
وزارت دفاع ملی: 
قاتل سه قاضی والیت پکتیا 

در لوگر کشته شد

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد 
متقاعدین  ۸۰درصد  شدن  بایومتریک  از  )میک(  اداری 
ملکی و نظامی  خبر داده و گفته است که با الکترونیک 
شدن روند نام نویسی و محاسبه حقوق تقاعد، میزان تقلب 
و فساد در ادارات مربوطه خزانه تقاعد کاهش یافته است. 

کمونیستی  رژیم  زمان  در  حزبی  قوم گرایی  بنای  سنگ 
در افغانستان گذاشته شد و پس از آن احزاب مجاهدین 
نیز بر مبنای قومیت فعالیت کردند. احزابی مانند وحدت، 
هر  احزاب  سایر  و  اسالمی  حزب  و  جنبش  جمعیت، 
کدام شان از یک قوم خاص نماینده گی می کردند. چنان که 
پیش از مجاهدین نیز حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر 
اساس شکاف قومی به سه شاخه خلق با اکثریت پشتون، 
اکثریت هزاره  با  اکثریت تاجیک و شعله جاوید  با  پرچم 

تقسیم شد.
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ثبات و هم گرایی خواستار توقف 
بازشماری آرا شد

بحران دموکراسی بی عدالتی میان بخش روزانه و شبانه دانشگاه کابل
انتخاباتی ما 

۸۰درصد متقاعدین ثبت 
بایومتریک شده اند

افغانستان،  انتخابات و قوم گرایی
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برخی از دانشجویان بخش شبانه دانشگاه کابل از بی عدالتی ها و تفاوت های موجود میان محصالن شبانه و روزانه در دانشگاه کابل ابراز 
نارضایتی می کنند. آن ها می گویند با این که محصالن شبانه مانند محصالن روزانه از طریق آزمون کانکور به دانشکده های مختلف در 

دانشگاه کابل جذب می شوند، اما از امتیازات و امکاناتی که به دسترس محصالن روزانه قرار داده شده است بی بهره اند.

وزارت مالیه 
پول مان را نمی دهد

نزدهم  یک شنبه،  روز  هم گرایی،  و  ثبات  انتخاباتی  دسته  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
عقرب، خواستار توقف روند بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شد. 
عبداهلل هشدار داد که اگر این روند متوقف نشود، نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. 
کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای هشت هزار و ۲۵۵ محل را روز شنبه، 
هژدهم عقرب، از کابل آغاز کرد. در دفترهای والیتی این کمیسیون این روند روز 
گذشته آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرا زیر نظر 
»ناظران نامزدان و نهادهای ناظر بر انتخابات و مشاهدین ملی و بین المللی و رسانه ها« 

در حال اجرا است.
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۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که قاتل سه 
قاضی والیت پکتیا در والیت لوگر کشته شده است.

سه قاضی و یک عضو محکمه استیناف والیت پکتیا که 
روز پنج شنبه، شانزدهم عقرب عازم کابل بودند، در راه 

در ولسوالی محمدآغه والیت لوگر کشته شدند.
با این حال وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای اعالم 
اجرای یک حمله هوایی در ولسوالی  کرد که در پی 
محمدآغه والیت لوگر چهار نفر از اعضای گروه طالبان 
از جمله یک فرمانده کلیدی به نام »ویس الدین« کشته 
روز شنبه، هژدهم  این حمله هوایی شام  است.  شده 

عقرب اجرا شده است.
روز  ویس الدین سه  ملی،  دفاع  وزارت  معلومات  طبق 
پیش، سه نفر از قاضیان والیت پکتیا را در لوگر کشته 

بود.
در این اواخر ترور کارمندان نهادهای قضایی و عدلی 

افزایش یافته است.
با  این  از  پیش  لوگر  در  پکتیا  قاضی والیت  ترور سه 

واکنش های گسترده روبه رو شده بود.
عبداهلل،  عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
رییس اجرایی حکومت ترور سه قاضی والیت پکتیا را 

محکوم و آن را رویداد تروریستی خوانده بودند.

میک:
حضور زنان در صفوف 

نیروهای امنیتی ۳۰ درصد 
افزایش یافته است

۸صبح، کابل: یک گزارش تازه بازرس ویژه 
امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می دهد 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  زنان  حضور  که 

حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
برای  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس 
کرده  گزارش  هم چنان  افغانستان  بازسازی 
است که در حال حاضر شمار زنان در صفوف 
و  هزار  شش  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

۳۹۵ نفر می رسد.
صفوف  در  زنان  شمار  گزارش،  این  طبق 
میالدی   ۲۰۱۹ سال  در  امنیتی  نیروهای 
نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ میالدی، 

یک هزار و ۹۰۰ نفر افزایش یافته است.
تحلیل آماری گزارش سیگار نشان می دهد که 
شمار زنان در سال گذشته چهار هزار و ۴۹۵ 

نفر بوده است.
برای  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس 
بازسازی افغانستان این گزارش را به کانگرس 

آن کشور ارائه کرده است.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی 
همه  در  را  زنان  حضور  که  بود  کرده  تعهد 
درصد   ۳۳ سقف  تا  دولتی  ادارات  سطوح 
نهادهای  از  شماری  گذشته  در  می رساند. 
حامی زنان از حضور کم رنگ زنان در صفوف 

نیروهای امنیتی انتقاد کرده بودند.

اندرابی،  محمدمسعود  کابل:  ۸صبح، 
می گوید  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
کامل شکست  به صورت  داعش  گروه  که 
این  برای  افغانستان  دیگر  و  است  خورده 

گروه پناه گاه نخواهد بود.
سخنان  این  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
را روز یک شنبه، نوزدهم عقرب در مراسم 
معرفی ایمل نیازی به عنوان فرمانده جدید 
پیش  کرد.  مطرح  ننگرهار  والیت  پولیس 
از این عبدالرقیب مبارز به عنوان فرمانده 
در سی ام  او  می کرد.  کار  ننگرهار  پولیس 
حمل امسال در این سمت معرفی شده بود.

محمدمسعود اندرابی در این مراسم گفت 
است  شده  نابود  افغانستان  در  داعش  که 
از  جلوگیری  با  ننگرهار  باشنده گان  و 
جهانی«  وحشی  »شبکه  این  جابه جایی 
در  خارجی  شبکه  هیچ  که  کردند  ثابت 

ننگرهار جایگاه ندارد.
نیروهای  که  اندرابی هم چنان گفت  آقای 
عالمان،  ترور  از  امنیتی 
و  تاجران  قومی،  بزرگان 
قتل های هدفمند در ننگرهار جلو گیری 
خواهند کرد. او به باشنده گان ننگرهار وعده 
داد که شبکه های جرمی را همان طوری که 

در کابل از بین برده است، نابود می کند.
به  ناامن  والیت های  از  شرق  در  ننگرهار 
شمار می رود. در سال های اخیر گروه داعش 

فعال  گسترده ای  شکل  به  والیت  این  در 
بوده است. این گروه ننگرهار را »پایتخت 
شاخه ی خراسان« خود می خواند. هم چنان 
قتل ها و ترورهای هدفمند در ننگرهار در 

ماه های اخیر افزایش یافته است.
پی هم  انفجارهای  میزان  بیست وششم  در 
ولسوالی  »جودره«  جامع  مسجد  در 
هسکه مینه ننگرهار در هنگام برپایی نماز 
از  بیش  و  گرفت  را  نفر   ۷۰ جان  جمعه 
را زخمی کرد. مقام های حکومت  نفر   ۶۰
گروه داعش را مسوول اجرای این حمله بر 

نمازگران عنوان کردند.
در روزهای اخیر نیروهای امنیتی عملیات 
مشترک و تصفیه ای را در ولسوالی  اچین 
از آن به عنوان  ننگرهار، جایی که  والیت 
آغاز  می شود،  یاد  داعش«  گروه  »مرکز 
کرده اند. در پی اجرای این عملیات که در 
حال حاضر نیز جریان دارد، بخش بزرگی 
داعش  گروه  وجود  از  اچین  ولسوالی  از 

پاک سازی شده است.
 ۱۳۹۶ سال  در  امریکایی  نیروهای 
خورشیدی یک بمب بزرگ را به نام »مادر 
بمب ها« در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاپ 
کرده بودند. این بمب ۱۰ تن وزن داشت و 
در نتیجه پرتاپ آن بر النه های زیرزمینی 
این  جنگ جوی   ۹۰ حدود  داعش  گروه 

گروه کشته شدند.

داعش در افغانستان شکست خورده است
سرپرست وزارت داخله: 

یک بام و دو هوا: 

ادعای 285 شرکت 
ساختمانی خصوصی: 

کمیسیون به خواست قانونی 
نامزدان پاسخ بدهد

نهادهای ناظر: 



مال گفت:
 نباید سر وظیفه بروی

کارمند  وزارت خانه ها  از  یکی  »ده 
و  خودم  خرج  معاشم  هستم. 
می کند.  بس  را  دخترم  و  پسر 
یک بار  وقت  چند  هر  شوهرم 
گم  وقت  چند  برای  می رود 
می شود دوباره بر می گردد خانه. 
دنبالش  می رفت  وقتی  زمان  یک 
می گشتم که کجا رفته. االن دیگر 
رفته  فهمیدم  حاال  نمی گردم.  دنبالش  دیگر  شدم.  خسته 

هرات در یک زیارت نشسته نمی دانم چکار می کند!؟«
این ها درددل های زکیه ۳۰ ساله بود که با پسر ۱۰ ساله و 
دختر هشت ساله اش در کابل تنهایی زنده گی می کرد. ۱۶ 
ازدواج کرد.  با پسر کاکایش  به اصرار پدرش  بود که  ساله 
طاهر شوهرش بی کار بود. سواد ابتدایی داشت. دو سال قبل 
از دانشگاه های خصوصی تمام کرده  لیسانسش را در یکی 
مشاوره.  بود  آمده  موضوع دختر هشت ساله اش  برای  بود. 
دخترش مدتی بود که زیاد گوشه گیر و منزوی شده بود و 

بی دلیل گریه می کرد. 
- شما که خانه نیستید چه کسی پیش اوست؟

مکتب  صبح  طرف  از  پسرم  و  دختر  هست.  طاهر  مادر 
مادر  طرف  از  می گذاشتم.  کودکستان  قباًل  می روند. 
که  می کند  گله  خب  باز  اما  است.  جمع  خیالم  کالن شان 

تو خانه نیستی.
- شما همیشه سر کار بودی؟

نکنم  کار  هم  من  اگر  نمی کند.  کار  شوهرم  مجبورم.  بله 
هیچ کس نیست که مخارج را تأمین کند. حاال هم شوهرم 

می گوید نباید بروی سر کار.
صحبت از موضوع دختر زکیه کم کم کشیده شد به موضوع 
شوهرش طاهر. طاهر اعتیاد داشت. بعضی وقت ها پول هایی 
می آورد خانه که معلوم نبود از چه کاری است. قباًل در کار 
با همسرت  رابطه ات  از زکیه پرسیدم  بوده.  برق ساختمان 
با  چطور است؟ در واقع دختر و پسرت پدر و مادرشان را 

هم چطور می بینند؟
بیش تر وقت ها  االن شوهرم  اصل  در  نیست.  - اصال خوب 
نبودنش فرقی  با  خانه نیست. وقتی هم که هست بودنش 
ندارد. االن بدبین هم شده است. به من می گوید نباید بروی 

سر کار. 
- چرا می گوید نباید بروی سر کار؟

- می گوید نباید بروی سر کار چون در شریعت نیست که 
زن کار کند. می گویم تو خرج خانه را بیار من کار نمی کنم. 
می گوید باشد ولی باز کار نمی کند. می گوید چون من راضی 
نیستم تو بروی سر کار پولی که می آوری خانه، اشکال دارد. 
اصال نمی دانم با حرف هایش چکار کنم. بعد گفت که برویم 
پیش یک مال از او بپرسیم هرچه او گفت. از بس اصرار کرد 

من هم قبول کردم. اما رفتیم پیش مال، بدتر شد.
زکیه و طاهر نزد یکی از مالهای نسبتاً شناخته شده شهر 
کابل رفتند. طاهر نارضایتی خود از بیرون رفتن زکیه برای 
کار را برای آن مال مطرح کرد. زکیه هم دالیل ظاهری اش 
که چون  بود  داده  نظر  مال  آن  نهایت  در  و  کرد  مطرح  را 
بر  نفقه ات  بروی.  وظیفه  سر  نباید  نیست  راضی  همسرت 
عهده شوهرت است و موظف است بدهد. از زکیه خواستم 
که طاهر را راضی کند تا بیاید جلسه مشاوره. برای کشاندن 
طاهر به جلسه مشاوره هم موضوع دخترشان را بهانه کردیم 
هم  او  است  بهتر  دخترشان  حال  به  برای کمک  گفتیم  و 
یک بار بیاید. باالخره طاهر آمد. مردی حدوداً ۳۵ ساله با 

چهره ای ژولیده و لباس هایی نامرتب. 
صحبت با طاهر در مورد شرایط دخترش را به موضوع نبودن 
همسرش در خانه و کار نکردن او کشاندم. تا این که طاهر 

ادعایی کرد که از عمق مشکل روانی اش حکایت داشت.
- یک چیز را برای تان می گویم بین خودمان باشد. به هر 
هستید.  خوبی  آدم  شما  نظرم  به  اما  نمی تانم  گفته  کس 
افغانستان هستم.  واقعیتش من نماینده حضرت رسول در 
نمی توانم اجازه دهم که زنم این طور برود بیرون و هر کاری 

کند. 
اختالل  دچار  طاهر  که  داد  نشان  بعدی  بررسی های 
اسکیزوفرنی است. اختالل بسیار پیش رفته روانی که در آن 
غیر  شدت  به  افکار  و  می شود  قطع  واقعیت  با  فرد  رابطه 
بدبینی  و  بزرگ منشی  مرض  او  می کند.  پیدا  واقع بینانه 
افغانستان  در  زمان  امام  نماینده  که  می کرد  تصور  داشت. 
است و هر چند وقت یک بار می رفت در زیارت گاه ها خودش 
را مشغول ذکر گفتن می کرد. در عین حال اعتیاد به مواد 
بود.  کرده  تشدید  را  هذیانش  و  توهم  این  و  داشت  مخدر 
برخی وقت ها دچار توهم بینایی و شنوایی می شد. می گفت 
که امام زمان را می بیند و برخی وقت های دستورهایش را 

می شنود.
موضوع اختالل طاهر را برای زکیه توضیح دادم و گفتم که 
آن مال شرایط طاهر را درست درک نکرده و متوجه اختالل 
روانی اش نشده. شرایط سخت و نیازهای زنده گی تو را هم 
درست بررسی و درک نکرده. به آن صحبت اعتنایی نکن و 

به کار خودت ادامه بده. 
نوشته  این  در  فردی  مشخصات  و  اسامی  تمام  یادداشت: 

مستعار و غیرواقعی است.

