرین می سپارد و 
این خبر به زودی در همه جا پخش می شود 
و هم وطنان و عالقه مندان عاصی را به گلیم 
سوگ و ماتم رفتن همیشه گی وی می نشانَد.

تا هر  بود  بسته  عهد  با خودش  عاصی  قهار 
از  شعری  مجموعه  یک   یا  کتاب  یک   سال 
خودش را منتشر کند. از او، مقامه گل سوری، 
الالیی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل 
ولی همیشه، در جزیره  تنها  و غم من،  من 
خون. از آتش از ابریشم، که مشتمل بر شش 
است.  مانده  باقی  می شوند  شعری  مجموعه 
خاطرات عاصی شهید از زمان سقوط کابل و 
آغاز جنگ های داخلی در مجموعه ای به نام 
آغاز یک  پایان که در برگیرنده سفرنامه عاصی 
شهید به ایران نیز می باشد، به چاپ رسیده 
است. بخش اعظم آثار وی به همت دوستش 
فرهاد دریا، آواز خوان بلندآوازه کشور، چاپ  
شده که به عنوان نمونه می شود از کتاب از 

آتش از ابریشم وی را یاد کرد.
 هر که طعم عشق را با محنت ها، دربه دری ها، 
حسرت ها و انتظار ها و رویا هایش در روزگار 
عاصی  شعر  باشد،  خاکستر چشیده  و  خون 
آخرین  تا  که  را  او  اندوه  و  درد  و  را  شهید 
لحظات حیاتش در این سرزمین با خود حمل 
کند.  حس  می تواند  دل  و  جان  با  می کرد، 
عاصی با برجسته ساختن این دردها خودش 
را با مردمش سخت پیوند زده بود و به همین 
دلیل است که او نسبت به هر شاعر دیگر این 
سرزمین، در میان مردمش خریداران زیادی 

دارد.
عاصی با ورود به ساحت اندیشه های مقدس 
اندیشید،  عاشقانه  آمد،  عاشقانه،   - عاشقانه 

سبز شد، زیست و عاشقانه هم رفت!
دیوانه گی هایش  را،  مقامش  عاصی 
و  جوان مردی ها  را،  عاشقی هایش  را، 
الابالی گری هایش را به هیچ قیمتی نفروخت 
و به هیچ قیمتی به پای کسی نریخت و از 
همین جهت آن ها را چون ارزش واالیی برای 
نسل های آینده ی خودش مانند یک گفتمان 
جاویدانه  و  کرد  مطرح  همه پذیر  و  فراگیر 
ساخت. امروزه تذکر نام عاصی برای هر جوان 
این سرزمین افتخار بزرگ محسوب می شود، 
هر شاعری در سوگ رفتنش شعر اشک باری 
با  مجله ی  و  نشریه  و  رسانه  هر  می سراید، 
نشر اشعارش به خودش زیبایی و آراسته گی 

می بخشد و فخر می کند.
می خواهم  عاصی  شعر  آخرین  تقدیم  با   
سوگ مندانه این محمل را بر بندم و بر روح 
پر شکوه وی هزاران سالم و درود تقدیم نمایم 
و از خداوند برای عاصی شهید عالی ترین مقام 

و جایگاه را در بهشت استدعا می دارم.

کبوترهای سبز جنگلی در دور دست از من
سرود سبز می خواهند
من آهنگ سفر دارم

من و غربت
من و  دوری

خدا حافظ گل سوری

سوریگلخداحافظی

فرخندهشعله

عاصیشهیدشاعریبودنوگراوکلیشهشکن،امادرقالبکهننیز
میسرایید.درجهانشعرمعاصرفارسیگلیتازهومعطریبودکهدر
یکمقطعزمانیدرباغستانشعراینحوزهرویید،سبزشد،جوانهزد،
عاصیشدکهخودشبهتنهاییخودیکقریه،یکشهرویکجهانرا
باتقدیمسرودههاینابوعاشقانهاشمعطرساخت،بهقلبهایهر
سوختهدلیراهگشودوتازمانههایدوردرقلمرواندیشههایعاطفی

انساناینسرزمینبهخودشماندگاریخلقکرد.
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انتخابات ریاست جمهوری در هرات 
با اما و اگرهای زیادی برگزار شد. 
میزان اندک اشتراک مردم شهر 
در  رای دهی  برای  ولسوالی ها  و 
انتخابات ریاست جمهوری در این 
والیت سبب شد که اظهار نظرهای 
دولتی  مقام های  سوی  از  متفاوتی 
وجود  آن  به  نسبت  امور  آگاهان  و 

داشته باشد.
چندین  در  گسترده  تقلب  که  رسیدند  باور  این  به  خیلی  
انتخابات گذشته، همراه نبودن انتخابات ریاست جمهوری با 
انتخابات شوراهای والیتی، زیر تهدید بودن مراکز رای دهی و 
مشکالت فنی دستگاه بایومتریک و فهرست رای دهنده گان از 
عوامل اصلی اشتراک کم مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
قبول کردن  بر  والی هرات عالوه  اما  این حال  با  بوده است. 
برخی دالیل، اشاره به چیزی دارد که تا کنون هیچ مقام دولتی 

به آن نپرداخته است.

