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حبیب اهلل غوریانی، از افراد مسلح غیرمسوول در هرات، با نشر یک ویدیو مدعی 
است که دست کم 60 تا 65 محافظ مسلح در اختیار دارد. نشر این ویدیو و نیز 
ادعای داشتن 65 فرد مسلح، واکنش هایی را به دنبال داشته است. برخی ساکنان 
هرات، فعالیت افراد مسلح غیرمسوول در این شهر را نکوهش می کنند و از دید 
آنان هرات جایی برای بی بندوباری و فعالیت گروه های مسلح غیرقانونی نیست و 
نباید نظم و امنیت عامه قربانی فعالیت چنین افرادی شود. به باور آگاهان امور 
حقوقی، داشتن جنگ افزار و افراد مسلح غیرمسوول، بر مبنای قانون کشور جرم 
پنداشته می شود و در موجودیت حکومت و نهادهای امنیتی مانند ارتش، پولیس 
و امنیت ملی، افراد عادی نمی توانند از جنگ  افزارهای غیرقانونی به بهانه تأمین 

امنیت کار بگیرند.

چرا حکومت می خواهد غوریانی 
را بازداشت کند؟
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

مردی با 65 محافظ مسلح؛

غنی با طرح دولت انتقالی 
صلح مخالف است

چراغ سبز به انتخابات زودهنگام؛

۳

عبداهلل و معاون سفارت امریکا در کابل درباره طرح تازه واشنگتن برای صلح افغانستان گفت وگو کردند
ملی  مصالحه  عالی  شورای  کابل:  8صبح، 
برای  را  جدیدی  طرح  امریکا  که  کرد  تایید 
افغانستان پیشنهاد کرده است. عبداهلل  صلح 
با  ملی  عالی مصالحه  رییس شورای  عبداهلل، 
مک کری، معاون سفارت امریکا در کابل طی 
کرده  گفت وگو  طرح  این  مورد  در  دیداری 

است.
پیش  که  دیدار  این  در  سپیدار،  اعالم  طبق 
روز شنبه، شانزدهم حوت صورت  از چاشت 
گرفت، دو طرف درباره آخرین تالش ها برای 
صلح، طرح پیشنهادی تازه ی ایاالت متحده ی 
این روند  بعدی  برای صلح و گام های  امریکا 

گفت وگو کرده اند.
دو جانب براساس اعالم سپیدار، از تسریع روند 
مذاکرات استقبال کردند و خواهان یافتن یک 
راه حل سیاسی همه شمول و پایان جنگ در 

افغانستان شده اند.
بیش تر  جزییات  ملی  مصالحه  عالی  شورای 

درباره این طرح ارایه نکرده است.
نماینده  خلیل زاد،  زلمی  سفر  جریان  در 
به کابل  افغانستان  امور صلح  امریکا در  ویژه 

یک  ۸صبح  روزنامه   که  طرح  این  اساس  بر 
قرار  است،  دیده  نزدیک  از  را  آن  از  نسخه 
است یک ساختار جدید سیاسی به نام »دولت 
که  آید  میان  به  افغانستان«   صلح  انتقالی 
اجرایی،  و مساوی  قوای مستقل  دارای »سه 
شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه  عالی و 
دادگاه های محلی« خواهد بود. بر اساس این 
یک  و  اسالمی  فقه  عالی  شورای  »یک  سند 

گزارش شد که طرحی را به دولت و شماری از 
سیاسیون سپرده است.

حکومت  یک  ایجاد  راه  نقشه   طرح،  این  در 
که  طرح  این  است.  شده  پیش بینی  انتقالی 
انگلیسی ترتیب شده  در ۱0 صفحه به زبان 
برای  را  احتمالی  سناریوی  چندین  است، 
ایجاد حکومتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« 

پیش بینی می کند.

ایجاد  نیز  اساسی«  قانون  تعدیل  کمیسیون 
می شود.

منابع معتبر که نمی خواهند هویت شان افشا 
دولت  توافق  صورت  در  که  می گویند  شود، 
افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی 
در سطح بلند و با حضور سیاسیون افغانستان 
در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت 

زیادی به نشست اول بن خواهد داشت.
کشورهای  نماینده گان  نشست،  این  در 
از  افغانستان  قضیه   در  دخیل  و  بزرگ 
نماینده گان  و  کشور  این  همسایه گان  جمله 
سازمان های بین المللی از جمله ناتو و سازمان 

ملل نیز حضور خواهند یافت.
ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه 
ملی تاکنون درباره طرح تازه امریکا جزییات 

نداده اند.
و  دولت  با  را  طرح  این  که  خلیل زاد  زلمی 
دوحه  به  است،  گذاشته  میان  در  سیاسیون 
مذاکره کننده گان  با  تاکنون  او  است.  رفته 
دیدار  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  و  دولت 

کرده است.

۴ ۴

جدال رییس جمهور غ�ن و طالبانملیشه های فیس بوکی حکومت
جدال بر سر ارزش ها است عبارت »فیس بوک چلوونکی« یادگار حکومت وحدت ملی است. محمد حنیف اتمر در زمان کارش به عنوان مشاور امنیت ملی رییس 

جمهور، افرادی را گماشته بود که گفته می شد وظیفه داشتند در شبکه های اجتماعی و به  ویژه فیس بوک به نفع دفتر شورای امنیت 
ملی و بر ضد مخالفان آن بنویسند و موضع بگیرند.

ده ها تن از باشنده گان و اعضای نهادهای کارگری بامیان 
در پیوند به قتل »بی رحمانه« هفت تن از کارگران یک 
معدن گچ در ولسوالی سرخرود ننگرهار، در مقابل دفتر 

ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر...
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قتل »فجیع« هفت کارگر کارخانه 

گچ در ننگرهار؛  

بامیانی ها خواهان شناسایی 
و مجازات عامالن شدند

افغانستان در قرن چهاردهم
خورشیدی؛

کسب استقالل

۷



 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در مراسم گشایش سال سوم 
موافقت  اعالم  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  با  ملی  شورای  هفدهم  دور 
کرد. اشرف غنی با تأکید بر اصل »غیرمعامله« بودن انتقال قدرت از راه 
انتخابات گفت که حکومت آماده است تا درباره برگزاری انتخابات آزاد، 
شفاف و سراسری زیر مدیریت »جامعه جهانی« بحث کند. او افزود که 
حکومت می تواند درباره زمان برگزاری انتخابات نیز وارد بحث شود و در 

این باره به نتیجه برسد.
رییس جمهور غنی اشاره غیرمستقیم به طرح تازه امریکا که در آن حرف 
از دولت انتقالی به عنوان راه حل بن بست روند صلح افغانستان به میان 
آمده است، نیز داشت. او گفت که هر نهادی می تواند »خیالی و خوابی« را 
روی کاغذ بنویسد و راه حلی برای افغانستان توصیه کند؛ اما وثیقه »ما« 
قانون اساسی است. اشرف غنی تأکید کرد که هیچ کسی نمی تواند در مورد 
انحالل نهادهای قانونی افغانستان تصمیم بگیرد و از جانب دیگر، قانون 

اساسی هم تنها با اتکا با متن خود این قانون، قابل تعدیل است.
تازه  به طرح  او  از واکنش رسمی  اظهارات اشرف غنی چیزی غیر  این 
فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تفسیر نمی شود. او با بیان 
با  است،  معامله  اصل غیرقابل  انتخابات یک  راه  از  انتقال قدرت  این که 
است،  آمده  امریکایی ها  تازه  طرح  در  که  صلح  انتقالی  دولت  تشکیل 
مخالفت کرد. در مجموع، اشرف غنی، طرح فرستاده ویژه امریکا را طرحی 
برخاسته از »خیال و خواب« توصیف کرد که از دید او نمی تواند راه حل 

قضیه افغانستان باشد.
به یک حکومت  انتقال قدرت  برای  از جانب دیگر  رییس جمهور غنی 
غنی  اشرف  اظهارات  ظاهری  معنای  داد.  نشان  انعطاف  جدید  انتخابی 
درباره بحث روی زمان انتخابات و مدیریت این پروسه از سوی جامعه 
جهانی، آن است که او حاضر است به خاطر صلح و مشارکت دموکراتیک 
طالبان در قدرت، عمر حکومت خود را کوتاه کند. با این حال، هشدار 
انحالل  باعث  برابر هر طرحی که  او در  بود که  ضمنی اشرف غنی آن 
نهادهای قانونی و یا تعدیل قانون اساسی غیر از مجاری خود این قانون 
شود، مقاومت خواهد کرد. از دید اشرف غنی، در این حالت نباید مقاومت 

او مخالفت با صلح و یا جنگ طلبی با نیت حفظ قدرت تفسیر شود.
تأکید اشرف غنی بر سر این که انتخابات یک اصل غیرقابل معامله است، 
یک کار ستودنی است. اما آیا می توان گروه طالبان را به برگزاری انتخابات 
زودهنگام زیر مدیریت جامعه جهانی قانع کرد؟ پاسخ در این باره تاکنون 
منفی است. این گروه بارها اشرف غنی را عامل دوام جنگ و تنها مانع روند 
صلح معرفی کرده است و تنها راه حل قضیه افغانستان را نیز کنار رفتن او 
از قدرت و توافق روی قانون اساسی و نظام سیاسی جدید خوانده است. از 
این رو، بعید به نظر می رسد که گروه طالبان بدون کنار رفتن اشرف غنی 
از قدرت و انجام مذاکره زیر چتر یک دولت مشارکتی موقت/دولت انتقالی 
پشت میز مذاکرات حاضر شود. کما این که مشارکت این گروه در جریان 
حدود هفت ماه در مذاکرات بین االفغانی نیز به همین علت معنادار نبود 

و باعث وقت کشی شد.
قانون اساسی، متأسفانه واقع بینانه  موضع اشرف غنی در زمینه تعدیل 
نیست. بسیار دشوار است که قانون اساسی را با تکیه بر سازوکار پیشنهادی 
خود این قانون تعدیل کرد. فراهم کردن شرایط تعدیل قانون اساسی در 
وضعیت جنگی افغانستان غیرممکن است. چنان که این شرایط در دوره 
اساسی و  قانون  تعدیل  فراهم نشد؛ در حالی  نیز  حکومت وحدت ملی 
تغییر ساختار نظام از بخش های اصلی توافق نامه حکومت وحدت ملی 
بود. هم چنان، تعدیل این قانون از توافقات غنی و عبداهلل در توافق نامه 
حکومت  این  تشکیل  زمان  از  اما  است؛  نیز  کنونی  مشارکتی  حکومت 
تاکنون کم ترین اقدامی در این زمینه انجام نشده است . این نشانه عدم 
پابندی اشرف غنی به تعهد تعدیل قانون اساسی از یک طرف و ناتوانی 

حکومت در فراهم کردن شرایط تعدیل این قانون از طرف دیگر است.
متأسفانه اشرف غنی در دفاع از موضع جمهوریت تاکنون صداقت الزم را 
به خرج نداده است. او در حالی که قانون اساسی را وثیقه عمل و تصمیم 
حوزه جمهوریت معرفی می کند، بارها آن را نقض کرده و نادیده گرفته 
است. همین اکنون نیز مبنای حضور او در قدرت، این قانون نیست؛ بلکه 
توافق نامه سیاسی است که تنها بین دو تکت پیشتاز انتخاباتی در انتخابات 
سال گذشته ریاست جمهوری به امضا رسیده است. او هم چنان برای انجام 
بازی های سیاسی خود چند وزیر منتخب مجلس نماینده گان را از کابینه 
بیرون کرده است. در مقابل اما وزیرانی را که رای اعتماد این مجلس را 
به دست نیاورده اند، بر خالف حکم صریح قانون، در کابینه حفظ کرده 
است. این ها نشانه های عدم وفاداری او نسبت به قانون اساسی و سودجویی 

مهارگسیخته از قدرت است.
با توجه به این موارد، می توان گفت که انعطاف غنی در زمینه انتخابات، 
یک تاکتیک سیاسی است. او می خواهد وانمود کند که نیت حفظ قدرت 
ندارد و نسبت به انتخابات صادق است و آتش جنگ در کشور به دلیل 
میل او به ادامه قدرت شعله ور نیست. این در حالی است که دست کم 
دو انتخابات ریاست جمهوری و یک انتخابات پارلمانی برای عموم مردم 
افغانستان و جهان روشن ساخته است که غنی طرف دار چه نوع انتخاباتی 
است و مراد او از انتخابات چیست. او در عین حال، این انعطاف خود را با 
ارایه یک راه حل غیرعملی در زمینه قانون اساسی خنثا کرده است. غنی 
نیک می داند که برای توافق روی نظام سیاسی تازه به تدوین یک قانون 
اساسی جدید نیاز است؛ اما او برای این کار راهی را پیشنهاد کرده است 
که طرف مقابل آماده طی کردن آن راه نیست. به این ترتیب، حفظ قانون 
اساسی و نهادهای موجود و کوتاه ساختن عمر حکومت به خاطر صلح 
با شرط برگزاری انتخابات، شعارهای ویترینی، عامه پسند و هیجان انگیز 
است؛ اما بعید است که پشت آن نیت غیر از ادامه قدرت نهفته باشد. 
بنابراین، اعالم موافقت اشرف غنی با برگزاری انتخابات زودهنگام نمی تواند 

مسیر صلح را کوتاه کند.

موافقت غنی با انتخابات زودهنگام؛ 
مسیر صلح کوتاه 

می شود؟
 یک شنبه
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8صبح، کابل: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر از دیدار زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا 
برادر،  عبدالغنی  مال  با  افغانستان  صلح  امور  در 
معاون سیاسی و عبدالحکیم حقانی، رییس هیأت 

مذاکره کننده گروه طالبان خبر داده است.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
روز شنبه، شانزدهم  حوت در رشته توییت هایی 
شده  انجام  جمعه  روز  شام  دیدار  این  که  نوشت 

است.
طبق اعالم وردک، دو طرف در این نشست تعهد 

خود را به توافق نامه دوحه ابزار کردند.
روی  نعیم،  محمد  گفته  به  طرف  دو  هم چنان 
»تطبیق کامل« توافق نامه دوحه گفت وگو کرده اند.