قسمت دهم

ثبات و هم گرایی خواستار توقف 
بازشماری آرا شد دو شنبه

شماره ۳۲۲۹

۲۰ عقرب 1۳۹8
11 نومبر ۲۰1۹

قیمت: ۲۰ افغانی
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از تاریخ درس بگیرید

نهادهای ناظر بر انتخابات از تصمیم اخیر برخی از کمیشنران 
به  بخشیدن  اعتبار  بر  مبنی   انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بخشی از آرایی که معلومات بایومتریکی در مورد آن ها وجود 
ندارد، انتقاد کرده اند. این نهادها اعتباربخشی به آرایی را که 
قانونی  غیر  ندارد،  وجود  آن ها  مورد  در  بایومتریک  معلومات 
تقنینی  فرمان  قانون/  بندهای  از  یکی  به  آنان  می خوانند. 
انتخابات استناد می کنند که در آن آمده است رأیی با اعتبار 
دسترس  در  آن  رای دهنده ی  بایومتریک  معلومات  که  است 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  از  برخی  استدالل  ولی  باشد. 
انتخابات که تصمیم دارند به شماری از آرای بایومتریک نشده 
داده اند،  حق  رای  این است که شهروندانی که  بدهند  اعتبار 
معلومات  نبودن  دسترس  در  و  شود  خوانده  رای شان  دارند 
است  انتخابات  برگزاری  متولیان  مشکل  آنان،  بایومتریک 
رویارویی  امر  این  کنند.  فراهم  را  آن  زمینه ی  نتوانستند  که 
عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  دسته ی  است.  کرده  خلق  سیاسی 
آرای  از  برخی  به  اعتباربخشی  به  تصمیم  که  را  کمیشنرانی 
بایومتریک نشده دارند،  متحدان محمداشرف غنی می داند. از 
انتخاباتی تصمیم اخیر برخی از کمیشنران  نظر این دسته ی 
یک  به  رای  جعل  معنای  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دسته ی انتخاباتی است. دسته های انتخاباتی نبیل و حکمتیار 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  از  برخی  اخیر  تصمیم  هم 

انتخابات را قبول ندارند. 
بن بست  یک  دچار  کشور  که  می دهد  نشان  وضعیت  این 
طالبان  با  مذاکره  در  بن بست  کنار  در  است.  شده  انتخاباتی 
است.  شده  خلق  نیز  انتخاباتی  بن بست  نظامی،   بن بست  و 
دسته های انتخاباتی حاضر نیستند دیگر با کمیسیون مستقل 
انتخابات هم کاری کنند. تنها ارگ از تصمیم اخیر کمیسیون 
مستقل  کمیسیون  اگر  می کند.  حمایت  انتخابات  مستقل 
مورد  سیاسی  حمایت  برود،  پیش  تصمیم  همین  با  انتخابات 
را  کمیسیون  اعتبار  انتخاباتی  دسته های  و  می بازد  را  نیازش 
خدشه دار می کنند. اگر برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل 
انتخابات  تصمیم اخیر خود را پس بگیرند، با مخالفت ارگ و 
دسته ی انتخاباتی محمداشرف غنی مواجه می شوند. کمیسیون 
مستقل انتخابات در دوراهی قرار دارد و وضعیت سیاسی هم 
برای میانجی گری بن بست  بن بست است. سیاست مدارانی که 
فعال  حاال  بودند،  گرفته  آماده گی  انتخابات  پس لرزه های  و 
بر  غنی  رییس جمهور  نزدیکان  گفته های  از  ولی  شده اند. 

می آید که ایشان به حامد کرزی هم دیگر اعتماد ندارد. 
در ایاالت متحده هم وضعیت دگرگونه است. اداره ی ترمپ مثل 
میانجی گری  افغانستان  انتخابات  نیست که در  اوباما  حکومت 
ندارد.  باور  چیزی  چنین  به  ترمپ  که  می رسد  نظر  به  کند. 
امریکا  کنونی  خارجه ی  وزیر  که  است  کم  بسیار  آن  احتمال 
که آوازه ی کناره گیری اش از کابینه ی ترمپ باال گرفته است، 
از  کند.  میانجی گری  را  انتخاباتی  بن بست  و  بیاید  کابل  به 
اراده و قصد  بار  این  ایاالت متحده  بود که  آغاز روشن  همان 
مشتاق  دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  ترمپ  ندارد.  میانجی گری 
است که سطح روابط نظامی و مالی ایاالت متحده با افغانستان 
ایاالت متحده  تا هزینه ی  است  آن  او در پی  را کاهش دهد. 
او   به نظر نمی رسد که  به حداقل ممکن برسد.  افغانستان  در 
از این تالش دست بردار شود. اگر رویارویی جناح های سیاسی 
قابل  غیر  تقابل  یک  سمت  به  انتخابات  مورد  در  افغانستان 
برگشت برود و هر جناحی تالش کند که زور خیابانی اش را به 
طرف مقابل نشان دهد،  احتمال آن زیاد است که ترمپ با یک 
کمک های  تمام  و  فرابخواند  را  خود  نظامی  نیروهای  توییت، 
مالی را متوقف کند. در آن صورت افغانستان به سال ۱۹۹۲ 

گذار می کند.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  باید  را  خطر  این 
برای  الزم  بهانه ی  نباید  بگیرند.  جدی  سیاسی  نیروهای 
تمام  شود.  فراهم  افغانستان  ترک  برای  قدرت ها  از  برخی 
چه  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان  و  سیاسی  نیروهای 
نامزد نشسته در ارگ و چه نامزدان دیگر باید درک کنند که 
رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هر قدر که با ارزش باشد،  
به تباهی افغانستان نمی ارزد. رهبران تنظیم هایی که در سال 
۱۹۹۲ نتوانستند روی تقسیم قدرت به توافق سیاسی برسند 
جهانی  و  داخلی  مشروعیت  نوع  هیچ  شدند،  جنگ  وارد  و 
برای خود باقی نگذاشتند. نیروهای سیاسی،  نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری و بلندپایه گان حکومتی باید از تاریخ درس 

بگیرند.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
دسته انتخاباتی ثبات 
روز  هم گرایی،  و 
نوزدهم  یک شنبه، 
خواستار  عقرب، 
بازشماری  روند  توقف 
کمیسیون  سوی  از  آرا 
شد.  انتخابات  مستقل 
متوقف  روند  این  اگر  که  داد  هشدار  عبداهلل 

نشود، نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.
آرای  بازشماری  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هشت هزار و ۲۵۵ محل را روز شنبه، هژدهم 
دفترهای والیتی  در  آغاز کرد.  کابل  از  عقرب، 
آغاز  گذشته  روز  روند  این  کمیسیون  این 
است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  شد. 
و  نامزدان  »ناظران  نظر  زیر  آرا  بازشماری  که 
و  ملی  مشاهدین  و  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 

بین المللی و رسانه ها« در حال اجرا است.
بازشماری  روند  آغاز  با  هم زمان  پیش،  روز  دو 
هم گرایی«،  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته های  آرا، 
»صلح و عدالت اسالمی« و »امنیت و عدالت« 
آن ها  کردند.  اعتراض  روند  این  آغاز  به  نسبت 
اعالم کردند که نظارت از روند بازشماری آرا را 
تحریم کرده اند. اما دسته انتخاباتی »دولت ساز« 
از شروع روند بازشماری آرا استقبال کرده است 
و ناظران آن در حال نظارت از این روند هستند.

دسته های انتخاباتی معترض می گویند که پیش 
از شروع روند بازشماری آرا، باید سرنوشت ۱۳۷ 
هزار و ۶۳۰ رأی دیجیتالی روشن شود که قباًل 
توسط کمپنی درمالوگ قرنطین شده بود. آن ها 
به این باور هستند که این شمار رأی »فاسد« 
سالم  آرای  از جمع  باید  و  است  ابطال  قابل  و 
انتخاباتی  دسته های  این  شود.  کشیده  بیرون 
رأی  هزار   ۷۰ حدود  ابطال  خواستار  هم چنان 
داری  آن ها  گفته  به  که  اند   دیگر  دیجیتالی 
انتخاباتی  دسته های  است.  تکراری  عکس های 
آن  ابطال  خواستار  شکل  همین  به  معترض 
رأی های دیجیتالی  اند که خارج از وقت رسمی 
تعداد  آن ها  است.  شده  ثبت  انتخابات  روز  در 
این نوع آرا را بین ۱۰۲ تا ۱۱۲ هزار رأی اعالم 

کرده اند.
که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تازه  فیصله 
رأی دهی  محل   ۴۳۲ و  هزار  دو  آن  مطابق 
باعث  شد،  خواهد  بازشماری  نیز  »جنجالی« 
انتخاباتی رقیب  بیش تر دسته های  برآشفته گی 
مستقل  کمیسیون  است.  شده  »دولت ساز« 
دستگاه های  که  است  کرده  اعالم  انتخابات 
کاغذی  نتایج  فرم  و  حافظه  کارت  بایومتریک، 
مربوط به این شمار از محالت رأی دهی مفقود 
است. با این حال، این کمیسیون تصمیم دارد 
تفتیش  نیز  را  محالت  این  به  مربوط  آرای  تا 
رقیب  انتخاباتی  دسته های  کند.  بازشماری  و 
کرده اند  مخالفت  فیصله  این  با  »دولت ساز« 
این  آرای  قیدوشرط  بدون  ابطال  خواستار  و 
»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  اما  محالت اند. 
تأکید دارد که آرای این محالت مشکل حقوقی 
ندارد و از تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی 

برای بازشماری این نوع آرا حمایت می کند.
عبداهلل عبداهلل که روز گذشته در جمع هواداران 
»ثبات و هم گرایی« در تاالر لویه جرگه سخنرانی 
می کرد، بار دیگر تأکید کرد که پیش از شروع 

بازشماری آرا باید سرنوشت آرای »مشکوک« و 
محالت »جنجالی« روشن شود. عبداهلل افزود تا 
زمانی که بیش از ۳۰۰ هزار رأی »مشکوک« و 
آرای فاقد معلومات بایومتریکی دو هزار و ۴۳۲ 
و هم گرایی«  »ثبات  ناظران  نشود،  باطل  محل 
کرد.  نخواهند  نظارت  آرا  بازشماری  روند  از 
غیاب  در  آرا  بازشماری  اگر  که  داد  هشدار  او 
نتیجه  انجام شود،  انتخاباتی  این دسته  ناظران 
اعتراضات  به  و  پذیرفت  نخواهند  را  انتخابات 

مسالمت آمیز متوسل خواهند شد.
هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  رییس 
تردیدی،  هیچ  بدون  که  ساخت  خاطرنشان 
مرجع  تنها  انتخاباتی  کمیسیون های 
در  اما  هستند،  انتخابات  درباره  تصمیم گیرنده 
عین حال باید تصامیم این کمیسیون ها مبتنی 
او  باشد.  انتخاباتی  طرزالعمل های  و  قانون  بر 
خواست  هم گرایی«  و  »ثبات  که  کرد  تأکید 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  قانون  خالف 
ندارد، اما هم زمان فیصله خالف قانون را هم به 

هیچ صورتی نخواهد پذیرفت.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  عبداهلل  عبداهلل 
کند.  متوقف  را  آرا  بازشماری  روند  تا  خواست 
افزود که »ثبات و هم گرایی« آماده است تا  او 
درباره مطالباتش و تصفیه آرای تقلبی با جانب 
ناظران  حضور  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ملی و بین المللی و رسانه ها وارد گفت وگو شود. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  گفت  عبداهلل 
از  بیش  چرا  که  بدهد  قناعت  مردم  به  باید 
۳۰۰ هزار رأی »تقلبی« را وارد سیستم و آرای 
مربوط به دو هزار و ۴۳۲ محل فاقد معلومات 
بایومتریک را شامل روند بازشماری کرده است. 
او یادآوری کرد که تا این جای کار کمیسیون 
مستقل انتخابات هیچ دلیل منطقی ارایه نکرده 

است.
هوادارنش  به  دیگر  جانب  از  عبداهلل  عبداهلل 
اطمینان داد که این بار مثل سال ۲۰۱۴ »تن 
به مصلحت« نخواهد داد و از آرای »پاک« مردم 
دفاع خواهد کرد. در سال ۲۰۱۴ نیز انتخابات 
همراه  تقلب  شائبه  با  کشور  جمهوری  ریاست 
شد و از دل آن حکومت وحدت ملی سر بیرون 
این  که  کرد  تأکید  گذشته  روز  عبداهلل  کرد. 
از  »تقلبی«  آرای  تا  است  آن  »مصلحت«  بار 
سیستم خارج شود. عبداهلل افزود که او طرف دار 
اگر  اما  نیست،  بحران  و  انتخابات  زدن  هم  بر 
دوش  بر  آن  مسوولیت  برود،  بحران  به  کشور 
دسته انتخاباتی »دولت ساز« است؛ زیر به ادعای 
مشروعیت  صدد  در  انتخاباتی  دسته  این  او، 
پیش  »دولت ساز«  است.  »تقلب«  به  بخشیدن 

از این همواره این ادعا را رد کرده است.
روز  سه  تنها  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  اعالم  تا 
موجود  جنجال های  به  توجه  با  است.  مانده 
مشخص نیست که کمیسیون مستقل انتخابات 
قادر به اعالم نتیجه ابتدایی در این تاریخ خواهد 
گفته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  نه.  یا  شد 
پذیرفتنی  برایش  جدید  تقویم  نقض  که  است 
نیز عدول  انتخاباتی »دولت ساز«  نیست. دسته 
غیر  تاریخ  این  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قابل توجیه خوانده است. با این حال، نهادهای 
ابتدایی  انتخابات باور ندارند که نتیجه  ناظر بر 
انتخابات در ۲۳ ماه عقرب )سه روز بعد( اعالم 

شود.