ادعای پر تب و تاب والی هرات
افغانستان،  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  روز  یک 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، مقابل دوربین رسانه ها حاضر 
شد و علت شرکت کمرنگ مردم در انتخابات را تلویحاً کاهش 
حس مالکیت  مردم نسبت به سرزمین عنوان کرد.  والی هرات 
به خبرنگاران گفت: »افغان ها احساس مالکیتی را که نسبت 
به خاک خود دارند، ضربه دیده  است. باورمندی مردم ما به 

مملکت و نظام ضربه خورده است.«
ادامه گفت که جنگ های چهل ساله سبب  آقای رحیمی در 
شده  که وضعیت به این شکل رقم بخورد و قرار نباید باشد که 

مردم افغانستان تا ابد مهاجر و مسافر باشند. 

بینش سیاسی دستگاه حاکم
همین اشاره ی آقای رحیمی به ضربه خوردن حس مالکیت 
آن  به  نسبت  سیاسی  آگاهان  از  برخی  که  بود  کافی  مردم 

واکنش تند نشان دهند. 
هرات،  در  نگار  روزنامه  و  سیاسی  فعال  حقیقی،  سعید 
صحبت های والی این والیت را فاقد ریشه ی علمی و واقعی 
نظر  این  به  عوامل،  برخی  به  اشاره  با  آقای حقیقی  دانست. 

حس مالکیت مردم نسبت به 
مملکت و نظام ضربه خورده است سیدحسنحسینی

سعی در کاستن میزان مشارکت مردم در انتخابات کرده بود. 
او می گوید که ناامنی های اخیر در اکثر ولسوالی های هرات از 
جمله گلران، کشک کهنه، رباط سنگی، اوبه، چشت، غوریان، 
زنده جان و کرخ، نشان از تهدید سران حکومت وحدت ملی 
در برابر مردم بود. به گفته ی آقای نبی، حاضر نشدن مردم به 
پای صندوق های رای  ، دلیل محکمی برای ثابت ساختن بلوغ 
سیاسی آنان نیست، بلکه ترس جمعی از نبود امنیت سبب شد 
که مردم نتوانند به صندوق های رای  دسترسی داشته باشند. 

سایه ی گفت وگوهای صلح بر انتخابات
دیدگاه خاص  هرات،  در  سیاسی  امور  آگاه  کامل،  عبدالقادر 
خودش را نسبت به گفته های آقای رحیمی، والی این والیت، 

دارد. 
آقای کامل با یادآوری مشارکت میلیونی مردم در انتخابات های 
گذشته ی ریاست جمهوری و پارلمانی، حکومت وحدت ملی 
را در ترغیب مردم برای حاضر شدن به پای صندوق های رای 

ناکام خواند. 
که  دادند  نشان  مردم  گذشته  در  می گوید،  کامل  آقای 
به  اشاره  او  دارند.  را  و دموکراسی  انتخابات  پذیرش  ظرفیت 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  رای دهنده  انگشت چند  قطع 
ولسوالی  »حق آباد«  روستای  در   ۱۳9۳ سال  جوزای   26
جمهور  رییس   گذشته ی  وعده های  که  گفت  رباط سنگی، 
او تصریح  است.  بی عالقه گی مردم شده  کنونی کشور سبب 
می کند که یک عده افراد معامله گر با شعارهای »عوام فریبانه و 
وعده های سر خرمن« آرای مردم را »چپاول« کردند و وقتی 
به قدرت رسیدند، شعارهای »عدالت و مشارکت، صلح و ثبات، 
ترویج حکومت داری خوب، دسترسی مردم به خدمات بهتر را 

فراموش کردند.« 

است که صحبت های والی هرات بیش تر متاثر از بینش سیاسی 
دستگاه حاکم است و نوعی تالش در راستای پوشاندن ناکامی 

یک تیم مشخص به حساب می رود. 
این فعال سیاسی هم چنان تاکید می کند که تجربه ی مردم از 
انتخابات های گذشته سبب شده که آنان با بی باوری نسبت به 
کارکرد کمیسیون های انتخاباتی، کم تر در انتخابات اشتراک 
کنند. آقای حقیقی اضافه می کند که تاثیر گذاری رای مردم بر 
نتیجه ی انتخابات هم مسأله است. به گفته ی وی، مردم به این 
باور رسیده اند که رای  آنان تغییری در نتیجه ی از قبل تعیین 

شده  و مورد نظر کمیسیون های انتخاباتی ندارد. 
تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان و سایر گروه های مخالف 
دولت هم از عوامل دیگری است که آقای حقیقی به عنوان 
دلیلی برای کاهش میزان عالقه مردم برای حاضر شدن در 

صفوف رای دهی به آن اشاره دارد. 
آقای حقیقی هم چنان سوء  مدیریت نامزدان انتخابات ریاست 
بودن  کم رنگ  در  را  تبلیغات  فضای  مدیریت  در  جمهوری 

حضور مردم موثر می داند.

