
افغانستان از رقابت های 
تکواندوی آزاد چین مدال 

طال به دست آورد

افغانستان از سالیان قدیم به عنوان یکی از کشور های به 
شدت  اسالمی و سنتی بوده و خیلی از مسایل به شکل 
تابو درآمده است. یکی از این  قضایای به شدت حساس و 
مهم، همانا ازدواج است که در افغانستان متأسفانه شکل 
حیثیتی به خود گرفته و خبری از قرار داد بین دو طرف 

نیست.

»شعربافی« از حرفه های قدیمی در هرات است که تا همین 
چند سال پیش رونق زیادی داشت. »َشعر« واژه ای عربی 
است و معنای آن نخ باریک یا موی انسان است. هنرمندان 
شعرباف رشته های باریک ابریشم را با ظرافت و دقت خاصی 
بافته و با آن »لنگی«، دستمال، پتو و انواع گوناگون پارچه ها 
را تولید می کنند. چند سال پیش در کوچه پس کوچه های 
شهر قدیم هرات بیش از 800 دستگاه بافنده گی فعال بود، 

اما حاال شمار آن ها کم تر از انگشتان دست است.
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شماره 3228
سال یازدهم

یک  شنبه
19 عقرب 1398

10 نومبر 2019
قیمت: 20 افغانی

بازشماری آرای حدود دو هزار 
محل خالف قانون است

رأی زنی برای تشکیل پروانهایکهطوفانخلقمیکند
هیأت مذاکره کننده

دختری از جنس استقامت و شجاعت

حرفه ی »َشعربافی« 
در حال نابودی است
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افغانستان تجربه های انتخابات ۲0۱۴ و ۲00۹ را با خود دارد، که چگونه نتایج انتخابات به جنجال کالن در کشور بدل شد. اگر در 
سال ۲0۱۴ پای کشورهای متحد افغانستان وارد بحث انتخابات نمی شد، بدون شک ممکن بود که بحرانی خطرناک و حتا مهارناپذیر 

کشور را فرا گیرد. هنوز روزهای پس از انتخابات سال ۲0۱۴ در برابر ما قرار دارد. 

نشست بین  االفغانی 
چین چه وقت برگزار 

می شود؟

انتخابات  مستقل  کمیسیون  تصمیم  که  اند  معتقد  انتخابات  روند  ناظر  نهادهای 
ندارد، خالف  بایومتریکی  معلومات  که  محلی  و ۴۳۲  هزار  دو  بازشماری  بر  مبنی 
قانون انتخابات است و این روند را سیاسی می سازد. کمیسیون مستقل انتخابات با 
امضای پنج کمیشنرش تصمیم گرفته است که آرای شماری از محل هایی که دستگاه 
بایومتریک و کارت حافظه این دستگاه ها مفقود شده را بازشماری و تفتیش کند. روند 
بازشماری انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته آغاز شد و از میان ۱8 نامزد، تنها 
دسته انتخاباتی »دولت ساز« از این روند نظارت کردند. سایر دسته های انتخاباتی، از 
به  به ریاست عبداهلل عبداهلل، »صلح و عدالت اسالمی«  جمله »ثبات و هم گرایی« 
ریاست گلبدین حکمتیار و »امنیت و عدالت« به ریاست رحمت اهلل نبیل اعالم کرده اند 

که در روند بازشماری شرکت نمی کنند.
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در  که  افغانستان  تکواندوی  تیم  کابل:  ۸صبح، 
رقابت های بین المللی تکواندوی آزاد چین شرکت کرده 
است، یک مدال طال و یک مدال نقره را به دست آورد.

ذبیح اهلل شهزاد، مسوول نشرات فدراسیون تکواندو در 
روزنامه 8صبح گفت که محسن رضایی،  با  گفت وگو 
رقابت   کیلوگرام   ۵8 وزن  در  که  افغانستان  بازیکن 
به مدال  با شکست دادن حریفانش  توانست  می کرد، 

طال دست یابد.
در دیگر رقابت ها، فرزاد منصوری، بازیکن بلند قامت 
کشور دز وزن ۶8 کیلوگرام توانست به دور نهایی این 
رقابت ها راه یابد، اما در دیدار نهایی به دلیل مصدومیت 
از ناحیه پا برابر حریفش شکست خورد و مدال نقره این 

رقابت ها را به گردن آویخت.
در این رقابت ها چهار بازیکن از مردان و دو بازیکن از 
تیم بانوان تکواندو شرکت کرده اند. سایر بازیکنان افغان 
از  دور  این  در  مدال  به  نتوانستند  درخشش،  باوجود 

رقابت ها دست یابند.
برگزار شده  در چین  تیم  با حضور ۱۶  رقابت ها  این 
است. محسن رضایی و فرزاد منصوری از شانس های 
اصلی حضور در المپیک ۲0۲0 توکیو به شمار می روند. 
گفتنی است که بشیر تره کی و روح اهلل نیکپا به عنوان 
اشتراک  رقابت ها  از  دور  این  در  بازیکنان  با  مربیان 

کرده اند.

کوثر؛ حمله گروه طالبان به ولسوالی 
ارغنداب زابل عقب زده شد

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که 
حمله گروه طالبان به ولسوالی ارغنداب والیت 

زابل عقب زده شده است.
طبق اعالم این وزارت، جنگ جویان گروه طالبان 
ولسوالی  به  عقرب،  هژدهم  شنبه،  روز   صبح 
مقاومت  با  که  بودند  کرده  حمله  ارغنداب 

نیروهای امنیتی روبه رو شده است.
تلفات  از  دقیقی  رقم  هرچند  ملی  دفاع  وزارت 
جنگ جویان گروه طالبان ارائه نکرده است، اما با 
نشر اعالمیه ای گفته است که در این درگیری به 

گروه طالبان تلفات وارد شده است.
ملی  دفاع  وزارت  معلومات  براساس  هم چنان 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  ضدحمله  پی  در 
ارغنداب والیت زابل، جنگ جویان گروه طالبان 

ناگزیر به عقب نیشنی شده اند.
ولسوالی  که  است  کرده  تصریح  وزارت  این 
قرار  امنیتی  نیروهای  کنترل  در  زابل  ارغنداب 

دارد.
مرکز  که  است  شده  مدعی  اما  طالبان  گروه 
»نقلی« ولسوالی ارغنداب زابل را به صورت کامل 

تصرف کرده است.
ولسوالی ارغنداب در ۳۵ کیلومتری شما ل شرق 

شهر قالت، مرکز والیت زابل موقعیت دارد.
می رود.  شمار  به  ناامن  والیت های  از  زابل 
عملیات  یک  پیش  چندی  امنیتی  نیروهای 
نظامی را زیر نام »عملیات رازق« در زابل آغاز 
اچکزی،  عبدالرازق  نام  به  عملیات  این  کردند. 
شده  نام  گذاری  قندهار  پولیس  مقتول  فرمانده 
است. این عملیات در حال حاضر نیز جریان دارد.

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس 
افغانستان  که  می گوید  کشور،  جمهور 
نسبت به هر زمانی دیگر به برقراری صلح 

نزدیک شده است.
آقای غنی که روز شنبه، هژدهم عقرب، در 
مراسم تولد حضرت محمد، پیامبر اسالم 
در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، 
»خاموش  را  حکومت  وظیفه  مهم ترین 

کردن آتش جنگ« عنوان کرد.
همه  از  هم چنان  غنی  محمداشرف 
از  الهام  با  تا  خواست  درگیر  طرف های 
جنگ  از  دست  اسالم،  پیامبر  آموزه های 

بردارند و به روند صلح بپیوندند.
صلح  برقراری  به  افغانستان  که  گفت  او 
باید  طرف ها  همه  اما  است،  شده  نزدیک 
پیامبر  و  قرآن  کریم  »ارشادات  براساس 
اهمیت  جنگ  به  نسبت  صلح  به  اسالم« 
که  کرد  تأکید  حال  عین  در  او  بدهند. 
اصرار به دوام جنگ، شیوه »باطل« است 

و با معتقدات اسالمی در تضاد می باشد. 
محمداشرف غنی افزود: »صلح گم شده ی 
مشترک همه ی ما است که از ده ها سال 

دنبال آن می گردیم.«

از جانب دیگر رییس جمهور غنی می گوید 
که اساس پایداری صلح عدالت است.

او در سخنانی به مناسبت تولد پیامبر اسالم 
گفت: »همان طوری که بیان داشتیم، صلح 
واقعی و دوامدار زمانی خواهیم داشت که 
ناخواسته،  باشیم. خدای  وفادار  به عدالت 
نباشد،  برابر  افغان دیگر  با  افغان  اگر یک 
اگر هر افغان در تعیین سرنوشت و انتخاب 
باشد،  نداشته  رای  حق  خودش  حکومت 
اگر قوای سه گانه مستقل نداشته باشیم که 
در استعمال قدرت توازن رعایت شود، اگر 
ندهیم،  انتقاد  و  نظر  اظهار  مردم حق  به 

پس دروازه  ها را به روی عدالت بسته ایم.«
تأکید  هم  سویی  از  غنی  محمداشرف 
کرد که برای ثبات یک جامعه و زنده گی 
آبرومندانه نیاز است زمینه کار برای مردم 
فراهم شود تا از احتیاج و نیازمندی خارج 

شوند.
برای  مراسمی  که  است  گفتنی 
گرامی داشت از سال روز تولد پیامبر اسالم 
عبداهلل  شد.  برگزار  نیز  سپیدار  قصر  در 
عبداهلل و شماری از مقام های حکومتی در 

این نشست شرکت کرده بودند. 

به برقراری صلح نزدیک شده ایم
رییس جمهور غنی:

نهادهای ناظر:

بازشماری آرا به رغم مخالفت 
عبداهلل، حکمتیار و نبیل آغاز شد



نوستالژی؛
 مکانیزمی برای گریز از واقعیت

و  ما،  پنج هزارساله ی  تاریخ  از  گذشته  هفته ی  در 
چقدر  سینه  به  افتخار  سنگ  کوبیدن  در  این که 
به  نمودم.  یاد  می داریم،  روا  اسراف  و  مبالغه 
انگاشتن  نادیده  مختصر،  آن  از  هدف  حال،  هر 
افتخارات تاریخی ما نبود؛ چون گذشته ی تاریخی، 
روان  و  هویت  شکل دهی  در  الهام بخشی  نقش 

جمعی یک گروه انسانی بازی می کند.
ایتامی  به  امروز  ما  بگویم،  می خواستم  آن چه 
تعصب  و  ترور  و  تریاک  خاکدان  در  که  می مانیم 
و  رمیم  عظام  با  »بُُجل بازی«  مصروف  خویش 
هستیم  خویش  پدران  پوسیده ی  استخوان های 
را  ما  اجتماعی  تلخ  واقعیت های  دیدن  چون  و 
خویش  پنج هزارساله ی  تاریخ  به  آن  از  می آزارد، 
تریاک  آری!  می نماییم.  فرار  عقب  به  و  برده  پناه 
گذشته،  شیرین  خاطرات  با  زنده گی  و  نوستالژی 
این  از  گریز  جهت  در  تأثیرگذاری  مکانیزم 

واقعیت های تلخ به شمار می رود.
پرچم های  همه  این  که  می کنید  فکر  شما  آیا 
نام هایی  کاربرد  و  و شمشیر  اسب  تصاویر  و  سیاه 
چون خراسان و اصطالحاتی چون خالفت از سوی 
گروه های خون ریز »دینی« از روی تصادف است؟ 
نه، دیزاینر های چنین گروه هایی خوب می دانند که 
این سمبول ها چه تأثیری بر روان جوانان شکست 
خورده ای دارد که می خواهند ره صد ساله ی تفوق 
نمادها هستند که  و چنین  را یک شبه طی کنند 

آن ها را به دام گاه استقامت می دهند.
چند شب پیش لحظاتی که برنامه ی »چای خانه« 
طلوع را می دیدم با خود گفتم این برنامه با همه ی 
که  دارد  چه  دست دومش،  کارگردانان  و  مبالغه ها 
این قدر شهرت حاصل کرده است. با خود گفتم هر 
چه کهنه شود ارزش مندتر گردد که در زبان بازار 
آن را انتیک نامند و از همین لحاظ اوقات قدیمی 

هم همیشه ارزشمند و پرجاذبه بوده اند. 
افسانه ها  و  اسطوره ها  با  خیلی  هم  ملت سازی ها 
ارزش  زمان  مرور  که  می باشند  همراه  انتیک  ها  و 
از  هم  اسطوره سازی  این  اما  می برد.  باال  را  آن ها 
خود منطقی دارد که ما با آن بیگانه ایم. آیا ممکن 
است تاریخ پنج هزار ساله را در ترمیم دو سه قصر 
این که  یا  و  نمود  اخیر خالصه  سال   ۱۰۰ شاهان 
پس از سال ها جلسه و تبلیغات و فخرفروشی حتا 
از ترمیم مقبره دانشمندی که شرق شناس آلمانی، 
که  می داند  مغزی  بزرگ ترین  را  او  سخاو،  ادوارد 

تاریخ بشر تولید نموده است، ناتوان بمانیم.
برای  ما  تمدنی  بزرگان  که  افتخاراتی  پهلوی  در 
ما  مسئوولیت  گذاشته اند،  میراث  به  خودشان 
دست  آن  با  که  است  بحران هایی  به  رسیده گی 
در  انحا،  از  نحوی  به  خودمان،  و  بوده   وگریبان 

آفرینش آن ها نقش داشته ایم. 
روزی  ما  باشد  کار  در  اراده ای  اگر  دارم  باور  من 
و  همسایه گان  روی  به  را  امروزی مان  داشته های 
گذشته گانی  افتخارات  نه  کشید  خواهیم  جهانیان 

را که برای خودشان افتخار آفریده بودند.

خواجه بشیراحمد انصاری

در  خانواده  یک  فرزند  تنها  کابل:  ۸صبح، 
ولسوالی کوزکنر والیت ننگرهار زیر آوار ناشی 

از لغزش کوه شده و جان باخته است.
حادثه لغزش کوه شام روز سه شنبه، چهاردهم 
ولسوالی  تاران«  »کوته  منطقه  در  عقرب، 
کوزکنر به وقوع پیوسته بود، اما مسووالن محلی 
ننگرهار روز شنبه ، هژدهم عقرب، پس از چهار 
روز تالش موفق شدند پیکر قربانی این حادثه 

طبیعی را از زیر آوار بیرون بشکند.
ننگرهار،  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
می گوید که قربانی کریم اهلل نام دارد و پیکرش 
پس از این که از زیر آوار بیرون کشیده شده، به 

خانواده اش تسلیم شده است.
طبق معلومات خوگیانی، کریم اهلل باشنده اصلی 
منطقه  در  او  خانواده  اما  است،  کنر  والیت 
ننگرهار  والیت  کوزکنر  ولسوالی  »کچره« 

زنده گی می کند.
و  پدر  فرزند  تنها  کریم اهلل  که  افزود  خوگیانی 
مادرش بود، اما او چهار فرزند از جمله دو دختر 
و دو پسر از خود به  جای گذاشته است. فرزندان 
کریم اهلل در سنین یک تا نُه ساله گی قرار دارند.