خلیل اسیر

کابل در  روان شناسی 

سید روح اهلل رضوانی
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نهادهای ناظر: 

کمیسیون به خواست قانونی نامزدان پاسخ بدهد
جمهوری  ریاست  انتخابات 
بحران های  وارد  میزان  ششم 
محور  در  است.  شده  تازه ای 
زیادی  شمار  بحران ها،  این 
روند  انتخاباتی  دسته های  از 
دلیل  به  را  تفتیش  و  بازشماری 
تکمیل  آرا،  سقف  نشدن  »معّین 
بازشماری  و  تصفیه  روند  نبودن 
دو هزار و ۴۳۲ محل فاقد معلومات بایومتریکی« تحریم 
کردند و از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که این 
است که کمیسیون  در حالی  این  متوقف سازد.  را  روند 
مستقل انتخابات روند بازشماری آرای محل های مشکوک 
را هم چنان ادامه داده، اما مسووالن این کمیسیون هنوز 
عقرب   ۲۳ در  ابتدایی  نتیجه  اعالم  احتمال  مورد  در 
صحبت نکرده اند. نهادهای ناظر اما ضمن ابراز نگرانی از 
نیاز است کمیسیون  انتخاباتی، می گویند که  بحران های 
پاسخ  نامزدان  قانونی  خواست های  به  انتخابات  مستقل 

ارایه کند و اعتبار روند انتخابات را صدمه نرساند.
هم زمان با افزایش تنش های انتخاباتی، نهادهای ناظر از 
کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که با پاسخ دهی 
به خواسته های »قانونی نامزدان« و ارایه استدالل برای رد 
در  بحران ها  افزایش  از  آنان،  قانونی«  »غیر  خواسته های 
این روند جلوگیری کنند. نعیم اصغری، از مسووالن بنیاد 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان »فیفا« روز یک شنبه، در 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که کمیسیون مستقل 
قانونی  خواسته های  تمام  به  تا  است  مکلّف  انتخابات 
رسانه ها  و  ناظر  نهادهای  در حضور  انتخاباتی  دسته های 
بایومتریک  تنها دستگاه های  افزود،  ارایه کند. وی  پاسخ 
که  کرد  تصریح  و  دهد  تشخیص  را  معتبر  رای  می تواند 
انتخابات،  در  ذی نفع  و  ذی دخل  افراد  نداشتن  رضایت 
شفافیت این روند را صدمه می رساند. آقای اصغری اضافه 
کرد که ارایه نشدن پاسخ به خواسته های نامزدان و شروع 
روند بازشماری با تیم های محدود می تواند سالمت روند 

انتخابات را زیر سوال ببرد.
»تیفا«  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  این،  بر  افزون 
کارها  که  می خواهد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  نیز 
را »درست تر« مدیریت کند تا انتخابات به نتیجه مطلوب 
در  افزود،  نهاد  این  سخنگوی  حبیب زاده،  زبیر  برسد. 
انتخاباتی  دسته های  و  مردم  توقع  برآورده شدن  صورتی 
از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، این روند به سمت 
دیگری سوق داده نمی شد. وی هم چنان تصریح کرد که 
سردرگمی ها در کمیسیون های انتخاباتی پیرامون نتیجه 
مستقل  کمیسیون  از  و  نیست«  مردم  »به خیر  انتخابات 
انتخابات خواست که کارهایش را بر اساس قانون انتخابات 

و طرزالعمل ها استوار سازد.
عالوه بر فیفا و تیفا، مؤسسه دیده بان انتخابات افغانستان 
عنوان  ]به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  نیز  »ایتوا« 
خواسته های  که  می خواهد  روند[  این  برگزاری  مسوول 
صورت  در  و  برآورده  را  انتخاباتی  دسته های  قانونی 
ارایه  الزم  استدالل  خواسته ها،  این  بودن  غیرقانونی 
نهاد  این  برنامه های  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل  کند. 
روز یک شنبه در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تصریح کرد 
انتخاباتی  دسته های  شده،  سیاسی  انتخابات  روند  که 
اعضای  اظهارات  و  عملکرد  و  می کنند  تناقض  گویی 
استوار  گروهی«  »منافع  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که  خواست  انتخاباتی  دسته های  از  هم چنان  وی  است. 
دقت«  و  »سرعت  گزینه های  میان  ترجیح  صورت  در 
اهداف شان از این مورد را نیز واضح سازند. آقای شینواری 
بازشماری  انتخاباتی ای روند  افزود، در صورتی که دسته  
را قبول ندارد، کمیسیون باید به این موضوع رسیده گی 
و قناعت آن را حاصل کند. وی تصریح کرد که نباید در 
روند انتخابات به شکل غیر دقیق گذر کرد و در صورتی 
دارند،  تاکید  روند  این  تسریع  به  انتخاباتی  دسته ها  که 

دالیل منطقی شان را نیز ارایه کنند.
مجتمع  انتخابات،  روند  از  ناظر  نهاد  سه  این  بر  عالوه 
روند  مشروعیت  بر  نیز  »مجما«  افغانستان  مدنی  جامعه 
انتخابات ریاست  انتخابات تاکید دارد. این نهاد که روند 
نشدن  تطبیق  که  می گوید  کرده،  نظارت  را  جمهوری 
مستقل  کمیسیون  توسط  طرزالعمل ها  و  لوایح  قوانین، 
انتخابات می تواند به اعتبار این روند صدمه وارد کند. عزیز 
رفیعی، رییس این نهاد افزود، در صورتی که کمیسیون ها 
روند  جریان  در  انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات  مستقل 
حذف  و  پاک  رای  حساب شدن  آن  از  پس  و  بررسی 
مشروعیت  بحران  بر  عالوه  کنند،  را  ثابت  را  ناپاک  رای 
مردم  درون  در  بی اعتمادی«  بزرگ  »بحران  نظام،  برای 
دسته های  که  کرد  تصریح  وی  گرفت.  نیز شکل خواهد 
انتخاباتی برای کوبیدن یک دیگر می کوشند و در صورتی 
که مشروعیت انتخابات در افکار عامه به وجود نیاید، حتا 
تیم برنده با آرای پاک نمی تواند حکومت را رهبری کند.

انتخابات  سناریوی  دارد  احتمال  و  است  شده 
ریاست جمهوری ۲۰۱۴ تکرار شود.

نعیم اصغری، از مسووالن فیفا گفت که وضعیت 
انتخابات کنونی با وجود آرامش در روز برگزاری و 
جمع بندی نتایج، به تدریج و در آخرین مراحل به 
می رود. وی  انتخابات ۲۰۱۴«  سمت »مشکالت 
نقطه تمایز در این دو انتخابات را »مخالفت های 
دور  در  انتخابات«  مستقل  کمیسیون  درونی 
کنونی انتخابات دانست. عالوه بر وی، سخنگوی 
نهاد انتخابات شفاف افغانستان »تیفا« نیز تصریح 
جای  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  کرد 
۲۰۱۹، به سمت ۲۰۱۴ می رود. آقای حبیب زاده 
افزود، بحران به نحوی در انتخابات کنونی شکل 
و  ندارد  وجود  کمیسیون  در  مدیریت  می گیرد، 

برنامه ها بر اساس تقویم پیش نمی رود. 
افغانستان  انتخابات  دیده بان  موسسه  مسووالن 
ریاست  انتخابات  بحرانی شدن  به  نیز  »ایتوا« 
گفت  شینواری  آقای  می کنند.  تاکید  جمهوری 
انتخابات کنونی به تدریج شبیه بحران  که روند 
وی  است.   ۲۰۱۴ جمهوری  ریاست  انتخابات 
تصریح کرد که اعتراض و مخالفت های تکت های 
انتخاباتی نمایان گر بحرانی شدن انتخابات است و 
کمیسیون نمی تواند وضعیت را مدیریت کند. او 
افزود که کمیسیون مستقل انتخابات صالحیت و 
مکلفیت قانونی دارد و او این کمیسیون را مقصر 
۸۰درصد وضعیت کنونی دانست. مسووالن مجما 
و  قانون  نشدن  تطبیق  در صورت  می گویند،  اما 
آرای  نشدن  حذف  و  پاک  آرای  نشدن  افزوده 
عزیز  گفته  به  می شود.  بحرانی  وضعیت  ناپاک، 
مشروعیت  بحران  بر  عالوه  بحران  این  رفیعی، 
نظام، بحران بی اعتمادی میان مردم را نیز شکل 

خواهد داد.
این در حالی است که نهادهای ناظر می گویند، در 
صورتی که نتیجه انتخابات فرایند یک روند دقیق، 
منظم و قانون مند و پاسخگو به جوانب ذی دخل و 
ذی نفع نباشد، نتیجه آن بحران زا است، نمی تواند 
رقم  را  انتخاباتی  بحران های  و  باشد  قبول  قابل 
بار  به  می تواند  نیز  را  مشکالت  سایر  که  می زند 
بیاورد. عالوه بر این، مسووالن در نهادهای ناظر 
دوش  به  تاریخی«  »مسوولیت  که  می گویند 
کمیسیون  دبیرخانه  و  انتخاباتی  کمیسیون ها 
می کنند  تصریح  آنان  است.  انتخابات  مستقل 
کمیسیون  این  دبیرخانه  در  ناتوان  مدیریت 
وجود  به  انتخاباتی«  »بحران  که  شده  سبب 
تاثیر  نیز  روند  این  آینده  مشروعیت  بر  و  بیاید 
می کنند  اذعان  نهادها  این  در  مسووالن  بگذارد. 
کنونی،  وضعیت  نکردن  تغییر  صورت  در  که 
جوانب ذی دخل و ذی نفع در وضعیت مبهم قرار 
می گیرند و نتایج به صورت قطعی در اذهان عامه 

مورد قبول قرار نخواهد گرفت. 
روند  شدن  بحرانی  از  حالی  در  ناظر  نهادهای 
گذشته  دور  که  می کنند  صحبت  انتخابات 

برای  تنها راه حل  را  انتخابات  قانون  ناظر،  نهادهای 
بیرون رفت از معضل کنونی می دانند. نعیم اصغری 
اضافه کرد که در گفت وگو با کمیشنران کمیسیون 
میزان  محک  که  کرده اند  تصریح  انتخابات،  مستقل 
و در صورتی که  است  بایومتریک  آرای  معتبر،  رای 
دستگاه های بایومتریک و کارت حافظه آن ها مفقود 
عنوان  به  مورد  این  که  است  این  کار  تنها  می شود، 
با  نیز  تیفا  گیرد.  قرار  پی گرد  مورد  انتخاباتی  جرم 
نشر اعالمیه ای تاکید کرده که روند بازشماری بدون 
پیشین  تعهد  و  طرزالعمل  و  قانون  داشت  نظر  در 
بر  و  است  چالش زا  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  شده  تعدیل  قانون  نوزدهم  ماده  تطبیق 
رفیعی تصریح  این، عزیز  با  تاکید کرده اند. هم زمان 
محلی   ۴۳۲ و  هزار  دو  مورد  در  قانون  که  می کند 
دارد.  صراحت  است،  بایومتریکی  معلومات  فاقد  که 
انتخابات می تواند  قانون  تنها  افزود که  رفیعی  آقای 
ناظر  نهادهای  باشد.  انتخابات  روند  برای  نجات  راه 
انتخابات  سرخ«  »خط  را  دقت  و  سرعت  هرچند 
می دانند، اما تصریح می کنند که به دقت در این روند 

ارجحیت می دهند.
شماری از این نهادها پیش تر در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح، بازشماری آرای حدود دو هزار محلی که فاقد 
قانون« خوانده  بوده را »خالف  بایومتریک  معلومات 
ریاست  به  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته  بودند. 
عبداهلل عبداهلل، »صلح و عدالت اسالمی« به ریاست 
رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت  و  حکمتیار  گلبدین 
مستقل  کمیسیون  تصمیم  از  پس  نبیل  رحمت اهلل 
 ۴۳۲ و  هزار  دو  آرای  بازشماری  بر  مبنی  انتخابات 
حافظه  کارت  یا  بایومتریک  دستگاه های  که  محل 
تحریم  را  بازشماری  روند  است،  شده  مفقود  آن ها 
دسته  ناظران  تنها  که  است  حالی  در  این  کردند. 
نظارت می کنند.  روند  این  از  انتخاباتی »دولت ساز« 
دبیرخانه  فنی  اعضای  از  شماری  این،  از  پیش 
با  گفت وگو  در  بارها  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بودند،  گفته  کمیسیون  این  در  مشاهدان  و  ناظران 
آرای محل هایی که دستگاه های بایومتریک و کارت 
حافظه آن ها مفقود شده، باطل است، اما کمیسیون 
تصمیم  کمیشنر  پنج  امضای  با  انتخابات  مستقل 
تفتیش  و  بازشماری  محل ها  این  آرای  که  گرفت 
شود. در ماده نوزدهم قانون انتخابات بر بایومتریکی 
است.  شده  تاکید  رای دهنده گان  آرای  بودن 
مشخص  دلیل  به  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نبودن سرنوشت دستگاه های مفقود شده بایومتریک 
و کارت حافظه آن در طرزالعمل تفتیش و بازشماری 
از محل ها دستور  این شمار  آرای  بازشماری  به  آرا، 

داده است.

و   ۲۰۱۴ سناریوی  تکرار  انتخاباتی،  بحران 
پی آمد آن

از  بازشماری توسط شماری  با تحریم روند  هم زمان 
دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر می گویند که روند 
وارد بحران  انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 

روند  از  پس  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
 ،۲۰۱۴ انتخابات  در  کشید.  بحران  به  بازشماری 
»تقلب«  آن چه  دلیل  به  هم گرایی  و  ثبات  تیم 
خواند، روند بازشماری آرا را تحریم کرد و سرانجام، 
کری،  جان  میانجی گری  با  ملی  وحدت  حکومت 
وزیر خارجه وقت ایاالت متحده امریکا و بر اساس  
آن چه »مصلحت ها« خوانده می شود، به میان آمد. 