دسِت دولت در ناامن سازی
سیاسی- فعال  و  دانشگاه  استاد  نبی،  طارق  حال  همین  در 

مردمی، در صحبت با روزنامه ی 8صبح از والی هرات می پرسد: 
»چرا مردم افغانستان در انتخابات های گذشته کم عالقه گی به 

انتخابات نشان ندادند؟«
آقای نبی می افزاید که سرخورده گی کنونی مردم در پهلوی 
سایر عوامل مانند ترس از تهدیدات امنیتی، ریشه در ناتوانی 

حکومت وحدت ملی دارد. 
آقای نبی تصریح می کند که تیم حاکم از ماه ها به این طرف 
نداشت،  زیادی  رای  آن ها  در  که  والیت هایی  ناامن سازی  با 

سایه ی سنگین گفت وگوهای صلح امریکا با طالبان، از دیگر 
از عوامل  از آن به عنوان یکی  مواردی است که آقای کامل 

اشتراک کم تعداد مردم در انتخابات نام می برد.
سفیر خلیل زاد دست کم ۱0 ماه و 20 روز با سران طالبان در 
کشورهای مختلف دید و بازدید داشت. هرچند این گفت وگوها 
به نتیجه ای نرسید و دست آخر در ساعاتی کم باقی مانده به 
امضای پیمان امریکا با طالبان، دونالد ترمپ، رییس جمهور 

امریکا آن را لغو کرد. 
با تمام این ها بر بنیاد گزارش ها در انتخابات ریاست جمهوری 
پای  به  نفر  هزار  و 700  میلیون  پنج  سال ۱۳88 دست کم 
انتخابات  در  ترتیب  همین  به  بودند.  رفته  رای  صندوق های 
ریاست جمهوری سال ۱۳9۳ نزدیک به هفت میلیون و ۱00 
انتخابات پارلمانی  هزار نفر از حق رای استفاده کرده بودند. 
شرایط  واجد  میلیون  چهار  از  بیش  که  داد  نشان  هم  اخیر 

رای دهی به نامزدان مورد عالقه ی خود رای داده اند.
گفتنی است که به باور آگاهان، تقلب در انتخابات و استفاده 
از راهکارهای غیر مشروع و فراقانونی برای کسب قدرت، سبب 
سرخورده گی و کم عالقه گی مردم نسبت به روندهای ملی و 

دموکراتیک می شود. 
فعاالن سیاسی در هرات به این نظر اند که مردم افغانستان 
با اشتراک میلیونی به پای صندوق های رای  در انتخابات های 
گذشته، خالف آن چه را که والی این والیت در نشست خبری 
با   ۱۳98 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  روز  یک 

رسانه ها عنوان کرد، ثابت کردند. 
با تمام این ها خواستیم در مورد گفته های عبدالقیوم رحیمی، 
ما  تالش  اما  باشیم،  داشته  مصاحبه  خودش  با  هرات،  والی 

نتیجه ای نداد.

روزگار کودکی اش با سختی و مشقت فراوان همراه بود 
و در خانواده ای فقیر زاده شد. پدرش شغل »شهربافی« 

داشت و او تک پسر خانواده بود. 
بود.  مکتب  و  درس  عالقه مند  کودکی  همان  از 
و  در مکتب های صیفی  را  لیسه  و  ابتدایی  دوره های 
سلطان غیاث الدین غوری در هرات تمام کرد و در سال 
ادامه ی تحصیل در رشته ی  برای  ۱۳42 خورشیدی 

ادبیات راهی کابل شد.
با درس  خواندنش مخالف بود و می گفت دنبال  پدر 
با وجود  اما  کاری برود که لقمه ای نان داشته باشد، 
از  که  بود  فردی  نخستین  هرات  در  پدر  مخالفت 
رشته ی ژورنالیزم دانشگاه کابل سند لیسانس به  دست 

آورد. 
زمانی که هنوز دانش آموز مکتب بود، برای روزنامه ی 
اتفاق  اسالم )در هرات( و برخی نشریه های چاپی کابل 
مطلب می نوشت و عالقه ی زیادی به مطبوعات داشت. 
دوره ی  پایان  از  پس  نیک سیر،  عبدالغنی  استاد 
لیسانس به هرات برگشت و در روزنامه ی اتفاق  اسالم 
مدیر  خورشیدی  سال ۱۳48  در  و  گردید  استخدام 

مسوول مجله ی هرات شد. 
در چاپ خانه ی  مجله های چاپ شده  نیک سیر  آقای 
دولتی هرات را بر تیرک بایسکل خود حمل می کرد 
تا  می سپرد  توزیع  مسووالن  به  نشر  برای  را  آن ها  و 
به دست مشترکان در هرات برسانند و به والیت های 

دیگر بفرستند. 
استاد نیک سیر در میان اهالی فرهنگ و هنر در هرات 
به  سبب  فرهنگیان  و  است  شده  شناخته  چهره ای 
سال ها فعالیت فرهنگی، برایش احترام ویژه ای قایل اند. 
ادامه  را  راهش  نیز  نیک سیر  آقای  خانواده ی  اعضای 
و  جوان  شاعران  جمله   از  دامادش  و  دختر  داده اند. 

موفق در انجمن ادبی هرات هستند. 

دشواری دوران کودکی 
خواجه  عبداهلل  محله ی  در  خورشیدی   ۱۳2۱ سال 
مصری، از محله های قدیمی شهر هرات، کودکی متولد 
شد که نامش را عبدالغنی گذاشتند. پدر خانواده شغل 
و  دستمال  آن  در  که  حرفه ای  داشت؛  »شهربافی« 

سال ۱۳4۵ خورشیدی رشته ی ژورنالیزم را تمام کرد 
و به هرات برگشت. 