گروه  رهبران  دیدار  در  که  می گوید  نعیم  محمد 
جاری  وضعیت  درباره  خلیل زاد  زلمی  با  طالبان 
افغانستان و سرعت و موثریت روند کنون مذاکرات 

بین االفغانی نیز بحث شده است.

معاون  نبی عظیمی،  پیکر جنرال  8صبح، کابل: 
اسبق وزارت دفاع ملی روز شنبه، شانزدهم حوت از 

اوزبیکستان به کابل انتقال داده شده است.
انتقال  وزارت دفاع ملی گفته است که در مراسم 
پیکر نبی عظیمی از اوزبیکستان به کابل، یاسین 

ضیا، رییس ستاد ارتش نیز شرکت کرده بود.
قرار است پیکر نبی عظیمی در یک مراسم ویژه روز 

یک شنبه در کابل به خاک سپرده شود.
یک کمیسیون براساس هدایت رییس ستاد ارتش 
خاک سپاری  مراسم  و  جنازه  تشییع  اجرای  برای 

نبی عظیمی تشکیل شده است.
جنرال نبی عظیمی در سیزدهم حوت به عمر ۷۸ 

8صبح، هرات: مقام های محلی والیت فراه 
از آتش سوزی در گمرک مرزی ابونصر فراهی 
اعضای  برخی  می دهند.  خبر  والیت  این  در 
شورای والیتی، آتش گرفتن چند تانکر مواد 

سوخت را تایید می کنند.
شاه محمود نعیمی، عضو شورای والیتی فراه، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید آتش سوزی 
حوالی چاشت روز شنبه، شانزدهم حوت، در 

زلمی خلیل زاد پیش از این با هیأت مذاکره کننده 
دولت افغانستان در دوحه نیز دیدار کرده بود.

خلیل زاد از کابل به دوحه رفت.  در جریان اقامت 
خلیل زاد در کابل گزارش شد که طرحی را به دولت 

و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است.
در این طرح، نقشه  راه ایجاد یک حکومت انتقالی 
پیش بینی شده است. این طرح که در ۱0 صفحه به 
زبان انگلیسی ترتیب شده است، چندین سناریوی 
»دولت  نام  زیر  حکومتی  ایجاد  برای  را  احتمالی 

انتقالی صلح« پیش بینی می کند.
بر اساس این طرح که روزنامه  ۸صبح یک نسخه 
یک  است  قرار  است،  دیده  نزدیک  از  را  آن  از 
ساختار جدید سیاسی به نام »دولت انتقالی صلح 
قوای  »سه  دارای  که  آید  میان  به  افغانستان«  
مستقل و مساوی اجرایی، شورای ملی و مقننه که 
دارای دادگاه  عالی و دادگاه های محلی« خواهد بود. 
بر اساس این سند »یک شورای عالی فقه اسالمی 

ساله گی در تاشکند درگذشت.
جنرال نبی عظیمی از فرماندهان پرآوازه ارتش بود. 
با اشتراک در کودتای ۱۳5۲ سردار داوودخان  او 
علیه سلطنت ظاهرشاه، به متن قدرت و سیاست 
افغانستان وارد شد و تا آخرین روزهای فروپاشی 
تصمیم  از  یکی  شوروی،  حمایت  مورد  نظام 

گیرنده گان و یکی از بلندپایه های نظام بود.
حوادث  اغلب  در  بعد،  به   ۱۳5۲ از  عظیمی  نبی 
بزرگ کشور دخیل بود. پس از فروپاشی حزبش، 
در  نوشت که  را  و سیاست«  »اردو  معروف  کتاب 
و  رهبران  توسط  که  خاطراتی  کتاب های  میان 
نوشته  خلق  دموکراتیک  حزب  بلندپایه  مقامات 

گمرک مرزی ابونصر فراهی آغاز شد. به گفته 
او، تاکنون از میزان دقیق خسارت های مالی و 

تلفات جانی این رویداد خبری نیست.
آقای نعیمی می افزاید، پس از آغاز آتش  سوزی، 
دست کم شش موتر آتش نشانی از کشور ایران 
به گمرک  آتش  از گسترش  برای جلوگیری 
مقام های  شدند.  انتقال  فراهی  ابونصر  مرزی 
آتش  از  بزرگی  بخش  می گویند  فراه  محلی 

مهار شده است.
چندی پیش نیز آتش سوزی بزرگ در گمرک 
بزرگ  خسارت های  هرات،  اسالم قلعه  مرزی 
یک هزار  از  بیش تر  و  گذاشت  برجای  مالی 
موتر باربری و تانکر سوخت طعمه آتش شد. 
گمرک ابونصر فراهی، در ۱۲0 کیلومتر شهر 
فراه و در مرز مشترک با کشور ایران موقعیت 

دارد.

و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی« نیز ایجاد 
می شود.

منابع معتبر که نمی خواهند هویت شان افشا شود، 
افغانستان و  می گویند که در صورت توافق دولت 
طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بلند و با 
حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار 
خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بن 

خواهد داشت.
و  بزرگ  کشورهای  نماینده گان  نشست،  این  در 
دخیل در قضیه  افغانستان از جمله همسایه گان این 
کشور و نماینده گان سازمان های بین المللی از جمله 

ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.
یکی از نکات کلیدی و عمده ی این سند آن است 
که طالبان تعهد می سپارند که بعد از توافق روی 
این طرح، تمامی تشکیالت شان را در کشورهای 
همسایه بسته خواهند کرد و دفاتر و اعضای خویش 

را به داخل افغانستان انتقال می دهند.

شده، بی نظیر خوانده می شود.

دیدار زلمی خلیل زاد با رهبران طالبان در قطر

وقوع آتش سوزی در گمرک مرزی ابونصر فراهی

پیکر جنرال نبی عظیمی از اوزبیکستان به کابل انتقال داده شد

رییس  رحمانی،  میررحمان  کابل:  8صبح، 
مجلس نماینده گان در مراسم افتتاح سال سوم 
حکومت  از  ملی  شورای  هفدهم  دوره  کاری 
ادارات  در  سرپرستی«  »عرف  به  که  خواست 

دولتی خاتمه دهد.
رییس مجلس نماینده گان روز شنبه، شانزدهم 
حوت در این مراسم گفت که همکاری نزدیک 

بین سه قوه دولت و احترام به جایگاه هر سه قوه 
رسیدن به دولت  قانون مند را تسهیل می کند.

مصوبه های  به  گذاشتن  احترام  او،  گفته  به 
مجلس نماینده گان، احترام به قانون است.

او گفت که رای اعتمادگرفتن اعضای کابینه از 
سوی مجلس نماینده گان قانونی بودن این نهاد 

را تقویت می کند.
خاطرنشان  حال  عین  در  رحمانی  میررحمان 
کرد که در آغاز سال سوم کاری دوره هفدهم 
شورای ملی، مجلس نماینده گان انتظار دارد که 
رهبری دولت به عرف سرپرستی خاتمه بدهد 
و اعضای کابینه، دادگاه عالی و سایر مقام هایی 
برای  دارند،  اعتماد مجلس  رای  به  نیاز  که  را 

گرفتن رای اعتماد معرفی کند.
در  نماینده گان  رییس مجلس  دیگر،  از جانب 

طالبان خواست  از  ملی  شورای  افتتاح  مراسم 
که خشونت ها را کاهش و در مذاکرات انعطاف 

نشان دهند.
او هم چنان گفت که طالبان از طرح و اجرای 
دست  ندارد،  اجرایی  جنبه  که  اجنداهایی 

بردارند.
به گفته رحمانی، مجلس نماینده گان از رهبری 
طالبان می خواهند که در تاریخ کشور به عنوان 
صلح کننده گان با عزت یاد شوند و به این ترتیب 
خشونت ها را کاهش و به آتش بس دایمی تن 

دهند.
روند  به  اشاره  با  نماینده گان  مجلس  رییس 
صلح گفت که افغانستان در یک آزمون تاریخی 
قرار دارد و همکاری بین سه قوه دولت در این 

مرحله مهم است.

رحمانی در مراسم افتتاح شورای ملی: 
حکومت به فرهنگ سرپرستی خاتمه دهد



رییس جمهور بار دیگر مخالفتش را 
با حکومت موقت اعالم کرد و یگانه 

راه انتقال قدر را برگزاری انتخابات 
دانست. به گفته رییس جمهور، 

انتقال قدرت از راه انتخابات برای 
او یک اصل معامله نشدنی است. 
آقای غنی گفت که آماده است در 

مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف 
و سراسری تحت مدیریت جامعه 
جهانی بحث کند. او افزود: »در 

مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم 
می توانیم صحت کنیم و به نتیجه 
برسیم.«رییس جمهور که ظاهراً 
مخاطبش گروه طالبان بود، گفت 

به کسانی که برای قدرت به این 
»دروازه و آن دروازه« می روند، 

برادرانه توصیه می کند که اقتدار 
سیاسی در افغانستان یک دروازه 

دارد و کلید آن رای مردم افغانستان 
است. او افزود که این دروازه را 

تنها مردم افغانستان می توانند 
از طریق رای خود به روی شان باز 

کنند. وی به گروه طالبان خطاب کرد 
و گفت که به جمهوریت و قانون 

اساسی افغانستان متعهد باشند. این 
گفته های غنی در حالی ابراز می شود 
که رهبران گروه طالبان در چند ماه 
اخیر به کشورهای ایران، پاکستان، 

روسیه و اوزبیکستان سفرهایی 
داشته اند. گفته  می شود که هدف از 
این سفرها جلب حمایت این کشورها 

از موضع گروه طالبان در مذاکرات 
صلح بوده است.

اساسی است که راه تعدیلش باز گذاشته شده و یگانه 
راه تعدیل قانون اساسی، مجرایی است که خود قانون 

اساسی پیش بینی کرده است. 
با این حال رییس جمهور گفت که رسیدن به صلح 
پایدار برای دولت و ملت افغانستان یک خواست و آرمان 
نه، بلکه یک »هدف مقدس« است. او افزود که مردم 
اساسی ترین  از  گذشته  سال  طول 4۲  در  افغانستان 
است،  صلح آمیز  زنده گی  همانا  که  خود  جمعی  حق 
محروم بوده اند. اکنون به گفته او مردم خواهان صلح 
و ختم جنگ اند. به باور آقای غنی فرصتی که امروز 
برای یک صلح واقعی و پایدار به وجود آمده، در 4۲ 
سال گذشته نظیر نداشته است. او این فرصت صلح را 
»مثبت« ارزیابی کرد و گفت که این مهم نتیجه شش 
سال کار شبانه روزی همه ملت است که این هدف را 
او گفت: »من خوشحالم که  قابل حصول ساخته اند. 
به  کاری ام  روز  اولین  از  که  را  استعجالیت  و  اولویت 
عنوان رییس جمهور برای رساندن مردم افغانستان به 
یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استعجالیت امروز 
در سطح افغانستان و جهان مطرح است. مردم و دولت 
این استعجالیت  از هر کسی دیگر  افغانستان بیش تر 
پایدار  صلح  به  زمانی  می کنند.  احساس  و  درک  را 
و  ببینند  در صلح سهیم  را  مردم خود  که  می رسیم 
هیچ  که  داد  وعده  او  باشند.«  داشته  را  آن  مالکیت 
تصمیمی در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشورت 

مراسم  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
»افتتاح سال سوم دوره  هفدهم تقنینی شورای ملی« 
اعالم  را  صلح«  انتقالی  »حکومت  طرح  با  مخالفتش 
کرد. به گفته او، هر نهادی می تواند »خیال و خوابی« را 
در کاغذ بنویسد و برای بحران کنونی افغانستان راه حل 
توصیه کند. آقای غنی معتقد است که وثیقه افغانستان 
قانون اساسی است و به هیچ وثیقه دیگری نیاز نیست. 
به باور او، برای رسیدن به صلحی که قانون اساسی، 
نظام و دست آوردهای کشور حفظ شود، حاضر به هر 
نوع »قربانی« است،  اما این قربانی و فداکاری به مفهوم 
این حال  با  نیست.  از مسوولیتش  شانه خالی کردن 
آقای غنی انتقال قدرت از طریق انتخابات را یک اصل 
معامله نشدنی می داند و تصریح می کند که آماده است 
در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری با 
مدیریت جامعه جهانی بحث کند. پیش تر امریکا طرح 
دولت انتقالی صلح را با حکومت و سیاسیون در میان 
گذاشته است. آگاهان سیاسی اما تصریح کرده اند که با 
توجه به خالهای موجود در این طرح، احتمال می رود 

گروه طالبان نیز با آن مخالفت کند. 
بن بست  و  بایدن  جو  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 
وزارت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  صلح،  مذاکرات 
دور جدید  افغانستان،  برای صلح  امریکا  امور خارجه 
سفرهایش را آغاز کرد و در نخستین فرصت به کابل 
آمد. آقای خلیل زاد در این سفر با شماری از چهر ه های 
بانفوذ و تاثیرگذار کشور دیدار کرد. گزارش ها حاکی 
از آن است که او در این سفر به کابل، طرح »دولت 
انتقالی صلح« را با محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور و دیگر سیاسیون در میان گذاشته است. در این 
طرح، نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی 
شده است. این طرح چندین سناریوی احتمالی را برای 
ایجاد دولتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« پیش بینی 
ساختار  یک  است  قرار  طرح،  این  براساس  می کند. 
جدید سیاسی به نام »دولت انتقالی صلح افغانستان« 
مساوی  و  مستقل  قوه  »سه  دارای  که  آید  میان  به 
عالی  دارای دادگاه  و مقننه که  اجرایی، شورای ملی 
این سند،  براساس  بود.  و دادگاه ملی« است، خواهد 
یک شورای عالی فقه اسالمی و یک کمیسیون تعدیل 
ترتیب  این  به  و  ایجاد خواهد شد  نیز  اساسی  قانون 
رسیدن  و  سیاسی  مشکالت  حل وفصل  برای  زمینه 
آمد.  خواهد  فراهم  افغانستان  در  دایمی  آتش بس  به 
طبق معلومات، اگر طرف ها روی این طرح توافق کنند، 
در  و  می شود  دایر  ترکیه  در  اول  بن  شبیه  نشستی 
آن نماینده گان کشورها و سازمان های بین المللی نیز 