کاربرد دستگاه بایومتریک، تنها نکته مثبت 
انتخابات؟

انتخاباتی،  جنجال های  افزایش  با  هم زمان 
نهادهای ناظر از دستگاه بایومتریک به عنوان تنها 
ویژه گی انتخابات کنونی نام می برند. این نهادهای 
تاکید می کنند که تنها آرای بایومتریک می تواند 
را  انتخابات  اعتبار  و  آینده  حکومت  مشروعیت 

حفظ کند.
از دستگاه  استفاده  که  حبیب اهلل شینواری گفت 
از  توانست  میزان  ششم  انتخابات  در  بایومتریک 
انتخابات ریاست جمهوری  تکرار »تقلب« که در 
۲۰۱۴ صورت گرفت، جلوگیری کند. وی تصریح 
بُعد  به  تمرکز  جای  به  کنونی  انتخابات  که  کرد 
متفرق  و صحبت های  است  فنی، »سیاسی شده« 
نتیجه  به  نمی تواند  ذی دخل  جوانب  متناقض  و 
که  کرد  عالوه  شینواری  آقای  بینجامد.  مطلوب 
وجود  کنونی  بحران  از  رفت  بیرون  برای  راه کار 
و  »استدالل  با  می تواند  کنونی  وضعیت  و  دارد 
سخنگوی  حبیب زاده،  زبیر  شود.  حل  بحث« 
دستگاه های  از  استفاده  مزیت  بر  چند  هر  تیفا 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹  بایومتریک در 
تاکید کرد، اما افزود که کارکرد این دستگاه ها به 
آورده  بر  را  مردم  توقع  و  نشده  مدیریت  درستی 

نکرده است. 
ششم  در  که  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
بایومتریک  دستگاه های  از  شد،  برگزار  میزان 
]انگشت نگاری[ استفاده شد. در این انتخابات ۱۳ 
نامزد شرکت کردند و قرار است نتیجه ابتدایی آن 
در ۲۳ عقرب و نتیجه نهایی آن در ۱۵ قوس اعالم 
نهادهای  از  این در حالی است که شماری  شود. 
ناظر در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تایید می کنند 
که اعالم نتیجه ابتدایی باز هم به تعویق می افتد. 
هم زمان با این، شماری از اعضای مجلس سنا نیز 
در نشست روز یک شنبه این مجلس گفته اند که 
اعالم نتیجه انتخابات به »بازیچه« بدل شده است. 
نتیجه  بود  قرار  انتخاباتی،  اول  تقویم  اساس  بر 
ابتدایی در ۲۷ میزان و نتیجه نهایی در ۱۶ عقرب 
اعالم شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات موفق 
به اعالم نتایج در زمان معین آن نشد. کمیسیون 
مستقل انتخابات پیش تر تعهد کرده بود که تنها 
می دهد.  مشروعیت  را  شده  بایومتریک  آرای 
شماری از دسته های انتخاباتی نیز تصریح کرده اند 
که در صورت شمارش آرای بی بایومتریک، نتیجه 

انتخابات را به چالش خواهند کشید.

حسیب بهش



بخش  دانشجویان  از  برخی 
از  کابل  دانشگاه  شبانه 
تفاوت های  و  بی عدالتی ها 
موجود میان محصالن شبانه 
کابل  دانشگاه  در  روزانه  و 
آن ها  می کنند.  نارضایتی  ابراز 
محصالن  این که  با  می گویند 
روزانه  محصالن  مانند  شبانه 
مختلف  دانشکده های  به  کانکور  آزمون  طریق  از 
در دانشگاه کابل جذب می شوند، اما از امتیازات و 
امکاناتی که به دسترس محصالن روزانه قرار داده 
از  هم چنان  دانشجویان  این  بی بهره اند.  است  شده 
برخورد دوگانه ی استادان در مقابل محصالن شبانه 
مرکزی  کتابخانه  بودن  بسته  از  آ ن ها  شاکی اند. 
دانشگاه کابل، غیرحاضری طوالنی استادان، فضای 
نااستندرد، تطبیق نشدن کورس پالیسی های مشابه 

در بخش روزانه و شبانه شکایت دارند.
فرخنده عابدی یک تن از دانشجویان بخش شبانه 
این که  »با  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  کابل  دانشگاه 
سند  داشتن  با  کابل  دانشگاه  شبانه  دانشجویان 
کانکور،  آزمون  نمودن  سپری  از  پس  و  فراغت 
کانکور  آزمون  با  تفاوتی  اندک ترین  که  آزمونی 
دانشگاه  در  مختلف  دانشکده های  به  ندارد،  روزانه 
کابل جذب می شوند و هر سمستر مبلغ سه هزار 
زیادی  چالش های  با  اما  می کنند،  پرداخت  افغانی 
از جمله دسترسی نداشتن به کتابخانه مرکزی در 
مواجه اند.«  دانشکده ها  کتابخانه  و  کابل  دانشگاه 
روی  به  کتابخانه  این  روز  او می گوید: »در جریان 
محصالن روزانه باز است و این دانشجویان می توانند 
و  انترنت  کتاب خوانی،  سالون  چون  امکاناتی  از 
فوتوکاپی بهره مند شوند که متاسفانه برای محصالن 

شبانه چنین امکاناتی در دسترس نیست.«
دانشجویان  که  نیست  مشکلی  تنها  کتابخانه  نبود 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  کابل  دانشگاه  شبانه ی 

می کنند و از نبود آن شکوه دارند.

دانشکده  شبانه  بخش  دانشجوی  حیران،  امید 
روزنامه  با  صحبت  در  کابل،  دانشگاه  خبرنگاری 
استادان  طوالنی  غیابت های  از  حکایت  ۸صبح 
او  دارد.  شبانه  بخش  در  عملی  کارهای  نبود  و 
و  مختلف  نقاط  از  شبانه  »محصالن  می گوید: 
فراگیری  جهت  را  خودشان  کابل  شهر  دوردست 
علم و آموزش به دانشگاه کابل می رسانند، اما اغلب 
دست  استادان،  دوامدار  غیرحاضری های  دلیل  به 
گفت:  هم چنین  او  برمی گردند.«  خانه  به  خالی 
است،  اندک  بسیار  شبانه  بخش  در  عملی  »کار 
در حالی که محصالن روزانه کار عملی بیش تری 
این همه مصایب  کنار  در  دارند.  به شبانه  نسبت 
را  دانشجویان شبانه کتاب ها و جزوه های قدیمی 

می خوانند و بیش تر مواد درسی و کتاب ها قدیمی 
است و مال سال های پیش است.«

دارند  ادعا  کابل  دانشگاه  استادان  دیگر  طرف  از 
قایل  روزانه  و  دانشجویان شبانه  میان  تفاوتی  که 
امکانات  تمامی  از  دانشجویان  این  و  نیستند 

تحصیلی در این دانشگاه برخوردار اند.
روزنامه  به  مصاحبه ای  در  شهابی  محمدفیروز   
محصالن  خبرنگاری  دانشکده  »در  گفت:  ۸صبح 
و  برخوردارند  یکسانی  حقوق  از  شبانه  و  روزانه 
نمی گذارند.«  فرقی  دانشکده  این  در  آموزگاران 
روی  به  کتابخانه ها  درب  چرا  این که  به جواب  او 
از  »دولت  گفت:  است،  بسته  شبانه  محصالن 
امکانات محدودی برخوردار است و برای مسووالن 

کتابخانه حق الزحمه پرداخته نمی شود، به همین 
است،  بسته  کتاب خانه ها  شبانه  بخش  در  دلیل 
از  روز  جریان  در  در  می توانند  محصالن  اما 

کتاب خانه های موجود بهره ببرند.«
دانشکده  استادان  از  تن  یک  احمدی  مریم 
روان شناسی در دانشگاه کابل است. او علت این 
بودن  کم انگیزه  را  شبانه  بخش  در  نابسامانی ها 
می داند.  شبانه  محصالن  غیرحاضری های  و 
دانشکده  در  استادان  عموم  در  می گوید:  او 
دارند،  اگر  و  ندارند  غیرحاضری  روان شناسی 
تعدادشان بسیار اندک است. محصالن شبانه به 
علت مصروفیت ها و فعالیت های مختلفی که در 
جریان روز دارند، کم تر به درس و حاضری پابند 
به دست  برای  از آن ها صرف  هستند و شماری 
آوردن مدرک به دانشگاه می آیند. خانم احمدی 
می پذیرد که شماری از استادان در دانشگاه کابل 
به بخش شبانه توجه خاصی ندارند و علت آن را 
شبانه  استادان  معاشات  موقع  به  پرداخت  عدم 
تحصیالت  وزارت  او می گوید: »هرچند  می داند. 
موقع  به  استادان  حق الزحمه  تا  سپرده  وعده 
به  بهاری  سمستر  آغاز  از  اما  شود،  پرداخته 
حق الزحمه  معاشات  اکنون  تا  حوت   ۱۵ تاریخ 
که  است  نشده  پرداخت  شبانه  استادان  برای 
این خود از عالقه مندی استادان به دروس شبانه 

می کاهد.«
تحصیالت  وزارت  سخنگوی  امین،  فیصل  اما 
گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  تماسی  در  عالی، 
پالیسی  کورس  استادان،  درسی،  »کریکولم 
و  روزانه  در  درسی  کتاب های  و  جزوه ها  حتا  و 
شبانه یکسان است و تفاوتی وجود ندارد. وزارت 
تحصیالت عالی به صورت جدی نظارت می کند 
تا تفاوتی میان بخش روزانه و شبانه در دانشگاه 
کابل وجود نداشته باشد.« آقای امین وعده سپرد 
که به زودی برای حل مشکل کتابخانه چاره ای 
خواهند سنجید و به زودی این کتاب خانه ها در 

بخش شبانه هم باز خواهد شد.
 با این حال وزارت تحصیالت عالی وسط هر سال 
در بخش شبانه دانشگاه کابل محصل می پذیرد. 
تمام  کابل  دانشگاه  شبانه  بخش  در  چند  هر 
رشته ها وجود ندارد، اما این دانشگاه در رشته های 
زراعت،  روان شناسی،  ژورنالیزم،  اقتصاد،  حقوق، 

هنرهای زیبا و ادبیات محصل می پذیرد.

یک بام و دو هوا:
 بی عدالتی میان بخش روزانه و شبانه دانشگاه کابل
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

فردوس کاوش

سخنان دیروز داکتر عبداهلل نشان 
انتخاباتی  بحران  که  می دهد 
شده  تکرار   ۲۰۱۴ سال 
داکتر  هم  زمان  آن  در  است. 
که  کرد  اعالم  آغاز  در  عبداهلل 
کمیسیون  از  را  ناظران خودش 
و  می کند  خارج  انتخابات  مستقل 
بعد نتیجه ای را که این کمیسیون 
بار  این  می کند،  نمی پذیرد.  اعالم 
هم ایشان با لحن نرم و ادبیات دیپلماتیک، همان حرف ها 
را تکرار کرد. او این بار گفت که در سال ۲۰۱۴ تن دادن 
و  بود  کشور  مصلحت  به  ملی  وحدت  تشکیل حکومت  به 
کمیسیون  کمیشنر  پنج  که  است  روشن  نیست.  حال 
آرای  از  برخی  به  گرفته اند  تصمیم  که  انتخابات  مستقل 
را  خود  تصمیم  بدهند،   اعتبار  بایومتریک  معلومات  بدون 
پس نمی گیرند. اگر آنان این تصمیم خود را به نحوی پس 
بگیرند، با مخالفت محمداشرف  غنی، رییس  جمهور کنونی، 
مواجه می شوند. اگر کمیسیون مستقل انتخابات سه  صد هزار 
رای مد نظر دسته ی انتخاباتی داکتر عبداهلل را از دور خارج 
نکند، این دسته نتیجه ی انتخابات را نمی پذیرد و بن بست 
میانجی گری  اگر  می کند.  اختیار  دیگری  شکل  سیاسی 
احتمالی دیپلمات ها و سفارت خانه های کشورهای عضو ناتو 
نتیجه  ندهد، احتمال آن زیاد است که بحران سیاسی ای که 
اکنون دامن گیر کشور شده است، به مرحله ی اعالم مواضع 

تند،  نمایش قدرت و باألخره زورآزمایی خیابانی برسد. 
قبل از برگزاری انتخابات هم روشن بود که بحران انتخاباتی 
مشکالت  افغانستان،  انتخاباتی  دموکراسی  است.  راه  در 
نظام  نبودن  کارا  مشکالت،   این  از  یکی  و  دارد  جدی 
انتخاباتی است. نامزدی که در انتخابات شکست بخورد، این 
شکست را نمی پذیرد و به لحاظ تخنیکی هم امکان اثبات 
کمیسیون  نیست.  ممکن  مطرح  نامزدان  از  یکی  شکست 
مستقل انتخابات پالیسی وضع کرده بود که رای های بدون 
معلومات بایومتریک رای دهنده گان را از دور خارج می کند، 
ولی در حال حاضر پنج کمیشنر این کمیسیون برای برخی 
از محل ها به نحوی استثنا قایل شده اند. شماری از نهادهای 
کرده اند.  انتقاد  کمیشنر  پنج  این  بر  هم  انتخابات  بر  ناظر 
فیصله ی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  دو  حداقل 
اخیر پنج همکار خود را خالف قانون خوانده اند. در چنین 
وضعیتی بسیار دشوار است که به صورت تخنیکی و مستند 
شکست یکی از نامزدان اثبات شود. هنوز هم روشن نیست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نظر  از  دور  این  انتخابات  که 
برنده دارد یا به دور دوم می رود. اگر پنج عضو کمیسیون 
مستقل انتخابات یک نامزد را مثاًل برنده یا پیش تاز اعالم 
کنند و دو عضو دیگر این کمیسیون این نتیجه را نپذیرند، 
خود  و  انتخابات  برگزاری  متولیان  اعتبار  که  است   روشن 
زمان  آن  و  می رود  سوال  زیر  جمهوری  ریاست  انتخابات 

حوت  دوم  در  است،  افغانستان  جنگ  پایان  برای  ترمپ 
توافق نامه ی  اساس  ۸صبح  با  گفت وگویی  در   ۱۳۹۱ سال 
بن را شرح داده است. خلیل زاد در این گفت وگو می گوید 
شرکت کننده گان  از  بسیاری  و  دیپلمات ها  نظر  مد  الگوی 
در  بود.  افغانستان  خورشیدی  چهل  بن،  دهه ی  نشست 
سیاسی  ثبات  افغانستان،  هم  در  خورشیدی  چهل  دهه ی 
وجود داشت و هم نوعی از دموکراسی. البته آن دموکراسی 
و  غبار  مثل  زمان  آن  سیاسی  فعاالن  که  ظاهرشاه  زمان 
محمودی آن را  به طعنه »دموکراسی تاج دار« می خواندند، 
داشت،  فاصله  بسیار  معیاری  پارلمانی  دموکراسی  یک  با 
ولی با توجه به معیارهای خود افغانستان و منطقه،  سیستم 
متفاوت و پیش رو بود. خلیل زاد در گفت وگوی سال ۱۳۹۱ 
فیصله شد  این طور  بن  با ۸صبح می گوید که در نشست 
شاه  روم/ظاهر  گروه  چهل،  دهه ی  اساسی  قانون  مثل  که 
یک نفر را به عنوان رییس  اداره ی موقت/نخست وزیر معرفی 
افغانستان  داخل  از  که  متحد  جبهه ی  نماینده گان  و  کند 
به  واقع  در  کنند.  رد  یا  تأیید  را  بودند،  این شخص  آمده 
مقتدر  پارلمان  یک  حیثیت  متحد  جبهه ی  نماینده گان 
پادشاه/ تشریفاتی  جایگاه  در  ظاهرشاه  بود.  شده  بخشیده 

نقش  در  موقت  اداره ی  رییس  و  می گرفت  قرار  ملت  پدر 
به گفته ی  پارلمان.  به  یک نخست وزیر منتخب و پاسخ گو 
خلیل زاد، موافقت نامه ی بن و مکانیزم تصویب آن بر مبنای 

 ۱۳۴۳ سال  اساسی  قانون  در  که  پارلمانی  نظم  یک  روح 
افغانستان تسجیل شده بود،  شکل گرفت.  