نیک سیر پس از بازگشت به  هرات، در روزنامه ی اتفاق 
 اسالم مشغول شد و حدود سه سال برای آن مطلب 
مدیرمسوول  خورشیدی   ۱۳48 سال  در  او  نوشت. 
و  متفاوت  مطالب  با  مجله  این  و  مجله ی هرات شد 
بخش های گوناگونی که به آن اضافه شد، جان گرفت. 
در مجله ی هرات بخش های ویژه ای برای جوانان، شعر، 
هنر، طنز و فکاهی، خانواده، صحت و انتقادات وجود 
مطالب خود  هراتی  و شاعران  نویسنده گان  و  داشت 
برخی  می کردند.  ارسال  نشریه  این  به  برای چاپ  را 
شاعران با زبان شعر و به  گونه ی کنایه آمیز از عمل کرد 

مقام های محلی به  ویژه شهردار انتقاد می کردند.
چاپ مجله با امکانات بسیار اندک آن  زمان دشوار بود 
و جلد اصلی مجله ی  هرات به  دلیل نبود امکانات در 
کابل چاپ می شد و مدیرمسوول مجبور بود هر سه ماه 

یک مرتبه برای چاپ جلد به کابل برود. 
استاد نیک سیر ۱0 سال مدیرمسوول مجله ی  هرات 
بود. با کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵7 خورشیدی، او 
مجله ی  مسوولیت  و  شد  فرستاده  کابل  به  هرات  از 
تحقیقی »کوشانی« را برعهده گرفت. این مجله زیر 
اثر مرکز بین المللی کوشانی ها در بخش باستان شناسی 
وزارت اطالعات و فرهنگ فعالیت داشت. بعدها آقای 
مرکز،  این  وظیفه ی  شد.  مرکز  این  رییس  نیک سیر 
که  بود  کوشانی ها  تاریخی  دوره   زمینه   در  پژوهش 

سال ها پیش از میالد مسیح حکم روایی داشتند . 
جنگ های  از  تلخی  خاطرات  نیک سیر،  عبدالغنی 
تنظیمی در کابل دارد و روزهایی در خاطر او است که 
مجله های کم یاب و کتاب های تاریخی وزارت اطالعات 
فرهنگ از سوی فرماندهان نظامی برای پختن غذا و 

جوش آوردن آب، آتش زده می شد. 

مطبوعات نان و آب ندارد 
با  شد.  تمام  هم  داخلی  جنگ های  سخت  روزهای 
کار  نیک سیر  استاد  طالبان،  به  دست  کابل  تصرف 
دولتی در کابل را ترک کرد و بار دیگر به زادگاهش 
یک  در  بی کاری،  مدتی  از  پس  او  برگشت.  هرات 

قصه های نخستین لیسانسه ی ژورنالیزم در هرات 
پارچه های کوچک ابریشمی تولید می شود. 

عبدالغنی،  و  نبود  رو به راه  خانواده  اقتصادی  وضعیت 
تک پسر خانواده بود. چشم امید پدر به او دوخته شده 
بود. عبدالغنی، از کودکی عالقه مند درس و کتاب و 
مکتب بود، اما پدرش با او هم نظر نبود و می خواست 
نان  لقمه  ای  برایش  که  برود  کاری  دنبال  به  پسرش 

داشته باشد و درس  خواندن نان و آب نمی شود. 
تمام  را  مکتب  عبدالغنی  پدرش،  مخالفت  وجود  با 
کابل  دانشگاه  راهی  تحصیل  ادامه ی  برای  و  می کند 
می شود. برای پدرش خیلی دشوار بوده که تنها پسرش 

او را ترک کند. 
راه یافتن به بخش ژورنالیزم دانشکده ی زبان و ادبیات 
دانشگاه کابل آن  زمان، کار آسانی نبود. چون ژورنالیزم 
افراد  سبب  همین  از  داشت،  زیادی  طرف داران 

واسطه دار در آن جذب می شدند.
عبدالغنی نیک سیر، زمانی که هنوز دانش آموز دوره ی 
لیسه بود، برای روزنامه ی اتفاق  اسالم و برخی نشریات 
دیگر از جمله مجله ی ژوندون مطلب می نوشت. نشر 
مطالب او در مطبوعات معتبر کابل و هرات، زمینه ی 
حضورش در بخش ژورنالیزم دانشگاه کابل را فراهم 
سند  هراتی  نخستین  به  عنوان  شد  موفق  او  و  کرد 

لیسانس ژورنالیزم را به دست آورد. 
دانش جویی  زمان  و  کودکی  ایام  در  نیک  سیر  استاد 
وقتی  است.  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  روزگار 
را  کابل  دانشگاه  در  تحصیل  دوران  از  خاطره ای 
روایت می کرد، چشمانش با اشک تر شد. او هم زمان 
تدریس  خانواده اش  مخارج  تامین  برای  تحصیل  با 
را  تدریس  از  آمده  دست  به   اندک  درآمد  و  می کرد 
برای  حالی که  در  می فرستاد،  هرات  به  خانواده  برای 
دانشجویان دیگر، خانواده های شان پول می فرستادند. 

برخی دانشجویان و حتا استادان دانشگاه با کنایه به او 
می گفتند کمی بیش تر غذا و میوه بخور تا چاق تر شوی! 