حضور خواهند داشت.
اکنون این طرح با مخالفت حکومت افغانستان روبه رو 
شده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، روز 
شنبه، شانزدهم حوت، در مراسم »افتتاح سال سوم 
تلویحی  گونه  به  ملی«  تقنینی شورای  دوره  هفدهم 
این طرح را تطبیق نشدنی دانست و گفت تنها قانون 
باز گذاشته  را  راه تعدیل  افغانستان است که  اساسی 
است. او گفت هرنهادی می تواند »خیال و خوابی« را در 
کاغذی بنویسد و برای حل مشکالت افغانستان راه حل 
توصیه کند. به گفته او، این کاغذها هم در گذشته، هم 
در حال و هم در آینده نوشته خواهد شد. آقای غنی اما 
تصریح کرد که افغانستان »وثیقه ملی« که همانا قانون 
اساسی است را دارد و دیگر به هیچ وثیقه و طرحی 
نیاز نیست. رییس جمهور تأکید کرد که هیچ فردی 
نمی تواند در مورد انحالل نهادهایی که موجودیت شان 
در قانون اساسی تسجیل شده است، تصمیم بگیرد. او 
افزود که شورای ملی، قانونی اساسی و سایر نهادهای 
قانون  تنها  اما  باقی خواهند ماند،  به جای خود  ملی 
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متداوم با مردم نخواهد گرفت. 
برای  که  کرد  تصریح  دیگر  بار  غنی  جمهور  رییس 
استقالل،  پایدار که در آن  و  واقعی  تحقق یک صلح 
دست  به  مردم  سرنوشت  تعیین  و حق  ملی  وحدت 
فداکاری  نوع  هر  به  حاضر  باشد،  متصور  خودشان 
است. او اما واضح ساخت که منظور از فداکاری این 
نیست که از مسوولیتش، که رساندن مردم به »هدف 
مقدس« است، شانه خالی کند. آقای غنی تأکید کرد 
خاطر نشان  وی  نمی کند.  عدول  اساسی  قانون  از  که 
این کشور،  به عنوان زعیم و رییس جمهور  کرد که 
مسوولیت دارد تا نگذارد خون، اشک و عرقی که مردم 
مردم ساالری،  تحکیم  برای  گذشته  سال  بیست  طی 
صیانت از نظام، حفظ و تقویت آزادی و ارزش های شان 

ریخته اند، به هدر برود. 

»از طریق انتخابات قدرت را به دست آورید«
رییس جمهور بار دیگر مخالفتش را با حکومت موقت 
اعالم کرد و یگانه راه انتقال قدر را برگزاری انتخابات 
راه  از  قدرت  انتقال  رییس جمهور،  گفته  به  دانست. 
انتخابات برای او یک اصل معامله نشدنی است. آقای 
غنی گفت که آماده است در مورد برگزاری انتخابات 
آزاد، شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی 
بحث کند. او افزود: »در مورد تاریخ برگزاری انتخابات 
هم می توانیم صحت کنیم و به نتیجه برسیم.«رییس 
جمهور که ظاهراً مخاطبش گروه طالبان بود، گفت به 
کسانی که برای قدرت به این »دروازه و آن دروازه« 
سیاسی  اقتدار  که  می کند  توصیه  برادرانه  می روند، 
رای مردم  آن  کلید  و  دارد  افغانستان یک دروازه  در 
افغانستان است. او افزود که این دروازه را تنها مردم 
افغانستان می توانند از طریق رای خود به روی شان باز 
کنند. وی به گروه طالبان خطاب کرد و گفت که به 
جمهوریت و قانون اساسی افغانستان متعهد باشند. این 
گفته های غنی در حالی ابراز می شود که رهبران گروه 
طالبان در چند ماه اخیر به کشورهای ایران، پاکستان، 
روسیه و اوزبیکستان سفرهایی داشته اند. گفته  می شود 
که هدف از این سفرها جلب حمایت این کشورها از 

موضع گروه طالبان در مذاکرات صلح بوده است.
از سوی دیگر رییس جمهور غنی از افزایش خشونت از 
سوی گروه طالبان انتقاد کرد و گفت که در این اواخر 
میزان حمالت هدف مند بر غیرنظامیان از جمله علما، 
افزایش  فعال  زنان  و  بشر  حقوق  فعاالن  خبرنگاران، 
هدف مند  حمالت  این  که  افزود  غنی  است.  یافته 
و  حال  بر  حمله  بلکه  نیست،  افراد  ترور  حقیقت  در 
آینده این ملت است. به گفته رییس جمهور، افغان ها 
دیگر از جنگ خسته  شده اند، اما صلح را در قبرستان 
نمی خواهند. او از گروه طالبان خواست که خشونت ها 
را متوقف کند و به همین ترتیب از شعار فراتر رود و 
در عمل ثابت کند که قصد صلح واقعی را دارد. غنی 
به طالبان خطاب کرد و گفت که به قول خود پای بند 
باشند و به »سرعت« به میز مذاکره برگردند تا هر دو 
جانب به یک نتیجه مثبت برسند. رییس جمهور به 
برقراری آتش بس دو سال پیش اشاره کرد و گفت به 
طالبان ثابت شده که افغان ها آغوش گسترده دارند. به 
گفته او، دامنه جمهوری خواهان بسیار گسترده است، 
از این رو او به طالبان پیشنهاد داد که ملت را مال خود 
بدانند و به رای ملت رجوع کنند. غنی تأکید کرد که 
شعور جمعی این ملت می تواند طرف های درگیر جنگ 

را به صلح سوق دهد. 
و  ملی  اجماع  به  مراسم  این  در  غنی هم چنان  آقای 
در  حاضر  حال  در  که  گفت  و  کرد  اشاره  بین المللی 
سطح ملی، بین المللی و منطقه ای برای صلح پایدار که 

محصول آن یک افغانستان واحد، مستقل و مردم ساالر 
برای  که  افزود  او  است.  آمده  وجود  به  اجماع  است، 
برقراری و تطبیق صلح، تضمین منطقه و جهان ضرور 
است، از این رو افزود که حکومت افغانستان در تالش 
است تا تقویت این اجماع و کسب تضمین منطقه ای 
او  حال  عین  در  آورد.  دست  به  را  پایدار  صلح  برای 
از پاکستان خواست که به صلح واقعی حاضر شود و 
راه مثبت را در پیش بگیرد تا هر دو کشور به عنوان 
به رسمیت شناخته شوند.  و دولت مستقل  دو ملت 
افزود که وضعیت پیش آمده بزرگ ترین فرصت  غنی 
پاکستان  گذشته  دهه های  سیاست های  تغییر  برای 
است و این کشور باید افغانستان مستقل و با عزت را به 
رسمت بشناسد. رییس جمهور خاطر نشان کرد که دو 
کشور به صورت مشترک قادر به انجام کارهای بزرگ 
خواهند بود و دروازه  تمام آسیای میانه می تواند به روی 

پاکستان باز شود. 

هشدار از خطرهای پساصلح
و  خطرات  به  مراسم  این  در  غنی  جمهور  رییس 
چگونه گی انتقال قدرت پس از صلح نیز اشاره کرد. او 
گفت که اگر این روند با تدبیر به پیش برده نشود، هر 
آن احتمال فروپاشی وجود دارد. رییس جمهور گفت: 
»من به عنوان رییس جمهور و سرقوماندان اعالی قوای 
مسلح کشور می خواهم شما را از آن آگاه بسازم. تحلیل 
این خطرات و مدیریت آن می تواند ما را به رسیدن به 
صلح مثبت نزدیک تر کند و اغماض و چشم پوشی از 
این خطرات می تواند عواقب فاجعه باری در پی داشته 
پرسش هایی،  وجود  دلیل  به  که  افزود  وی  باشد.« 
با  نباید  مثبت  نیت  و  استعجالیت  که  تأکید می کند 
رییس  شود.  گرفته  اشتباه  بی برنامه  شتاب زده گی 
جمهور گفت که کالن ترین عامل شکست پیمان های 
از چگونه گی ساختار قدرت  ناشی  صلح، جنجال های 
رهبران  تاکید  که  افزود  او  است.  آن  در  مشارکت  و 
حکومت بر حفظ نظام، قانون اساسی و اصل انتخابات 
از  برای جلوگیری  بلکه  کدام سلیقه شخصی نیست، 

همین خطرات پس از صلح است. 

مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان  حال  همین  در 
جمهوریت  و  دست آوردها  حفظ  بر  نیز  نماینده گان، 
تأکید کرد. او گفت که نماینده گان ملت با قاطعیت از 

نظام و جمهوریت پشتی بانی می کنند. 
رییس مجلس در این مراسم از افزایش خشونت ها و 
حمالت گروه طالبان انتقاد کرد و از این گروه خواست 
که خشونت ها را کاهش دهد و دست از جنگ بکشد. 
رحمانی افزود که ادامه خشونت و جنگ جز بربادی و 
ویرانی، چیزی دیگر به بار نمی آورد. او از گروه طالبان 
خواست که در گفت وگوهای صلح انعطاف نشان دهد و 
از مطرح کردن اجنداهایی که در شرایط کنونی جنبه 

عملی ندارد، پرهیز کند. 
گفتنی است که زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه وزارت 
امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در جریان روز 
شنبه، شانزدهم حوت ، با هیأت مذاکره کننده طالبان 
که  بودند  گفته  منابع  پیش تر  است.  کرده  دیدار  نیز 
طرح دولت انتقالی صلح با گروه طالبان نیز در میان 
گذاشته می شود و در صورت توافق آنان، یک نشست 
شبیه بن اول در ترکیه برگزار خواهد شد. ارگ ریاست 
جمهوری پیش از این نیز با پیشنهاد حکومت موقت 

مخالفت کرده و آن را به زیان کشور دانسته بود.

چراغ سبز به انتخابات زودهنگام؛
غنی با طرح دولت انتقالی صلح 

مخالف است
عبداالحمد حسینی 



واقعیت این است که روش کار حکومت بر محاسبه اشتباه استوار است. عصر به کار 
بستن »پروپاگاندا« گذشته است. برخورد گزینشی با اطالعات و هدف قرار دادن 

احساسات مردم و کتله های قومی، ممکن است در کوتاه مدت فضا را به نفع حکومت 
تغییر دهد، اما در درازمدت بسیار کشنده و خطرناک است. ملیشه سازی در فیس بوک 
و شبکه های اجتماعی هرگز راه حل نیست. با فحش و ناسزاگویی ضعف ها و کاستی های 

مدیریتی و سوءاستفاده های مدیران ارشد حکومت الپوشانی نمی شود. کارگزاران 
حکومت تنها با کار مسووالنه و با پاسخگو بودن در برابر قانون و شهروندان، می توانند 

حمایت مردم را به دست آورند. هر اقدام دیگر، شرمساری برای حکومت است و 
روند قطع تعلق و اعتماد مردم نسبت به حکومتی ها را تسهیل می کند.

عبارت »فیس بوک چلوونکی« یادگار حکومت وحدت 
ملی است. محمد حنیف اتمر در زمان کارش به عنوان 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور، افرادی را گماشته بود 
که گفته می شد وظیفه داشتند در شبکه های اجتماعی 
و به  ویژه فیس بوک به نفع دفتر شورای امنیت ملی و 

بر ضد مخالفان آن بنویسند و موضع بگیرند.
حکومت مشارکتی کنونی نیز حساب ویژه ای را روی 
کار »فیس بوک چلوونکی ها« باز کرده است. از قراین 
پیدا است که کارگزاران این حکومت، برای »تسخیر 
فضای مجازی« به نفع شان، در استفاده از هیچ روش 

تبلیغی تردید نمی کنند. 
مدل کار و شیوه تبلیغ حکومت کنونی را می توان در 
دو سطح بررسی کرد. در سطح اول، کارگزاران ارشد 
افکار  آنان برای بسیج   بازی می کنند.  حکومتی نقش 
مشخصی  موضوعات  و  موارد  حکومت،  نفع  به  عامه 
گزینشی  برخورد  می کنند.  بزرگ نمایی  و  برجسته  را 
به  است.  سطح  این  در  مسلط  روش  اطالعات،  با 
کنید.  نگاه  شش ونیم  جلسه  به  منسوب  گزارش های 
برهنه،  بسیار  صورت  به  جمهوری  رییس  اول  معاون 
در  را  مواردی  او  دارد.  گزینشی  برخورد  اطالعات  با 
که  می کند  برجسته  شش ونیم  جلسه  گزارش های 
موثر  حکومت  نفع  به  عامه  افکار  سمت وسو دهی  در 
ارزیابی می شود. طرح هایی که از این آدرس بیرون داده 
می شود، نیز عملی نیست و هدف آن تحریک احساسات 
مردم به حمایت حکومت است. این شیوه کار و تبلیغ، 
جلسه شش ونیم  از  خارج  حکومتی  مجموعه های  در 
نیز جریان دارد و فیگورهای حکومتی در بسیاری از 
موارد، هرازگاهی که مردم روی اشتباهات، اختالس ها، 
کارشکنی ها و بروکراسی بیمار دستگاه دولت انگشت 