ننگرهار که یک روز  والی  شاه محمود میاخیل، 
بود،  کرده  بازدید  رویداد  وقوع  محل  از  پیش 
جمله  از  ننگرهار  والیت  محلی  مسووالن  از 
شهرداری، ریاست مبارزه با حوادث و نهادهای 
امنیتی برای یافتن پیکر کریم اهلل سپا س گزاری 
کرده است. او در صفحه رسمی توییترش نوشته 
سپرده  خانواده اش  به  کریم اهلل  پیکر  که  است 

شده است.
 ۲۵ در  ننگرهار  والیت  کوزکنر  ولسوالی 
کیلومتری شمال شرق شهر جالل آباد، مرکز این 

والیت، موقعیت دارد.

تنها فرزند یک خانواده در پی لغزش کوه 
در ولسوالی کوزکنر ننگرهار جان باخت

به  دولت ساز  انتخاباتی  دسته  کابل:  ۸صبح، 
مستقل  کمیسیون  از  غنی،  محمداشرف  ریاست 
انتخاباتی خواسته  انتخابات و کمیسیون شکایات 
است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 
ششم میزان را در زمان تعیین شده آن اعالم کند. 
اعالم  دوباره  تعویق  انتخاباتی،  دسته  این  دید  از 

نتایج ابتدایی از نظر قانونی توجیهی ندارد.
بر اساس تقویم جدید انتخاباتی، قرار است نتایج 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۳ عقرب 
مستقل  کمیسیون  اعضای  از  برخی  شود.  اعالم 
در  ابتدایی  نتایج  اعالم  که  گفته اند  اما  انتخابات 

۲۳ عقرب دشوار است.
که  اعالمیه ای  در  دولت ساز  انتخاباتی  دسته 
از  رسانده،  نشر  به  عقرب  هژدهم  شنبه،  روز 
در  که  است  خواسته  انتخاباتی  کمیسیون های 
طرزالعمل های  و  مقررات  نافذه،  »قوانین  روشنی 
انتخاباتی با حرمت گذاری به حق مشروع و قانونی 
و  را رعایت  تقویم کاری خویش  افغانستان  مردم 
موعد  و  زمان  در  را  میزان  انتخابات ششم  نتایج 

جدید تعیین شده اعالن کند.«
بین المللی  متحدان  از  انتخاباتی  دسته  این 
رفع  در  که  است  کرده  درخواست  نیز  افغانستان 
موانع به خاطر تسریع پروسه اعالم نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری با افغانستان همکاری کنند.
که  است  گفته  هم چنان  انتخاباتی  دسته  این 
را  انتخابات« کشور  نتایج  اعالن  بی مورد  »تعویق 
در حالت ابهام قرار می دهد و چنین حالت مبهم 

کشور  اقتصاد  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  صدمه 
اولویت  افغانستان  مردم  برای  که  صلح  پروسه  و 
دارد وارد می کند و مردم را زیر فشار روانی قرار 

می دهد.
نیز  انتخاباتی  دسته های  دیگر  از  دولت ساز 
لوایح و  خواسته است که »قوانین، طرزالعمل ها، 
انتخابات و  قاعده اشتراک در  انتخاباتی،  مقررات 
اصول پذیرفته شده قبلی را احترام« بگذارد و با 
»بهانه گیری های روزمره که به عادت مبدل شده« 
سبب رنج روانی مردم و صدمه به امنیت، اقتصاد 

ملی و روند صلح نشوند.
این دسته انتخاباتی هم چنان از رقیبان انتخابات 
ریاست جمهوری اش خواسته است که از »اظهار 
مدارک«  و  بدون دالیل  و  غیرمسووالنه  نظرهای 
خودداری کنند و در تأمین شفافیت انتخابات با 

کمیسیون های انتخاباتی همکار باشند.
هم چنان  دولت ساز  انتخاباتی  دسته  اعالمیه  در 
آمده است که سایر دسته های انتخاباتی باید در 
و  نکنند  مداخله  انتخاباتی  کمیسیون های  امور 

موجب اخالل پروسه های انتخاباتی نگردند.
روز  آرا  بازشماری  روند  که  است  حالی  در  این 
شنبه ، هژدهم عقرب، آغاز شد. برخی دسته های 
عبداهلل  انتخاباتی  دسته های  جمله  از  انتخاباتی 
اما  نبیل  رحمت اهلل  و  حکمتیار  گلبدین  عبداهلل، 
با این روند مخالفت کردند. از نظر این دسته های 
پاک«  آرای  از  تقلبی  »آرای  باید  ابتدا  انتخاباتی 

تصفیه و سپس بازشماری آغاز شود.

دولت ساز: تعویق دوباره اعالم نتایج ابتدایی 
انتخابات ریاست جمهوری توجیه قانونی ندارد
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تکرار سناریوی تلخ 
۲۰۱۴

خبر خیلی بد این است که اختالف های کمیشنران کمیسیون 
مستقل انتخابات علنی شده است. برخی از کمیشنران کمیسیون 
به  بازشماری،  روند  در  که  گرفته اند  تصمیم  انتخابات  مستقل 
آرای برخی از محل هایی که در مورد آن معلومات بایومتریکی 
کرده اند  فیصله  این کمیشنران  بدهند.  اعتبار  نیز  ندارد،  وجود 
که اگر سندی در مورد تقلب در برخی از محل ها وجود نداشته 
اعتبار  بازشماری  روند  آن ها در  بایومتریک  غیر  آرای  به  باشد، 
با  انتخابات  اقل دو کمیشنر کمیسیون مستقل  داده شود. حد 
این  پالیسی  مخالف  را  تصمیم  این  آنان  مخالف اند.  فیصله  این 
کمیسیون در مورد رأی بایومتریک می دانند. بر مبنای پالیسی 
از  انتخابات  برگزاری  از  قبل  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سوی این کمیسیون وضع شده بود،  به رای هایی که در مورد 

آن ها معلومات بایومتریک وجود ندارد، اعتبار داده نمی شد. 
این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات، کل روند شمارش 
دسته های  است.  کرده  روبه رو  مشروعیت  جدی  سوال  با  را 
در  نامشروع  نفوذگذاری  به  متهم  را  یک دیگر  انتخاباتی 
سند  در  که  کمیشنرانی  می کنند.  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از  نکرده اند،  امضا  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اخیر  فیصله ی 
هم سویی  به  متهم  غنی  محمداشرف  انتخاباتی  دسته ی  سوی 
انتخاباتی  دسته ی  شده اند.  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  دسته ی  با 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اخیر  فیصله ی  هم  عبداهلل  داکتر 
همان  این  است.  دانسته  ارگ  فشار  و  نفوذ  اعمال  از  ناشی  را 
همین  وضعیت  هم  سال  آن  در  است.   ۲۰۱۴ سال  سناریوی 
متهم  زمان  آن  در  غنی  محمداشرف  انتخاباتی  دسته ی  بود. 
دفتر  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  هم سویی  در  که  بود 
رییس جمهور وقت به سود یک نامزد مشخص تقلب کرده است. 
انتخاباتی داکتر عبداهلل  از سوی دسته ی  بار دیگر  اتهام  همین 

وارد شده است.
جالب این است که در روزهای اخیر، سفیران کشورهای عضو 
نگفته اند.  جمهوری  ریاست  انتخابات  مورد  در  چیزی  هم  ناتو 
رفت وآمد  کابل  به  که  آنان  ارشد  دیپلمات های  و  سفیران  این 
دارند، پیوسته می گفتند که سال ۲۰۱۹ است و احتمال تکرار 
دیپلمات ها  و  سفیران  این  می نماید.  بعید   ۲۰۱۴ سناریوی 
تالش داشتند که جلو رو شدن بحران و اتهام پراگنی دسته های 
دیپلمات های  و  سفیران  بگیرند.  را  هم دیگر  علیه  انتخاباتی 
با  گفت وگو  طریق  از  که  می کردند  تالش  عضو  کشورهای 
درونی  اختالف های  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  کمیشنران 
شنیده  همیشه  کنند.  کم  هم  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال  کمیشنران  که  می شد 
گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  که  کمیشنرانی  با  مقایسه 
موجب  امر  این  می کنند.  عمل  منسجم  کردند،   برگزار  را 
ولی  بود.  افغانستان هم  انتخابات  بین المللی  خشنودی حامیان 
حال دیده می شود که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، 

اختالف های شان را رسانه ای کرده اند.
رسانه ای شدن این اختالف ها دیگر هیچ تردیدی باقی نگذاشته 
است که سناریوی سال ۲۰۱۴ در حال تکرار شدن است. اگر 
دسته ی انتخاباتی داکتر عبداهلل اعالم کند که هم کاری خود را 
 ۲۰۱۴ سناریوی  می کند،  قطع  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با 
مرحله ی  در   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  در  بحران  می خورد.  کلید 
نظر  به  حاال  ولی  خورد  کلید  دوم  دور  در  هم  آن  شمارش 
و  خورد  خواهد  کلید  بحران  اول  دور  همین  در  که  می رسد 
مستقل  کمیسیون  از  را  ناظرانش  انتخاباتی  دسته های  از  یکی 
اعتبار  انتخابات  شدن  بحرانی  کرد.  خواهد  خارج  انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات و بیش تر از این صدمه خواهد زد و 

یاس را بر فضای عمومی مستولی خواهد ساخت. 
را  نیروهایی  موضع  انتخابات  شدن  بحرانی  این که  آن  از  بدتر 
تقویت خواهد کرد که مخالف انتخابات و مشروعیت دموکراتیک 
ندارند  قبول  را  دموکراتیک  مشروعیت  که  نیروهایی  هستند. 
که  می گویند  و  می آورند  نمونه  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دموکراسی انتخاباتی در افغانستان کار نمی دهد. انتظار عمومی 
این بود که کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان مطرح انتخابات 
در  خارجی  دیپلمات های  و  دولتی  نهادهای  ریاست جمهوری، 
هم آهنگی با هم دیگر جلو بحرانی شدن انتخابات را بگیرند ولی 
طوری که دیده می شود سناریوی تلخ سال ۲۰۱۴ موبه مو در 

حال تکرار شدن است. 
که  دارند  فرصت  هم  هنوز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سران 
بگیرند.  را کنار بگذارند و تصمیم مشترک  به نحوی اختالفات 
آن  در  که  بگیرد  تصمیمی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  وقتی 
انتخابات  بر  همه ی کمیشنرانش دخیل باشند و نهادهای ناظر 

از آن حمایت کنند، جلو بحران گرفته می شود.

کالم خالصه 



مخالفت  رغم  به  آرا  بازشماری 
عبداهلل، حکمتیار و نبیل آغاز شد

باطل شود.  باید  نیز  است،  تکراری  عکس های 
آن ها هم چنان می گویند که ۱۰۲ تا ۱۱۲ هزار 
باطل  دلیل  این  به  نیز  دیگر  دیجیتالی  رأی 
شود که پیش و پس از زمان رسمی انتخابات 

استفاده شده است.
می گویند  هم چنان  انتخاباتی  دسته های  این 
که پیش از شروع بازشماری و تفتیش آرا نیاز 
است تا سقف کلی آرایی که نیاز به بازشماری 
هر محل، مشخص  تفکیک  با  دارد،  تفتیش  و 
بازشماری  جریان  در  که  نگران اند  آن ها  شود. 
هنوز  تا  شود.  زیاد  و  کم  آرا  این  تفتیش،  و 
کمیسیون مستقل انتخابات این سقف را تعیین 

و اعالم نکرده است.
یک  آرای  انتقال  دیگر،  جنجالی  موضوع  یک 
محل به محل دیگر است. دسته انتخاباتی ثبات 
کمپنی  تعهد  مطابق  که  می گوید  هم گرایی  و 
و  مشخص  باید  نیز  انتقالی  آرای  درمالوگ، 
انتخاباتی،  دسته  این  گفته  به  شود.  باطل 
با استفاده  درمالوگ قباًل تعهد کرده است که 
از »جی پی اس« آرای انتقال یافته از یک محل 
به محل دیگر را شناسایی خواهد کرد. تا هنوز 

این موضوع هم روشن نشده است.
از جانب دیگر سرنوشت ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی 
تا  نیز  بود،  شده  قرنطین  قباًل  که  دیجیتالی 
هنوز روشن نیست. کمیسیون مستقل انتخابات 
با  موضوع  این  که  بود  گفته  گذشته  هفته 
کمپنی درمالوگ شریک شده و این کمیسیون 
از درمالوگ خواستار توضیح در این باره شده 
است. به این ترتیب، بازشماری و تفتیش آرا در 
حالی آغاز شده است که جنجال های مرتبط به 
تصفیه آرای بایومتریکی یا دیجیتالی کماکان با 

قوت خود باقی است.
واکنش  در  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته ی  اما 
خواستار  انتخاباتی  دسته های  این  اعتراض  به 
کمیسیون  فیصله های  به  دسته ها  این  تمکین 
فیصل  جاوید  است.  شده  انتخابات  مستقل 
»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  سخنگویان  از 
که  می گوید  غنی،  محمداشرف  ریاست  به 
نهاد مستقل  انتخابات یک  کمیسیون مستقل 
گذاشته  احترام  آن  استقالل  به  باید  و  است 
که  انتخاباتی  دسته های  از  هم چنان  او  شود. 