به این ترتیب، بدن ضعیفش را به  سخره می گرفتند. 

مدیرمسوول مجله ی  هرات 
روزگار سخت کودکی و دانشجویی با همه ی مشقت ها 
و مشکالت برای استاد نیک سیر به پایان رسید و او در 

مؤسسه  خارجی سرگرم کار شد و به  گونه ی جسته و 
گریخته فعالیت فرهنگی اش را نیز ادامه  داد. 

ریاست  کارمند  عنوان  به   نیک سیر  طالبان،  رفتن  با 
مستوفیت هرات مشغول کار شد و سرانجام از همین 

ریاست تقاعد گرفت. 
استاد نیک سیر در بیش تر محافل علمی و ادبی اشتراک 
می کند و گاهی با دوربین کوچکی که در دست دارد، از 
جریان مراسم و شخصیت هایی که در آن حضور دارند، 
عکس برداری می کند. او خود را مدیون شخصیت هایی 
چون فکری  سلجوقی و محمداعلم غواص می داند و 
باور دارد که از اندوخته های علمی آنان بهره ی زیادی 

برده است. 
فعالیت  و  فرهنگی  کار  نیک سیر،  عبدالغنی  باور  به 
کار  وارد  فردی  اگر  و  ندارد  آب  و  نان  مطبوعات  در 
مطبوعات شد، باید خودش را وقف خدمت به مردم 
کند و با ایثار و از خود گذری سعی کند قلمش در 

خدمت مردم و مشکالت آن ها باشد. 
از نیک سیر تا کنون یک اثر به نام »آموزش و پرورش 
نزد جامی« با موضوع فعالیت موالنا عبدالرحمان جامی 

چاپ شده و چهار اثر دیگر آماده ی چاپ است. 
استاد نیک سیر شعر را دارای مفهوم متعالی می داند 
نقد  برای  تاکنون  را  خود  سروده های  همین  رو  از  و 
به  گفته ی  و  است  نبرده  ادبی  منتقدان  نزد  چاپ  و 
خودش نمی تواند نام شعر را روی سروده هایش بگذارد.

خودش  مانند  نیز  نیک سیر  آقای  خانواده ی  اعضای 
نیلوفر  دخترش  و  دارند  ادبی  و  فرهنگی  فعالیت 
نیک سیر، ماستر ادبیات، استاد دانشگاه، شاعر و عضو 
رامین عرب نژاد،  دامادش  و  است  ادبی هرات  انجمن 
یکی از شاعران جوان و شناخته شده در هرات می باشد.

ترک  را  نیک سیر  استاد  خانه ی  می خواستم  وقتی 
کنم، به تابلوی کوچکی که بر دیوار کتابخانه اش نصب 
شده بود اشاره کرد و شعر کوتاهی که روی آن با قلم 
گفت  و  خواند  را  بود  نوشته شده  رحیمی  عبدالقادر 
این شعر کوتاه می تواند درس بزرگی برای هر انسان 
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ابطال ماده ۳70، صریحاً موضوع داخلی 
توافق  هرگونه  است.  هندوستان 
مرتبط به قانون اساسی میان هند 
یک  همواره  کشمیر،  و  جامو  و 
مسأله مدیریت سیاسی در داخل 
کشور، بدون هیچ گونه التزام خارجی 
بوده است. قطع نامه های سازمان ملل 
متحد در مورد کشمیر، مقدم بر ماده 
۳70 بوده است که بر هیچ نوع ترتیبات خاص مرتبط به 
قانون اساسی بین هند و جامو و کشمیر صراحت ندارد. گروه 
نظارت بر ارتش سازمان ملل متحد در هندوستان و پاکستان 
)UNMOGIP( برای چندین سال اجازه حضور در جامو 
و کشمیر را جهت نظارت از آتش بس میان هند و پاکستان 
داشت، نه نظارت از چگونه گی قانون اساسی جامو و کشمیر.

ماده ۳70 یکی از ابزارها برای ادغام جامو و کشمیر در اتحادیه 
هند و یک ماده موقت بود. این کار به هیچ وجه شخصیت 
خارجی را به آن ایالت نداده است. با آن که سیاست داخلی 
و مسایل حقوقی هند عمر این ماده را طوالنی ساخت، ولی 
اکنون به دلیل مالحظات سیاسی و سطحی نگری منافع ملی 
ناگزیر منجر به تجدید نظر این ماده شد. موجودیت ماده 
به  ایالت  را در آن  امتیاز خارجی  و  نوع حقوق  ۳70 هیچ 
میان نیاورده بود و نه هم ابطال آن کدام نوع حق و یا امتیاز 