به تاریخ ۱0 حوت سال روان، نوشته ای را در روزنامه 
۸صبح تحت عنوان »جدال اشرف غنی و طالبان، جدال 
از  تن  بر سر رهبری پشتون ها است« که توسط یک 
مشاورین اسبق وزارت داخله نوشته شده بود، خواندم. 
در این نوشته، نویسنده، جنگ کنونی افغانستان را به 
و  غنی  رییس جمهور  میان  به جنگ  بسیار ساده گی 
است.  کرده  خالصه  پشتون ها  رهبری  سر  بر  طالبان 
کلمه به کلمه این نوشته را خواندم. قبل از این که کوتاه 
به اصل موضوع جدال دو طرف بپردازم، می خواهم به 
نویسنده محترم جواب رد  این ساده نگری  چند دلیل 

دهم:
هدف  که  شورشی  گروه  که  می کند  ادعا  نویسنده   -
حوزه  از  نماینده گی  »مدعی  است،  طالبان  ایشان 
سیاسی پشتون های افغانستان« است. نمی دانم نویسنده 
این ادعا را مبتنی بر چه سند، شخص، گفت وگو و یا 
آن ها  که  است  دانسته  زمان  کدام  در  طالبان  رساله 
مدعی رهبری پشتون ها باشد. طالبان در سخن و عمل 
مدعی رهبری افغانستان در پنج سال رژیم قبلی شان 
و در حال حاضر هستند. در عین حال، رییس جمهور 
غنی شاید برای یک بخش بزرگ پشتون ها رهبر باشد. 
ولی پشتون ها به هیچ وجه یک گروه متشکل از چند 
در سطح  تروریسم  به  متهم  که  را  افراطی  و  بی سواد 
ملی و بین المللی است و مسوول خون ریزی و کشتار 
خانه،  هزاران  ویرانی  بی گناه،  هم وطن  هزار  صدها 
خانواده و زیربنای تاریخی، تعلیمی، دینی و عام المنفعه 
نمی دهند.  را در رهبری خویش جا  پنداشته می شود 
پشتون ها با سایر اقوام کشور در تمام جهات با طالبان 
گروه  یک  دادن  قرار  می دهند.  قربانی  و  جنگ اند  در 
بزرگ کشور،  قوم  یک  رهبری  به  بیگانه  دست پرورده 
غیر از یک ادعای شرم آور چیز دیگری بوده نمی تواند. 
افغانستان و همکاران  با  جنگ تمام عیار فعلی طالبان 
پشتون ها  رهبری  سر  بر  اگر  افغانستان  بین المللی 
می بود، سال ها قبل حل شده بود. تجربه های مختلف 
مراتب  به  قومی  جدال های  که  است  داده  نشان  دنیا 
آسان تر از جدال های عقیدتی - سیاسی قابل حل است. 
جنگ افغانستان نه تنها یک جنگ سیاسی - عقیدتی، 
بلکه یک جنگ استخباراتی و نیابتی نیز است. خوب 
می بود که نویسنده قبل از نوشتن آن مقاله، در مورد 
اهداف گروه ها و خیزش های سیاسی - عقیدتی، حداقِل 

مطالعه را انجام می داد.
- نویسنده اختالف »حلقه اصلی حکومت« با مذاکرات 
پشتون ها  حوزه  سیاسی  نماینده گی  سر  بر  را  صلح 
می داند. آقای صالح، آقای دانش و باالتر از 50 درصد 

نیز افرادی را در استخدام دارد که مسوولیت دارند در 
حمایت از این دفتر و در مخالفت با مخالفان آن بنویسند 
و در شبکه های اجتماعی و رسانه ها موضع گیری کنند. 
هم چنان اطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد بخشی 
به  نام »تسخیر فضای مجازی« به نفع حکومت از مدتی 
به این سو به فعالیت آغاز کرده است. این موارد، همه 
حکومت  مسووالن  که  است  آن  نشان  دهنده  همه  و 
مسوولیت های  به  آن که  جای  به  کنونی،  مشارکتی 
و شهروندان  قانون  برابر  در  و  کنند  قانونی شان عمل 
کشور پاسخگو باشند، بخش کالنی از امکانات عامه را 
به  برای الپوشانی ضعف ها و توجیه سوءمدیریت شان 

مصرف می رسانند.
حکومت،  فیس بوکی  ملیشه های  که  است  آن  جالب 
به  آنان  می دهند.  فحش  و  می بندند  اتهام  فقط 
هر  بر  واقعی،  و  جعلی  آدرس های  با  گروهی،  صورت 
موضع گیری مخالف حکومت در شبکه های اجتماعی 
با  و  در رسانه ها، هجوم می برند  نشر شده  نقدهای  و 
ناسزاگویی و اتهام زنی تالش می کنند فضا را ویروسی و 
مخاطبان را اغوا کنند. نمونه هایی از چنین اقداماتی را 
در جریان تقابل حکومت و مجلس و در روزهای اخیر 
رسانه ها  در  نشر شده  انتقادی  مطالب  به  واکنش  در 

دیدیم.
محاسبه  بر  کار حکومت  روش  که  است  این  واقعیت 
»پروپاگاندا«  بستن  کار  به  عصر  است.  استوار  اشتباه 
گذشته است. برخورد گزینشی با اطالعات و هدف قرار 
دادن احساسات مردم و کتله های قومی، ممکن است 
در کوتاه مدت فضا را به نفع حکومت تغییر دهد، اما در 
درازمدت بسیار کشنده و خطرناک است. ملیشه سازی 
حل  راه  هرگز  اجتماعی  شبکه های  و  فیس بوک  در 
و کاستی های  ناسزاگویی ضعف ها  و  با فحش  نیست. 
حکومت  ارشد  مدیران  سوءاستفاده های  و  مدیریتی 
کار  با  تنها  حکومت  کارگزاران  نمی شود.  الپوشانی 
مسووالنه و با پاسخگو بودن در برابر قانون و شهروندان، 
اقدام  هر  آورند.  دست  به  را  مردم  حمایت  می توانند 
دیگر، شرمساری برای حکومت است و روند قطع تعلق 
و اعتماد مردم نسبت به حکومتی ها را تسهیل می کند.

مشکالت، ناتوانی ها و کم کاری در اراده و عمل، باورمند 
به نظام مردم ساالر و آزادی های نظام مردم ساالر هستند. 
شکی نیست که آن چنانی که از جمهوریت و ارزش های 
جمهوریت باید حراست می کردند، نتوانستند. در مقابل، 
را  مردم ساالر  نظام  آزادی های  و  مردم ساالری  طالبان 
نه تنها نمی پذیرند، بلکه آن را خالف دین اسالم نیز 
می دانند. طالبان خواهان از بین بردن و یا حد اقل تغییر 
افغانستان  دادن بنیادی قانون اساسی و قوانین مدنی 
جهت گنجاندن افکار و دیدگاه های خویش اند و این که 
می دانیم.  ما  همه  است،  چگونه   دیدگاه ها  و  افکار  آن 
به  جمهوریت  از  نظام  نوعیت  تغییر  خواهان  آن ها 
استبداد اند. طالبان خواهان محدود کردن آزادی های 
فردی و جمعی و خانه نشین کردن زنان این مملکت اند. 
آزادی  ندارند.  مذهبی  اقلیت های  به حقوق  باور  آن ها 
قبول  قابل  برای شان  اصاًل  داریم،  امروز  ما  که  بیانی 
نیست. از تمامی اعضای هیأت مذاکره کننده افغانستان 
بارها شنیده ایم که در افکار و دید طالباِن دو دهه قبل 
موجودیت  طالبان  ندارد.  وجود  تفاوتی  هیچ  امروز،  و 
خویش را در یک نظام مستبدانه می بینند. مردم ساالری 

به معنای از بین رفتن طالبان است.
با  برایم جای تعجب است که یک جوانی که مدت ها 
پولیس افغانستان کار کرده و فداکاری  آنان را در برابر 
یک گروه شورشی و مخرب دیده است، دست به چنین 
یک نوشته ای می زند؛ این جدال مغلق و حساس را بر 
سر رهبری یک قوم می داند و قربانی های مردم، نیروها، 
همکاران بین المللی را در جنگ بر سر رهبری یک قوم 

محاسبه می کند.
بنویسند.  باورمندم و حق می دهم  بیان  به آزادی  من 
بر خط سیاسیون  قدم  ما  اسبق  امیدوارم همکار  ولی 
و نویسنده گان قوم گرا نگذارد. من به هیچ وجه حاضر 
نیستم از این که در حکومت کار نمی کنم، به خاطر جلب 
توجه و یا شاید هم یک بست حکومتی بار دیگر، چیزی 
بنویسم که آب در آسیاب دشمن بریزد. به هیچ وجه 
برایم قابل قبول و منطقی نیست که رهبری حکومت را 
هم نظر و هم فکر طالبان بدانم. صلح و امنیت خواست 
تمام مردم افغانستان است. ولی صلحی را نمی خواهیم 
که حکومت بدون هیچ حرف، خواست های طالبان را 

بپذیرد و نظام را تسلیم این گروه غیرمشروع کند.

ملیشه های فیس بوکی حکومت

موضوعات  و  برنامه ها  پرسش ها،  طرح  با  می گذارند، 
به  را  عمومی  افکار  می کنند  تالش  غریب،  و  عجیب 
سمت دیگری جهت بدهند. در یک کلیت، الپوشانی 

ضعف های حکومت، هدف اساسی این بخش است.
در سطح دوم، گاردهای فیس بوکی حکومت قرار دارند. 
اعضای این گارد، افراد بلند پایه نیستند. آنان در واقع 
ملیشه هایی اند که با آدرس های مستعار در فیس بوک 

هستند،  غیرپشتون  خواهران  و  برادران  که  حکومت 
هدف  نمی دانم  می خواهند؟  را  پشتون ها  رهبری  نیز 
از »حلقه اصلی حکومت« چه کسانی است.  نویسنده 
است؟  پشتون ها  در دست  مطلق  فعلی  مگر حکومت 
مگر به گفته خود آقای صالح، »بازوی توانا«ی راست و 
دست چپ رییس جمهور، تاجیک و هزاره نیستند؟ در 
»حلقه اصلی« به جز از پشتون، هیچ قوم دیگری وجود 
ندارد؟ نمی دانم کدام منطق برای این نویسنده اجازه 
با  تا در مورد اصول گفت وگوهای حکومت  داده است 
طالبان چنین ُکلی گوی بی ربط داشته باشد. کدام حلقه 
سیاسی، اجتماعی، مدنی و مردمی اجازه می دهد که 
خواست هایی را که طالبان مطرح کرده اند، بدون چون 
این خواست های طالبان قبول  اگر  و چرا قبول شود؟ 
شود و این نظام دو دسته به طالبان تسلیم گردد، مسأله 
رهبری پشتون ها نیست و اگر قبول نمی شود، مسأله 

رهبری پشتون ها است؟
- آقای مشاور اسبق این اختالف را »بنیادی« می داند و 
باورمند است که بحث روی این موضوع میان »مردم« 
خوشبختانه،  است.  نیفتاده  راه  سیاسی«  »حلقات  و 
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و دیگر شبکه های اجتماعی به نفع حکومت و بر ضد 
میررحمان  باری،  دارند.  فعالیت  آن  مخالفان سیاسی 
رحمانی، رییس مجلس نماینده گان گفته بود که ۱0 
دفتر از سوی معاون اول رییس جمهوری گرفته شده 
است که در آن افراد تالش می کنند ۱44 وکیل را بدنام 
کنند. چنین اتهام هایی بر مسووالن دیگر حکومتی نیز 
وارد است. گفته می شود که دفتر شورای امنیت ملی 

استفاده ابزاری از کلمه مردم دیگر نزد ملت ما خریدار 
در  کارش  زمان  در  مشاور  جناب  که  می دانم  ندارد. 
قهرمان  نیروهای  که  است  دیده  خوب  داخله  وزارت 
پولیس ما متشکل از پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک 
و اقوام شریف دیگر در دفاع از این خاک و جمهوریت 
و امنیت مردم ما، با یک روحیه عالی و عاری از هر نوع 
مسایل قومی، شانه به شانه در یک سنگر خون و عرق 
ریخته اند. مردم ما اولویت و بحث اساسی شان امنیت، 

ثبات، نان و صحت است.
هیچ وقت برای مردم ما بحث و اولویت بنیادی، رهبری 
یک قوم نبوده است. این بحث برای یک تعداد سیاسیون 
و نویسنده گانی که نمی توانند از طریق دیگر تبارز کنند، 

مهم است تا مرتبط بمانند.
سه موضوع مهم فوق و چند دلیل دیگر به همین محتوا 
اصل ادعای نویسنده است. حال می خواهم نظر خویش 
را در مورد جدال رییس جمهور غنی و طالبان بسیار 
نیز  بنده  اسبق،  مانند مشاور صاحب  ابراز کنم.  کوتاه 
جمهور  رییس  بودم.  حکومت  کارمند  قبل  چندی  تا 
غنی، معاونین رییس جمهور، کابینه و... علی رغم تمام 

جدال رییس جمهور غنی و طالبانشمروز خان مسجدی
جدال بر سر ارزش ها است

اسحق علی احساس



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0۷۷520۷۳68

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6۴65 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



دموکراسی امریکا؟

منبع: کانتر پانچ

نویسنده: جیمز بوارد

مترجم: سیدجمال اخگر

افغانیزه شدن 

دالیلی  از  »یکی  می دهد:  توضیح  می کنند،  پرداخت 
برای  را  گزاف  بهای  چنین  دارند،  تمایل  نامزدها  که 
ثروت های  از  محافظت  بپردازند،  پارلمان  کرسی های 
نامشروع است. با عضویت در مجلس، آن ها می توانند 
به منابع جدید درآمد غیرقانونی و مصونیت از تعقیب 