۲۲۶ رأی را باطل اعالم کرد. به این ترتیب، یک 
میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ رأی دیجیتالی از دید 

کمیسیون مستقل انتخابات معتبر است.
روند  به  نسبت  که  انتخاباتی  دسته های  اما 
بازشماری و تفتیش آرا اعتراض کرده اند، می گویند 
که هنوز کار تصفیه آرا تکمیل نشده است و نیاز 
باطل  نیز  دیگر  رأی  هزار   ۳۰۰ از  بیش  تا  است 
و  هزار  ابطال ۱۳۷  خواستار  از جمله  آن ها  شود. 
کمپنی  توسط  قباًل  که  دیجیتالی اند  رأی   ۶۳۰
درمالوگ به دلیل وجود اطالعات آن در دو دستگاه 
بایومتریک قرنطین شده بود. حدود ۷۰ هزار رأی 
دیگر که به ادعای این دسته های انتخاباتی دارای 

انتخابات کار  کمیسیون مستقل 
بازشماری و تفتیش آرا را صبح 
از  عقرب،  هژدهم  شنبه،  روز 
والیت کابل آغاز کرد. تا هنوز 
انتخاباتی  دسته  سه  دست کم 
قرار  کرده اند.  مخالفت  کار  این  با 
نیز  والیات  سایر  در  روند  این  است 
در  آرا  تفتیش  و  بازشماری  کار  شود.  آغاز  زودی  به 
سایر والیات به دلیل انتقال نشدن وسایل فنی تا هنوز 

معطل است.
 ۵۸۶ و  هزار   ۲۹ امسال  میزان  ششم  انتخابات  برای 
 ۲۶ میان  این  از  که  بود  شده  تعیین  رأی دهی  محل 
هزار و ۲۱۰ محل آن باز بوده است. کمیسیون مستقل 
انتخابات در هشتم عقرب اعالم کرد که از میان محالت 
نگرفته  صورت  انتخابات  هیچ  آن  محل   ۳۷۰ در  باز 
است. تا همین تاریخ، مواد انتخاباتی از ۶۴۳ محل نیز 

به دفتر مرکزی این کمیسیون نرسیده بود.
مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  سادات  ذبیح اهلل 
آرای  است  قرار  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  انتخابات 
هشت هزار و ۲۵۵ محل رأی دهی در ۳۴ والیت کشور 
مربوط  آرای  میان،  این  از  شود.  تفتیش  و  بازشماری 
فیصله  اساس  بر  رأی دهی  محل   ۱۱۸ و  هزار  دو  به 
تفتیش  و  بازشماری  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
می شود. کار تفتیش و بازشماری آرا در سایر محالت 
بر اساس فیصله خود کمیسیون مستقل انتخابات انجام 
خواهد شد. به گفته سادات، آرای دو هزار و ۴۳۲ محل 
رأی دهی که فاقد معلومات بایومتریکی است، نیز شامل 

روند بازشماری و تفتیش است.
دست کم سه دسته انتخاباتی به ریاست عبداهلل عبداهلل، 
گلبدین حکمتیار و رحمت اهلل نبیل با روند بازشماری 
و تفتیش آرا مقاطعه کرده اند. این دسته های انتخاباتی 
از  پس  باید  آرا  تفتیش  و  بازشماری  که  می گویند 
تکمیل تصفیه آرای بایومتریکی آغاز شود. آن ها معتقد 
اند که بیش از ۳۰۰ هزار رأی بایومتریکی، فاقد اعتبار 

است و باید باطل شود.
تازه  فیصله  با  هم چنان  انتخاباتی  دسته های  این 
دو  آرای  آن  مطابق  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هزار و ۴۳۲ محل جنجالی بازشماری و تفتیش خواهد 
شد، مخالفت کرده اند. دستگاه های بایومتریکی، کارت 
حافظه )چیپ( و فرم نتایج کاغذی این شمار محالت 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است.  گم  رأی دهی 
فیصله  تازه خود گفته است در صورتی که اسنادی دال 
بر وقوع تقلب و تخلف در این محالت موجود نباشد، 
برگه های رأی دهی این محالت را بازشماری و تفتیش 
و  حکمتیار  عبداهلل،  انتخاباتی  دسته های  اما  می کند. 
برنامه  از  باید  این محالت  آرای  تأکید دارند که  نبیل 

بازشماری و تفتیش خارج و باطل اعالم شود.
شنبه  روز  صبح  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته 
مستقل  کمیسیون  که  گفت  رسمی  اعالمیه  یک  در 
انتخابات در حالی به بازشماری و تفتیش آرا اقدام کرده 
»تقلبی«  آرای  تصفیه  و  تفکیک  روند  هنوز  که  است 
تکمیل نشده است. این دسته انتخاباتی گفته است که 
انتخابات،  اقدام کمیسیون مستقل  این  به  اعتراض  در 
نظارت از روند بازشماری و تفتیش آرا را تحریم کرده 
است. ثبات و هم گرایی از کمیسیون مستقل انتخابات 
بار دیگر خواسته است که کار بازشماری و تفتیش آرا را 
تا تکمیل روند تفکیک و تصفیه آرای »تقلبی« معطل 

قرار دهد.
هم چنان فضل غنی حقمل، سخنگوی دسته انتخاباتی 
»صلح و عدالت« به ریاست گلبدین حکمتیار، می گوید 
که این دسته انتخاباتی نیز با بازشماری و تفتیش آرا 
مقاطعه کرده است. حقمل افزود تا زمانی که بیش از 
۳۰۰ هزار رأی »تقلبی« باطل نشود، دسته انتخاباتی 
موافقت  آرا  تفتیش  و  بازشماری  با  عدالت«  و  »صلح 
آرا  تفتیش  و  بازشماری  روند  شروع  او  کرد.  نخواهد 
خواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تعهدات  خالف  را 
و هشدار داد که این کار باعث آسیب زدن به سالمت 

انتخابات خواهد شد.
و  »امنیت  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی،  عارف 
این  اعتراض  نیز  نبیل  رحمت اهلل  ریاست  به  عدالت« 
دسته انتخاباتی را نسبت به شروع بازشماری و تفتیش 
نیز گفت که کمیسیون مستقل  اعالم کرد. کیانی  آرا 
انتخابات  به سالمت  باعث آسیب  کار  این  با  انتخابات 
و  »امنیت  انتخاباتی  دسته  که  افزود  او  شد.  خواهد 
عدالت« مثل دیگر دسته های انتخاباتی خواستار تعلیق 
آرای  تصفیه  کار  تکمیل  تا  آرا  تفتیش  و  بازشماری 
مستقل  کمیسیون  دیجیتالی  سرور  در  بایومتریکی 

انتخابات است. 
کمیسیون مستقل انتخابات سقف آرای بایومتریک شده 
انتخابات ششم میزان را یک میلیون و ۹۲۹ هزار  در 
و ۳۳۳ رأی اعالم کرده است. این کمیسیون به دنبال 
و  هزار   ۸۶ درمالوگ،  کمپنی  توسط  آرا  این  تصفیه 

معترض  آرا  تفتیش  و  بازشماری  روند  به  نسبت 
هستند، خواستار تمکین به فیصله های کمیسیون 
مستقل انتخابات شد. فیصل تأکید کرد که اگر بنا 
بر هر بهانه ای از بازشماری و تفتیش آرا جلوگیری 
شد.  خواهد  تلقی  ملی«  »خیانت  کار  این  شود، 
نتیجه  اعالم  زمان  نیست  صالح  به  که  گفت  او 
انتخابات بر اساس فشارهای »بیرونی« بیش تر از 

این طوالنی شود.
است  کرده  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون   
بازشماری  برای  مواد ضروری  بسته بندی  کار  که 
 ۳۴ به  هیأت  اعزام  هم چنان  و  آرا  تفتیش  و 
معلومات  طبق  است.  کرده  آغاز  را  کشور  والیت 
این  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمن 
و  ناظر  نفر   ۳۰ حدود  کار  این  از  کمیسیون، 
مشاهد و همین طور رسانه های ملی و بین المللی 
نظارت دارند. ننگ در صحبت با خبرنگاران افزود 
که روند بازشماری و تفتیش آرا بر اساس قانون 
انتخابات، لوایح، طرز العمل ها و فیصله های مربوط 
و با شفافیت کامل دنبال می شود. او خاطرنشان 
ساخت که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات 
متعهد است تا نتایج ابتدایی انتخابات در زودترین 
کند.  آماده  اعالم،  و  تصویب  برای  ممکن  فرصت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  از  ننگ 

خواستار همکاری با این روند شد.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود 
کمیسیون  شود.  اعالم  میزان  ماه   ۲۷ تاریخ  به 
»فنی«  مشکالت  دلیل  به  اما  انتخابات  مستقل 
اعالم  را  ابتدایی  نتایج  مقرر  تاریخ  در  نتوانست 
معذرت خواهی  بعدتر ضمن  کمیسیون  این  کند. 
ماه   ۲۳ در  را  انتخابات  ابتدایی  نتایج  که  گفت 
اعالم  قوس   ۱۵ در  را  آن  نهایی  نتایج  و  عقرب 
نتایج  اعالم  زمان  تا  ترتیب،  این  به  کرد.  خواهد 

ابتدایی انتخابات تنها پنج روز فاصله است.
انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  از  این بعضی  از  پیش 
قادر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  گفته اند 
ابتدایی  نتیجه  نیز  تقویم جدید  تا مطابق  نیست 
بازشماری  کار  که  اکنون  کند.  اعالم  را  انتخابات 
آرا جنجالی شده است، احتمال نقض این تقویم 
شکایات  کمیسیون  است.  شده  محتمل تر  نیز 
انتخاباتی روز پنج شنبه هفته گذشته گفته بود که 

نقض تقویم جدید برایش پذیرفتنی نخواهد بود.

فیصله  با  انتخاباتی هم چنان  این دسته های 
مطابق  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تازه 
جنجالی  محل   ۴۳۲ و  هزار  دو  آرای  آن 
مخالفت  شد،  خواهد  تفتیش  و  بازشماری 
کارت  بایومتریکی،  دستگاه های  کرده اند. 
حافظه )چیپ( و فرم نتایج کاغذی این شمار 
محالت رأی دهی گم است. کمیسیون مستقل 
انتخابات در فیصله  تازه خود گفته است در 
و  تقلب  وقوع  بر  دال  اسنادی  که  صورتی 
تخلف در این محالت موجود نباشد، برگه های 
رأی دهی این محالت را بازشماری و تفتیش 
عبداهلل،  انتخاباتی  دسته های  اما  می کند. 
این  آرای  که  دارند  تأکید  نبیل  و  حکمتیار 
تفتیش  و  بازشماری  برنامه  از  باید  محالت 

خارج و باطل اعالم شود.
صبح  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته 
گفت  رسمی  اعالمیه  یک  در  شنبه  روز 
حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
کرده  اقدام  آرا  تفتیش  و  بازشماری  به 
است که هنوز روند تفکیک و تصفیه آرای 
دسته  این  است.  نشده  تکمیل  »تقلبی« 
انتخاباتی گفته است که در اعتراض به این 
نظارت  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  اقدام 
تحریم  را  آرا  تفتیش  و  بازشماری  روند  از 
از کمیسیون  و هم گرایی  ثبات  کرده است. 
مستقل انتخابات بار دیگر خواسته است که 
کار بازشماری و تفتیش آرا را تا تکمیل روند 
آرای »تقلبی« معطل قرار  تفکیک و تصفیه 

دهد.
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در  روزها  این  که  آن چه 
انتخابات  کمیسیون 
و  نگرانی  مایه  می گذرد، 
فراهم  را  عمومی  تشویش 
تاخیرهای  است.  کرده 
اعالم  در  سرهم  پشت 
تفاوت های  و  اولیه  نتایج 
مسووالن  میان  در  دیدگاه 
کمیسیون انتخابات با خودشان و با شرکت درمالوگ 
همه  می کند،  مدیریت  را  بایومتریک  سیستم  که 
را  انتخابات  در  بحرانی  وضعیت  یک  از  نشانه هایی 
نخست  روزهای  در  چند  هر  کند.  مخابره  می تواند 
پس از برگزاری انتخابات این امید تقویت شده بود 
که دستور کاری دقیقی برای سره کردن آرای پاک 
نتایج  ایجاد شده و می تواند  ناپاک در کمیسیون  از 
به  ولی  کند،  هدایت  درست  سمت  به  را  انتخابات 
شده  یأس  به  نزدیک  تقریباً  امید  این  زمان  مرور 
است که سردرگمی های  این جا  اصلی  نگرانی  است. 
فعلی انتخابات تنها در چهارچوب یک نهاد و محیط 
کوچک باقی نمی ماند و اثرات آن کل جامعه را فرا 

می گیرد.
را   ۲۰۰۹ و   ۲۰۱۴ انتخابات  تجربه های  افغانستان 

انتخابات اگر به گونه ای مدیریت شود که نتایج 
باشد  پذیرش  قابل  جامعه  اکثریت  برای  آن 
هر  نفع  به  نیاورد،  دنبال  به  را  بحرانی  هیچ  و 
و  احترام  قابل  شود،  تمام  که  انتخاباتی  دسته 
پذیرش است. این جا بحث دسته های انتخاباتی 
ملی  منافع  کالن  موضوع  بل  نیست  میان  در 
این  ما  است.  بحث  مطرح  ما  کشور  آینده  و 
سوال را باید داشته باشیم که چگونه فردایی را 
می خواهیم از آن خودمان بسازیم؟ خشت های 
نخستین افغانستان فردا را چگونه می گذاریم؟ 
که  می آموزاند  ما  به  کشور  دهه  چهار  بحران 
بحران  آغاز  سال های  نخستین  همان  از  اگر 
که  می گرفت  صورت  جامعه  در  حرکت های 
گیر  در  افغانستان  امروز  سازد،  مهار  را  بحران 
نمی بود.  نابه سامانی ها  و  مشکالت  همه  این 
چهار دهه را ما در میان آتش و باورت زنده گی 
سوختند،  آتش  این  در  نسل هایی  کردیم، 
ویرانی های زیادی به بار آمد، حق و باطل های 
نقطه  آن  در  دقیقا  امروز  شد.  انجام  زیادی 
نگذاریم  دیگر  که  داریم  قرار  خود  تاریخ  از 
نابه سامانی  نسل های بعدی ما قربانی بحران و 
شوند. نگذاریم که فرزندان ما از صلح و امنیت 

با خود دارد، که چگونه نتایج انتخابات به جنجال 
کالن در کشور بدل شد. اگر در سال ۲۰۱۴ پای 
انتخابات  بحث  وارد  افغانستان  متحد  کشورهای 
خطرناک  بحرانی  بود  ممکن  بدون شک  نمی شد، 
و حتا مهارناپذیر کشور را فرا گیرد. هنوز روزهای 
پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ در برابر ما قرار دارد. 
صحنه هایی از یک مصاف ویران گر و خشونت آمیز! 
لحظه هایی که ممکن بود افغانستان را در شعله های 
آتش خود بسوزاند. افغانستان در چهار دهه در خط 
ممکن  آسانی  به  این جا  است.  برده  سر  به  بحران 
است که یک مساله کوچک هم به مشکلی جدی 
مسأله  انتخابات  موضوع  که  حالی  در  شود،  بدل 
کوچک نیست. سرنوشت میلیون های انسانی به آن 
زنده گی می کنند.  این جغرافیا  در  گره خورده که 
بحث آینده یک کشور در پنج سال است. به همین 
لحاظ هر گونه سوء مدیریت در انتخابات، با وجود 
مشکالتی که در افغانستان برای برگزاری و مدیریت 
آن وجود دارد، پی آمد های خطرناک می تواند به بار 
آورد. یادآوری این مسایل برای آن نیست که جو 
به  ولی  زده شود،  دامن  در جامعه  هراس  و  ترس 
که  آن چه  برابر  در  باید  مسوول  انسان های  عنوان 

صورت می گیرد، بی تفاوت نبود. 