را از بین برده است.
مرور  به  هند  اساسی  قانون  ماده های  از  بسیاری  اگر  چه 
بود، ولی در  به جامو و کشمیر گسترش داده شده  زمان 
اکثر موارد اساسی استقالل آن لمس نگردیده بود. کشمیر 
شخصیت دموگرافیک و هویت فرهنگی خود را حفظ کرد؛ 
یا  زمین  آن جا  در  نداشت  ایالت حق  از  خارج  هیچ کس 
تعیین  تنهایی قدرت  به  ایالت  ملکیت خریداری کند. آن 
بی عدالتی های  به  منجر  کار  این  داشت.  را  اقامت  حقوق 
از آن چشم پوشی  بود که دولت مرکزی  گسترده ای شده 
می کرد. کسانی که بعد از جدا شدن ایالت جامو و کشمیر 
از کشور پاکستان به آن ایالت پناهنده شده بودند، از موقف 
شهروندی محروم گردیدند که به معنای عدم داشتن حق 
فرصت های  در  تبعیض  ایالتی،  مقننه  قوه  برای  رای دهی 
تحصیلی و فرصت های اشتغال زایی و غیره بود. نفی اقامت 
و حقوق مالکیت فرزندان زنان جامو و کشمیر که در خارج 
از ایالت شان ازدواج کرده اند، یکی از موارد برجسته تبعیض 
نمی توانستند  کشمیر  و  جامو  ایالت  مردم  بود.  جنسیتی 
مانند  مرکزی  دولت  اجتماعی  رفاه  طرح های  بسیاری  از 
برنامه های ریزرفیشن قبایل و غیره مستفید گردند. لیست 

هم چو موارد طوالنی است.
فعلی  خودمختاری  وضعیت  از  استفاده  با  این که  جای  به 
فعلی  نیازمندی های  چوکات  در  را  خود  استقالل  خویش 
پیش رفت  های  واحد  ملت  یک  من حیث  و  نموده  عیار 
ریشه های دموکراسی  و  باشد  داشته  اجتماعی  و  اقتصادی 
اکثریت  قشر  رهبری  سازد،  عمیق تر  دولت  با  تبانی  در  را 
مسلمانان آن ایالت، که در کنترل سیاست مداران باشد، از 
هر راه ممکن برای ایجاد بیگانه گی بین کشمیر و بقیه خاک 
از مسلمانان آن جا  هندوستان تالش ورزیده است. بخشی 
ادعاهای »آزادی« را پرورش داده اند، ولی هرگز این اصطالح 
را واضح تعریف نکردند که به طور مداوم احساس بیگانه گی و 
سیاست جدایی طلبان را تغذیه کرده است. وهابیت به تدریج 
سنت های صوفیانه این دره را خاموش کرده است و سینماها، 
کافه ها و مراکز تفریحی به عنوان بخشی از ایجاد یک انسجام 
اسالمی در یک کشور سکوالر بسته شده اند. در سال های 
۱989 و ۱990 نیروهای اسالمی در این دره در یک اقدام 
را  کشمیری  بومی  پندت های  قومی،  پاک سازی  ظالمانه 

مجبور به اخراج از کشمیر کردند.
صحنه  در  آن  نمودن  مطرح  و  کشمیر  مسأله  ریشه  در 
پاکستان  است.  بوده  پاکستان  ُکشنده  دست  بین المللی، 
در سال ۱947 بخشی از ایالت جامو و کشمیر را به طور 
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توسط  که  و کشمیر  جامو  )مناطق  کرد  اشغال  غیرقانونی 
پاکستان اشغال شده است PoJ&K(. این باعث شد کشور 
از سازمان ملل متحد شود.  هند خواستار جبران خسارت 
از  اخراج  عدم  با  را  متحد  ملل  سازمان  قطع نامه  سپس 
خاک اشغالی غیرقانونی به عنوان پیش شرط برای برگزاری 
همه  پرسی نقض کرد. با ارتکاب تجاوز نظامی علیه کشور هند 
پاکستان مجدداً  در کشمیر در سال های ۱96۵ و ۱97۱، 
قطع نامه های سازمان ملل را نقض کرد. براساس توافق نامه 
به  )Simla Agreement(  که در سال ۱972  سیمال 
امضا رسید، این کشور متعهد شد بدون هیچ گونه مداخله ای 
از سوی شخص سوم، مسأله کشمیر را به طور دو جانبه و 
مسالمت آمیز با هند حل کند. با حمله تروریستی خود به 
کشمیر در سال ۱990 پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی 
داشته  ادامه  بی امان  تاکنون  زمان  آن  از  که  افغانستان،  از 
است، با نفوذ غیر قانونی، اکمال تسلیحات نظامی و اقدامات 
را   )Simla Agreement( سیمال  توافق نامه  پراکسی، 
نقض کرده است. ماجراجویی نظامی این کشور در منطقه 
کارگیل )Kargil( در سال ۱999، با هدف بین المللی سازی 

مسأله کشمیر، ناکام شد.
تغییرات قانون اساسی کشور هند در ایالت جامو و کشمیر 
با ایجاد دو منطقه اتحادیه جداگانه، شامل جامو و کشمیر 
و منطقه لداک )Ladakh(، بر مرزهای بیرونی این کشور 
جامو  مناطق  با  کنترل  خط  آن  خواه  نمی گذارد،  تأثیر 
خط  و  است  شده  اشغال  پاکستان  توسط  که  کشمیر  و 
کنترل واقعی با کشور چین در منطقه الداک باشد. هر دو 
کشور )پاکستان و چین( هیچ دلیلی برای اعتراض ندارند؛ 
چون کشور پاکستان هرگز ادغام جامو و کشمیر با هند را 
نپذیرفته است، چه ماده ۳70 وجود داشته باشد یا خیر. این 
موضوع بی ربط است، زیرا هیچ گونه وضعیت جدیدی را ایجاد 
این  ایجاد هیاهو بر سر  به  با توجه  این که  نمی نماید، مگر 
موضوع از سوی پاکستان، حفظ ماده ۳70 ادغام کشمیر با 
هند برایش قابل قبول شده است. این امر در مورد الداک نیز 
صدق می کند، مگر این که کشور چین نیز بگوید که با ادامه 
دادن ماده ۳70، چین می خواست اختالف مرزها با هند را 