سال  اساسی  قانون  تصویب  و  تسوید  مرحله ی  در  بعد  ولی 
۲۰۰۴، یک حکومت ریاستی درج این قانون اساسی شد. در 
این قانون اساسی یک پارلمان بسیار مقتدر و یک صدراعظم 
در نظر گرفته نشد. در همان زمان عده ای از سیاست مداران 
نوعی  را  ریاستی  سابق، حکومت  متحد  از جبهه ی  برخاسته 
نیروها  از  بخشی  سیاسی  انزوای  و  بن  توافق نامه ی  از  عدول 
یا حکومت  پارلمانی  نظام  ایجاد  و خواستار  دانستند  اقوام  و 
اجرایی  نخست وزیر  یک  آن  در  که  شدند  نیمه ریاستی 
عده ای  نیافت.  تحقق  امر  این  ولی  باشد،  داشته  حضور  هم 
خلیل زاد را متهم می کنند که در آن زمان تالش کرد تا یک 
حکومت مطلق ریاستی در قانون اساسی تسجیل شود، ولی 
با ۸صبح  در گفت وگوی سال ۱۳۹۱  آقای خلیل زاد  شخص 
بود که حامد کرزی  و   و گفته  بود  را رد کرده  این موضوع 
دیگر سیاست مداران قدرتمند در آن زمان تصمیم گرفتند که 

یک حکومت ریاستی درج قانون اساسی شود. 
جمهور  رییس   معاون  حتا  آن  در  که  ریاستی  حکومت  این 
نیروهای  ندارد،  همه ی  شده  تعریف  و  روشن  صالحیت های 
ریاست  کرسی  به  رسیدن  برای  که  می دارد  وا  را  سیاسی 
جمهوری تالش کنند و آن را آخرین هدف در نظر بگیرند. 
از آن جایی که سیاست در افغانستان قومی است،  بسیاری از 
آنانی که خودشان را نماینده ی اقوام می دانند، این طور وانمود 
می کنند شخصی که رییس  جمهور می شود، رأس هرم قدرت 
متهم  اشرف  غنی  هم  و  کرزی  حامد  هم  می  سازد.  قومی  را 
قومی سازی رأس هرم قدرت هستند. در حال حاضر هم  به 
بحث دسته ی انتخاباتی عبداهلل این است که معاون در نظام 
ریاستی صالحیت روشن ندارد و رأس حکومت قومی می شود. 
نتواند  کسی  که  است  شده  سبب  هم  انتخاباتی  نظام  نقص 
قانع شوند،  را به گونه ای که همه  انتخابات  برنده ی  بازنده و 
 اثبات کند. در موافقت نامه ی ماه سنبله ی سال ۱۳۹۳ که بین 
اشرف  غنی و عبداهلل امضا شد و اساس حکومت وحدت ملی 
فراخوانده  اساسی  قانون  جرگه ی  که  بود  آمده  گرفت،  قرار 
اجرایی  ریاست  شدن  بدل  مورد  در  نماینده گان  تا  می شود 
به نخست وزیری اجرایی مداقه/غور کنند؛ اما حکومت وحدت 
ملی در برگزاری جرگه ی قانون اساسی و نقص زدایی از نظم 
پس از بن ناکام ماند. آقای غنی در کمپین های ۲۰۱۴ وعده 
قانون  که  می کند  فراهم  گونه ای  به  را  زمینه  که  بود  کرده 
اساسی تعدیل شود و براساس آن رییس  جمهور سه معاون 
باشد.  باشد و صالحیت های معاونان هم خیلی واضح  داشته 
این کار هم صورت نگرفت و نقص در نظم سیاسی پس از بن 
باقی ماند. در حال حاضر کشور مواجه به بن بست انتخاباتی 
و بحران قانون اساسی است،  ضمن این که از بن بست نظامی 
در  و حزبی  اشرافی  نخبه گان  رنج می برد.  دوام جنگ هم  و 
دموکراسی  داوودخان،  کودتای  راه اندازی  با  چهل  دهه ی 
کابل  کنونی  و صنف سیاسی  ناکام ساختند  را  دهه ی چهل 

هم دموکراسی پساطالبانی را بحرانی کرده اند.

اثری از مشروعیت انتخاباتی باقی نمی ماند. 
واقعیت مهم دیگر در کنار کارا نبودن نظام انتخاباتی،  نقص 
سیاسی  نظم  است.  بن  از  پس  سیاسی  نظم  مجموع  در 
ایاالت  نظامی  مداخله ی  اثر  از  افغانستان  در  بن  از  پس 
تعامل  یک  حاصل  سیاسی  نظم  این  شد.  ایجاد  متحده 
جبهه ی  امریکا،   نظامی  مداخله ی  از  قبل  نبود.  خودجوش 
متحد به رهبری شادروان احمدشاه مسعود که متشکل از 
گروه ها و نماینده گان اقوام مختلف بود، علیه گروه طالبان 
یک  به  طالبان  و  متحد  جبهه ی  جنگ  می کرد.  مقاومت 
به  منجر  بن بست  این  ولی  بود،  بدل شده  نظامی  بن بست 
با  طالبان  نشد.  طرف  دو  میان  سیاسی  توافق  و  مذاکره 
استفاده از حمایت های بی دریغ پاکستان و سازمان القاعده/

صیقل  را  خود  جنگی  ماشین  خارجی  جهادیست های 
متحده  ایاالت  نظامی  مداخله ی  می جنگیدند.  و  می دادند 
سبب سقوط حکومت طالبان،  برگزاری نشست بن و ایجاد 
این  واقعیت  ولی  شد؛  افغانستان  در  کنونی  سیاسی  نظم 
است که اساسی و بنیادی که براساس آن موافقت نامه ی بن 
شکل گرفت، در مرحله ی عملیاتی کردن آن موافقت نامه، 
کنار گذاشته شد و این امر به باور برخی از نیروهای سیاسی 

نقص جدی در نظم سیاسی پس از بن به وجود آورد. 
افغانستان در زمان  امریکا در  داکتر زلمی خلیل زاد، سفیر 
حکومت بوش که از قضا حاال هم نماینده ی ویژه ی حکومت 

بحران دموکراسی انتخاباتی ما

فردین هژیر

از طرف دیگر استادان دانشگاه کابل ادعا دارند که تفاوتی میان دانشجویان شبانه و روزانه 
قایل نیستند و این دانشجویان از تمامی امکانات تحصیلی در این دانشگاه برخوردار اند.
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دو شنبه                             
شماره ۳۲۲۹

۲۰ عقرب 1۳۹8
 11 نومبر ۲۰1۹
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

ساختمانی  شرکت های  از  شماری 
 ۲۸۵ به  تعدادشان  که  خصوصی 
می رسد، با راه اندازی یک حرکت 
نوزدهم  یک شنبه،  روز  اعتراضی 
متهم  را  مالیه  وزارت  عقرب، 
کردند که از این شرکت ها مقروض 
است و بدهی هایش را نمی پردازد. این 
شرکت های ساختمانی ادعا کردند که 
این وزارت بیش از ۳ میلیارد افغانی از این شرکت ها بدهکار 
انکشافی  پروژه های  کار  این که  رغم  به   افزودند،  آن ها  است. 
نزدیک به سه سال است که تکمیل شده، اما این وزارت تا 

اکنون بدهی هایش را به این شرکت ها نپرداخته است. 
به  که  مدعی اند  هم چنان  گردهمایی  این  برگزار کننده گان 
دلیل پرداخت نشدن پول های قراردادی شان از سوی وزارت 
خصوصی  شرکت های  اعسار  و  انکشافی  پروژه های  مالیه، 
متوقف شده است. این اعتراض کننده گان با برپا کردن خیمه 
در  که  دادند  هشدار  مالیه،  وزارت  دروازه  برابر  در  تحصن 
صورت نپرداختن طلب مالی این شرکت ها، دروازه این وزارت 
را به  روی کارمندان این وزارت مسدود خواهند کرد تا وزارت 
مالیه وادار شود که بدهی هایش به این شرکت ها را بپردازد. 

الهام  »احمد  ساختمانی  شرکت  مسوول  دریابیز،  احمد 
شمس« و یک تن از اعتراض کننده گان، دلیل راه اندازی این 
گردهمایی را بی توجهی وزارت مالیه به شرکت های ساختمانی 
سوی  از  قراردادی شان  پول های  پرداخت  عدم  و  خصوصی 
این وزارت عنوان کرد. او گفت، به  رغم این که کار اکثر این 
پروژه ها در حال تکمیل شدن است، اما تا کنون پولی بابت 
اجراآتش دریافت نکرده اند. او می گوید که دو پروژه انکشافی 
وزارت معارف را در والیت غور زیر کار دارد. به سخنان او، کار 
این پروژه ها بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده است، اما وزارت 
می کند  خودداری  پروژه  دو  این  بودجه  پرداخت  از  معارف 
در  مالیه  وزارت  را  وزارت  این  انکشافی  پول  که  می گوید  و 
بخش های دیگر چون انتخابات به مصرف رسانده است و این 

وزارت بودجه ای در اختیار ندارد تا پرداخت کند.
با این حال وی گفت که به وزارت مالیه مراجعه کرده اند، اما 
است  گفته  و  نداده  آن ها  به  قانع کننده ای  پاسخ  وزارت  این 
که پول فزیکی در اختیار ندارد. مسوول شرکت ساختمانی 
»احمد الهام شمس« این پاسخ را توجیه پذیر ندانست و گفت 
در صورت نبود بودجه، نباید با این شرکت ها قرار داد می بست.

انتقاد از وزارت مالیه گفت که پرداخت  آقای دریابیز ضمن 
از سوی دولت، سبب بروز مشکالت مالی  نشدن پول هایش 
در شرکتش شده است. اکنون او با مسووالن سایر شرکت های 
ساختمانی که موفق به دریافت پول های شان از سوی وزارت 
وزارت  این  از  را  حقوق شان  و  شده  یک جا  نشده اند،  مالیه 
مطالبه می کنند. او گفت: »گرد هم آمده ایم و دروازه وزارت 
مالیه را به  روی کارمندانش بسته ایم تا این وزارت وادار شود 

که قرضی اش را به ما پرداخت کند.«

وزارت  از  پروژه  یک  »ما  گفت:  انورخیل  آقای 
شهرسازی، یک پروژه از وزارت زراعت و یک پروژه 
به  وزارت شهرسازی  پروژه  داریم.  معارف  وزارت  از 
آن  فی صد   ۴۰ که  است  افغانی  میلیون   ۲۶ ارزش 
فاینل  برخی شان  پروژه ها  این  است.  شده  پرداخت 
شده و بعضی شان تا ۳۰ فی صد پیش رفته است، اما 
از این میان تنها ۲۰ فی صد پول آن ها در اختیار ما 

قرار داده شده است.«
افغان الرن پرداخت نشدن پول های  رییس شرکت 
قراردادی شرکت های ساختمانی را زیان آور توصیف 
کرد. او گفت که اکنون شمار زیادی از این شرکت ها 
به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی شان، »فلج« 
او هشدار داد، در صورتی  که  و ورشکسته شده اند. 
به خواست این شرکت ها توجه نشود و وضعیت به 
انکشافی  پروژه  هیچ  دیگر  برود،،  پیش  همین گونه 

از سوی دیگر او گفت که نظر به ماده های قراردادها، باید 
شرکت ها  حساب  در  کار،  پیش رفت  فی صدی  براساس 
پول واریز می شد، اما با وجودی  که ۸۰ درصد کار این 
پروژه ها پیش  رفته، اما پولی پرداخت نشده است. او این 
کار وزارت مالیه را خالف قانون دانست و از این وزارت 

خواست که هر چه زودتر بدهی اش را پرداخت کند. 
عبدالخالق انورخیل، مسوول شرکت ساختمانی »افغان 
الرن« نیز مدعی است که وزارت مالیه از یک سال به 
این طرف از این شرکت بدهکار است. او گفت، نزدیک 
به ده ماه است که یک پروژه انکشافی را در والیت هرات 
این  اکنون  تا  اما  سپرده اند،  بهره برداری  به  و  تکمیل 
است. هم چنان سه  نپرداخته  آن  قبال  در  پولی  وزارت 
پروژه دیگر که زیر کار است و کار ساخت آن ها تقریباً 
به پایان رسیده است، فقط ۲۰ درصد پولش را دریافت 

کرده است. 