بی نصیب باشند وکشور ما، محتاج و فقیر باشد.
امروز تصمیم بزرگ ما معطوف به فردای افغانستان 
است و برای همین نسبت به آن چه که در کمیسیون 
انتخابات می گذرد، نگران و دچار تشویش هستیم. 
در  بحران  ایجاد  به  منجر  که  تصمیمی  گونه  هر 
هراس افگن  گروه های  را  آن  سود  شود،  کشور 
و  هراس افگن  گروه های  می برند.  حامیان شان  و 
حامیان شان نمی خواهند که انتخابات در افغانستان 
به پیروزی برسد، زیرا در پیروزی انتخابات به عنوان 
گروه های  است.  متصور  آن ها  شکست  اصل  یک 
که  دارند  تالش  ممکن  شکل  هر  به  هراس افگن 
به سوء ظن  آلوده  و  تنش آمیز  فضای  فضای کشور 
تردید  و  با شک  یک دیگر  به  مردم  باشد.  تردید  و 
نگاه کنند، اعتماد از میان برود، کسی به نهاد ها و 

چهارچوب های قانونی باور نداشته باشد. 
و  تمامیت خواه  گروه های  وضعیتی  چنین  در 
می شوند.  نزدیک  هدف های شان  به  هراس افگن 
ملی  سطح  در  می توانند  که  است  وقت  آن 
که  آن چه  کنند ،  مطرح  را  بین المللی شان  و 
سطح  در  طالبان  ظهور  است.  افتاده  اتفاق  تقریباً 
و  بیرونی  عامل  و  فاکتور  ده ها  به  اگر  بین المللی، 
عینی وابسته باشد، ولی عامل اصلی آن اتفاق هایی 
افغانستان ظرف  است که در سطح کشورداری در 
از همان سال های  اگر ما  ۱۸ سال اخیر واقع شد. 
نخست، انتخابات را به خوبی برگزار می کردیم و یا 
خوب  انتخابات  که  می ساختیم  فراهم  را  شرایطی 
برگزار شود، حکومت های پاسخ گو به وجود بیایند، 
کارآمد  نهادهای  و  باشیم  داشته  قدرتمند  پارلمان 
ایجاد می کردیم امروز الزم نبود که صلح و امنیت را 

از این و آن به تضّرع بخواهیم.
اما به  افتاده بود.  اتفاقی بود که در کشور ما  صلح 
ذکر  مطالبات  ساختن  برآورده  در  ما  این که  دلیل 
امروز دوباره در خط بحران  شده، کوتاهی کردیم، 
اگر  که  می شود  گفته  فیزیک  در  گرفته ایم.  قرار 
در  که  است  ممکن  بزند،  بال  چین  در  پروانه ای 
نظر  از  کاماًل  این حرف  آورد.  بار  به  امریکا طوفان 
علمی ثابت شده است. بال زدن پروانه در چین اگر 
انفعالت فزیکی ردیف شود، بدون شک  در فعل و 
سبب طوفان می شود. جامعه نیز چنین است، یک 
عامل سبب بروز مشکالت در چرخ های دیگر جامعه 
می شود. پس برای شفافیت نتایج انتخابات باید از 
طوفان  آن  پروانه  که  کرد  استفاده  امکانات  تمام 

خلق نکند.

پروانه ای که طوفان خلق می کند

مشاور  عمر  وحید  آقای 
ارگ  استراتژیک  ارتباطات 
فهرست  بود  کرده  اعالم 
جانب  از  که  هیاتی 
نشست  در  افغانستان 
می کند  شرکت  بیجینگ 
نظر  به  ولی  است.  نهایی 
سیاست مداران  که  می رسد 
ارگ  که  را  فهرستی  کابل،  مقیم  حکومتی  غیر 
که  فهرستی  در  نمی پذیرند.  است،  کرده  منظور 
مقام های  از  برخی  نام های  است،  ارگ  مدنظر  گویا 
حکومتی و اعضای دفتر کمپین رییس جمهور غنی 
حکومتی  غیر  سیاست مداران  می خورد.  چشم  به 
نمی خواهند که در هیأت مذاکره کننده  کابل نشین 
غنی  آقای  کمپین  دفتر  اعضای  طالبان  گروه  با 
»بیش از حد نیاز« حضور داشته باشند. آنان تالش 
همه ی  آن  در  که  دهند  شکل  هیاتی  می کنند 
نیروهای سیاسی به صورت »متوازن« حضور داشته 
که  طوری  آن  بیجینگ  نشست  هیأت  اگر  باشند. 
سیاست مداران کابل نشین می خواهند شکل نگیرد ،     
احتمال آن زیاد است که آن نشست برگزار نشود. به 
نظر می رسد که اختالف های سیاسی در کابل چنان 
نیروهای  رسیدن  نتیجه  به  احتمال  که  است  حاد 
را  بیجینگ  ارگ درباره ی هیأت نشست  و  سیاسی 

بسیار ضعیف ساخته است. 
کمیسیون  در  اختالف ها  شدن  رو  با  امر  این 
انتخابات افزایش یافته است. پنج کمیشنر  مستقل 
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته اند که در 
روند بازشماری به رای های برخی از محل هایی که 
معلومات بایومتریک درباره ی آن وجود ندارد، اعتبار 
بدهند. دسته ی انتخاباتی داکتر عبداهلل در واکنش به 
این تصمیم همکاری خودش را با کمیسیون مستقل 
است.  کرده  قطع  آرا  بازشماری  روند  در  انتخابات 

خود  امر  این  نکرد.  شرکت  بود،  کرده  برگزار 
آقایان کرزی و غنی  نشان دهنده ی آن است که 
اختالفات شدید دارند. جناح حامد کرزی به این 
نتیجه رسیده بود که انتخابات ریاست جمهوری 
نیروی  عنوان  به  آنان  بعد  و  می رود  بحران  به 
این  می مانند.  صحنه  روی  میانجی،  یا  بی طرف 
جناح شاید تصور می کند که حتا اگر جناح های 
به  موفق  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده ی 
توافق روی هیأت نشست بیجینگ نشوند، حامد 
کرزی شماری از سیاست مداران را آماده خواهد 
ساخت تا در یک جای دیگر با طالبان دیدار کنند 
و با حمایت برخی از قدرت های بزرگ یک روند 

را کلید بزنند. 
که  این  برای  حاضر  حال  در  کرزی  آقای  جناح 
دشمنی هیچ یک از جناح ها را به جان نخرد از 

موالنا عبداهلل و ظریفه رحیمی دو کمیشنر کمیسیون 
مستقل انتخابات هم مخالف فیصله ی دیگر کمیشنران 
این کمیسیون هستند. این امر چیزی نیست غیر تکرار 
این  امکان  در چنین وضعیتی  سناریوی سال ۲۰۱۴. 
که نیروهای سیاسی و ارگ روی یک هیأت مشترک 
برای نشست بیجینگ به توافق برسند، بسیار کم است. 
احتمال آن هم ضعیف است که جناح سیاسی حامد 

کرزی با ارگ به توافق برسد. 
و  نشود  برگزار  انتخابات  که  می خواست  کرزی  حامد 
ریاست  کرسی  در  انتخابات  بدون  غنی  محمداشرف 
جمهوری به نحوی ابقا شود تا تالش های سیاسی برای 
پایان جنگ به نتیجه برسد ، ولی آقای غنی نخواست با 
کرزی همکاری کند. این امر سبب شد که اختالف های 
مراسمی  در  کرزی  حامد  شود.  بیش تر  غنی  و  کرزی 
اچکزی  عبدالرازق  جنرال  از  یادبود  برای  ارگ  که 

حمایت علنی از ارگ یا عبداهلل خودداری خواهد کرد. 
به همین دلیل احتمال آن کم است که حامد کرزی 
در  برای شرکت  را  هیاتی  و  برسد  تفاهم  به  ارگ  با 
مذاکرات بیجینگ آماده کند. از طرف دیگر اختالفات 
انتخاباتی مانع از آن خواهد شد که آقای غنی اجماع 
برای  غنی  آقای  که  طرحی  در  کند.  ایجاد  سیاسی 
پایان جنگ بیرون داده، آمده است که نیاز است یک 
جرگه ی کوچک برگزار شود و در آن اجماع داخلی 
انتخاباتی  رقیبان  که  در جرگه ای  ولی  بگیرد.  شکل 
بسیار  آن  احتمال  باشند،  نداشته  غنی حضور  آقای 
به  اجماع وقتی  ایجاد شود.  اجماع  ضعیف است که 
میان می آید که همه نیروهای سیاسی در جرگه ای 
که به آن منظور صورت می گیرد حضور داشته باشند. 
که  می روند  راه  یک  به  وقتی  هم  کابل  سیاسیون 
این  تا  ریاست جمهوری حل شود.  انتخابات  مشکل 
مشکل حل نشود بعید است که دیالوگ واقعی بین 
نیروهای سیاسی در کابل شکل بگیرد. هیچ تردیدی 
شده  بحرانی  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  نیست 
اختالفات  انتخابات  است. هم در کمیسیون مستقل 
پیروزی  اعالم  انتخاباتی  دسته های  هم  و  است 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  را  رقیب شان 
موضع  اختالفات  این  که  تاسف  با  نمی پذیرند. 
نیروهایی را تقویت می کند که با مشروعیت انتخاباتی 
افغانستان  سیاسی  صنف  مخالف اند.  دموکراسی  و 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  درباره ی  نتوانست 
کابل، به اجماع و نتیجه ی روشن برسد. تا وقتی کابل 
بعید است که  بسیار  باشد،  انتخاباتی  غرق در تنش 
به  کند  گفت وگو  طالبان  با  که  هیاتی  تشکیل  روی 
توافق برسد. ارگ با نفس گفت وگوهای میان افغانی، 
آزادی برخی از زندانیان طالب و مسایلی از این دست 
مشکل ندارد ولی شکل دهی هیاتی که همه ی نیروها 
بسیار  کنونی  انتخاباتی  جو  در  کنند،  تایید  را  آن 

مشکل است.

رأی زنی برای تشکیل هیأت مذاکره کننده
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 شنبه                             
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قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

هیأت  فهرست  حکومت 
نشست  به  افغانستان  اعزامی 
نهایی  را  چین  بین االفغانی 
هویت  تاکنون  است.  کرده 
گونه ی  به  هیأت  این  اعضای 
است.  نشده  اعالم  رسمی 
هم چنان زمان برگزاری این نشست 
که تاکنون چند بار به تعویق افتاده 
است، مشخص نیست. برخی منابع 
آگاه حکومتی و هم چنان اشتراک کننده گان احتمالی نشست 
بین االفغانی چین به روزنامه ۸صبح می گویند، احتمال زیاد 
می رود که این نشست در روزهای ۲۲ تا ۲۴ نوامبر یعنی 
تا ۱۲ روز دیگر به میزبانی چین برگزار شود. زمان تعیین 
شده برای نشست بین االفغانی چین هم چنان احتمالی است 

و امکان تعویق آن وجود دارد.
پیش از این نیز نشست بین االفغانی چین برای چند دور به 
تعویق افتاده است. قرار بود این نشست در روزهای ۲۹ و ۳۰ 
اکتبر برگزار شود، اما از سوی کشور میزبان به تعویق افتاد. 
هم چنان قرار بود هیأتی از افغانستان برای شرکت در این 
نشست به روزهای هفتم تا نهم نوامبر به چین برود، اما بار 
دیگر به دالیلی که هنوز روشن نیست به تعویق افتاده است.

اشتراک کننده گان  فهرست  شدن  نهایی  حکومت  هرچند 
نشست بیجینگ را اعالم کرده است، اما برخی گمانه زنی ها 
در  منابعی  است.  گرفته  شکل  فهرست  این  مورد  در 
حکومت و هم چنان برخی از اعضای احتمالی هیأت اعزامی 
فهرست  ممکن  که  می گویند  چین،  نشست  به  حکومت 
نهایی  »بیجینگ«  بین االفغانی  نشست  اشتراک کننده گان 

نشده باشد.
وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور ارتباطات 
استراتژیک، روز پنج شنبه، شانزده عقرب، در نشستی اعالم 
کرد که فهرست شرکت کننده گان نشست »بیجینگ« پس 
امیدوار  افغانستان  حکومت  است.  شده  نهایی  رای زنی  از 
است که نشست چین بتواند آغازگر یک گفتمان میان دولت 

افغانستان و گروه  طالبان باشد.
مورد  در  که  می گوید  نیز  اجرایی  ریاست  حال،  همین  در 
تشکیل هیأت اعزامی نشست بین االفغانی چین، با این نهاد 
فهرست  این  تشکیل  روی  است  نیاز  و  است  مشورت شده 
نشست  این  به  همه شمول  هیأت  یک  و  رای زنی  بیش تر 
اعزام شود. نهادهای جامعه مدنی اما از نهایی شدن فهرست 
و  می کنند  بی خبری  اظهار  نشست،  این  شرکت کننده گان 
مشورت  بدون  چین  نشست  اعزامی  هیأت  که  می گویند 
جامعه مدنی تشکیل شده و فراگیر نیست. هم چنان برخی 
احزاب سیاسی مدعی اند که از نهایی شدن فهرست هیأت 

اعزامی افغانستان به نشست چین، اطالعی ندارند.
ریاست  ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  دیگر،  جانب  از 
فهرست  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  جمهوری، 

شده  نهایی  و  تهیه  حکومت  سوی  از  اشتراک کننده گان 
به  دانست.  همه شمول  و  جامع  را  فهرست  این  او  است. 
گفته او، در این فهرست نماینده گان تمامی اقشار جامعه 
از صنف های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، رسانه ای، 

جامعه مدنی و حکومتی شامل اند.
با این حال آقای صدیقی در مورد فهرست هیأت اعزامی 
افغانستان به نشست چین جزئیات بیش تر نداد که به چه 
تعداد و از نماینده گان کدام روند ها در این فهرست برگزیده 
شد،  مشخص  نشست  زمان  که  »وقتی  گفت:  او  شده اند. 

نام های اشتراک کننده گان همه گانی خواهد شد.«
حکومت  در  منابع  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  از  پیش 
گزارش کرده بودند که هیأت اعزامی افغانستان به نشست 
ریاست  سخنگوی  دارد.  عضو   ۲۷ چین  بین االفغانی 
جمهوری صحت این گزارش ها را تأیید و یا رد نمی  کرد. 
هم چنان گروه طالبان اعالم کرده بود که یک هیأت دوازده 

نفری را برای شرکت در نشست چین اعزام می کند.
ریاست  سخنگوی  معاون  میثم،  امید  حال  همین  در 
اجرایی، در صحبت با روزنامه ۸صبح در مورد شمار اعضای 

نداد،  معلومات  به چین  افغانستان  اعزامی  هیأت  فهرست 
اشتراک کننده  هیأت  روی  است  نیاز  که  کرد  تصریح  اما 
آقای  باور  به  شود.  رای زنی  بیش تر  بیجینگ،  نشست  در 
میثم، اشخاصی در این ترکیب شامل شوند که بتوانند از 
کلیت مردم افغانستان نماینده گی کنند. به گفته او در این 
نشست باید حکومت، جامعه مدنی، زنان، اقشار سیاسی و 
تمام جریان های تأثیر گذار حضور داشته باشند و خودشان 
هیأت  این  تا  کنند  حس  مذاکره کننده  هیأت  این  در  را 

صالحیت و مهابت بیش تری در گفت وگو داشته باشد.
اسالمی  وحدت  حزب  سرپرست  ناطقی،  محمد  هم چنان 
هیأت  تشکیل  جریان  در  که  می گوید  افغانستان  مردم 
در  که  افرادی  و  اشخاص  از  اما  دارد،  قرار  مذاکره کننده 
حال  این  با  ندارد.  آگاهی  می کنند،  شرکت  نشست  این 
آقای ناطقی تصریح کرد که نشست چین، یک گفت وگوی 
بین االفغانی است و قرار است در این نشست، چهار جهت 
از جمله احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، حکومت و گروه 
طالبان دور یک میز بنشینند و دیدگاه ها و نظریات شان در 

مورد صلح افغانستان را مطرح کنند.