قضایی دست رسی پیدا کنند.«
جست وجوی  برای  زمین  روی  مکان  آخرین  پارلمان 

حوزه انتخاباتی برای انتخابات صادقانه است.
به  را  الکترونیکی  رای گیری  خطرات  نیز  افغانستان 
انتخابات  کارشناس  یک  که  طوری  می کشد.  تصویر 
به سیگار گفت: »هیچ تفاوتی بین انداختن ۱00 رای 
در صندوق و ۱00 بار فشار دادن دکمه روی دستگاه 

رای گیری الکترونیکی وجود ندارد.«
که  داد  فرمان  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
متکی  الکترونیکی  رای گیری  به  باید  انتخابات ۲0۱9 
باشد. اما سیگار متذکر شد که رای گیری الکترونیکی 
به  را  آن  فقط  نداد.  کاهش  را  تقلب  کلی  طور  »به 
قسمت های دیگر چرخه انتخابات جابه جا کرد.« اعتماد 
کاری  پنهان  با  افغانستان  الکترونیکی  دهی  رای  به 
نرم افزار و تجهیزات همراه نبود. پس از انتخابات ریاست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون   ،۲0۱9 سال  جمهوری 
مورد  در  معلومات  نمی تواند  که  کرد  اعالم  افغانستان 
»پیمان کار،  زیرا  بگذارد،  اشتراک  به  را  آرا  مطابقت 

درمالوگ، این روند را در کنترل دارد.«
»از  که  می دهد  هشدار  کارشناسان  از  نقل  به  سیگار 
آنجا که دولت ها غالباً کمیسیون های انتخاباتی و تدارک 
را  زمینه  این  می کنند،  کنترل  را  انتخابات  تکنولوژی 
برای تقلب آن ها فراهم می کند. ورود فناوری می تواند 
توانایی احزاب سیاسی و گروه های نظارت بر تقلب را 

تضعیف کند.«
ریاست  انتخابات  در  مشکلی  چنین  خوشبختانه، 
نداد.  رخ  متحده  ایاالت  گذشته  سال  جمهوری 
همان طوری که در پرونده های اخیر درج اقامه دعوای 
 Dominion Voting Systems میلیارد دالری توسط
علیه منتقدان آن تأیید شده است. اما گزارش سیگار 
استفاده  از  واقعی  »هدف  کرد:  خاطرنشان  بدبینی  با 
واقعی  کاهش  است  ممکن  انتخاباتی  فناوری های  از 
تقلب نباشد، بلکه برای ایجاد توهم برای چنین کاری 
است.« درس واقعی افغانستان ممکن این باشد که هیچ 

»فرشته محافظ دموکراسی« وجود ندارد.
اجازه دادن سیاست مداران به شهروندان برای رای دهی 
از مشروعیت انتخابات اطمینان نمی دهد. هرگاه تقلب 
یا سوءظن به تقلب به سطح مشخصی برسد، هر یک از 
برنده گان انتخابات مشکوک می شوند. بیش از ۱5 سال 
انتخابات فاسد در افغانستان منجر به ایجاد یک دولت 
مرکزی با حمایت یا اعتبار اندک یا هیچ مردمی شده 
است. یک دگروال ارتش ایاالت متحده که چندین بار 
به افغانستان اعزام شده بود، به سیگار گفت که از اوایل 
سال ۲006، دولت افغانستان »خود را به صورت یک 

دولت فاسد«، سازماندهی کرد. 
مقاماتی که هر چیز دیگری را می دزدیدند، هرگز در 

دزدیدن آرای مردم تردید نمی کنند.
تنها دلیلی که تاکنون دولت افغانستان توسط طالبان 

سرنگون نشده، حضور ارتش امریکا است.
ایاالت  دولت  مقامات  که  بی انتهایی  دروغ های  از  آیا 
متحده در مورد دموکراسی افغانستان گفته اند، می توان 

عبرت گرفت؟
نیویارک تایمز گزارش داد، در جلسه محرمانه شورای 
امنیت ملی در سال ۲0۱5، رییس جمهور اوباما اعتراف 
کرد که ایاالت متحده هرگز نمی تواند »افغانستان را به 
شکلی از دموکراسی تبدیل نماید که بتواند از خود دفاع 
کند«. اما این امر مانع الف زدن علنی اوباما در سال 
بعد مبنی بر این که نیروهای امریکایی و دیپلمات ها به 
کمک  دموکراتیک«  دولت  یک  »ایجاد  در  افغانستان 
وقتی  متحده  ایاالت  دولت  مقامات  آیا  نشد.  کرده اند، 
از دموکراسی امریکایی صحبت می کنند و یا وقتی که 
از دموکراسی های ساخته گی در خارج از کشور تعریف 

می نمایند، صادق هستند؟
ترمپ،  توییتر  در  آن  نوشته خالف  هر  از  نظر  صرف 
معتبرتر  مراتب  به  متحده  ایاالت  در  انتخابات  روند 
گذشته،  سال  انتخابات  اما  است.  بوده  افغانستان  از 
چهارمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده از 
سال ۲000 بود که به طور گسترده ای لکه دار شناخته 

شد.
عدم  به  رای  گذشته  هفته  عالی  دادگاه  که  هنگامی 
دلخواه  طور  به  که  گرفت  پرونده هایی  به  رسیده گی 
می داد،  نشان  را  ایالتی  انتخابات  رویه های  در  تغییر 
به  »تصمیم  کرد،  مخالفت  توماس  کالرنس  دادستان 
ترک قانون انتخابات در زیر پوشش تردید گیج کننده 
است.« گذاشتن دست روی دست و انجام هیچ کاری، 
بیش تر رای دهنده گان را با سردرگمی مواجه می سازد. 
افغانیزه سازی  خطر  مورد  در  هیچ کسی   »متأسفانه، 

دموکراسی امریکایی صحبت نمی کند.«

نارضایتی و اتهامات در مورد انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲0۲0 ایاالت متحده هم چنان ادامه دارد. از هر 
در  که  معتقدند  آن ها  نفر  سه  جمهوری خواه،  چهار 
در  است،  گرفته  صورت  گسترده«  »تقلب  انتخابات 
حالی که دموکرات ها این انتقادات از انتخابات را »دروغ 

بزرگ« علیه دموکراسی می دانند.
کننده  فراهم  بزرگ ترین  کنگره،  ارشد  دموکرات های 
می دهند،  قرار  فشار  تحت  را  کشور  کیبلی  خدمات 
که  فاکس نیوز  مانند  محافظه کارانه ای  شبکه های  تا 

پیروزی بایدن را زیر سوال برده اند، متوقف کنند.
چه مشکلی رخ می دهد که اگر بر جنجال های انتخاباتی 

۲0۲0 سرپوش گذاشته شود؟
سرنخ ها را می توان در گزارش اخیر انتخابات »درس هایی 
از تجربه ایاالت متحده در افغانستان«، تهیه شده توسط 
بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان »سیگار« در 
از  آنچه  از  خردمندانه تر  مراتب  به  گزارش  این  یافت. 
دسامبر  ماه  در  ترمپ  جمهور  رییس  جاهالنه  توییت 
جوان  »یک  بود:  نوشته  وی  است.  می شود،  برداشت 
نظامی که در افغانستان کار می کند، به من گفت که 
از  بهتر  بسیار  و  امن تر  بسیار  افغانستان  در  انتخابات 

انتخابات ۲0۲0 ایاالت متحده برگزار شده است.«
سیاست  پانچ،  کانتر  در  که  است  سال  دوازده  من 
از جمله  می کنم،  نقد  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
سال  در  افغانستان«  درباره  بزرگ  دروغ  »هشت سال 
۲009، »مردن برای فساد افغانستان« در سال ۲0۱۱، 
اوباما« در سال ۲0۱6 و  اقتصادی  »بزرگ ترین رشوه 

»مالیات شما« افغان - کودک آزارها، در سال ۲0۱۸.
با کمال تأسف باید گفت، این گزارش جدید توهمات 
را  متحده  ایاالت  نجات  مأموریت  مورد  در  من  نهایی 
از  یکی  افغانستان«  »دموکراسی  است.  برده  بین  از 
در  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست های  وقیحانه ترین 
امریکا در سال ۲00۱،  از زمان حمله  این قرن است. 
دولت فدرال بیش از 600 میلیون دالر برای حمایت از 
افغانستان هزینه  انتخابات و رویه های دموکراتیک در 
ایاالت متحده  دالر که  میلیارد  از ۱4۳  ) بخشی  کرد 

برای کمک و بازسازی هزینه کرد(.
حامد کرزی، گرداننده نرم دولت بوش که پس از ۱۱ 
شده  انتصاب  افغانستان  حکومت  رهبری  به  سپتامبر 
بود، در انتخابات ریاست جمهوری تقلبی سال ۲004 
پیروز شد. رییس جمهور جورج دبلیو بوش در جریان 
متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخاباتی  مبارزات 
قانون  افغانستان  به خود می بالید و می گفت: »اکنون 
اساسی دارد که در آن از آزادی مذهب و حقوق زنان 
صحبت می کند... دموکراسی در حال شکوفایی است.«

به شوهر  قانونی که  با تصویب  بعد، کرزی  چند سال 
پذیرش  عدم  در صورت  را  می داد، همسر خود  اجازه 
از حمایت  دارد،  نگه   خواسته های جنسی اش، گرسنه 

رای دهنده گان بنیادگرا برخوردار شد.
حضور  افزایش  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
که  گفته  این  با  را  افغانستان  در  خود  نیروهای 
دموکراسی در این کشور را تقویت می کند، توجیه کرد. 
هنگامی که اوباما در اگست ۲009 با جمعی از کهنه 
سربازان جنگ های خارجی امریکا صحبت می کرد، به 
خود می بالید که »نیروهای ما در تامین امنیت محالت 
تا  می کنند  کمک  هفته،  این  انتخابات  در  دهی  رای 
افغان ها بتوانند آینده مورد نظر خود را انتخاب کنند.« 
در نگاه اول، کرزی با تفاوت اندک پیروزی کسب کرد. 
گزارش  تایمز  نیویارک  انتخابات،  از  دو هفته پس  اما 
داد که عوامل کرزی ۸00 مرکز رای دهی ساخته گی 
رای  هیچ کسی  که  »جایی  بودند،  کرده  راه اندازی  را 
نداد؛ اما صدها هزار برگه رای دهی برای انتخاب مجدد 
رییس جمهور ثبت شد.« گالبریت نوشت: »در بعضی از 
والیات افغانستان تعداد آرای به کار رفته به نفع کرزی 
پیتر  بود.«  واقعی  دهنده گان  رای  از  بیش تر  برابر  ده 
افغانستان،  در  ملل  ارشد سازمان  مقام  گالبریت، یک 
از  کرزی،  آرای  یک سوم  بودن  جعلی  تخمین  از  پس 

وظیفه برکنار شد.
»هیچ چرخشی نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که 
ما بیش از ۲00 میلیون دالر را صرف یک انتخابات کاماًل 
ناکام کردیم« که »بزرگ ترین پیروزی استراتژیک خود 

را به طالبان تحویل داد.«
دولت اوباما علی رغم تقلب گسترده در انتخابات، طوری 
از کرزی ستایش کرد که گویا او به شکل عادالنه برنده 
شده باشد. دولت اوباما به کنگره گفت که تصمیم به 
فرستادن تعداد بیش تر نیروهای امریکایی به افغانستان 
»بسته گی به توانایی برگزاری انتخابات شفاف و معتبر 

انتخابات  آن که  از  پس  اوباما  دارد.«  کشور  آن  دولت 
تصمیم  شد،  کشیده  گند  به  افغانستان  در   ۲009
دموکراسی  با  مطابقت  در  باید  دولت  کار  که  گرفت 
باشد. سپاس از اوباما برای افزایش نیرو، ۱400 سرباز 
امریکایی در سراب دموکراسی خیالی افغانستان جان 

خود را از دست دادند.
مقامات افغانستان بیش از ۱5 سال توطئه کردند؛ هم 
نادیده گرفتند.  انتخابات تقلب کردند و هم آن را  در 
مولن،  مایک  امریکایی  فرمانده  اوایل سال ۲009،  در 
دولت  مشروعیت  از  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
بهترین  در  »انتخابات  گفت:  و  داد  افغانستان، هشدار 
حالت پرسش برانگیز بود و در بدترین حالت، اصاًل وجود 

نداشت.«
یک تحلیل توسط نهاد توسعه بین المللی ایاالت متحده 
در مورد انتخابات افغانستان در سال ۲0۱4 اشاره دارد 
که »چندین مقام برجسته کمیسیون انتخابات گذشته 
که با تقلب مرتبط بودند، ارتقا یافتند یا به عنوان وزیر 
تعیین شدند.« به گفته برخی از کارشناسان »سیگار«، 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲0۱9 افغانستان یکی 

از فاسدترین انتخابات های این کشور بود.«
از  محافظت  برای  متحده  ایاالت  مالیاتی  دالرهای 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  صندوق  در  رای گیری 
نهاد  آن   - افسوس  شد.  ریخته   )ECC( افغانستان 
اصلی ترین و بی شرم ترین منبع سرقت آرا بود. روسای 
کمیسیون مستقل انتخابات مراقب بودند که کسانی را 
که تجربه انتخاباتی دارند، استخدام نکنند؛ زیرا چنین 
اشخاص ممکن سواالت آزار دهنده ای مطرح کنند. یک 
»سیگار«  به  انتخابات  کمیسیون  پیشین  ارشد  مقام 
گفت: »یکی از معیارها برای متقاضیان ارشد انتخابات 
در سال ۲0۱۸، نحوه لباس پوشیدن نامزدها بود.« وی 
گفت که این دسته بندی به عنوان بهانه ای برای کاهش 
نمرات نامزدهای کم تر انعطاف پذیر مورد استفاده قرار 
گرفت. معلوم نیست که آیا این آزمایش شخصیت شرور 
از البی های واشنگتن »K Street« الهام گرفته است 

یا خیر.