اجرا نخواهد شد. 
بسم اهلل رییس شرکت ساختمانی »زمری افغان« نیز 
مدعی است که وزارت مالیه پول های قراردادی این 
شرکت را نپرداخته است. او می گوید که چهار پروژه 
به ارزش بیش از ۴۰ میلیون افغانی را در والیت های 
دور دست و نا امن کشور از جمله زابل، خوست، پکتیا 
درصد   ۹۰ پروژه ها  این  کار  و  دارد  کار  زیر  بلخ  و 
بابت  پولی  هیچ  تاکنون  اما  است،  شده   تکمیل 
این شرکت پرداخت  به  این پروژه ها  پیش برد کاری 
نشده است. او می  گوید، با وجودی  که بارها به وزارت 
از سوی  قناعت بخش  پاسخ  اما  مراجعه کرده ،  مالیه 

این وزارت دریافت نکرده است. 
رییس شرکت ساختمانی »زمری افغان« تصریح کرد 
که اکنون شرکتش با مشکالت مالی روبه رو شده و 
به  بدهی هایش  و  کارگران  معاش  پرداخت  توانایی 
شرکت های مواد تعمیراتی را ندارد. او عالو کرد که 
به دلیل مشکالت مالی، کار این پروژه ها را نیز متوقف 

ساخته است. 

تمامی پرداختی ها انجام می شود
می گوید  اعتراضات  این  به  واکنش  در  مالیه  وزارت 
آینده  هفته  و  هفته  این  طول  در  وزارت  این  که 
تمامی بدهی هایش را پرداخت می کند. شمروز خان 
مسجدی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت که وزارت مالیه و شرکت های قراردادی 
طرح  بدهی ها  این  پرداخت  برای  را  فیصله  یک 
کرده بود که براساس آن قرار بود تا روز چهار شنبه 
این  اما  شود،  آغاز  وزارت  این  بدهی های  پرداخت 
دلیل،  کدام  بدون  و  فیصله  این  بر خالف  شرکت ها 

دست به تظاهرات زده اند. 
با این حال آقای مسجدی گفت که این وزارت آماده 
او  کند.  تصفیه  را  پرداختی  اسناد  تمامی  تا  است 
گفت که این وزارت با مشکالت مالی مواجه نیست و 
تمامی اسناد پرداختی را در جریان دو هفته تصفیه 
و پرداخت می کند. او گفت نظر به این که کشور در 
خاطر  به  وزارت  این  و  دارد  قرار  انتخاباتی«  »سال 
ساخته  عیار  عواید  تناسب  با  را  مصارفش  احتیاط، 
است، از این رو در پرداخت هایش تعلل کرده است. 

ادعای 285 شرکت ساختمانی خصوصی: 

وزارت مالیه پول مان را نمی دهد
عبدالخالق انورخیل، مسوول شرکت ساختمانی »افغان الرن« نیز مدعی است که وزارت مالیه 
از یک سال به این طرف از این شرکت بدهکار است. او گفت، نزدیک به ده ماه است که یک 
پروژه انکشافی را در والیت هرات تکمیل و به بهره برداری سپرده اند، اما تا اکنون این وزارت 
پولی در قبال آن نپرداخته است. هم چنان سه پروژه دیگر که زیر کار است و کار ساخت آن ها 

تقربیاً به پایان رسیده است، فقط ۲۰ درصد پولش را دریافت کرده است. 

میک:
۸۰درصد متقاعدین ثبت بایومتریک شده اند

مشکالت تخنیکی و تقنینی متقاعدین از اولویت های 
از  هم چنان  مسجدی  آقای  است.  بوده  وزارت  این 
نزدیک  آینده  در  متقاعدین  همه  شدن  بایومتریک 
در  متقاعدین  اطالعات  ثبت  با  افزود،  و  داد  خبر 
به  خیالی  متقاعدین  میزان  کامپیوتری  سیستم 
وزارت  مسووالن  که  آن چنانی  رسید.  خواهد  صفر 
مالیه می گویند، آنان روی برنامه ای کار می کنند که 
متقاعدین بتوانند در والیات از نماینده گی بانک های 

فعال حقوق تقاعدی شان را دریافت کنند.
گزارش  اطالعات  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
ثبت  الکترونیک  سیستم  حاضر  حال  در  میک، 
اطالعات متقاعدین تنها در ۱۱ والیت در هشت زون 
کشور فعال است و نبود انترنت و برق پایدار در برخی 
از والیت ها سبب شده است که ریاست های والیتی 
ریاست  مرکزی  سیستم  دایمی  با  گونه  به  تقاعد 

سیستم  به  باید  والیات  در  تقاعد  ادارات  همه ی  که 
نمونه  عنوان  به  میک  شوند.  وصل  الکترونیک  جدید 
است.  کرده  یاد  تقاعد  تنظیم حقوق  مقرره  ماده ۲۴  از 
شکایات  به  رسیده گی  کمیسیون  چگونه گی  ماده  این 
متقاعدین و گماشتن اعضای این کمیسیون را به بحث 
که  است  افزوده  هم چنان  میک  گزارش  است.  گرفته 
»فرمان های ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزیران 
با چارچوب قانونی پروسه پرداخت حقوق تقاعد در  که 
تضاد قرار دارند، به رغم ادعای ریاست تقاعد مبنی بر لغو 

آن ها، هنوز هم نافذ می باشند.«
پیشنهادهای  از  مالیه  وزارت  مسووالن  حال،  این  با 
استقبال  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته 
می کنند و می گویند به زودی سفارش های میک تحقق 
وزارت  سخنگوی  مسجدی،  خان  شمروز  یافت.  خواهد 
به  روزنامه ۸صبح گفت، رسیده گی  با  مالیه در صحبت 

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه 
وجود  از  هم چنان  )میک(  اداری  فساد  علیه 
تناقض در برخی از اسناد تقنینی ریاست خزینه 
تقاعد انتقاد کرده و پیشنهاد می کند که همه ی 
ادارات تقاعد در والیات باید به سیستم جدید 
نمونه  عنوان  به  میک  الکترونیک وصل شوند. 
از ماده ۲۴ مقرره تنظیم حقوق تقاعد یاد کرده 
است. این ماده چگونه گی کمیسیون رسیده گی 
این  اعضای  گماشتن  و  متقاعدین  شکایات  به 
گزارش  است.  گرفته  بحث  به  را  کمیسیون 
»فرمان های  که  است  افزوده  هم چنان  میک 
وزیران  شورای  مصوبات  و  جمهوری  ریاست 
حقوق  پرداخت  پروسه  قانونی  چارچوب  با  که 
ادعای  رغم  به  دارند،  قرار  تضاد  در  تقاعد 
ریاست تقاعد مبنی بر لغو آن ها، هنوز هم نافذ 

می باشند.«

و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته 
اداری  فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی 
شدن  بایومتریک  از  )میک( 
و  ملکی  متقاعدین  ۸۰درصد 
نظامی  خبر داده و گفته است که 
با الکترونیک شدن روند نام نویسی و 
محاسبه حقوق تقاعد، میزان تقلب و 
تقاعد  خزانه  مربوطه  ادارات  در  فساد 
از وجود تناقض در  این کمیته هم چنان  یافته است.  کاهش 
انتقاد کرده  تقاعد  تقنینی ریاست خزینه  از سندهای  برخی 
و  تناقض  این  که  است  خواسته  ریاست  این  مسووالن  از  و 

دگرگونی ها را هرچه زودتر برطرف کنند.
میک یا کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه 
تعقیبی  گزارش  عقرب  نوزدهم  یک شنبه،  روز  اداری  فساد 
حقوق  پرداخت  روند  در  اداری  فساد  »آسیب پذیری های 
متقاعدین« را نشر کرده است. در این گزارش آمده است که  
از میان ۱۶۵ هزار و ۶۴۱ بازنشسته در سراسر کشور، اطالعات 
حدود ۱۴۶ هزار و  ۲۶۹ نفر آنان که ۸۰ درصد این افراد را 

تشکیل می دهد تا کنون درج سیستم بایومتریک شده است.
خورشیدی   ۱۳۹۲ سال  در  متقاعدین  اطالعات  ثبت  روند 
شد.  آغاز  دیجیتالی  به صورت  جهانی  بانک  پروژه  کمک  به 
میک روی کار آمدن سیستم الکترونیک را به جای سیستم 
کاغذی پیشین در جلوگیری از فساد اداری و پایان دادن به 
خزینه  عمومی  ریاست  فهرست  در  خیالی  متقاعدین  حضور 
تقاعد، موثر عنوان می کند.  کمیته مستقل مشترک نظارت و 
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گزارش داده است که برخی از 
شبکه های موجود در این ریاست که آشکارا از سیستم کاغذی 
برابر کامپیوتری شدن سیستم  قدیمی  منفعت می بردند، در 
این  در  داده اند.  نشان  مقاومت  متقاعدین  معاش  پرداخت 
الکترونیک شدن تمام پروسه  با  گزارش آمده است: »اکنون 
کار  معاشات،  و  تقاعد  حقوق  محاسبه  نام،  ثبت  نظیر  کاری 
تقلب،  و میزان  یافته  بهبود  بودجه و حساب دهی  پیش بینی 

فساد و اشتباهات انسانی به حداقل رسیده است.«
فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  کمیته مستقل مشترک 
اسناد  از  برخی  در  تناقض  وجود  از  هم چنان  )میک(  اداری 
تقنینی ریاست خزینه تقاعد انتقاد کرده و پیشنهاد می کند 

نباشند. کمیته مستقل مشترک  تقاعد وصل  خزینه 
)میک(  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت 
ریاست عمومی  هم چنان کارکرد شش سال گذشته 
خزانه تقاعد را بررسی کرده و گفته است که پیش از 
آغاز الکترونیک سازی روند پرداخت معاش متقاعدین، 
وجود متقاعدین »خیالی« و توزیع کارت های جعلی 
شده  داده  گزارش  کمیته  این  ارزیابی  تیم  به  تقاعد 

است. 
بایومتریک شدن حدود ۸۰درصد  از  در حالی  میک 
در  کندی  و  ازدحام  که  می دهد  خبر  متقاعدین 
اساسی  مشکالت  از  یکی  تقاعدی،  حقوق  پرداخت 
بازنشسته گان بوده است. متقاعدین هم چنان بارها از 
از احترام کارمندان  برخورد تند، غیر مسلکی و دور 
پیش،  این  از  داشته اند.  شکایت  تقاعد  ریاست 
مراجعه کننده گان ریاست تقاعد هم چنان گفته اند که 
به شکایت های آنان نیز رسیده گی الزم صورت نگرفته 
مشترک  مستقل  کمیته  یا  میک  این حال،  با  است. 
نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری »کمیسیون 
رسیده گی به شکایات متقاعدین« را یک کمیسیون 
یک  که  است  کرده  پیشنهاد  و  کرده  عنوان  دولتی 
کمیسیون  ترکیب  در  باید  متقاعدین  انجمن  عضو 
رسیده گی به شکایات متقاعدین شامل شود. ریاست 
از زیرمجموعه های وزارت  این پیش  از  خزینه تقاعد 
کار و امور اجتماعی بود. این ریاست حدود هشت ماه 

پیش به ساختار وزارت مالیه مدغم شد.

فهیم امین

عبداالحمد حسینی



احیاناً نیازی به تعریف انتخابات 
دست کم  طی  مردم  نیست، 
باربار  گذشته  سال   ۱۸
این  با  و  کردند  تجربه اش 
خوش آیند  ظاهر  به  واژه ی 
انتخابات  برآیند  شده اند.  آشنا 
در  تغییر  است.  تغییر  معموالً 
دستگاه حاکمه،  تغییر در دسترخوان مردم، تغییر در 
رویکردهای سیاسی، تغییر در قوانین، ایجاد اصالحات 
نو، تغییر در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و ده ها 
تغییر دیگر... معموالً برآیند انتخابات فربه شدن یک 
قومی.  کتله  نشستن یک  به کرسی  یا  و  نیست  قوم 
انتخابات هیچ گاه برای زعامت قوم بر قومی دیگر پدید 

نیامده است. 
به جز در موارد اندکی، معموالً بیش تر تغییرات پس 
ابعاد  در  جامعه  و  است  مثبت«  »تغییر  انتخابات  از 
جهت  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
انتخابات  می گوییم  وقتی  می کند.  حرکت  مثبت 
تجلّی اراده مردم است، این یعنی راهی برای تعیین 
انتخابات  سیاسی،  جامعه ی  یک  اعضای  سرنوشت 
انتخابات  نهایت  در  و  قدرت  مهار  برای  ابزاری  یعنی 
یعنی نماد ملموس دموکراسی. انتخابات ایمن ترین راه 
دست به دست شدن قدرت در کشورهای مختلف است.