در عین حال آقای ناطقی نیز تأیید کرد که احتمال دارد 
این نشست در ۲۲ و ۲۴ نوامبر برگزار شود. او اما گفت 

که این میعاد نهایی نیست و ممکن است تغییر کند.
فضل غنی حقمل، سخنگوی »حزب اسالمی افغانستان« 
به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که از تهیه فهرست 
اشتراک کننده گان در نشست بین االفغانی در کشور چین 
از  پیش  که  می کند  تصریح  حقمل  آقای  است.  بی خبر 
چین  جانب  از  حکومت،  سوی  از  نهایی  فهرست  اعالم 
اکنون که حکومت  اما  بود،  این نشست دعوت شده  در 
را  بجینگ  نشست  اشتراک کننده گان  از  جدید  فهرست 
تهیه کرده است، چیزی نمی داند و هم چنان حکومت در 

تهیه این لیست با حزب اسالمی مشورت نکرده است.
در کنار این، مجتمع نهادهای جامعه مدنی نیز از نهایی 
ابراز  شدن فهرست اشتراک کننده گان در نشست چین، 
بی خبری کرد. عزیز رفیعی، رییس نهادهای جامعه مدنی، 
به روزنامه ۸صبح گفت که تا کنون از نهایی شدن این 
فهرست اطالع نهایی به این نهاد داده نشده و هم چنان 
حکومت در تهیه فهرست اشتراک کننده گان این نشست، 
با این نهاد مشورت نکرده است. او با حیاتی خواندن این 
گفت وگوها گفت، جامعه مدنی از هر گامی که به منظور 
پایان دادن به خشونت ها برداشته شود، استقبال می کند؛ 
اما او خاطر نشان ساخت که فهرست تهیه شده از سوی 
حکومت ناقص است و باید بیش تر رویش بحث شود تا 
جامع و فراگیر شود. آقای رفیعی گفت: »این لیست به 
به  وسیع،  طیف های  تمام  و  نیست  فراگیر  کافی  اندازه 
احزاب  و  نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی  خصوص 

سیاسی را ندارد.«
مورد  در  بین االفغانی  نشست  سه  گذشته  سال  یک  در 
صلح برگزار شده است. این نشست ها در کشورهای قطر 
و روسیه برگزار شده  است. نخستین نشست بین االفغانی 
که در آن نماینده گان گروه طالبان، احزاب و چهره های 
سیاسی حضور داشتند، در ماه دلو سال گذشته )۱۳۹۷( 
در مسکو، پایتخت روسیه، برگزار شد. پس از  آن دومین 
نشست بین االفغانی در ماه جوزای امسال نیز به میزبانی 
روسیه در مسکو برگزار شد. در این دو نشست اما هیچ 
نماینده ای از حکومت افغانستان حضور نداشت. سومین 
از  متفاوت تر  اما  صلح  مورد  در  بین االفغانی  نشست 
نشست های قبلی، با حضور برخی از چهره های سیاسی 
و نماینده گان حکومت افغانستان در قطر برگزار شد. این 
میزبانی  به  سرطان  ماه  هفدهم  و  شانزدهم  در  نشست 
مشترک بنیاد برگ آف آلمانی و حکومت قطر در دوحه، 
پایتخت قطر، برگزار شد. در این نشست، هفده نماینده 
به  کشور  مختلف  اقشار  از  نماینده   ۵۳ و  طالبان  گروه 
شمول نماینده گان شورای عالی صلح و مقام های پیشین 
تلفات  میزان  افغانستان، روی کاهش  برحال حکومت  و 

غیرنظامیان گفت وگو کردند.

نشست بین  االفغانی چین چه وقت برگزار می شود؟

معتقد  انتخابات  روند  ناظر  نهادهای 
مستقل  کمیسیون  تصمیم  که  اند 
دو  بازشماری  بر  مبنی  انتخابات 
معلومات  که  محلی   ۴۳۲ و  هزار 
قانون  خالف  ندارد،  بایومتریکی 
انتخابات است و این روند را سیاسی 
می سازد. کمیسیون مستقل انتخابات با 
امضای پنج کمیشنرش تصمیم گرفته 
است که آرای شماری از محل هایی که دستگاه بایومتریک و 
کارت حافظه این دستگاه ها مفقود شده را بازشماری و تفتیش 
روز  جمهوری  ریاست  انتخابات  آرای  بازشماری  روند  کند. 
انتخاباتی  دسته  تنها  نامزد،   ۱۸ میان  از  و  شد  آغاز  گذشته 
»دولت ساز« از این روند نظارت کرد. سایر دسته های انتخاباتی، 
از جمله »ثبات و هم گرایی« به ریاست عبداهلل عبداهلل، »صلح 
و  »امنیت  و  حکمتیار  گلبدین  ریاست  به  اسالمی«  عدالت  و 
عدالت« به ریاست رحمت اهلل نبیل اعالم کرده اند که در روند 
ماده  در  که  است  حالی  در  این  نمی کنند.  شرکت  بازشماری 
نوزدهم قانون انتخابات بر مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات 

افغانستان »فیفا« روز شنبه، ۱۸ عقرب در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح گفت که فیصله کمیسیون مستقل 
بدون  بارکددار  آرای  اعتباردهی  بر  مبنی   انتخابات 
ماده  از  »بی خبری«  نمایانگر  حافظه،  کارت  داشتن 
وی  است.   قانون  این  تعدیل  و  انتخابات  قانون   ۱۹
قانون تعدیل  نوزدهم  بر اساس ماده  تصریح کرد که 
بایومتریک  مجرای  از  که  آرایی  تنها  انتخابات،  شده 
»در  افزود:  اصغری  آقای  دارد.  اعتبار  باشد،  گذشته 
معتبر  انتخابات  در  رأیی  شده  روشن  و  واضح  آن جا 
یعنی  باشد.  گذشته  بایومتریک  مجرای  از  که  است 
باید  می ریزد،  صندوق  به  را  خود  رای  که  فردی  هر 
اگر  باشد.  داشته  وجود  بایومتریکی اش  معلومات 
رای  همان  نباشد،  موجود  بایومتریک اش  معلومات 

مطابق به ماده نزده قانون انتخابات باطل است.«
وی هم چنان تصریح کرد که امضای کمیشنران باالتر 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  و  نیست  قوانین  از 
را  انتخابات  روند  کردن،  نظر  تجدید  با  که  خواست 
عملیاتی  معاون  نسازد.  مواجه  بحران«  و  »چالش  با 
فیفا در ادامه به بحران رفتن انتخابات ناشی از تقنین 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  آن  تطبیق  و 
مردم  برابر  در  کمیسیون  این  که  افزود  و  دانست 
را  قانون  به  تمکین  اصغری  آقای  است.  »پاسخ گو«  
نیاز  که  افزود  و  دانست  جاری  بحران  حل  راه  تنها 
است کمیسیون مستقل انتخابات بررسی هایش را در 
پرتو قوانین، طرزالعمل ها و معیارهای بین المللی انجام 
کمیسیون  اگر  کرد،  تصریح  فیفا  مسوول  این  دهد. 
به  و  قوانین  برخالف  را  تصامیم  انتخابات  مستقل 
را  جایگاهش  کمیسیون  این  بگیرد،  سیاسی  صورت 

نظر به ماده ۱۵۶ قانون اساسی از دست می دهد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  افزود  اصغری  نعیم 
مکلّف  است تا مشکالت این روند را در روشنی قوانین، 
با دسته های انتخاباتی ای که خواهان وضاحت اند، در 
میان بگذارد. او هم چنان تصریح کرد که حضور تنها 
تفتیش[  و  بازشماری  روند  ]در  انتخاباتی  یک دسته 
و  است  روند  این  در  قانونی«  »مشکالت  نمایان گر 
دسته های  خواسته های  که  خواست  کمیسیون  از 
انتخاباتی را در حضور نهادهای ناظر و رسانه ها پاسخ 
دهد، نگرانی ها را رفع کند و سپس روند را به پیش 
ببرد. هم زمان با این، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
»تیفا« نیز بر وضاحت در روند انتخابات تاکید می کند.  
احمدزبیر حبیب زاده، سخنگوی این نهاد می گوید که 
جریان  در  را  الزم  وضاحت  باید  انتخابات  کمیسیون 
وی  بگذارد.  میان  در  مردم  با  انتخاباتی  جنجال های 
افزود که وضعیت کنونی می تواند »بحران بیافریند«  و 

»سناریویی ۲۰۱۴« را تکرار خواهد کرد. 
آرا،  ابطال  و  بازشماری  تفتیش،  اساس طرزالعمل  بر 
فورم های نتایج انتخابات توسط بخش NTC تفتیش 
به تصمیم گیری،  نیاز  بازشماری شده و در صورت  و 

در گرفتن تدابیر برای تامین شفافیت تاکید شده و تصریح 
شده است که همه مراحل روند انتخابات مطابق طرزالعمل 
و با استفاده از سیستم الکترونیک و دستگاه بایومتریک به 

شکل مصون صورت گیرد.
بازشماری  روند  روز گذشته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
و تفتیش آرای محل های مشکوک را آغاز کرد. قرار است 
رای دهی  محل   ۲۵۵ و  هزار  هشت  آرای  روند،  این  در 
محل ها،  این  مجموع  میان  از  تفتیش شود.  و  بازشماری 
آرای دو هزار و ۱۱۸ محل به دستور کمیسیون مستقل 
این  شد.  خواهد  تفتیش  و  بازشماری  انتخاباتی  شکایات 
با  دیگر  محل   ۴۳۲ و  هزار  دو  آرای  که  است  حالی  در 
وجود نداشتن معلومات بایومتریکی، بازشماری و تفتیش 
کمیسیون  فیصله  از  انتقاد  با  اما  ناظر  نهادهای  می شود. 
آرای  تفتیش  و  بازشماری  بر  مبنی   انتخابات  مستقل 
این  که  می گویند  بایومتریکی،  معلومات  فاقد  محل های 
شده  تعدیل  قانون  نوزدهم  ماده  با  مخالفت  در  فیصله 

انتخابات صورت گرفته است.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  مسووالن  از  اصغری،  نعیم 

واگذار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  کمیشنران  به 
می شود. با این حال اما در ادامه این طرزالعمل آمده 
و  الیحه  قانون،  در  موضوع  که  صورتی  »در  است: 
مصوبات  سایر  و  طرزالعمل ها  جمع بندی،  طرزالعمل 
جهت  موضوع  باشد،  نشده  پیش بینی  کمیسیون 
تصمیم گیری به نشست کمیسیون پیشکش می شود.« 
کمیسیون  کمیشنر  هفت  مجموع  از  کمیشنر  پنج 
مستقل انتخابات در حالی تصمیم به بازشماری آرای 
محل    ۴۳۲ و  هزار  دو  بایومتریکی  معلومات  بدون 
انتخابات  قانون  نوزدهم  ماده  اند  که  گرفته  رای دهی 
به استفاده از سیستم الکترونیک و دستگاه بایومتریک 

تاکید کرده است.
بروز چالش ها حقوقی در تصامیم مستقل  با  هم زمان 
روند  که  می گویند  حقوقی  کارشناسان  انتخابات، 
»سیاسی  حقوقی،  جنبه  داشتن  از  بیش تر  انتخابات 
است.  گرفته  قرار  شده«  انجام  »عمل  در  و  شده« 
شنبه،  روز  حقوقی  مسایل  کارشناس  فرزه ای،  وحید 
۱۸ عقرب در گفت وگو با ۸صبح گفت که مصوبه جنبه 
تقنینی نه، بل که جنبه اجرایی دارد و قانون را وضاحت 
و  لوایح  طرزالعمل ها،  که  کرد  تصریح  وی  می دهد. 
اوقات  تقسیم  و  اجراات  و  می بود  آماده  باید  مقرره ها 
انتخاباتی بر اساس آن تنظیم می شد. او هم چنان ابهام 
در قوانین را چالش جدی  حقوقی در کشور خواند و آن 
را راه کاری برای اعمال »تصامیم قانونی و غیرقانونی« 

دانست.
والیت   ۳۴ در  تفتیش  و  بازشماری  روند  است  قرار 
کمیسیون  که  است  حالی  در  این  شود.  پی گیری 
نتیجه  تا  دارد  زمان  روز  چهار  تنها  انتخابات  مستقل 
تقویم  اساس  بر  کند.  اعالم  را  انتخابات  ابتدایی 
انتخاباتی، نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 
۲۷ میزان و نتیجه نهایی نیز در شانوزدهم عقرب اعالم 
می شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات به دالیل فنی 
نتیجه  نشد.  آن  معین  زمان  در  نتایج  اعالم  به  موفق 
نامزد   ۱۳ حضور  با  که  میزان  ششم  انتخابات  نهایی 
همه گانی  قوس  پانوزدهم  در  است  قرار  شد،  برگزار 
انگشت نگاری  دستگاه های  از  انتخابات  این  در  شود. 
تاکید  بین المللی  نهادهای  و  نامزدان  و  شده  استفاده 
مشروعیت  شده  بایومتریک  رای  تنها  که  کرده اند 
می یابد. کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته وعده 
کرده بود که آرای بایومتریک نشده را اعتبار نخواهد 

بخشید.
فیصله  اساس  بر  رأی دهی  محل   ۱۱۸ و  هزار  دو 
تفتیش  و  بازشماری  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
می شود. کار تفتیش و بازشماری آرا در سایر محالت 
بر اساس فیصله خود کمیسیون مستقل انتخابات انجام 
خواهد شد. به گفته سادات، آرای دو هزار و ۴۳۲ محل 
نیز  است،  بایومتریکی  معلومات  فاقد  که  رأی دهی 

شامل روند بازشماری و تفتیش است.