تقلب با فشار دکمه
ریخته  هم  به  افغانستان  در  دهنده گان  رای  سوابق 
است، »اراده مردم به آسانی می شود دست کاری شود.« 
رای  ثبت  »مرکز  که  است  کرده  نتیجه گیری  سیگار 
دهنده گان افغانستان و روند ثبت نام به طور استثنایی 
در معرض دست کاری و سوءمدیریت قرار دارد... تعداد 
به  توجه  با  افغانستان  در  شده  ثبت  دهنده گان  رای 
تعداد جمعیت و میزان مشارکت اندکی پس از ثبت نام 
که احتماالً نشان دهنده تقلب در ثبت نام است، زیاد 
است. سوءمدیریت و عدم شفافیت، اعتبار ثبت نام رای 

دهنده گان را از بین می برد.
سال  انتخابات  از  پیش  ایالت،  چندین  در  امریکا  در 
۲0۲0 اختالفات بر سر ادعاهای مبنی بر داشتن تعداد 
شده  فوت  یا  شرایط  فاقد  دهنده گان  رای  از  زیادی 
جنجال برپا شد. میشیگان حذف ۱۷۷000 رأی دهنده 
غیرفعال از رأی دادن به ایالت را تا اوایل ماه جاری به 
تأخیر انداخت و تنها پس از مجبور شدن دادخواست از 

سوی ایالت اقدام کرد.
زیرا  شده،  نهادینه  جبر  با  قسماً  افغانستان  انتخابات 
است.  بوده  تغییر  حال  در  همیشه  انتخابات  قوانین 

از قوانین  سیگار خاطرنشان کرد، »تاکنون فقط یکی 
انتخابات افغانستان توسط پارلمان تصویب شده است. 
بقیه همه فرامین ریاست جمهوری بود که هرگز برای 
بررسی به پارلمان ارجاع نشد.« گزارش سیگار به نقل 
از کارشناسان انتخابات: »احتمال یک انتخابات معتبر 
در حالی که رژیم حاکم نهادهای انتخاباتی را به طور 

مستقیم کنترل می کند، ناممکن است.«
امریکا عمدتاً از این افتضاحات اجتناب کرده است؛ زیرا 
پدران موسس یک ماده انتخابات را در قانون اساسی 
قوانین  که  است  آن مشخص شده  در  که  گنجانیدند 
انتخابات فدرال )رییس جمهور و کنگره( »در هر ایالت 
این  متأسفانه،  می شود.«  تجویز  آن  قانون گذار  توسط 
مواد قانون اساسی در انتخابات سال گذشته در بسیاری 

از ایالت ها زیر پا شد.
مجله تایم اخیراً »داستان پنهانی انتخابات سال ۲0۲0« 
را افشا کرده است، »گروهی از افراد قدرتمند با بودجه 
کافی... در پشت صحنه با هم کار می کنند تا... قوانین 
دهند.«  تغییر  دموکراسی  تقویت  برای  را  مقررات  و 
مقامات حزب دموکرات و مقامات کمیسیون انتخابات 
که از سوی دموکرات ها منصوب شده اند، با بازنویسی 
قانون انتخابات ایالتی سال ۲0۲0 در چندین ایالت، این 

پروسه را تحقیر کردند.
در یک حکم که در ماه دسامبر توسط ایالت تگزاس 
»وزیر  است:  شده  اشاره  شد،  ثبت  عالی  دیوان  در 
ایالت میشیگان، جوزلین بنسون، بدون تصویب قانون، 
رای  برنامه های  به  مربوط  که  را  میشیگان  انتخابات 
غایب بود، به طور یک جانبه لغو کرد«. ارسال ناخواسته 
»برنامه های رای گیری غیابی رای دهنده از طریق پست 
الکترونیکی به ۷.۷ میلیون رای دهنده ثبت نام شده 
در میشیگان... بدون تأیید امضای رای دهنده گان طبق 

قانون.«
هنگامی که مقامات دموکرات در پر جمعیت ترین شهر 
الزامات  گرفتن  نادیده  »تصمیم  دیترویت(  جمله  )از 
غایب«  آرای  برای  میشیگان  قانونی  امضای  تأیید 
دیگر،  جای  در  شد.  بیش تر  تأثیرات  این  گرفتند،  را 
کمیسیون انتخابات ویسکانسین تأسیس 500 صندوق 
رأی بدون ناظر در شهرهای بزرگ دموکراتیک را در 

مخالفت با قانون ویسکانسین تصویب کرد.
دستورالعمل های  تعیین  با  سیاسی  منصوب  قضات 
جدید انتخاباتی در چندین ایالت، قانون پروسه ایالت را 
لغو کردند. در پنسیلوانیا، دادگاه عالی ایالتی به عبارت 
بی ارزش در قانون اساسی ایالت استناد کرد، »انتخابات 
آزاد و برابر خواهد بود« - برای توجیه بطالن یک قانون 
ایالتی که شمارش آرای )نامه ها(ی پستی را که پس از 
روز انتخابات رسیده بود، ممنوع کرده بود. قضات حتا 
از جمله آرای دیررس که بدون هیچ عالمت پستی وارد 

می شود، استفاده کردند.
فرمان مشابهی در ۲۷ جنوری توسط دادگاه استیناف 
ویرجینیا با لغو مصوبه هیأت انتخابات ویرجینیا مبنی 
بر مجاز شمردن برگه های رای  گیری از طریق پست که 
سه روز پس از انتخابات بدون عالمت پستی وارد شد، 
تصویب شد. در جای دیگر گزارش، سیگار به دشواری 
مقامات  که  هنگامی  پایدار  دموکراسی  یک  ایجاد 
منتخب رسماً مجوز سرقت را دریافت می کنند، اشاره 
سنگینی  رشوه های  به  توجه  از  پس  سیگار  می کند. 
انتخاباتی  مقام های  به  افغانستان  سیاست مداران  که 
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بخش اول

امان اهلل خان بعد از سفرش به والیت 
قندهار )1304خ/1925م( گزارشی 

از آن سفر تحریر داشته است که 
در قسمت هایی از آن سفرنامه، 

دلیل سخنرانی اش را در میان مردم 
قندهار به زبان پارسی چنین می گوید: 

»اکثر شما حضار فارسی می دانید 
و عموم تان می توانید که از آن به 

خوبی استفاده کنید« و » دیگر این که 
تا بتوانم خوب تر مطلب خود را ذهن 

شما بنمایم.« اما امیر امان اهلل خان در 
همین گزارش،  در مورد جایگاه و نقش 
زبان پارسی می نویسد: »مطالعه کتاب 

فارسی و حفظ مقاصد آن برای طلبه 
افغانی لسان، تقریباً همان حیثیت را 

دارد که لسان آلمانی برای دیگر طلبه  
ما در مکتب دارد.« )کاویانی، 1394: 

)2۷

ثریا( در صنف های دانش آموزان کابل حضور می یافتند 
و تدریس می کردند.

پایتخت  »...در  غبار  غالم  محمد  میر  روایت  براساس 
به عالوه لیسه حبیبیه، لیسه های امان و امانی توسط 
داخلی  استادان  و  جرمنی  و  فرانسوی  پروفیسران 
تأسیس گردید. مکاتب رشدیه غازی، رشدیه استقالل، 
زراعت،  السنه،  معماری،  نجاری،  رسامی،  تلگراف، 
جالل آباد،   رشدیه  مستورات،  رشدیه  عربی،  دارالعلوم 
دارالمعلمین  هرات،  رشدیه  قندهار،  رشدیه  زراعت، 
مکتب  قطغن،  رشدیه  شریف،  مزار  رشدیه  هرات، 
منزل  تدبیر  آرشیتکت،  قالین بافی،  موزیک،  پولیس، 
زنانه، مکتب طبیه و بیش تر از ۳۲۲ مکتب ابتداییه در 
تمام والیات کشور باز شد. تعداد طلبه مکاتب ابتدایی 
)تا ۱9۲۷( پنجاه و یک هزار نفر در لیسه ها و مکاتب 
مسلکی تحصیل می کرد و این غیر از مدرسه  نظامی 

بود.« )غبار، ۱۳۸0: ۷9۲، ۳9۳(
نخستین اصالحات امان اهلل خان، الغای برده گی، اصول 
پرورش  و  آموزش  دادن  قرار  اولویت  در  و  بیگاری 
شاه  رژیم  »آنچه  نوید،  سنزل  باور  به  بود.  کشور  در 
امان اهلل خان را با اتاترک ترکیه و رضاشاه ایران متمایز 
می ساخت، این بود که بر خالف آن دو که برای حفظ 
اساس قانونی دولت بر اردوی قوی تکیه داشتند، اما 
امان اهلل خان به نیروی نظامی توجه کافی نداشت. چون 
او دوران بعد از استقالل را »عصر قلم« خوانده بود، نه 

شمشیر.« )نوید، ۱۳۸۸: ۲40(
اما امیر امان اهلل خان، فقط نوگرایی، آورنده  اصالحات و 

سده  رو به پایان خورشیدی، برای افغانستان پر ماجرا 
افغانستان رویدادهای بزرگی چون  بود. در این سده، 
استبدادی،  سلطنت های  بنیادگرا،  و  خشن  رژیم های 
سوسیالیسم  خودکامه،  و  خودخوانده  جمهوری های 
کرد  تجربه  را  شبیه دموکراتیک  نظام های  و  وابسته 
تاخت وتاز،  سده  یک  از  پس  اکنون  گذراند.  سر  از  و 
مبارزه و جان نثاری آزادی طلبان و روشن فکران، هنوز 
هر  و  است  نگرفته  قرار  درست  مسیر  در  افغانستان 
لحظه بیم فروپاشی دوباره می رود. افغانستان در این 
مثبتی  اما چیز  رو شده،  آن  به  رو  این  از  زیاد  سده، 
از این تغییرات و تحوالت به دست افغانستان نرسیده 
است. اکنون این سده رو به پایان است و افغانستان با 
آن خداحافظی می کند؛ اما بحران و خبرهای بد این 
سده با افغانستان خواهد بود و معلوم نیست چه روزی 

پایان خواهد یافت.
در آستانه رسیدن به آخرین سال قرن، در این سلسله ای 
از نوشته ها به چند رویداد و تحول بزرگ در افغانستان 
پرداخته می شود. یکی از رویددادهای بزرگ افغانستان، 
افغانستان  برای  حاضر  قرن  شروع  از  قبل  سال  چند 
اتفاق افتاد: جنگ و کسب استقالل. امان اهلل خان که 
در سن ۲۷ ساله گی بر مسند قدرت نشست، جوانی 
بود احساساتی، ناسیونالیست، قدرت طلب و در مسایل 
باور آصف آهنگ،  سیاسی و کشورداری بی تجربه. به 
او حتا به اندازه پدرش )امیر حبیب اهلل( و پدرکالنش 
کشور  امور  از  واقع بینانه  تحلیل  خان(  )عبدالرحمان 
نداشت. بزرگ ترین دست آورد او، همانا کسب استقالل 
است. بقیه تالش هایش به دلیل نبود امکانات کافی و 
پرسونل ناکام ماند. ولی »...با همه اشتباهاتی که شاه 
امان اهلل به حیث سیاست مدار مرتکب شد،  تأثیر دوره 
امانی تا به امروز پابرجا است.« )آهنگ، ۱۳99: ۱90، 

)۲۲5
۱۳0۷خ(   - ۱9۲9م/۱۲9۷   -  ۱9۱9( خان  امان اهلل 
برای آبادی افغانستان تالش بسیار کرد و رویا و آرمان 
لحاظ مستقل  تمام  از  و  باسواد  مترقی،  افغانستان  او 
بود. او برای به واقعیت تبدیل کردن این رویا و تحقق 
یافتن این آرمان واالی ملی از هیچ گونه تالش دریغ 
نورزید. او مدتی به درستی افغانستان را در مرکز توجه 
نوسازی،  کشور،  استقالل  استرداد  داد.  قرار  جهانی 
ایجاد مکاتب، قانون اساسی،  نهادسازی، تعلیم و تربیت، 
جوش و خروش جامعه برای عبور از افغانستان عقب 
امان اهلل  از کارهای عمده  حکومت  و...  مانده و سنتی 
خان است. او در زمینه های مختلف؛ سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی،  فرهنگی و... اقدام به آوردن اصالحات کرد. 
او برای آموزش دادن بچه های افغانستان، معلم خارجی 
)ترکی، فرانسوی، هندی و مصری( استخدام و تعداد 
زیادی از پسران و دختران افغانستان را برای فراگرفتن 
علوم و کسب دانش به خارج از افغانستان اعزام کرد. 
رغبت زیادی به تعلیم و تربیت نسل بعد از استقالل 
افغانستان داشت. تا جایی که همراه با همسرش )ملکه 

محصل استرداد و استقالل افغانستان نیست، او عامل 
او توشیح  و طراح اصلی تبعیض در کشور هم است. 
کننده نظام نامه های تبعیض هم بود. تبعیض قومی در 
زمان او رسمی و قانونی شد. او رویاهای کالن داشت؛ 
اما در سطح ملی، تمام تالش و تقالی او این بود که 
فرهنگ  حاکمیت  و  قوم  یک  محوریت  با  افغانستانی 
این سیاست  نتیجه  و  معنا  بسازد که  زبان پشتون  و 
گرفتن  نادیده  و  نگه داشتن  حاشیه  در  امیر،  داخلی 
ملیت های دیگر در کشور بود. او در سخنرانی هایش، 
به  و  »افغان« می خواند  را  افغانستان  ملیت های  تمام 
رسمیت نشناسی این هویت را کفر مطلق می دانست: 
»هر کسی که در افغانستان سکونت دارد، بدون استثنا 
گفته  مسلمان  آن  اقوام  و  طوایف  تمام  و  »افغان« 
می شود و برای هیچ کس الزم نیست که از اسالمیت و 
افغانیت )نعوذ بااهلل( صرف نظر کرده، به قومیت خویش 
بنازد و خود را بدان امتیاز دهد...« )استانکزی، ۱۳9۳: 