در الداک حل کند ، که این طور نیست.
نه  و  می سازد  مختل  را  منطقه  صلح  نه  اقدام  این  اگرچه 
هم بر امنیت پاکستان کدام تاثیر داد، با آن هم پاکستان 
یک کمپین را در سطح بین المللی علیه اقدام اخیر قانونی 
هندوستان راه اندازی کرده است. در حقیقت، کشور پاکستان 
با ادامه دادن به حمالت بی حد و حصر باالی هند، توهین و 
تحقیر شخص نخست وزیر کشور و تهدید آغاز جنگ اتمی، 
تنش ها را به میان آورده است. کشور چین با فراهم نمودن 
زمینه یک نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد 
پاکستان  تالش  از  آگست،  ماه  در  بسته  درهای  پشت  در 
است.  کرده  حمایت  کشمیر  مسأله  بین المللی سازی  برای 
اگرچه اعالمیه ها کدام پیامد به همراه نداشته است، با آن 
هم پاکستان دست بردار نشده و موضوع نقض حقوق بشر در 
جامو و کشمیر را در شورای حقوق بشر در ژنیو مطرح کرد 
)و یک پاسخ مناسب از جانب هند دریافت نمود( و قصد دارد 
تا این موضوع را در جلسه اجالس مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد نیز مطرح نماید.
برخورد  پاکستان،  در  بشر  حقوق  بد  پیشینه  به  توجه  با 

این کشور با اقوام و اقلیت های خود، چه بلوچ ها، شیعه ها، 
احمدی ها، مسیحیان، سیک ها و هندوها نشان داده است که 
برای پاکستان دشوار خواهد بود که خود را مدافع حقوق بشر 
در جامو و کشمیر بداند. قوانین کفرآمیز این کشور اقلیت ها 
را وحشت زده کرده است، در حالی که سازمان های افراطی 
 )Sipah-e-Sahiba( در داخل کشور مانند سپاه صاحبه
همواره شیعه ها را هدف قرار می دهند. این کشور از قوای 
هوایی و تسلیحات سنگین علیه مردم ملکی خود در مناطق 
مرزی استفاده کرده است. این کشور از سازمان های جهادی 
خود که به عنوان ابزار برای راه اندازی عملیات تروریستی در 
هند و افغانستان خدمت می کنند، محافظت می کند. این امر 
تغییرات دیموگرافیک را در مناطق جامو و کشمیر که توسط 
آزادی های  و  آورده  وجود  به  است،  شده  اشغال  پاکستان 

سیاسی را در آن جا سرکوب کرده است.
در مقابل تغییرات قانون اساسی در جامو و کشمیر که از 
طریق یک روند دموکراتیک پارلمانی به میان آمده و آماده 
هر  گونه ارزیابی قضایی است، پاکستان با واگذاری غیرقانونی 
تحوالت  چین،  کشور  به   )Shaksgam( شاکسگام  دره 
توسط  که  و کشمیر  جامو  مناطق  در  را  بزرگی  یک جانبه 
پاکستان اشغال شده است به وجود آورده و به چین اجازه 
داده است تا شاهراه کاراکورم )Karakoram( را از طریق 
شده  اشغال  پاکستان  توسط  که  کشمیر  و  جامو  مناطق 
است ساخته و هم اکنون دهلیز اقتصادی چین و پاکستان 
ایجاد نماید که  این مسیر  از  با استفاده  نیز  )CPEC( را 
به تعریف خود پاکستان، این قلمرو »مورد مناقشه« است. 
این امر وضعیت ارضی و جغرافیایی را تغییر داده و با ایجاد 
مستقر  با  و   )CPEC( پاکستان  و  چین  اقتصادی  دهلیز 
کردن دایمی نظامیان و افراد ملکی چینایی در مناطق جامو 
و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است، امنیت هند 

را تهدید می کند.
پاکستان  گذشته  سال  سی  در  که  واقعیتی  به  توجه  با 
متحدان  و  است  بوده  کشمیر  و  جامو  در  تروریسم  حامی 
رسانه های  از  استفاده  می کنند،  فعالیت  ایالت  این  در  آن 
از  تندرو ساختن بخشی  برای تحریک خشونت،  اجتماعی 
مسلمانان کشمیری، فعالیت طوالنی مدت جدایی طلبان که 
توسط پاکستان آموزش و پشتی بانی می شوند و بر  اساس 
تجربیات گذشته و درس های آموخته شده، هند یک سلسله 
محدودیت ها را باالی گشت و گذار و ارتباطات در دره کشمیر 
وضع نمود تا از امن بودن شهروندان مطیع قانون و جلوگیری 
از خشونت های تروریستی اطمینان حاصل نماید. تمامی این 
اقدامات موقت بوده که به مرور زمان، با نظارت اوضاع، از 