اما آیا واقعاً ما در افغانستان توانسته ایم انتخابات را به 
معنای واقعی آن پشت سر بگذرانیم؟ آیا دموکراسی 
به خوبی در افغانستان تمثیل شده است؟ قوم گرایی 
به چه پیمانه ای جلو رشد دموکراسی در افغانستان را 
گرفته است و چرا در افغانستان قوم گرایی ابزار مناسبی 

برای جذب آرای مردم در انتخابات است؟
از هسته ی  قوم گرایی چه بر مبانی حزب و چه جدا 
احزاب سیاسی، اما سایه اش را بر در و دیوار انتخابات 
اساسی  قانون  بنیاد  بر  است.  افگنده  افغانستان  در 
افغانستان، احزاب نمی توانند رویکرد قوم گرایانه داشته 
بر  حزب  تاسیس  افغانستان  اساسی  قانون  و  باشند 
مبنای قومیت و مذهب را اجازه نمی دهد. به همین 
دلیل بسیاری از مؤسسان احزاب حین تاسیس حزب،  
استراتژی و خط  و مشی شان را فراقومی می خوانند. 
در  و  می کنند  معرفی  را  مشی ها  بهترین خط  آن ها 
خط مشی های شان از قوم گرایی بیزاری می جویند، اما 
در عمل همه چیز معکوس است. در افغانستان حزب 
فراقومی وجود ندارد، احزاب بر اساس قومیت یارگیری 
سیاسی  کارزارهای  وارد  قومیت  اساس  بر  می کنند، 
می شوند، با همین ابزار منافع خود را تامین می کنند، 
با همین ابزار وارد کارزارهای انتخاباتی می شوند و با 
شعارهای قومی احساسات »عام« را به سود خودشان 

برمی انگیزانند.
سنگ بنای قوم گرایی حزبی در زمان رژیم کمونیستی 

گام  در  نویسنده  مقاله،  این  در 
نخست با پیشکش کردن یکی 
گفته  که  شکسپیر  اقوال  از 
بزرگ  انسان ها  »برخی  است 
بزرگی  برخی  شده اند،  آفریده 
را به دست می  آورند و بر گروهی، 
می شود«  سوار  ناخواسته  بزرگی 
علمی  و  جامع  تقسیم  بندی  یک 
انسان ها به جانب خواننده گان تحویل داده و در گام  از 
مصداق های  و  مستدل  شواهد  و  مدارک  ارائه  با  بعدی 
واقعی کوشیده است تا، نسبتی میان عشق و سیاست را با 

زیبایی خاص آن، نقاشی کند. 
سیاست  عرصه  اصلی  عنصر  که  نیست  شکی  این  در 
قوت  از  زمانی  حال  و  وضع  این  و  است  انسان 
برخوردار شد که انسان قدم به عرصه اجتماعی شدن 
از آنان  گذاشت. وقتی انسان ها اجتماعی شدند برخی 
سیاست مدار شدند تا این اجتماع را اداره کنند. دو گروه 
اولی  گروه  یا  که دسته  دارند  وجود  از سیاست مداران 
فراز  بر  بلندی  از سقف  و  آفریده شده اند  بزرگ  فطرتاً 
نمودن  جمع  ظرفیت  و  برخوردارند  سیاست  آسمان 
موضوعات  دارند،  را  سیاست مداری  و  اندیشه  کانون 
مهم و تعیین کننده را در هر حالتی مدیریت می  کنند 
و با این روش، برای ملت ها سرنوشت و جهت مشخص 
می کنند، خادم اند و نه مخدوم، تحقق هدف یا اهداف را 
مقدم بر سمت و سمت یابی تعریف می کنند و در نهایت، 
و  سیاست  جهت بخشی  و  هدایت  آن ها  اصلی  دغدغه 
عام  مصالح  و  منافع  تامین  راستای  در  سیاست مداری 
مردم می باشد. تاریخ بشر نمونه های زیادی از این گونه 
نوادر و نخبه گان سیاست مداری را در خود دارد که با 
نقطه  حیث  به  را  خود  توانسته اند  معقول،  کنش های 
عطف تاریخ بدارند. دو گل، ماندیال، مهاتیرمحمد، چوین 
پینگ،  شان  دنگ  سوچی،  سان  آنگ  امیرکبیر،  الی، 
نوادر  این  از جمع  می شود  را  تاچر  و  کندی  اف  جان 

یاد نمود. 
از هر  از سیاست مداران قبل  این دسته  یگانه کاری که 
قدرت  آن ها  که  بود  این  دادند  انجام  عمل سیاسی شان 

بر اساس سیر تاریخی و از بدو تاسیس افغانستان تا 
اکنون، رییس جمهور باید متعلق به قوم پشتون باشد 
برده  زیر سوال  را  انتخاب شدن  و  انتخاب  نفس  نیز 
است. بر اساس همین رویکرد، معموالً تالش می شود 
این  در  باشد.  پشتون  انتخاباتی  تکت های  رییس  که 
عبداهلل  زنده گی  نموی  و  نشو  مثال  گونه  به  میان،  
عبداهلل بیش تر با تاجیک تباران بوده و به همین جهت، 
با احمدشاه  قرابتش  سابقه  ی زنده گی سیاسی وی و 
از وی یک چهره تاجیک به  مسعود و جبهه شمال، 
نمایش گذاشته است اما از آن جایی که او به لحاظ خونی 
تعلق به قوم پشتون دارد، نفس تصمیم تاجیک تباران 
آوردن عبداهلل در دست کم سه دوره  به میدان  برای 
انتخابات اخیر نیز از عقالنیت قومی ریشه می گیرد و 
خاستگاه این تصمیم همان عنصر قومیت است. آنان 
به این تشخیص رسیده اند که بهترین گزینه در میان 
با کرزی و محمداشرف  رقابت  گزینه های موجود در 
غنی در سه دور انتخابات گذشته عبداهلل عبداهلل است. 
زیرا این تصمیم مبتنی بر این احتمال معقول بود که 
ضریب پیروزی عبداهلل به دلیل تعلق به دو قوم، بیش 
بر جذب  عالوه  می تواند  و  است  دیگری  هر کس  از 
آرای تاجیک تباران، آرای پشتون ها را نیز به سوی خود 

جذب کند. 
قومی  کاماًل  افغانستان،  در  انتخابات  ترتیب  این  به 
شده است و نتایج آن نیز بسته به برخی مصلحت های 
انتخابات  واقعی  رویکرد  با  رویکرد  این  است.  قومی 
مبنای  بر  که  مدیری  و  رییس  رهبر،   است.  متضاد 
اصول  و  قواعد  اساس  بر  می شود  گزینش  انتخابات 
قانونی و تعاریفی که از دموکراسی موجود است باید 
با رویکردهایی چون شایسته گی و هم چنان برنامه های 

تیم انتخاباتی گزینش شود. 
برای عبور از مرحله دموکراسی صوری که در آن تنها 
تصویری از دموکراسی موجود است، باید قربانی داد. 

و گیر کردن در لجن زار غریزه، دو کانون متضاد در مقابل 
جلوه  سیاست گری  و  سیاست  میدان  در  که  هم دیگر 

می کنند.
اسالم با طرح مقوله ی »حب وطن گوشه یا جز از ایمان 
انسان  اعتقاد  خدا،  و  زمین  میان  است  خواسته  است« 
به وحدانیت الهی، ایمان به غیب نسبت محکمی را بنا 
و  است  غیب  به  اعتقاد  عمل شان  اساس  مومنان  نماید. 
هم چنان با نائل شدن به این باور شناخت آدمی از جهان 
هستی به حد اعلی آن می رسد، عقل و عشق و طبیعت 
و ماورای طبیعت میان هم دیگر میانه محکم و استواری 
را بر قرار می کنند و این جا است؛ که میان عشق زمینی 
که نماد وطن دوستی می باشد و عشق الهی رابطه عمیقی 
برقرار می گردد. الزمه های همه ی این ها، داشتن طهارت 
نفس، اعتقاد عمل انسان، درک عقلی و تداوم عمل صالح 

می باشد.

افغانستان باید به سمت هم دیگرپذیری حرکت کند، 
برآیند انتخابات ممکن است رییسی از هر قوم باشد، 
دیگر اقوام آرام آرام باید خودشان را برای پذیرش این 
واقعیت آماده سازند. آن ها باید به این باورمندی برسند 
که فرد شایسته می تواند متعلق به هر قومی باشد. تاریخ 
سیاسی افغانستان پر از پشتون هایی است که بخشی از 
افتخارات این سرزمین بوده اند، مملو از تاجیک تبارانی 
فرهنگی  و  سیاسی  تاریخ  عظمت  و  شُکوه  که  بوده 
افغانستان با حضور آنان به میان آمده است، مملو از 
علمی،  کالن  دست آوردهای  که  بوده  هزاره تبارهایی 
خورده  پیوند  آنان  به  افغانستان  سیاسی  و  فرهنگی 
پشه ای ها،  ترکمن ها،  ازبیک ها،  ترتیب،  همین  به  و 
و  مستعد  نسل های  که  اقوامی  دیگر  و  نورستانی ها 
دموکراسی  شیوه  این  داده اند.  پرورش  را  توان مند 
نیست که بی تعلقی آنان به یکی از اقوام پشتون و یا 
تاجیک، منجر به انزوای سیاسی شان شود. یک پشه ای 
مستعد، توان مندی رهبری یک نظام سیاسی را دارد. 

اما در افغانستان همه چیز برعکس است، تا جایی که 
حتا کشورهای غربی نیز با سرازیر نمودن ده ها هزار 
در  قبیله ای  فرهنگ  به  افغانستان،  در  نظامی  نیروی 
افغانستان گردن نهادند و پذیرفتند که راه حل مسایل 
گوردن  است.  قبیله ای  قواعد  از  استفاده  افغانستان، 
از  یکی  در  نیز  انگلستان  اسبق  نخست وزیر  بروان 
مصاحبه هایش گفت که بافت جامعه افغانستان بافت 
قبیله ای است و فرهنگ قبیله هنوز در آن زنده است 
و باید از همین فرهنگ در ایجاد امنیت و تأمین ثبات 

بهره برد.
روند سیاسی و فعالیت های حزبی در دور پساطالبانی 
انتخابات  دور  سه  هم چنین  و  افغانستان  در 
چند  و   )۱۳۹۴ و   ۱۳۸۸  ،۱۳۸۳( ریاست جمهوری 
به خوبی نشان  انتخابات شورای ملی در کشور،  دور 
داده است که ماهیت انتخابات به عنوان جلوه ملموس 
دموکراسی و تحزب به عنوان چرخنده ی دموکراسی و 
موتور محرک آن در افغانستان گران بار از مطالبات و 
گرایش های قومی است. حرکت به سوی نظام سیاسی 
آزاد،  انتخابات  از طریق  انتخاب حکام  و  دموکراتیک 
اما  اند،  آمده  پدید  نیز  زیادی  احزاب  و  گردیده  آغاز 

رسیدن به دموکراسی بسیار دشوار می نماید.
در افغانستان هنوز نه دموکراسی استقرار یافته است و 
نه شبه دموکراسی وجود دارد، بلکه دموکراسی صوری 
نصیب  پساطالبانی  دنیای  در  که  است  ارمغانی  تنها 

مردم آن گردیده است.
برنامه های  نقش  ثبات غالباً  با  اما در دموکراسی های 
انتخاباتی احزاب به طور عموم در مبارزات انتخاباتی 
شخصیت  چون  عواملی  از  فربه تر  و  برجسته  بسیار 

کاندیدا، جنس، مذهب و قوم است.

عمر که بی عشق رفت، هیچ حسابش مگیر
آب حیات است عشق، در دل و جانش پریر

هر که به جز عاشقان ماهی بی آب دان
مرده و پژمرده است گر چه بود او وزیر

)دیوان کبیر، ۱0 - ۱۱۹0۹(

عشق شان  منبع  که  آنانی  است،  تامل  درخور  نکته  این 
الهی است و از رودخانه کوچک راهی برای ورود به بحر 
عظیم و بیکران عشق را دریافته اند، مسوولیت شان نسبت 
به آن هایی که در قید و بند »من« خود گیر کرده اند و 
روزنه ای برای »ما« شدن را نیافته اند - بیش تر و سنگین تر 
است. در این جا پرسش اصلی این گونه مطرح خواهد شد 
که سیاست مداران بزرگ چه زمانی مقدور خواهند شد تا 
کار های بزرگی را به نفع کشور و مردم شان انجام بدهند 
تا ماندگاری اختیار کنند و از جانبی هم مورد تکریم و 
که  است  این  مناسب  پاسخ  بگیرند؟  قرار  تاریخ  احترام 
آن ها با بهره گیری و یا بهره مندی از نیروی بی بدیل عشق، 
از  است، می توانند  منبع آن عشق خداوندی  و  مبنا  که 
انسانی  کمال  به  شوند،  برخوردار  پرواز  سقف  بلندترین 
برسند، کارهای بزرگی را اراده کنند و به انجام برسانند، 
برای کشور و مردم شان مسیر های درست در روند تاریخ 
قدم های  اهداف شان  به  رسیدن  برای  و  کنند  تعیین 
می توانند  که  است  این جا  بردارند.  را  بزرگی  و  شمرده 
برای کشورشان هویتی ترسیم کنند که آن هویت ماهیتاً 

قدرت زا است.
عنوان  به  امروزی  جهان  در  مدیریت  و  سیاست مداری 
است. شاخص های دیگری که  امر تخصصی مطرح  یک 
برجسته  خوب  سیاست مدار  عمل کرد  برای  می توان 
اندیشه های  داشتن  اجتماعی،  نفوذ  از  عبارت اند  ساخت 
فرآیند های  و  تجربه ها  از  برخورداری  مدنی،  و  شهری 
تجربی در عرصه سیاست گری، ترتیب و صیقل خوردن 
روح و ذهن و پرورده گی در میدان عشق ورزی به کشور و 
مردم می باشد که اساسی ترین پیشنهاد های عمل سیاسی 
پنداشته می شوند. پایان سخن این که هر زمانی که دغدغه 
اصلی سیاست مداران حفظ مقام باشد و در ایستگاه این 
غریزه توقف کنند، مقدمات زوال یک ملت فراهم می شود.