نهادهای ناظر:
بازشماری آرای حدود دو هزار 

محل خالف قانون است

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی



از  یکی  عنوان  به  قدیم  سالیان  از  افغانستان 
و  بوده  و سنتی  اسالمی  به شدت   کشور های 
خیلی از مسایل به شکل تابو درآمده است. یکی 
از این  قضایای به شدت حساس و مهم، همانا 
متأسفانه شکل  افغانستان  در  که  است  ازدواج 
حیثیتی به خود گرفته و خبری از قرار داد بین 
بر چه  ازدواج  این  این که  اما  نیست.  دو طرف 
به  بسته گی  تهدابی صورت می گیرد،  و  اساس 
اقتصادی- ساختار های  و  رسوم  سلسله  یک 

انواع ازدواج  اجتماعی دارد که یکی از راه ها و 
تعیین  پیش  از  ازدواج های  همانا  فرد  دو  بین 

شده است.
فرایند این نوع ازدواج این گونه است که بزرگان 
دو خانواده، دختر و پسر کودک را از روز تولد 
گرفته تا سن های 12 ساله گی یا حتا باالتر به 
قصد ازدواج به نام هم می کنند تا وقتی بزرگ 
شدند، باید با هم ازدواج کنند. اما این که این نوع 
ازدواج از کجا منشأ گرفته، مشخص نیست. از 
دالیل انجام این نوع ازدواج، می توان از بیش تر 
بین  محکم تر  پیوندهای  ایجاد  و  قرابت  شدن 
خانواده ها،  دوستی های  و  رفاقت  خانواده ها، 
فرهنگ ها، ساختارهای اجتماعی، سنتی بودن 
جامعه، ناآگاهی از عواقب و پی آمد های این نوع 
ازدواج  و... نام برد. این نوشته روایتی است از 
سرگذشت زنده گی پر رنج و مشقت پنج ساله ی 
دختری که با تمام قوت و ایمان برای جلوگیری 

از سیاه شدن آینده اش مبارزه کرد.
یکی  در  هرات،  دانشگاه  دانشجوی  کوثر، 
می کرد.  زنده گی  هرات  شهر  ناحیه های  از 
هرات  سنتی  خانواده های  جزء  وی  خانواده ی 
بود. این خانواده، دختر 11 ساله ی خودشان را 
به نام پسری می کنند که بنا بر گفته ی کوثر از 
اقوام نزدیک شان بود؛ البته بدون مطلع ساختن 
بیان می دارد: »روز محفل  کوثر کوچک. کوثر 
نام گوایی متوجه رفتن وآمدن ها بودم، ولی حس 
نمی کردم که مرا نامگوای فردی با تفاوت سنی 

چهار سال کنند.«
غافل  بود،  کودکانه اش  بازی های  سرگرم  کوثر 
مردی  با  او  گذاشته اند  قرار  دیگران  این که  از 
ناپسند  مسایل  از  خیلی  درگیر  و  غیر عادی 

اجتماعی باید زنده گی کند.
که  روز  هر  و  می شود  بزرگ تر  روزبه روز  کوثر 
این  قبال  در  را  مخالفتش  می شود،  هوشیارتر 
اما  می دارد،  بیان  خانواده اش  عجوالنه  تصمیم 
انگار همه فهمیده و دانا شده اند و کوثر معصوم 
به  چرا  این که  درباره  کوثر  است.  جمع  نا فهم 

باره صحبت کند. این بار کوثر 11 ساله نبود؛ 
مقابل  در  که  سرسخت  و  قوی  بود  دختری 
مشکالت و چالش ها مقاومت کرد، ولی تسلیم 
نشد. نا گفته نماند که هر بار وی سخن از فسخ 
از  انبوهی  می زد،  بی بنیاد  پیوند  این  ختم  و 
سرزنش و نکوهش نثارش می شد. این بار او با 
لحن جدی تر و مصمم تر سر صحبت را باز کرد، 
ولی باز هم طبق معمول با حرف های تکراری 
کهنه فکری،  بوی  که  حرف هایی  شد؛  مواجه 
نسبت  معصوم  کوثر  بی ارزشی  و  پدرساالری 
این  فسخ  درباره  مردم  و حدیث های  به حرف 
موضوع می دهد. هر بار که وی می خواست در 
این باره با خانواده و به خصوص پدرش حرف 
فرود آوردن  و  به شکیبایی  را  بزند، پدرش وی 
می کرد،  دعوت  بزرگان  حرف  به  تعظیم  سر 
اما این حرف ها برای کوثر بی معنا و پوچ بود، 
چرا که برای رسیدن به هدفش از هیچ چیزی 
ترس نداشت. هرچند چندین بار وی را به مرگ 
تهدید کردند، اما دست از مقاومت بر نداشت و 
برای رسیدن به هدفش تمام سختی را به دوش 

کشید و تحمل کرد.
که  طوری  آن  افغانستان،  در  ازدواج  متأسفانه 
و  علمی  بعد  از  ازدواج  به  و  نیست  باشد،  باید 
حتا اجتماعی نگاه نمی شود، بلکه فقط به آن 
عرفی می بینند و هر زمانی که حرف از فسخ این 
پیوند زده می شود، اولین موردی که افراد بدان 

توجه می کنند این است که مردم درباره فسخ 
این پیوند چی فکر می کنند. متأسفانه بسیاری 
حرف های  خاطر  به  را  زنده گی شان  افراد  از 
بی اهمیت مردم سیاه کرده و فقط زنده اند، ولی 

از زنده گی شان خبری نیست.
باالخره پنج سال از این مسأله گذشت و حاال 
کوثر بدل شده به یک دختر دانشجو؛ دختری 
کرده  نگاه  قضایا  به  خاص  بینش  یک  با  که 
گرفت  تصمیم  بار  این  او  می کند.  تحلیل  و 
هدف مندانه تر به منظور کسب  نتیجه ی بهتر 
برای پایان به این غم بزرگ و حیاتی گام بردارد 
و این کار را کرد. بعد از آن که تصمیم گرفت به 
خانواده اش  با  برای صحبت  افراد  بسیج  دنبال 
شود، متوجه شد که اوضاع تغییر کرده و همه 
ساکت شده اند و خبری از پا فشاری های خانواده 
به خصوص پدر نیست. کوثر درباره دلیل آرام 
شدن های این وضعیت گفت: »بعد از پا درمیانی 
مادر کالنم، اوضاع کمی تغییر کرد و این که چرا 
یک  دفعه این وضعیت عادی شده، پیش خودم 

نیز سوال است.«
الگوی  به  بدل  کوثر  فراوان،  تالش های  از  بعد 
و  هم نسالن  برای  ایستاده گی  و  شهامت 
خانواده  مدتی  از  بعد  بلی،  شد.  هم جنسانش 
کوثر 19 ساله به این درک رسیدند که تصمیم 
آن ها عجوالنه بوده و نباید این پیوند بی بنیاد را 
برقرار می کردند. فهمیدند که این کار شان باعث 
انزوای دخترشان  و  ناراحتی  عذاب،  درد،  رنج، 
و شب های  »روزها  می گوید:   کوثر  است.  شده 
و  ریختم  اشک  اتاقم  در  تنها  و  تک  را  زیادی 
می نمودم، چون جز  نزد خدا  فقط  را  شکایتم 
اما  نبود؛  آگاه  از درد دل من  خدا هیچ کسی 
نا امید نشده باآلخره موفق شدم.« کم کم رابطه 
به  است،  شده  خوب  قهرمان  کوثر  با  خانواده 

خصوص رابطه پدرش.
در این پنج سال کوثر به اندازه 19 سال سن 
و  کرده  را کسب  شیرینی  و  تلخ  تجارب  خود 
نمی خواهند  که  دخترانی  و  خانواده ها  برای 
قربانی تصمیمات دیگران شوند، پیشنهادهایی 
این  خانواده ها  برای  وی  مهم  سفارش  دارد. 
خاطر  به  فرزند ان تان  آینده  نگذارند  که  است 
خوش نگه داشتن دیگران خراب شود و آن وقت 
تا زمانی که زنده هستند به پای شان بسوزند. 
برای دختران و پسرانی که به این مشکل گرفتار 
اند، نیز توصیه می کند که نباید امیدشان را از 
دست بدهند، باید برای هر آن چه از ته دل شان 

می خواهند، تالش کنند.

هنوز  »من  می گوید:  نبود،  راضی  پیوند  این 
آماده ی قبولی این پیوند نبودم، از طرفی پسر را 
نمی شناختم و از جانب دیگر اولویت های دیگری 
داشتم برای آینده ی خود، مثاًل ادامه تحصیل و 
کسب مهارت های زنده گی و هم چنان از ازدواج 
و تشکیل خانواده سر درنمی آوردم.« هر  چند 
پیوند  این  موافق  کوثر  خانواده  اعضای  تمام 
بی بنیاد بودند، اما او به تنهایی این راه دشوار پر 
 فرازونشیب را بدون حمایت خانواده آغاز کرد. 
ضرب وشتم  مورد  معصوم  کوثر  بارها  ابتدا  در 
اطرافیان به خصوص پدرش قرار می گرفت، ولی 
باز هم امیدش را از دست نداد و به راهش که 
بار ها  داد.  ادامه  بود،  برای حقش  مبارزه  همانا 
دچار مرض های روحی- روانی و جسمی بر اثر 
شد،  پیوند  این  قبولی  برای  خانواده  فشار های 
ولی این مشکالت و معضالت نتوانست وی را 
توقف دهد. هر چند در بعضی مواقع به خاطر 
و  مادرش  و  پدر  خصوص  به  خانواده،  خوشی 
هم چنان کاهش فشار ها، تن به قبولی این پیوند 
می داد، ولی این تصمیم کوتاه مدت بود و بعد از 
چند روز دوباره شروع به مبارزه می کرد. از طرف 
دیگر روابط کوثر کوچک با خانواده اش خراب تر 
شده می رفت. در این مدت، وی بارها کوشش 
والدینش صحبت  با  راه های مختلف  از  تا  کرد 

کند، اما گوش شنوایی نیافت. 
این  در  مادرش  و  پدر  با  شد  موفق  باالخره 
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دختری از جنس استقامت و شجاعت
کوثر؛

کوثر،دانشجویدانشگاههرات،دریکی
ازناحیههایشهرهراتزندهگیمیکرد.

خانوادهیویجزءخانوادههایسنتی
هراتبود.اینخانواده،دختر11سالهی
خودشانرابهنامپسریمیکنندکهبنا
برگفتهیکوثرازاقوامنزدیکشانبود؛
البتهبدونمطلعساختنکوثرکوچک.

کوثربیانمیدارد:»روزمحفلنامگوایی
متوجهرفتنوآمدنهابودم،ولیحس

نمیکردمکهمرانامگوایفردیباتفاوت
سنیچهارسالکنند.«

)روایتمبارزهدختریکهنگذاشتقربانیتصامیمدیگرانشود(

مدینهاسماعیلیوعبدالوحیدگلرانی
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» دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی«

شماره دعوت به داوطلبی: 
برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم )CLAP( وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تخم های بذری و کود کیمیاوی برای والیات )کابل، پروان، لوگر، بغالن، هرات، 

ننگرهار و بلخ( مطابق شرایط ارایه شده در شرطنامه اشتراک نمایند.
شرکت ها می توانند شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را 
می توانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.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 الی 09/1398 /06 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر  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.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )47,000,00( چهل وهفت هزار افغانی می باشد.

 MAIL/IFAD/CLAP/11112019/NCB

حرفه های  از  »شعربافی« 
که  است  هرات  در  قدیمی 
پیش  سال  چند  همین  تا 
رونق زیادی داشت. »َشعر« 
معنای  و  است  عربی  واژه ای 

موی است.
رشته های  شعرباف  هنرمندان 
با  و  بافته  و دقت خاصی  با ظرافت  را  ابریشم  باریک 
آن »لنگی«، دستمال، پتو و انواع گوناگون پارچه ها را 

تولید می کنند. 
قدیم  پس کوچه های شهر  کوچه  در  پیش  سال  چند 
هرات بیش از 800 دستگاه بافنده گی فعال بود، اما حاال 

شمار آن ها کم تر از انگشتان دست است. 
نبود بازار فروش برای محصوالت دست باف ابریشمی، 
پود  و  تار  در  که  حرفه ای  کرده  مجبور  را  هنرمندان 
وجودشان جای گرفته را کنار بگذارند و دنبال لقمه ای 

نان بروند. 
هنرمندان شعرباف دل  پر دردی از بی پروایی حکومت 
دارند و تعریف شان از وضعیت این حرفه  چنین است: 
بی جانش  بدن  بر  که  است  مرده ای  مانند  »َشعر بافی 

سیرم وصل کرده باشند.«
اندک به کشورهای همسایه  با بهای  ابریشم  صادرات 
و ورود محصوالت نخی بی کیفیت از پاکستان، دالیل 

نابودی هنر شعربافی در هرات دانسته می شود. 
قیمت کم محصوالت پاکستانی مردم را به سمت خود 
کشانده است، به  گونه ی مثال هر »لنگی« دست باف 
ابریشمی سه هزار افغانی فروخته می شود، اما قیمت 

محصول پاکستانی 500 افغانی است.

آخرین بازمانده ها 
تاریخی  )ارگ  اختیارالدین  قلعه ی  مقابل ضلع شرقی 
مردی  قدیم  روزگار  بوی  رنگ  و  با  دکانی  در  هرات( 
کهن سال روی قالین چه ای دست باف نشسته بود و برای 
در امان ماندن از نسیم سوزناک خزانی، پتوی وطنی را 
دور خود پیچانده بود. سقف دکان را تارهای عنکبوت 
پوشانده و روی الماری چوبی کوچک »تیپ« قدیمی 
گذاشته بود که از گرد و خاک رویش معلوم بود مدت ها 
دماغ  و  دل  دیگر  پیرمرد  است.  نشده  استفاده  آن  از 

گوش دادن به موسیقی را هم ندارد. 
از قدیمی های شعربافی است که  حاجی محمداصغر، 
این شغل شد و 70 سال سابقه   از 10 ساله گی وارد 
دارد. لنگی های ابریشمی حاجی اصغر، به نقاط مختلف 
افغانستان فرستاده می شود. برخی مشتریان هم در سفر 
به هرات، مستقیم به دکانش می آیند و لنگی می خرند.

مالک کارگاه به دلیل کهولت سن نمی تواند با دستگاه 
بافنده گی کار کند و دستان کم توانش یاری نمی دهد 

تارهای ابریشم را به هم پیوند دهد.
به  و  گرفته شده  عربی  زبان  از  نام حرفه ی شعربافی 
معنای باریک بافی، نخ باریک، تار ابریشم و موی انسان 
است. خاست گاه شعربافی انگلستان است و دستگاه های 
چوبی بافنده گی از چین به بخارا و از آن جا 800 سال 

پیش به مشهد و هرات آورده شده است.

شعربافی در حال جان دادن
در  قدیمی  مارکیتی  به  محمداصغر  حاجی  دکان  از 
جاده ی شمالی مسجد جامع هرات رفتم تا از کارگاهی 
دیگر دیدن کنم. دروازه ی آن بسته بود و همسایه  اش 

محمدحسیننیکخواه

گفت مالک کارگاه دید چشم هایش کم شده و چند ماه 
است به  جای بافنده گی، با ریکشا کار می کند. 