سوی مقامات از میان برداشته خواهند شد.
و  جامو  در  بشر  حقوق  نقض  به  را  هندوستان  که  افرادی 
کشمیر متهم و نقد می نمایند، در حقیقت یک بی احترامی به 
دموکراسی هند از خود نشان می دهند؛ چون ابزار و اقداماتی 
است،  شده  گرفته  کار  به  خشونت  از  جلوگیری  برای  که 
نظارت  داخلی ،  سیاسی  بحث  معرض  در  و  بوده  متناسب 
رسانه ها و نظارت قضایی قرار دارد. دموکراسی ها نیز باید از 
خود در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کنند، اما برخالف برخی 
کشور  از  خارج  در  نظامی  مداخله  هیچ  هند  منتقدان،  از 
نکرده، در فروپاشی دولت های و بی ثبات ساختن کل جوامع 
دست نداشته، تعداد بی شماری از افراد را در کمپ ها برای 

مبارزه و تندرو شدن آموزش مجدد نداده و در عقاید دینی 
اقلیت ها هیچ گاه مداخله نکرده است.

اقدامات خصمانه  باشند که  مراقب  باید  کشورهای دوست 
فقط  امر  این  زیرا  نکنند،  تشویق  را  هند  علیه  پاکستان 
می تواند درها برای گفت وگو های دو  جانبه را که به عنوان 
راه حل پنداشته می شود، ببندد. مساوی پنداشتن هند و 
پاکستان، اشتباه است؛ و قرار دادن بار از  سرگیری گفت و گو ها 
نیز به گونه ی مساویانه باالی هر دو کشور نا متناسب است. از  
سرگیری گفت وگو با پاکستان امکان پذیر نیست، مگر این که 
تروریسم را به گونه ی موثق و قابل قبول از بین ببرد. جامعه 
با تروریستان را  نباید وابسته گی و روابط پاکستان  جهانی 

مورد ابهام قرار دهند.
کسانی که در مورد تنش های ایجاد شده توسط پاکستان 
بر سر تغییرات قانون اساسی هند در جامو و کشمیر اظهار 
نظر می کنند، نباید با درخواست حل مسأله کشمیر به طور 
دو جانبه میان هند و پاکستان بر اساس منشور سازمان ملل 
متحد، قطع نامه های سازمان ملل متحد و توافق نامه سیمال، 
به ابهام دیپلماتیک متوسل شوند. دو اشاره فوق به منشور 
سازمان ملل متحد در توافق نامه سیمال، مربوط به تحکیم 
استفاده  یا  تهدید  از  جلوگیری  و  شبه قاره  در  پایدار  صلح 
از زور در برابر تمامیت ارضی یک دیگر است. هر دو مورد 
تروریسم  و  فزیکی  تجاوز  از  استفاده  با  پاکستان  سوی  از 
می گوید  سیمال  توافق نامه  است.  شده  نقض  جهادی، 
متحد  ملل  منشور سازمان  مطابق  باید  مسأله کشمیر  که 
الزام  قابل  غیر  قطع نامه های  واقع  در  این  شود.  حل و فصل 
۱948 و ۱949 شورای امنیت سازمان ملل در مورد کشمیر 
را به عنوان یک راه حل با تعهد هر دو طرف برای حل مسأله 
ملل  مداخله سازمان  گونه  بدون هیچ  به صورت دو جانبه ، 
یا شخص ثالث، حذف می کند. در هر صورت، برای عملی 
نمودن این قطع نامه ها ، وضع موجود و وضعیت فعلی جامو 
و کشمیر، نیازمند اخراج پاکستان از مناطق جامو و کشمیر 
که توسط پاکستان اشغال شده است، از بین بردن تغییرات 
دیموگرافیک و محو سراسری حضور تروریستان در آن جا 
می باشد. چین باید دره شاکسگام )Shaksgam( را دوباره 
تسلیم نموده، حضور ملکی و نظامی خود را در مناطق جامو 
و کشمیر که توسط پاکستان اشغال شده است به طور کامل 
 )CPEC( محو نماید و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان

را باز گرداند.
بازگرداندن  و  بشر  حقوق  به  احترام  به  هند  خواندن  فرا 
و  موبایل  انترنت و شبکه های  مانند  به خدماتی  دسترسی 
از  سرگیری تعامل سیاسی با رهبران محلی و برنامه ریزی 
یک  فرصت،  زود ترین  به  شده  تعیین  زمان  در  انتخابات 
رویکرد بسیار تجویز شده است و این به معنای دخالت در 
امور داخلی هند می باشد. آن ها باید بدانند که این کار فقط 
تسهیل  را  کشمیر  و  جامو  در  پاکستان  جهادی  طرح های 
بین المللی  برای  خان  عمران  خصمانه  تالش های  و  نموده 
سازی مسأله کشمیر را تقویت می بخشد و عناصر کشمیری 
را ترغیب می کند تا در برابر تصمیم دهلی جدید قیام کنند.

هند به عنوان یک کشور مستقل و یک دموکراسی، کاماًل از 
مسوولیت های خویش در قبال مردم خود آگاه بوده و مطابق 
داخلی  امور  در  ملل متحد، دخالت  احکام منشور سازمان 

خود را نخواهد پذیرفت.

مقاله ی اختصاصی برای 8صبح 

کنوالسیبال،وزیر
خارجهیپیشینهند
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