)۲۲
امان اهلل خان انتقال قدرت را به ملیت های غیرپشتون 
ننگ می دانست. برای همین، برای واپس گرفتن کابل 
بارفیلد،  توماس  شد.  پشتونی  شوونیسم  به  متوسل 
افغانستان شناس امریکایی معتقد است که »امان اهلل 
خان با توسل به شوونیسم پشتونی سعی کرد این اتحاد 
تأکید کرد که  و  تقویت کند  را[  پشتون ها  ]اتحاد  را 
رهزن  یک  نباید  هرگز  غرور  و  عزت  با  مردی چنین 
تاجیک را ]حبیب اهلل کلکانی را[ به  عنوان امیر خود 

بپذیرد.« )بارفیلد، ۱۳96: ۲60(

نظام نامه  ناقلین به سمت قطغن؛ نظام نامه تبعیض
امان اهلل خان جابه جاسازی قومی در  اقدامات  از  یکی 
شمال افغانستان بود. نظام نامه ناقلین به سمت قطغن، 
یکی از نمونه های روا دانستن تبعیض از سوی امان اهلل 
خان شمرده می شود. در بند اول ماده دوم نظام نامه 
اناثیه  و  مذکور  فرد  هر  »برای  است:  آمده  ناقلین 
خانه واری که هفت ساله و یا باال باشد، فی نفر هشت 
جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص و 
معین می شود، در عالقه و نواحی حکومت قطغن داده 
می شود.« براساس بند اول ماده  هفتم نظام نامه  ناقلین، 
برای هر عضو خانواده  ناقل - پشتون که از جنوب یا 
افغانستان  شمال  سمت  به  دیگری  جای  یا  مشرقی 
می رفتند، هشت جریب زمین آبی برای زنده گی کردن 

داده می شد.
اول فی  افشانی سال  بذر  ماده هفتم »برای  بند دوم 
جریب )4 سیر( گندم و جو به ضمانت هم دیگر داده 
می شود و بعد از سه سال در ظرف واپس به قرار تسعیر 
سوم  بند  براساس  می شود.«  گرفته  اول  سال  همان 
نظام نامه ناقلین، برای کسانی که از جنوب افغانستان 
برای  می رفتند،  غیرپشتون(  مردم  )قلمرو  شمال  به 
کشت فی جریب زمین چهار سیر گندم نیز دولت کابل 

می پرداخته است.
دولت مرکزی برای تشویق هرچه بیش تر انتقال ناقلین 
و  قلبه  اسباب  حتا  آن ها  برای  افغانستان،  شمال  به 
زنده گی هم فراهم می کرد: »برای چهل جریب زمین 
و غیره سامان  قلبه  روپیه عوض قیمت خرید  دوصد 
داده  تقادی  طور  به  هم دیگر  ضمانت  به  زمین داری 
گرفته  سال  سه  ظرف  در  سال  سه  از  بعد  می شود، 

می شود.«
ناقلین،  نظام نامه  هفتم  ماده  پنجم  بند  براساس 

برای  می رفتند،  شمال  به  جنوب  از  که  پشتون هایی 
مرکزی  دولت  به  مالیه  پرداخت  از  سال  مدت شش 
سال  شش  کشت،  اول  از  »]ناقلین[  بودند:  معاف 
براساس  می باشند.«  معاف  دیوانی  مالیات  از  کامل 
بند ششم ماده  هفتم نظام نامه  ناقلین، ناقلینی که به 
شمال افغانستان می رفتند، شش سال از پرداخت مالیه 
مالیه همسایه  نیم  سال،  از شش  بعد  و  بودند  معاف 
زمین دار  که  صورتی  در  یعنی  می پرداختند.  را  خود 
تاجیک یا اوزبیک از صد سیر گندم بیست سیر برای 
دولت مرکزی مالیه می داد، ناقلین فقط ملزم به دادن 
اول سال  »از  بودند:  مرکزی  دولت  به  گندم  ده سیر 
پلوان شریک  مالیه  مناصفه  الی سه سال کامل  هفتم 
گرفته می شود و بعد از اکمال سه سال مذکوره، موافق 

پلوان شریک مالیه گرفته می شود.«
مال  ناقلین،  نظام نامه  هفتم  ماده  هفتم  بند  براساس 
و مواشی ناقلین نیز برای سه سال از مالیه معاف اند. 
قطغن  در  خود  با  ناقلین  که  مواشی  مال  »محصول 
اول آمدن شان سیاهه می شود و در  باشند، در  آورده 
از  نیز  و  می باشند  معاف  محصول  از  سال  سه  مدت 
محصول گاو قلبه که در قطغن به قدر احتیاج زراعت 
هستند.«  معاف  سال  سه  می دارند،  خریداری  زمین 

)نظام نامه، ۱۳0۲: 4، 5، 6(

پارسی ستیزی
امان اهلل خان در مسأله هویت سازی، یکی از هم فکران 
محمود طرزی بود. محمود طرزی، بنیان گذار و طراح 
که  بود  معتقد  بود. طرزی  افغانستان  پشتونیزه سازی 
ریشه  تمام ملیت های آریایی، »افغانستان« کنونی است 
و ریشه و تبار همه آریایی های جهان به پشتون های 
دوم،  )سال  سراج الخبار  در  او  می رسد.  افغانستان 
شماره 9، ۳ دلو ۱۲96( می نویسد: »هیچ شبهه بر این 
افغانستان  آریان،  ماوای  و  منشا  و  اصل  که  نمی ماند 
است و اجداد اصلی همه  فرقه های آریان بازهم خود 
قوم افغان است.« طرزی معتقد بود که » زبان افغانی 
]پشتو[ اجداد زبان ها است.« او تبعیض را به طور آشکار 
تبلیغ می کرد و روا می دانست: »هر ملت را تعصب و 
حرص ملتی شان اظهار و اشهار نموده است. پس اگر ما 
شأن و شرف اجداد ملت خود را ]پشتون ها را[ به قوت 
فن به ثابت ساختن کوشش ورزیده باشیم، چه بحث 

دارد؟« )روان فرهای، ۱۳۸۷: 6۱9، 6۲0(
قندهار  والیت  به  سفرش  از  بعد  خان  امان اهلل 
از آن سفر تحریر داشته  )۱۳04خ/۱9۲5م( گزارشی 
دلیل  سفرنامه،  آن  از  قسمت هایی  در  که  است 
سخنرانی اش را در میان مردم قندهار به زبان پارسی 
چنین می گوید: »اکثر شما حضار فارسی می دانید و 
عموم تان می توانید که از آن به خوبی استفاده کنید« 
و » دیگر این که تا بتوانم خوب تر مطلب خود را ذهن 
شما بنمایم.« اما امیر امان اهلل خان در همین گزارش،  
در مورد جایگاه و نقش زبان پارسی می نویسد: »مطالعه 
کتاب فارسی و حفظ مقاصد آن برای طلبه افغانی لسان، 
تقریباً همان حیثیت را دارد که لسان آلمانی برای دیگر 

طلبه  ما در مکتب دارد.« )کاویانی، ۱۳94: ۲۷(
گونه  اما  بود.  نیک  آغاز  یک  افغانستان  برای  امان اهلل 
سیاست ورزی او، خام پنداری، تبعیض و تکبر شخصی 
افغانستان را از دست داد  او فرصت پیش آمده برای 
و  کابل و ظهور  تاراج و چپاول  به  او منجر  و سقوط 
پادشاه  مستبدترین   - خان  نادر  رسیدن  قدرت  به 
افغانستان شد که تبعات آن سال ها افغانستان را رنج 

داد.

منبع ها
۱. آهنگ، آصف )۱۳99(، تاریخ افغانستان: یادداشت ها 

و برداشت ها، کابل، نشر واژه.
۲. روان فرهادی، عبدالغفور )۱۳۸۷(، مقاالت محمود 
طرزی، کابل، انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه 

جمهوری اسالمی افغانستان.
شاه  نظریات  و  افکار   ،)۱۳9۳( نصراهلل  استانکزی،   .۳

امان اهلل خان، کابل، انتشارات سعید.
4. غبار، میر غالم محمد )۱۳۸0(، افغانستان در مسیر 

تاریخ، جلد اول، پشاور، مرکز نشراتی میوند.
5. کاویانی، نجم )۱۳94(، سرگذشت زبان فارسی در 
چند  و  تاجیکستان  و  افغانستان  در  پسین  سال  صد 

مقاله دیگر، )بی جا( انتشارات فروغ.
طبع   ،)۱۳0۲( قطغن  سمت  به  ناقلین  نظام نامه   .6

گردیده در دایره التحریرات مجلس عالی وزرا، کابل.
امانیه،  عهد  در  افغانستان   ،)۱۳۸۸( سنزل  نوید،   .۷
هرات،  دوم،  چاپ  مجددی،  نعیم  محمد  ترجمه 

انتشارات احراری.
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افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛ 

کسب استقالل
امان اهلل برای افغانستان یک آغاز 

نیک بود. اما گونه سیاست ورزی 
او، خام پنداری، تبعیض و تکبر 

شخصی او فرصت پیش آمده 
برای افغانستان را از دست داد 

و سقوط او منجر به تاراج و چپاول 
کابل و ظهور و به قدرت رسیدن 
نادر خان - مستبدترین پادشاه 

افغانستان شد که تبعات آن 
سال ها افغانستان را رنج داد.

یادداشت: افغانستان در سده چهاردهم شاهد چه اتفاقاتی بوده است؟ حبیب حمیدزاده، 
مهم ترین اتفاقات سده چهاردهم را با استفاده از مستندات تاریخی، گزارش و تحلیل کرده 

است. روزنامه ۸صبح، این گزارش و تحلیل را طی چندین شماره به صورت مسلسل نشر 
می کند.

حبیب حمیدزاده



در قسمت قبلی این نوشته گفتم که چون افغانستان به 
بحر وصل نیست و سرزمین کوهستانی دارد، قیمت تورید 
اینترنت به کشور بلند می رود و کوهستانی بودن سرزمین 
سبب می گردد تا ضمن بلند رفتن هزینه سرمایه گذاری، 
مصارف عرضه کننده گان خدمات نیز افزایش پیدا کند. 
این دو مورد، جزو عواملی است که باعث می شود قیمت 
اینترنت در افغانستان نسبت به کشورهای پاکستان، ایران 
و هندوستان بلندتر باشد. اما در کنار وصل نبودن به بحر 
و کوهستانی بودن جغرافیا، دو عامل دیگر هم از موارد 
این  در  که  است  اینترنت  عرضه  قیمت  روی  تأثیرگذار 

بخش به آن می پردازم.

حجم بازار مصرفی )تعداد مشترکین خدمات(
براساس آمار سال ۲0۲0، در کشور هندوستان بیش از 
می کنند.  استفاده  موبایل  اینترنت  از  نفر  میلیون   460
این شمار در ایران زیادتر از 5۸ میلیون نفر است و در 
پاکستان هم حدود ۷6 میلیون تن از خدمات اینترنت در 

موبایل استفاده می کنند.
این  در  بزرگ(  )شرکت های  کننده گان  عرضه  شمار 
در  اما  است.  تا 5 شرکت  از ۲  اوسط  گونه  به  کشورها 
دارد  وجود  اینترنت  کاربر  میلیون   ۱۲ فقط  افغانستان 
در  اینترنت  خدمات  از  میلیون شان   ۸ از  کم تر  که 
موبایل های شان استفاده می کنند. برای عرضه خدمات به 
همین تعداد مشترک که بیش تر از ۸ میلیون نمی شود، 
5 شرکت بزرگ مخابراتی سرمایه گذاری کرده اند و با هم 

رقابت می کنند.
چنانچه می دانیم در بازار آزاد، حجم بازار و شمار مصرف 
کننده گان، کلیدی ترین عامل شکل گیری قیمت عرضه 
است. اگر شمار استفاده کننده گان از خدمات موبایل و 
اینترنت زیاد باشد، یک شرکت مخابراتی بزرگ می تواند 
با وضع سود خالص خیلی اندک هم عواید خیلی خوب 
داشته باشد؛ اما وقتی شمار مصرف کننده کم تر باشد، 
عرضه کننده نیاز دارد تا سود بیش تری از هر مشتری 
بردارد، چون دوام تجارت و سودآوری اش به همین مسأله 

وابسته است.
و  ایران  هند،  به  نسبت  افغانستان  مصرفی  بازار  حجم 
پاکستان خیلی کوچک تر است و طبیعی است که این 

امر روی تعیین قیمت ها در بازار تأثیر دارد.

ترمیم خسارات ناشی از جنگ و خشونت
در گزارش اداره اترا به مردم نگاشته شده است که تنها 
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بسته های اینترنتی موبایل در افغانستان 40 تا 60 درصد 
ارزان تر از تاجیکستان است.

تاسیسات  و  زیرساخت ها  امنیت  این که  وجود  با 
تامین  خوبی  به  تاجیکستان  در  مخابراتی  شرکت های 
است و به ندرت اتفاق می افتد که شرکت های مخابراتی از 
جنگ و خشونت خساره ببینند؛ اما وصل نبودن به بحر، 
حجم کوچک بازار مصرفی و کوهستانی بودن جغرافیای 
آن، عواملی است که روی تنظیم قیمت عرضه خدمات 

اینترنت و موبایل در بازار این کشور تأثیر گذاشته  است.
رفتن  بلند  که سبب  عواملی  تمام  قیمت ها،  تنظیم  در 
مصارف می گردد، نقش دارند و باید مورد نظر باشند. حتا 
هم  از خشونت ها  ناشی  و خسارات  امنیتی  مشکل  اگر 
بودن  بحر، کوهستانی  به  نبودن  نباشد، وصل  میان  در 
سبب  کننده گان،  مصرف  شمار  بودن  کم  و  جغرافیا 
موبایل در یک کشور  تا قیمت عرضه خدمات  می شود 

بلندتر باشد.