با کمی پرس وجو دکان خلیفه احمد را  نزدیک مسجد 
جامع هرات پیدا کردم. او هم از قدیمی های شعربافی 
تولید  را  ابریشمی  و در کارگاهش دستمال های  است 

می کند. 
خلیفه احمد، روزگاری را به یاد دارد که در هرات بیش 
از 800 دستگاه بافنده گی بود، ولی حاال تنها 5 دستگاه 
مرگ  دچار  شعربافی  حرفه ی  او  باور  به  است.  فعال 
مغزی شده و به حالت مرده ای شباهت دارد که بر بدن 

بی جانش سیرم وصل کرده باشند. 
و  داشت  خوبی  رونق  شعربافی  حرفه ی  قدیم ها 
را  دخترت  پای  و  »دست  که  بود  مشهور  ضرب المثلی 
بسته کن و بنداز پشت بام خانه ی شعرباف« یعنی اگر 
می خواهی دخترت خوش بخت شود، او  را به شعرباف بده، 

ولی حاال این حرفه ی قدیمی حال و روز خوشی ندارد.
چند سال پیش کارگاه های بافنده گی از نقاط مختلف 
منتقل  هرات  جامع  مسجد  جنوبی  جاده ی  به  شهر 
شد. این جاده تا هنوز به نام جاده ی »شعرباف ها« یاد 
می شود، اما بیش تر کارگاه های بافنده گی در خانه ها بود 

و یکی از محله های هرات هم به همین نام است. 
او  با  علی رضا و محمدرضا پسران جوان خلیفه احمد 
را  بافنده گی  فن  و  فوت  اما  می کنند،  کار  دکانش  در 
نمی دانند. محمدرضا هرچند از وضعیت این حرفه راضی 
نیست، اما باور دارد برای زنده نگهداشتن شعربافی هنوز 

هم دیر نشده و می شود آن  را از مرگ نجات داد.

دل پردرد هنرمندان از حکومت 
غالم حضرت، مردی میان سال پشت دستگاه بافنده گی 
از کودکی  او  بود.  بافت »لنگی« قهوه ای رنگ  در حال 
ایران  در  هم  چندسالی  و  آموخته  را  هنربافنده گی 
مشغول این حرفه بوده است. از سال 1370 خورشیدی 

تا کنون در دکان خلیفه اصغر کار می کند. 
با دلی پر درد به جاکتی که بر تن داشت، اشاره کرد و 
گفت: »این جاکت زنانه است، من از روی مجبوری برای 
گرم شدن جاکت زنانه بر تن کرده ام و پولی برای خرید 

لباس گرم در فصل سرما ندارم.«
این هنرمند که روزگار رونق حرفه اش را به یاد دارد، به 
دلیل درآمد اندک حرفه ی شعربافی به فرزندانش گفته 
است که به جای یادگرفتن هنر بافنده گی، بهتر است 
گدایی کنند، چون درآمد گدایی بیش تر از بافنده گی 

است. 
هنرمندان شعرباف دل پردردی از بی پروایی مسووالن 
نسبت به هنرهای قدیمی دارند و به دلیل وعده های 

سرخرمن از حکومت هیچ خواستی ندارند.
هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم  بار  یک  غالم حضرت، 
شعربافی  هنر  مورد  در  اما  است،  دیده  خیابان  در  را 
آرزو  او  است.  نگفته  چیزی  آن  نا به سامان  وضعیت  و 
دارد روزی والی هرات به دکانش بیاید و اگر برای رفع 
به  نمی تواند، حد اقل  مشکالت هنرمندان کاری کرده 

درد دل های شان گوش دهد.   
حرفه ی شان  هنوز  که  پیش  سال  چند  تا  شعرباف ها 
رونق داشت و مانند امروز زمین گیر نشده بود، چندین 
بار دروازه های حکومت را کوبیدند تا این هنر قدیمی را 
از نابودی نجات دهد، اما حاال امید چندانی برای ادامه ی 
کار شان ندارند و با گذشت هر روز این هنر قدیمی به 

نابودی کامل نزدیک و نزدیک تر می شود.

حرفه ی »َشعربافی« در حال 
نابودی است



دیوان عالی هند: 
هندوها می توانند روی 
ویرانه های مسجد بابری 

معبد بسازند 

دادگاهی در امریکا خانواده ترمپ را دو میلیون دالر جریمه کرد

شماری از نیروهای پولیس بولیویا به مخالفان دولت پیوستند

از  یکی  در  رای  با صدور  شنبه  روز  هند  عالی  دیوان 
جنجالی ترین پرونده های این کشور، به هندوها اجازه 
معبد  یک  بابری،  شده  تخریب  مسجد  جای  تا  داد 

بسازند.
به گزارش یورونیوز، این رای یک پیروزی بزرگ برای 
دولت ملی گرای نارندرا مودی، نخست وزیر هند از حزب 
دست راستی بهاراتیا جاناتا به شمار می رود. آقای مودی 
در زمان کارزارهای انتخابات پارلمانی اخیر بر ساخت 
دوباره معبد بر ویرانه های مسجد بابری تاکید کرده بود.

فیض  آباد  بخش  در  هندوها  و  مسلمانان  میان  دعوای 
ایالت اوتار پرادش به سال 1992 باز می گردد؛ زمانی 
به قرن  بابری )متعلق  به مسجد  با حمله  که هندوها 
جریان  در  کردند.  تخریب  را  آن  میالدی(  شانزدهم 
مذهبی  قومی-  اختالف  این  از  ناشی  ناآرمی های 
دست کم دو هزار نفر جان های شان را از دست دادند. 
هند،  تاریخ  در  کم سابقه  بحران  این  قربانیان  عمده 

مسلمان بودند.
در رای روز شنبه 11 نوامبر )18 عقرب( دیوان عالی 
به  دیگر  زمین  یک  باید  که  است  شده  اعالم  هند 

مسلمانان برای ساخت مسجد داده شود.
شخصیت های  از  یکی  راما،  که  می گویند  هندوها 
بابری  مسجد  بعداً  آیین هندو در مکانی که  برجسته 
بر آن ساخته شد، به دنیا آمده است. به اعتقاد هندو ها 
مسلمانان معبد تاریخی این مکان را تخریب کرده و بر 
ویرانه های آن، مسجد بنا کرده اند. آن ها خواستار برپایی 
این  هستند.  بابری  مسجد  ویرانه های  بر  معبد  مجدد 
مطالبه قومی در زمان حاکمیت دولت ناسیونالیست-

هندوی نارندرا مودی امکان تحقق بیش تری پیدا کرده 
است.

در سال 2010 یک دادگاه، مکان مورد اختالف میان 
مسلمانان و هندوها را متعلق به هر دو گروه دانسته 
این  با  است.  بیش تر  هندوها  سهم  بود  کرده  اعالم  و 
حال هم مسلمانان و هم هندوها از این رای به باالترین 

مرجع قضایی هند شکایت کردند.
قانون  اجرای  با  محلی  دولت  پیش  ماه  یک  از حدود 
وضعیت فوق العاده در شهر ایودیا تجمع بیش از چهار 

نفر را ممنوع اعالم کرده بود.
از زمان به قدرت رسیدن حزب بهاراتیا جاناتا، به نظر 
پدیدار  هند  جامعه  در  اسالم زدایی  از  شکلی  می رسد 
و  شهرها  اسالمی  و  عربی  نام های  تغییر  است؛  شده 
مناطق و بازگشت به نام های هندی پیش از ورود اسالم 
به شبه قاره و مساله لغو اختیارات ویژه حکومت جامو و 

کشمیر مهم ترین نمودهای این روند به شمار می روند.
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انتقاد  ایران  از  امریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک   
کرد که مانع فعالیت بازرس آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای شده و این مأمور را »بازداشت« کرده است.
انرژی  بین المللی  آژانس  مقامات  اظهارات  براساس 
اتمی، مقامات ایرانی به طور موقت مانع خروج یک زن 

عضو هیأت بازرسی آژانس از ایران شده بودند.
به گزارش دویچه وله، کاظم غریب  آبادی، نماینده ایران 
به  واکنش  انرژی هسته ای، در  بین المللی  آژانس  در 
بازداشت  آژانس  »بازرس  که  گفت  پمپئو  اظهارات 
است،  لغو کرده  را  او  اجازه نامه  فقط  ایران  و  نشده« 
وجود  درباره  نطنز  در  امنیتی  که دستگاه های  چون 
داده  هشدار  آژانس  بازرس  همراه  خطرناک«  »مواد 
نایترت«  »منفجره  مواد  از  نشان  آزمایش ها  و  بودند 
داشته است. مقامات ایرانی مانع ورود این بازرس به 

و  بولیویا  پولیس  سربازان  از  گروه  سه  تّمرد  پی  در 
پیوستن آن ها به مخالفان دولت، اوو مورالس، رییس 
جمهور بولیویا نسبت به وقوع یک کودتای در حال 

اجرا در این کشور هشدار داد.
پی  در  و  گذشته  ماه  از  بولیویا  یورونیوز،  گزارش  به 

به  را  ترمپ  دونالد  خانواده  امریکا  در  دادگاهی 
پرداخت دو میلیون دالر جریمه به خاطر استفاده 
غیرقانونی از منابع مالی یک بنگاه خیریه متعلق به 
این خانواده در جریان مبارزه انتخاباتی سال 2016 

محکوم کرد.
به گزارش رادیو فردا، دادستانی نیویورک پارسال 

نیروگاه اتمی ایران شدند.

غریب آبادی هم چنین گفته است که حتا کیف دستی 
این فرد آزمایش شد که آنجا هم هشدار داده شده 
است. نماینده گان آژانس بین المللی هسته ای نیز در 

زمان بازرسی از این بازرس زن حضور داشته اند.
آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاکنون درباره این 

اقدام ایران رسماً موضع گیری نکرده است.
باره  این  در  خود  اظهارنظر  ادامه  در  پومپئو  مایک 
توضیح داد که امریکا از عدم همکاری ایران با آژانس 
بین المللی هسته ای نگران است. واشنگتن از اقدامات 
آژانس حمایت می کند. وزیر خارجه امریکا افزود که 
بازرسان آژانس باید بدون هیچ مزاحمتی بتوانند کار 
خود را دنبال کنند و درباره فعالیت های هسته ای ایران 

اعالم پیروزی مجدد اوو مورالس در انتخابات ریاست 
جمهوری صحنه تظاهرات مخالفان است.

 با وجود درگیری ها میان نیروهای پولیس و مخالفان 
دولت مورالس در 17 روز اخیر، سه گروه از نیروهای 
سوکره  )مرکز(،  کوچامامبا  شهرهای  در  پولیس 
)پایتخت رسمی واقع در جنوب کشور( و سانتا کروز 
)شرق( با اعالم نافرمانی به تظاهرات کننده گان مخالف 

پیوسته اند.
آقای مورالس که از سال 2006 قدرت را در بولیویا 
به  خطاب  توییتری  پیام  یک  در  دارد  دست  در 
برادران! دموکراسی  هموطنانش نوشت: »خواهران و 
ما به دلیل یک کودتای در حال اجرا، در معرض خطر 
قرار دارد. گروه های خشونت گرا به نظام قانون اساسی 
ما حمله کرده اند. ما این هجوم به حاکمیت قانون را 
از  برابر جامعه بین المللی محکوم می کنیم.« وی  در 
قانون  از  با حمایت  تا  این کشور خواست  شهروندان 
اساسی از زنده گی و صلح به عنوان باالترین دارایی های 

عمومی محافظت کنند.

ترمپ«،  »دونالد  خیریه  بنیاد  علیه  پرونده ای 
هم چنین سه فرزند رییس  جمهور امریکا در رابطه 
با سوء استفاده از منابع مالی این بنیاد در مبارزات 

انتخاباتی باز کرده بود.
هم چنین ترمپ متهم است که از منابع بنیاد خیریه 
جمله  از  خود،  تجاری  و  شخصی  مصارف  برای 

شفاف گزارش دهند. او هم چنین از ایران خواست که 
هرچه زودتر مسایل خود را با آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای حل و حق مصونیت الزم بازرسان آژانس را 

رعایت کند.
و چهارمین  برجام خارج می شود  از  تدریج  به  ایران 
گام خود برای کاهش تعهدات برجامی را 15 عقرب 
گازرسانی  فردو  مرکز  سانتریفیوژهای  به  و  برداشت 

کرد.
بریتانیا  و  امریکا  فرانسه،  روسیه،  آلمان،  کشورهای 
نسبت به پیامدهای »مخرب« کاهش تعهدات برجامی 
ایران هشدار داده اند. امریکا از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواسته است تا بر فعالیت های هسته ای ایران 
نظارت دقیق اعمال کرده و همه تحوالت مربوطه را به 

مقامات امریکا گزارش دهد.

این  دفاع  وزیر  و  بولیویا  رییس جمهور  این حال،  با 
برای  ارتش  از  نیرویی  اعالم کرده اند که هیچ  کشور 

سرکوب ماموران نافرمان پولیس اعزام نخواهد شد.
اوو مورالس 60 ساله از سال 2006 به عنوان نخستین 
را  قدرت  جمهوری،  ریاست  مقام  در  چپ گرا  بومی 
انتخابات سال های  بولیویا در دست دارد. وی در  در 
2005، 2009 و 2014 با کسب بیش از 50 درصد 
جمهوری  ریاست  به  نخست  دور  همان  در  و  آرا 
برگزاری  با   2016 سال  در  مورالس  شد.  برگزیده 
یک رفراندوم، خواستار لغو محدودیت زمانی ریاست 
با وجود مخالفت 51 درصد  جمهوری یک فرد شد. 
آقای  پیشنهاد  با  رفراندوم  در  مشارکت کننده گان 
طرح  نفع  به  بولیویا  اساسی  قانون  دادگاه  مورالس، 
رییس جمهور این کشور رای داد تا اوو مورالس بتواند 
برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری 

نامزد شود. 
در صورت پیروزی دوره چهارم ریاست جمهوری او در 

سال 2020 آغاز و تا سال 2025 ادامه خواهد یافت.

هزینه یک نقاشی پرتره خود به ارزش ده هزار دالر، 
استفاده کرده است.

روزنامه گاردین از قول دادستانی نیویورک گزارش 
اتهام  داد که ترمپ به رغم انکارهای اولیه، نهایتاً 
از منابع این بنیاد  استفاده »نادرست و شخصی« 

را پذیرفته است.
کرده اند  توافق  دادستانی  با  پارسال  ترمپ  وکالی 
که با پرداخت جریمه، پرونده موسسه خیریه ترمپ 

بسته شود.
دادستانی نیویورک درخواست جریمه 2.8 میلیون 
پنج شنبه  روز  دادگاه  قاضی  اما  بود،  کرده  دالری 

مبلغ جریمه را به دو میلیون دالر کاهش داد.
دونالد ترمپ پیش از این گفته بود که این پرونده 

ساخته و پرداخته دموکرات های نیویورک است.
نیویورک  ایالتی  اعالم دادگاه  با  پارسال  ماه قوس 
که ترمپ را به سوءاستفاده از بنیاد خیریه خود در 
جریان انتخابات متهم کرده بود، این بنیاد موافقت 

کرد که تحت نظارت دادگاه منحل شود.