احزاب  آن  از  پس  و  شد  گذاشته  افغانستان  در 
مجاهدین نیز بر مبنای قومیت فعالیت کردند. احزابی 
مانند وحدت، جمعیت، جنبش و حزب اسالمی و سایر 
نماینده گی  خاص  قوم  یک  از  کدام شان  هر  احزاب 
حزب  نیز  مجاهدین  از  پیش  چنان که  می کردند. 
دموکراتیک خلق افغانستان بر اساس شکاف قومی به 
اکثریت  با  اکثریت پشتون، پرچم  با  سه شاخه خلق 
تقسیم شد.  اکثریت هزاره  با  تاجیک و شعله جاوید 
در  دموکراسی  چرخه ی  و  ماشین  که  آن جایی  از 
اراده   ی  و  این ماشین  افغانستان قومی است، کارکرد 
مردم نیز که از طریق انتخابات بروز و نمود می یابد، 

رنگ قومی به خود گرفته است.
از دیگر نکات خاص و در عین حال کم نظیر انتخابات 
و بُعد قوم گرایانه ی آن در افغانستان، ترکیب تیم ها و 
انتخاباتی است. ترکیب تیم ها بر مبنای  یا تکت های 
شایسته ساالری نیست، ترکیب تیم ها بر اساس قومیت 
تاجیک ها  به طور معمول سه گروه  پشتون ها،  است. 
و هزاره ها ترکیب اصلی تیم های انتخاباتی را تشکیل 
از  پس  نیز  ازبیک ها  اخیر،  سال های  در  و  می دهند 
دلیل  به   ۲0۱۴ سال  انتخابات  در  که  انبوهی  رای 
انتخاباتی  تکت  در  عبدالرشید دوستم  حضور جنرال 
محمداشرف غنی به این تیم دادند، جایگاه ویژه ای در 

تکت های انتخاباتی برای خود باز کرده اند.
رأی نامزدان به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری در 
هر جغرافیا متفاوت است، اکثریت مردم در جنوب و 
به نامزدی رای می دهند که  شرق افغانستان معموالً 
پشتون باشد، اکثریت مردم در شمال و غرب افغانستان 
به نامزدی رأی می دهند که تاجیک تبار باشد و اکثریت 
مردم در مناطق مرکزی و عمدتاً هزاره نشین افغانستان 
به نامزدی رأی می دهند که یک عضو رهبری قومی 

هزاره در تکت انتخاباتی او حضور داشته باشد.
این که  به  باور  سنتی  طور  به  این ها،  همه  بر  عالوه 

و موقعیت و سطح توان مندی های کشور و مردم شان را 
این  به  تاریخ  افزایش بخشیدند که  بین الملل  در جامعه 
دسته ی سیاست مداران و مدیران عرصه سیاست به دیده 
احترام می  نگرد. دسته دوم سیاست مداران انسان هایی اند 
که فطرتاً بزرگ خلق نشده اند اما در پی به دست آوردن 
بزرگی می باشند. به دنبال قدرت می روند تا کسب سمت 
کنند، فکر و عمل آن ها در حد غریزه به کار گرفته می شود 

که تاریخ از آن ها هیچ گاهی به نیکویی یاد نمی کند.
فراتر از عشق نمی شود هیچ نیروی را سراغ گرفت. نیروی 
عشق است که به هوش و تدبیر، ساختار جهت و هویت 
قدرت مند  نیروی  این  از  که  سیاست مدارانی  می بخشد. 
تدبیر معقول و  از هوش عالی،  اند،  برخوردار  بی بدیل  و 
خارق العاده  نیروی  این  همواره  و  اند  برخوردار  مقبول، 
در  تقویت کشورشان  و  ترقی  راستای سازنده گی،  در  را 
تمامی عرصه ها توجیه می نمایند. عشق ورزیدن به کشور 
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و  شاعر  فراهی،  ابونصر 
به  پرآوازه  لغت نامه نویس 
یکی  بسیاری ،  عقیده ی 
دانشمندان  بزرگ ترین  از 
اما  است،  بوده  خود  زمان 
مشاهیر  از  دیگر  خیلی  مانند 
در  باید،  که  چنان  افغانستان 
موردش تحقیق نشده و این شاعر گم نام مانده است. 
ابونصر بدرالدین مسعود بن ابی بکر فراهی، مشهور به 
ابونصر فراهی، در فراه متولد شد و کور مادرزاد بود. 
بنا بر نوشته ی برخی منابع او اولین کسی است که 
»اوزان عروضی« را از زبان عربی وارد زبان فارسی 

کرد. 
»نصاب الصبیان« مشهورترین اثر این شاعر است که 
در زمان بهرام شاه به نظم درآورده شد. در این کتاب 
لغت های عربی به فارسی به شکل نظم معنا شده تا 

یادگیری آن آسان تر شود. 
تا کنون تحقیقی در  افغانستان  اوضاعی که در  در 
مورد زنده گی و آثار علمی ابونصر فراهی انجام نشده، 
برخی منابع کشور ایران او را شاعری ایرانی عنوان 
او موارد دیگری هم وجود دارد که  کرده اند. مانند 
ایرانی ها مشاهیر گذشته را به نام خود پیوند داده و 

آن ها را ایرانی می دانند. 
سال ها  که  دارند  باور  فرهنگی  چهره های  برخی 
آن ها  همسایه  کشورهای  و  ایران  افغانستان،  پیش 
به  متعلق  آن  مشاهیر  و  بود  مشترک  جغرافیایی 
همه ی کشورها است، اما پیوند دادن نام مشاهیر به 

کشور ایران در آینده می تواند نگران کننده باشد. 

ابونصر فراهی کی بود؟ 
ابونصر بدرالدین مسعود بن ابی بکر فراهی، مشهور به 
ابونصر فراهی، به نوشته ی برخی منابع در سال 605 
لغت نامه نویس  و  شاعر  او  شد.  زاده  فراه  در  قمری 
اثر وی  الصبیان« مشهورترین  بود و کتاب »نصاب 
به فرمان نظام الملک حسن، در زمان بهرام شاه، به 

نظم درآورده شد. 
ابونصر فراهی، کور مادرزاد بود و در دربار بهرام شاه 
بن تاج الدین حرب، پادشاه سیستان که با پادشاهان 
شاعران  از  و  می زیست  داشت،  پیوسته گی  غور 

چیره دست و دانشمندان بزرگ عصر خود بود.
دوکتور داوود عرفان، استاد دانشگاه و از فرهنگیان 

کرده است: »ابونصر فراهی در لغت عرب و حدیث 
شعر  کتاب  او  معروف  کتاب  داشت.  تمام  مهارت 
سهولت  منظور  به  که  است  الصبیان«  »نصاب 
تعلیم لغات عرب به کودکان و نو آموزان بزرگ سال 
را  این کتاب  ابونصر  فارسی زبان سروده شده است. 
به فرمان نظام الملک حسن وزیر بهرام شاه سرود که 
نسخه های قدیمی این کتاب شامل دوصد بیت است.

بیت هایی که برای تعلیم لغت های عربی به کودکان 
با سبکی روان و دل پسند به نظم آمده و با استقبال 
نو آموزان  استفاده  و قرن ها مورد  فراوان مواجه شد 
فارسی زبان ایران و افغانستان و ماوراء النهر و ترکیه 

قرار گرفته است.
حالت  از  کتاب  نظم  این که  برای  فراهی،  ابو نصر   
یک نواختی خارج شود و کودکان در به خاطر سپردن 
اوزان مختلف  بر  را  کتاب  نظم  نشوند،  ملول  ابیات 
عروضی تقسیم کرده است و با دقت نظری که خاص 
معانی  عربی  الفاظ  از  یک  هر  برای  بوده،  او  خود 
مناسبی که غالباً معادل آن است به  زبان پارسی سره 

آورده است.
از قرن  المعارف کوچکی است که  این کتاب دایرة 
هفتم هجری هم چنان در دسترس اطفال بوده است 
و برای آموختن زبان عربی به  خردساالن هنوز در 

بعضی مکاتب و مدارس مورد استفاده می باشد. 
این منظومه با هر لغت عربی یا چند مترادف عربی 
یک لغت فارسی یا مترادف آن  را همراه دارد. عالوه 
 بر این مصّنف اسامی ماه های عربی و ایرانی و رومی و 
ترکی و اطالعاتی درباره اموری از قبیل زنان پیغمبر 
و فرزندان آن حضرت را در آن کتاب به  نظم کشیده 

و در آخر آن آورده است. 
او هم چنین کتاب »جامع الصغیر« تألیف محمد بن 
حسن شیبانی )۱۳5- ۱۸۹( را نیز در سال 6۱7 به 

نظم در آورده است.« 

کشورهای  همه ی  مربوط  قدیم  مشاهیر 
منطقه  اند

در برخی منابع ایرانی ابونصر فراهی، شاعر و دانشمند 
ایرانی معرفی شده است، هرچند در همین منابع ذکر 
شده که او در شهر فراه کشور افغانستان زاده و در 

همان جا وفات و دفن شده است. 
بحث تنها بر سر ابونصر فراهی نیست، برخی دیگر از 
مشاهیر هم مانند او نام شان به کشورهای همسایه 

افغانستان پیوند داده شده است. 
باور  هراتی،  نویسنده  و  روزنامه نگار  حقیقی،  سعید 
در  قبل  سال ها  دانشمندان  و  مشاهیر  که  دارد 
امروز به چند  جغرافیای واحد زیست  داشته اند که 

محمدحسیننیکخواه

زنده گی نامه ی  مورد  در  که  هرات  مقیم  فراه 
با  فراهی تحقیق کرده  است، در گفت وگو  ابونصر 
روزنامه ی ۸صبح می گوید که ابونصر فراهی مدتی 
به شیراز رفت و در آن جا زنده گی کرد، اما دوباره به 
زادگاهش فراه بازگشت و در همان جا وفات یافت 

و دفن شد. 
تاریخ وفات او معلوم نیست، اما در کتاب »چلبی در 
کشف الظنون« سال وفاتش 6۴0 هجری ذکر شده 
والیت  در  رج  روستای  در  شاعر  این  آرامگاه  است. 

فراه است. 

شاعر گم نام 
دانشمندان  و  شاعران  از  فراهی  ابونصر  آن که  با 
برجسته زمانش بود، اما تا کنون چنان که باید، در 
مورد زنده گی و آثار علمی وی تحقیق جامع و کاملی 
انجام نشده و می توان گفت او گم نام باقی مانده است. 
برای نوشتن همین مطلب با مشکالت فراوان موفق 
شدم چند منبع انترنتی در مورد ابونصر فراهی پیدا 
از این  کنم و به  جز همین منابع در جای دیگری 

شاعر نامی برده نشده است. 
در سایر کشورها که فضا و بستر مناسب برای تحقیق 
پژوهش گران  و  دانشجویان  است،  فراهم  پژوهش  و 
افکار  و  اندیشه  و  در مورد مشاهیر گذشته تحقیق 
در  ویژه  به  افغانستان  در  می کنند.  باز نشر  را  آن ها 
ناامن و جنگ زده ای مانند فراه، کم تر  والیت نسبتاً 
مشاهیر  مورد  در  کسی  تا  آمده  پیش  فرصت  این 

گذشته مجال تحقیق پیدا کند. 
با این حال، برخی بیت های کتاب »نصاب الصبیان« 
قرن ها در مکاتب و مدارس افغانستان و کشورهای 
و  می شد  استفاده  درسی  کتاب  عنوان  به  هم جوار 
در مدارس دینی ایران و افغانستان تدریس می شد. 
تا کنون نیز در برخی مدارس دینی در افغانستان، 

نصاب الصبیان تدریس می شود.
با این وجود احساس می شود کار بیش تری باید در 
مورد زنده گی، آثار و افکار ابونصر فراهی صورت گیرد 
و این شاعر برای عام مردم و دوست داران فرهنگ و 

ادب معرفی شود.

کتاب »نصاب الصبیان«
کتاب  مطلبی  در  اسالمی«  »دانش نامه ی  سایت 
معرفی  چنین  را  فراهی  ابونصر  الصبیان«  »نصاب 

کشور جداگانه تقسیم شده است. 
به باور او، پیوند دادن برخی دانشمندان و مشاهیر 
قدیم به یک کشور اشتباه است و آن ها به یک کشور 

نه، بلکه به تمام کشورهای منطقه تعلق دارند. 
از دید سعید حقیقی، همان گونه که مردم افغانستان 
سعدی، حافظ، فردوسی و دیگر شاعران نام دار قدیم 
را متعلق به جغرافیای واحد گذشته و مربوط همه ی 
کشورهای منطقه می دانند، ساکنان این کشورها هم 
نباید مشاهیر علمی و ادبی را تنها به خود محدود 

کنند. 
همسایه ی  کشورهای  در  می افزاید  حقیقی  آقای 
و  شاعران  مورد  در  زیادی  تحقیقات  افغانستان 
زیادی  کارهای  و  شده  انجام  گذشته  نوسینده گان 
صورت گرفته است، اما پرسش مهم این است که ما 
در افغانستان در گذشته برای مشاهیر علمی و ادبی 

چه کرده ایم و در آینده چه می توانیم انجام دهیم ؟ 

ضعف دستگاه فرهنگی افغانستان 
مشاهیری  تعلق  سر  بر  زیادی  بحث های  کنون  تا 
مثل موالنا جالل الدین محمد بلخی، ابن سینا، ناصر 
کشورهای  به  افغان  سید جمال لدین  حتا  و  خسرو 

منطقه، وجود داشته است. 
دانسته  به خود  متعلق  را  بلخ  موالنای  بارها  ترکیه 
است، مسأله ای که با واکنش ایران رو به رو شده است. 
هند،  ایران،  کشورهای  ساکنان  ترتیب  همین  به 
تاجیکستان  و  ازبیکستان  ترکمنستان،  پاکستان، 
و  می دانند  خود  به  متعلق  را  قدیم  مشاهیر  برخی 

در مورد آنان فعالیت های چشم گیری انجام داده اند.
در  ما  که  دهیم  پاسخ  پرسش  این  به  باید  حاال 
افغانستان برای پاس داری از ارزش های فرهنگی مان، 

چه کرده ایم ؟ 
نقیب آروین، شاعر و نویسنده، به این باور است که 
حکومت افغانستان طی ۴0 سال اخیر و حتا پیش از 
آن درگیر مشکالت سیاسی بود و وقت کم تری برای 

رسیده گی به امور فرهنگی داشته است. 
هم  اخیر  سال   ۴0 طی  داخلی  مشکالت  و  جنگ 
مجال نداد تا در این بخش فعالیت چشم گیری انجام 
شود. از دید آقای آروین دستگاه فرهنگی افغانستان 
نهادهای  و  نداشته  عرصه  این  در  خوبی  فعالیت 
قابل  دست آورد  غیردولتی  انجمن های  و  حکومتی 

مالحظه ای نداشته  اند. 
باید  یا  افغانستان  فرهنگی  دستگاه  حال  این  با 
احساس مسوولیت کرده و در این مورد به  گونه ی 
جدی اقدام کند، یا دست روی دست بنشیند و شاهد 

مصادره مشاهیر توسط  کشورهای همسایه باشد.

ابونصرفراهی؛
شاعرنامداردیروزوگمنامامروز

» دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی«

شماره دعوت به داوطلبی: 
برنامه  زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری تخم های بذری و کود کیمیاوی برای 
والیات )کابل، پروان، لوگر، بغالن، هرات، ننگرهار و بلخ ( مطابق به مشخصات ارایه شده  در شرطنامه  
اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
www.npa. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی SNAPP2
www. و هم چنان معلومات متذکره را می توانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری gov.af

mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و 
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته از تاریخ نشر اعالن ۲0/0۸/۱۳۹۸  به 
آمریت تدارکات پروژه CLAP، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارایه  

نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۱/0۹/۱۳۹۸ ساعت ۲ بعد از ظهر واقع تعمیر پامیر منزل پنجم 

پروژه CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  تدویر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ )۴7,000,00( چهل و هفت هزار افغانی می باشد.

 MAIL/IFAD/CLAP/11112019/NCB

Islamic Republic of Afghanistan
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی.

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری
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