پومپئو »ارعاب و بازداشت« 
بازرس هسته ای در ایران را 

محکوم کرد
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ولسوالی  ساکنان  وضعیت 
بادغیس  والیت  در  جوند 
وخیم تر  روز  هر  گذشت  با 
یافته های  آخرین  می شود. 
از  خبر  بادغیس  والیتی  شورای 
جان باختن چند نفر به شمول 
کودکان و افراد مسن به دلیل نبود دارو در بازار مرکز 
این ولسوالی می دهد. طالبان با وضع قوانین سنگین 
و زیر نظر گرفتن مسیرهای منتهی به مرکز ولسوالی 
جوند، مردم را به ستوه آورده و در پی اعمال فشار 
حداکثری بر دولت و ساکنان ولسوالی هستند. با آن که 
مرکز  ساکن  چند  باختن  جان  بادغیس  والی  دفتر 
تأیید نمی کند،  را  نبود دارو  به دلیل  ولسوالی جوند 
اما می گوید که به زودی عملیات گسترده ی هوایی و 
زمینی برای عقب زدن طالبان از این ولسوالی راه اندازی 
و  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده گان  شد.  خواهد 
وعده های  از  خوشی  دل  اما  بادغیس  مدنی  فعاالن 
مقام های دولتی ندارند. ولسوالی جوند والیت بادغیس 
بیش از یک سال است که زیر محاصره ی اقتصادی و 
نظامی طالبان قرار دارد، اما حاال افراد این گروه با فشار 
بیش تر در پی به زانو در آوردن دولت و مردم هستند. 

نگرانی شورای والیتی بادغیس
در  موجود  وضعیت  نگران  بادغیس  والیتی  شورای 
ولسوالی جوند این والیت است. عبداهلل افضلی، معاون 
شورای والیتی بادغیس، به نقل از منابع مردمی در 
ولسوالی جوند می گوید که در هفته ی گذشته چند 
این  در  دارو  نبود  دلیل  به  مسن  فرد  یک  و  کودک 

ولسوالی جان باخته اند.
و  اقتصادی  محاصره ی  که  می افزاید  افضلی  آقای 
هم چنان  بادغیس  والیت  جوند  ولسوالی  در  نظامی 
مسیرهای  طالبان  گذشته،  به  نسبت  و  است  پا بر جا 

منتهی به این ولسوالی را به شدت زیر نظر گرفته اند.
به گفته ی آقای افضلی ده ها مرتبه در شورای نظامی 
اما  شده ،  مطرح  جوند  اقتصادی  محاصره ی  موضوع 
هنوز اقدام قابل توجهی نشده است. او تصریح می کند 
ساکنان  یابد،  جریان  منوال  همین  به  وضع  اگر  که 
مرکز ولسوالی جوند در پی بیماری های مختلف جان 

خواهند داد.

راه اندازی عملیات 
دفتر والی بادغیس ادعای جان باختن افراد در ولسوالی 
جوند را رد می کند، اما از آغاز عملیات وسیع هوایی 
و زمینی برای پس زدن طالبان از مواضع شان در این 

ولسوالی، خبر می دهد. 
به  بادغیس،  والی  معاون  میرزا زاده،  فیض محمد 
جان  از  خبری  هنوز  که  می گوید  8صبح  روزنامه ی 
به دلیل  افراد در مرکز ولسوالی جوند  باختن برخی 
نبود دارو و غذا به دفترش نرسیده است، اما محاصره ی 
اقتصادی و نظامی طالبان هم چنان جریان دارد. آقای 
است  قرار  برنامه،  طبق  که  می کند  تأکید  میرزازاده 
طالبان  وجود  از  جوند  ولسوالی  پاکسازی  عملیات 

سیدحسنحسینی

مشخص  آن  دقیق  زمان  هنوز  اما  شود،  راه اندازی 
نیست. 

بی باوری فعاالن مدنی
مبین ثاقب جویندوال، از فعاالن مدنی والیت بادغیس، 
قحطی  که  می گوید  روزنامه ی 8صبح  با  در صحبت 
آقای  می کند.  بیداد  والیت  این  جوند  ولسوالی  در 
جویندوال تصریح می کند که طالبان مسیرهای منتهی 
به بازار مرکز ولسوالی جوند را کاماًل ماین گذاری کرده 

و رفت و آمدهای مردم را زیر نظر گرفته اند. 
او تأکید می کند که بارها برای بهبود وضعیت امنیتی و 
اقتصادی ولسوالی جوند دادخواهی های گسترده انجام 
یافته است، اما ظاهراً کم تر نتیجه ای در پی دارد. وی 
به وعده های  از دل خوش کردن  می افزاید که مردم 
مسووالن خسته شده اند و دولت باید با تصمیم قاطع 

علیه وضعیت موجود اعالم موضع کند. 
در همین حال آقای جویندوال تأکید می کند که قرار 
بود برای مردم بازار این ولسوالی از گندم های اهدایی 
کشور هندوستان کمک فوری شود، اما هنوز از توزیع 

این گندم خبری در دست نیست.
تمام گندم هایی که  اما می گوید  بادغیس  والی  دفتر 
برای ارسال به ولسوالی جوند والیت بادغیس از گدام ها 
بیرون کشیده شده است، به ساکنان ولسوالی توزیع 

شده است. 
هنوز معلوم نیست که با وجود تحریم سفت و سخت 
دو  راه ها،  شدید  کنترل  و  جوند  ولسوالی  بر  طالبان 
صد تن گندم چطور و چگونه به مردم ولسوالی جوند 

رسیده است.

یک سال و اندی محاصره  اقتصادی جوند 
جوند  ولسوالی  به  منتهی  مسیرهای  بودن  مسدود 
بادغیس قصه ی امروز و دیروز نیست. ارتباط زمینی 
این ولسوالی که ۱۴۰ کیلومتر از شهر قلعه  نو، مرکز 
والیت بادغیس فاصله دارد، از ۱2 سال پیش با مرکز 
مسدود است و نیروهای نظامی کم تر توان عبور و مرور 

از تنها مسیر منتهی به مرکز ولسوالی جوند را دارند.
که  دارد  عمومی  مواصالتی  راه  یک  جوند  ولسوالی 
می دهد.  پیوند  ولسوالی  مرکز  با  را  والیت  این  مرکز 
و  قادس  ولسوالی های  و  غور  والیت  با  ولسوالی  این 

باالمرغاب والیت بادغیس مرز مشترک دارد.
جوند با داشتن مناطق کوهستانی زیاد، جزو مناطق 
بااهمیت استراتژیک باال در والیت بادغیس به حساب 

می رود. 
از نگاه جغرافیایی، مرکز ولسوالی جوند در میان دره   
راه های  بستن  بر  عالوه  طالبان  و  است  شده  واقع 
از آن  به سختی  را که حتا حیوانات  راه هایی  اصلی، 

می گذشتند، تخریب کرده اند. 
بیش تر  در  جوند،  ولسوالی  مرکز  جز  به  طالبان 
بخش های آن ولسوالی حکومت می کند. طالبان حتا 
شبکه های مخابراتی خصوصی و دولتی را مجبور به 
و  کرده اند  ولسوالی  این  در  مخابراتی  خدمات  قطع 

ارتباط مردم با بیرون ولسوالی کاماًل قطع شده است.

مرگ چندین تن به دلیل نبود 
دارو در جوند بادغیس 

حرفه های  از  »شعربافی« 
که  است  هرات  در  قدیمی 
پیش  سال  چند  همین  تا 
رونق زیادی داشت. »َشعر« 
معنای  و  است  عربی  واژه ای 

موی است.
رشته های  شعرباف  هنرمندان 
با  و  بافته  و دقت خاصی  با ظرافت  را  ابریشم  باریک 
آن »لنگی«، دستمال، پتو و انواع گوناگون پارچه ها را 

تولید می کنند. 
قدیم  پس کوچه های شهر  کوچه  در  پیش  سال  چند 
هرات بیش از 8۰۰ دستگاه بافنده گی فعال بود، اما حاال 

شمار آن ها کم تر از انگشتان دست است. 
نبود بازار فروش برای محصوالت دست باف ابریشمی، 
پود  و  تار  در  که  حرفه ای  کرده  مجبور  را  هنرمندان 
وجودشان جای گرفته را کنار بگذارند و دنبال لقمه ای 

نان بروند. 
هنرمندان شعرباف دل  پر دردی از بی پروایی حکومت 
دارند و تعریف شان از وضعیت این حرفه  چنین است: 
بی جانش  بدن  بر  که  است  مرده ای  مانند  »َشعر بافی 

سیرم وصل کرده باشند.«
اندک به کشورهای همسایه  با بهای  ابریشم  صادرات 
و ورود محصوالت نخی بی کیفیت از پاکستان، دالیل 

نابودی هنر شعربافی در هرات دانسته می شود. 
قیمت کم محصوالت پاکستانی مردم را به سمت خود 
کشانده است، به  گونه ی مثال هر »لنگی« دست باف 
ابریشمی سه هزار افغانی فروخته می شود، اما قیمت 

محصول پاکستانی 5۰۰ افغانی است.

آخرین بازمانده ها 
تاریخی  )ارگ  اختیارالدین  قلعه ی  مقابل ضلع شرقی 
مردی  قدیم  روزگار  بوی  رنگ  و  با  دکانی  در  هرات( 
کهن سال روی قالین چه ای دست باف نشسته بود و برای 
در امان ماندن از نسیم سوزناک خزانی، پتوی وطنی را 
دور خود پیچانده بود. سقف دکان را تارهای عنکبوت 
پوشانده و روی الماری چوبی کوچک »تیپ« قدیمی 
گذاشته بود که از گرد و خاک رویش معلوم بود مدت ها 
دماغ  و  دل  دیگر  پیرمرد  است.  نشده  استفاده  آن  از 

گوش دادن به موسیقی را هم ندارد. 
از قدیمی های شعربافی است که  حاجی محمداصغر، 
این شغل شد و 7۰ سال سابقه   از ۱۰ ساله گی وارد 
دارد. لنگی های ابریشمی حاجی اصغر، به نقاط مختلف 
افغانستان فرستاده می شود. برخی مشتریان هم در سفر 
به هرات، مستقیم به دکانش می آیند و لنگی می خرند.

مالک کارگاه به دلیل کهولت سن نمی تواند با دستگاه 
بافنده گی کار کند و دستان کم توانش یاری نمی دهد 

تارهای ابریشم را به هم پیوند دهد.
به  و  گرفته شده  عربی  زبان  از  نام حرفه ی شعربافی 
معنای باریک بافی، نخ باریک، تار ابریشم و موی انسان 
است. خاست گاه شعربافی انگلستان است و دستگاه های 
چوبی بافنده گی از چین به بخارا و از آن جا 8۰۰ سال 

پیش به مشهد و هرات آورده شده است.

شعربافی در حال جان دادن
در  قدیمی  مارکیتی  به  محمداصغر  حاجی  دکان  از 
جاده ی شمالی مسجد جامع هرات رفتم تا از کارگاهی 
دیگر دیدن کنم. دروازه ی آن بسته بود و همسایه  اش 

محمدحسیننیکخواه

گفت مالک کارگاه دید چشم هایش کم شده و چند ماه 
است به  جای بافنده گی، با ریکشا کار می کند. 

با کمی پرس وجو دکان خلیفه احمد را  نزدیک مسجد 
جامع هرات پیدا کردم. او هم از قدیمی های شعربافی 
تولید  را  ابریشمی  و در کارگاهش دستمال های  است 

می کند. 
خلیفه احمد، روزگاری را به یاد دارد که در هرات بیش 
از 8۰۰ دستگاه بافنده گی بود، ولی حاال تنها 5 دستگاه 
مرگ  دچار  شعربافی  حرفه ی  او  باور  به  است.  فعال 
مغزی شده و به حالت مرده ای شباهت دارد که بر بدن 

بی جانش سیرم وصل کرده باشند. 
و  داشت  خوبی  رونق  شعربافی  حرفه ی  قدیم ها 
را  دخترت  پای  و  »دست  که  بود  مشهور  ضرب المثلی 
بسته کن و بنداز پشت بام خانه ی شعرباف« یعنی اگر 
می خواهی دخترت خوش بخت شود، او  را به شعرباف بده، 

ولی حاال این حرفه ی قدیمی حال و روز خوشی ندارد.
چند سال پیش کارگاه های بافنده گی از نقاط مختلف 
منتقل  هرات  جامع  مسجد  جنوبی  جاده ی  به  شهر 
شد. این جاده تا هنوز به نام جاده ی »شعرباف ها« یاد 
می شود، اما بیش تر کارگاه های بافنده گی در خانه ها بود 

و یکی از محله های هرات هم به همین نام است. 
او  با  علی رضا و محمدرضا پسران جوان خلیفه احمد 
را  بافنده گی  فن  و  فوت  اما  می کنند،  کار  دکانش  در 
نمی دانند. محمدرضا هرچند از وضعیت این حرفه راضی 
نیست، اما باور دارد برای زنده نگهداشتن شعربافی هنوز 

هم دیر نشده و می شود آن  را از مرگ نجات داد.

دل پردرد هنرمندان از حکومت 
غالم حضرت، مردی میان سال پشت دستگاه بافنده گی 
از کودکی  او  بود.  بافت »لنگی« قهوه ای رنگ  در حال 
ایران  در  هم  چندسالی  و  آموخته  را  هنربافنده گی 
مشغول این حرفه بوده است. از سال ۱37۰ خورشیدی 

تا کنون در دکان خلیفه اصغر کار می کند. 
با دلی پر درد به جاکتی که بر تن داشت، اشاره کرد و 
گفت: »این جاکت زنانه است، من از روی مجبوری برای 
گرم شدن جاکت زنانه بر تن کرده ام و پولی برای خرید 

لباس گرم در فصل سرما ندارم.«
این هنرمند که روزگار رونق حرفه اش را به یاد دارد، به 
دلیل درآمد اندک حرفه ی شعربافی به فرزندانش گفته 
است که به جای یادگرفتن هنر بافنده گی، بهتر است 
گدایی کنند، چون درآمد گدایی بیش تر از بافنده گی 

است. 
هنرمندان شعرباف دل پردردی از بی پروایی مسووالن 
نسبت به هنرهای قدیمی دارند و به دلیل وعده های 

سرخرمن از حکومت هیچ خواستی ندارند.
هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم  بار  یک  غالم حضرت، 
شعربافی  هنر  مورد  در  اما  است،  دیده  خیابان  در  را 
آرزو  او  است.  نگفته  چیزی  آن  نا به سامان  وضعیت  و 
دارد روزی والی هرات به دکانش بیاید و اگر برای رفع 
به  نمی تواند، حد اقل  مشکالت هنرمندان کاری کرده 

درد دل های شان گوش دهد.   
حرفه ی شان  هنوز  که  پیش  سال  چند  تا  شعرباف ها 
رونق داشت و مانند امروز زمین گیر نشده بود، چندین 
بار دروازه های حکومت را کوبیدند تا این هنر قدیمی را 
از نابودی نجات دهد، اما حاال امید چندانی برای ادامه ی 
کار شان ندارند و با گذشت هر روز این هنر قدیمی به 

نابودی کامل نزدیک و نزدیک تر می شود.

حرفه ی »َشعربافی« در حال 
نابودی است