وضعیت عواید شرکت ها در افغانستان
از این دارد  گزارش مالی شرکت های مخابراتی حکایت 
به  بزرگ  مخابراتی خصوصی  اکثریت چهار شرکت  که 
دلیل بلند رفتن مصارف و خسارات در چند سال پسین، 
بتواند مصارف  که  اما سیستمی  بوده اند.  مواجه  با ضرر 
شرکت های مخابراتی را به گونه شفاف بررسی و مشخص 
کند تاکنون وجود ندارد و در گذشته نیز وجود نداشته 

است.
در صورتی که شرکت های مخابراتی برای چند سال پی هم 
نگرانی  قابل  این مورد  باشند،  بوده  با ضرر مواجه  واقعاً 
تا عالقه شرکت های  این موضوع سبب می گردد  است. 
مخابراتی برای سرمایه گذاری جهت بلند بردن ظرفیت 
تخنیکی و بهبود کیفیت خدمات شان کم تر شود و فرصت 

دست یابی مشترکین به خدمات بهتر کاهش یابد.
در  گسترده  فساد  حاکمیت  به  توجه  با  دیگر،  از سوی 
مصارف شرکت های  که  نیست  دور  به  امکان  از  جامعه 
و  غیرواقعی  گونه  به  مالیات  از  فرار  به خاطر  مخابراتی 
گذشته  در  نه  باشد.  شده  گزارش  رقم  اصل  از  بلندتر 
بررسی و نظارت جدی در  این زمینه انجام شده است 

و نه هم فعاًل قالب و سیستم قابل اعتمادی برای انجام 
آن وجود دارد. در این زمینه، نیاز به سیستم سازی و کار 

جدی است.
تنظیم خدمات  قانون  تعدیل شده  در مسوده  اترا  اداره 
مخابراتی افغانستان، راهکارهایی را در این زمینه پیشنهاد 
این دم مخالف  تا  اما شرکت های مخابراتی  است  کرده 
اجرای آن هستند و هشدار می دهند که این کار ممکن 
است سبب قطع خدمات شان شود. نیاز است تا اداره اترا 
با تصمیم قاطع این کار را انجام بدهد اما مهم است تا 
ضمن مبنای عمل قرار دادن قانون، شرایط و وضعیتی 
که همه جامعه با آن روبه رو است نیز به گونه منصفانه 

مدنظر گرفته شود.
شرکت های مخابراتی در فضایی فعالیت می کنند که روی 
یک خشت کج بنا یافته و برای راست کردن آن هم کار 

اساسی در گذشته صورت نگرفته است.
خدمات  به  مردم  دست رسی  ما،  برای  مورد  مهم ترین 
مخابراتی و اینترنت باکیفیت خوب و قیمت مناسب است 
که به گونه شفاف عرضه شود و این امر زمانی میسر است 
چون  باشد،  سودآور  مخابراتی  شرکت های  فعالیت  که 
و  فایده  بدون  نمی توانند  تجارتی خصوصی  شرکت های 

سود دوام بیاورند.
آنچنانی که اداره اترا مسوولیت دارد تا از حقوق مشترکین 
در برابر شرکت های مخابراتی به درستی پاسداری کند، 
و  مخابراتی  شرکت های  سودآورانه  فعالیت  برای  باید 
انجام  با  کند.  زمینه سازی  نیز  مخابرات  سکتور  تقویت 
و  اینترنت  به خدمات  زیادتر شهروندان  تعداد  این کار، 
موبایل دست رسی پیدا می کنند و شمار بیش تری از مردم 
پرداخت  میزان  می گردند.  مشروع  عاید  و  کار  صاحب 
افزایش می یابد و کسب  نیز  به دولت  مالیات شرکت ها 
و کارهای کوچک دیگر نیز رشد خواهند کرد. ولی باید 
تأکید کرد که همه کمک هایی که در حیطه صالحیت 
اداره اترا است، باید به تامین شفافیت کامل در مصارف 
مشترکین و میزان کار عملی برای بهبود کیفیت خدمات 

مشروط باشد.
اما در دو سالی که از اعتراض »اترا کجاست؟« می گذرد، 
شرکت های مخابراتی چقدر شفافیت را در مصرف پول 
به  را  پرسش  این  به  پاسخ  کرده اند؟  تامین  مشترکین 

نوشته دیگری واگذار می کنم.

در سال جاری خورشیدی، حدود بیش تر از ۳00 سایت 
یا تاور، از اثر جنگ و خشونت تخریب شده و یا شدیداً 
صدمه دیده و تقریباً ۱5 میلیون دالر به سکتور مخابرات 
خسارت رسیده است. از سوی دیگر، چنانچه قباًل گفته 
شد، فایبر نوری سراسری به صورت متواتر مورد حمله 
قرار می گیرد و هر باری که قطع می شود نیاز به اعزام 
نیروی فنی انسانی و وسایل تخنیکی جدید برای ترمیم 

قسمت صدمه دیده دارد.
افغانستان،  والیت   ۳4 میان  از  که  می گوید  اترا  اداره 
مخابراتی  عرضه خدمات  برای  کشور  والیت  تنها شش 
مصون است. این آمار به درستی نشان می دهد که جنگ 
و  مخابرات  باالی سکتور  تأثیری  و خشونت جاری چه 
از  ناشی  هزینه های  تامین  دارد.  افغانستان  در  اینترنت 
خسارات جنگ و خشونت، مصارف عرضه کننده گان را 
بلند می برد و میزان مصارف عرضه کننده )شرکت های 

مخابراتی( روی تنظیم قیمت خدمات عالوه می گردد.
در هند، ایران و پاکستان، به دلیل وضعیت بهتر امنیتی، 
خسارات بلند ناشی از خشونت و جنگ وجود ندارد؛ اما 
در افغانستان این مصرف خیلی سنگین است و سبب بلند 

رفتن قیمت عرضه خدمات می گردد.
بنابراین، وضعیت افغانستان با هند، ایران و پاکستان از 
جهت های متفاوت فرق دارد و این تفاوت سبب می شود 
که قیمت عرضه خدمات مخابراتی و به ویژه اینترنت در 
کشور ما بلندتر از این کشورها باشد. اما تاجیکستان در 
همسایه گی ما، مشابهت های زیادی با افغانستان دارد و  
بهتر است قیمت خدمات اینترنت در این کشور را نیز با 

افغانستان مقایسه کنم.
بحر  به  که  است  کشوری  افغانستان  مانند  تاجیکستان 
بازار  و  دارد  کوهستانی  خیلی  جغرافیای  نیست؛  وصل 
تاجیکستاِن  در  است.  کوچک  خیلی  هم  مصرفی اش 
و  دو  حدود  فقط  که  خشکه  در  محصور  و  کوهستانی 
استفاده  موبایل  اینترنت در  از  آن  میلیون شهروند  نیم 
می کنند، شرکت Beline Tojikiston بسته ۱۲ جی بی 
را به ۱60 سامانی )معادل ۱۱00 افغانی( می فروشد، در 
حالی که در افغانستان می توانید بسته ۱0 جی بی را به 
این حساب، قیمت  با  آورید.  به دست  افغانی هم   4۱5

حبیب اهلل غوریانی، از افراد مسلح غیرمسوول در هرات، 
با نشر یک ویدیو مدعی است که دست کم 60 تا 65 
نیز  و  ویدیو  این  نشر  دارد.  اختیار  در  مسلح  محافظ 
ادعای داشتن 65 فرد مسلح، واکنش هایی را به دنبال 
داشته است. برخی ساکنان هرات، فعالیت افراد مسلح 
غیرمسوول در این شهر را نکوهش می کنند و از دید 
آنان هرات جایی برای بی بندوباری و فعالیت گروه های 
مسلح غیرقانونی نیست و نباید نظم و امنیت عامه قربانی 
فعالیت چنین افرادی شود. به باور آگاهان امور حقوقی، 
بر مبنای  غیرمسوول،  مسلح  افراد  و  داشتن جنگ افزار 
موجودیت  در  و  می شود  پنداشته  جرم  کشور  قانون 
و  پولیس  ارتش،  مانند  امنیتی  نهادهای  و  حکومت 
جنگ  افزارهای  از  نمی توانند  عادی  افراد  ملی،  امنیت 
غیرقانونی به بهانه تأمین امنیت کار بگیرند. فرمان دهی 
پولیس هرات هشدار می دهد که پولیس مانع فعالیت 
تفنگ داران غیرمسوول می شود و با هر کسی که خالف 
قانون فعالیت کند، برخورد می کند. والی هرات نیز تأکید 
دارد که حکومت مانع فعالیت زورمندان و افراد مسلح 

غیرمسوول می شود.
حبیب اهلل غوریانی، مردی که در پی عملیات نیروهای 
امنیتی برای بازداشت او در هرات، نامش بر سر زبان ها 
و  غیرقانونی  فعالیت های  با  مخالفت  در  برخی  و  افتاد 
اجتماعی  شبکه های  در  او،  از  حمایت  به  هم  عده ای 
می کند  ادعا  ویدیو  یک  در  مرد  این  کردند.  نظر  ابراز 
که دست کم 60 تا 65 محافظ مسلح در اختیار دارد و 
هزینه های تمویل و تجهیز آنان را هم خودش پرداخت 
که  را  گاردها  »این  می گوید:  غوریانی  آقای  می کند. 
می بینید، من تعداد 60 نفر گارد دارم، امشب همین طور 
یک تصویر برابر شد گرفتیم. 60 - 65 نفر گارد دارم، 
65 نفر گارد من در خدمت مردم و قوم ها است.« در 
این ویدیو که پیش از به راه افتادن عملیات گرفتاری 
از  شماری  که  می شود  مشاهده  شده،  ضبط  غوریانی 

می شود. هزینه های خوراک، تجهیزات، مهمات و برخی 
هزینه های دیگر که باید برای محافظان مسلح پرداخت 
این  مهم  پرسش  افزود.  باید  مبلغ  این  به  هم  را  شود 
است که یک فرد عادی چگونه و از کدام منبع ماهانه 
650 هزار افغانی برای پرداخت معاش محافظان مسلح 
فرد  هر  اگر  این که  دیگر  پرسش  می کند.  تأمین  خود 
برای تأمین امنیت و خدمت به مردم 65 محافظ مسلح 
امنیتی  نیروهای  و  استخدام کند، موجودیت حکومت 

زیر پرسش نمی رود؟ 
منابع معتبر امنیتی در هرات تأیید می کنند که یکی از 
برپایی »محکمه صحرایی« در منطقه  غوریانی  جرایم 
جبرییل هرات و داشتن »زندان شخصی« در خانه اش 
شده  نشر  ویدیوی  در  غوریانی  حبیب اهلل  است.  بوده 
تأکید دارد که کارهای سارنوالی، جنایی و محکمه را در 
دفترش انجام می دهد. او می گوید: »امروز دفتر غوریانی 
سارنوالی شده، محکمه شده، جنایی شده؛ تمام مردم 
رجوع کرده اند به این جا، به خاطر حل مشکل خود. اگر 
اداره های دولت فاسد نباشد، چرا مردم به سراغ غوریانی 
اما  بیایند؟ تمام حوزه ها دست روی دست نشسته اند، 

پرسونل دفتر من تا ساعت ۱۲ شب کار می کنند.« 
احمدرفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکالی مدافع 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که انجام 
فعالیت نهادهای دولتی از سوی افراد عادی مداخله در 
»امور موظفین خدمات عامه« است و بر مبنای قانون 

افغانستان، چنین اقدامی مجازات سنگین دارد. 
و  فساد  بهانه  به  ندارد  فردی حق  هیچ   که  افزود  وی 
مشکالت در نهادهای حکومتی، کار نهادهای امنیتی، 
عدلی و قضایی را انجام دهد، اما برخی افراد احساس 
و  هستند  عدلی  نهاد  و  محکمه  خودشان  می کنند 
تالش می ورزند در کار نهادهای دولتی مداخله کنند. 
آقای نادری باور دارد که داشتن جنگ افزار غیرقانونی 
نیز بر اساس قوانین افغانستان جرم است و هیچ فردی 

نمی تواند با ادعای تأمین امنیت، ده ها فرد مسلح داشته 
باشد. به گفته او، نهادهای امنیتی برای افراد عادی تنها 
جواز قانونی دو میل جنگ افزار »سبک« صادر می کنند. 
برخی ساکنان هرات باور دارند که این شهر جایی برای 
نیست.  غیرمسوول  مسلح  افراد  فعالیت  و  بی بندوباری 
شکور ایثار، از ساکنان هرات، عقیده دارد که حضور و 
فعالیت افراد و گروه های مسلح غیرقانونی تأسف بار است 
و حکومت باید افراد مسلح غیرمسوول را خلع سالح کند. 
قدوس خطیبی، یکی دیگر از ساکنان هرات، به روزنامه 
۸صبح می گوید که حضور نیروهای مسلح غیرمسوول در 
این شهر زیاد دیده می شود و این امر حاکمیت حداقلی 
حکومت را حتا در مناطق درون شهری زیر پرسش برده 
است. به گفته او، فعالیت گروه های مسلح غیرمسوول، 
مانند فعالیت »حکومت های موازی« در مقابل حکومت 

محلی هرات است.
فرمان دهی پولیس هرات تأکید دارد افرادی که خالف 
قانون با خود محافظ غیرمسوول دارند و دست به اعمال 
خالف قانون می زنند، هیچ گاهی پولیس به آنان اجازه 
قانون،  کارهای خالف  انجام  و  کنند  فعالیت  نمی دهد 
ولی زاده،  عبداالحد  نیست.  قبول  قابل  حکومت  برای 
با  صحبت  در  هرات،  پولیس  فرمان دهی  سخنگوی 
با کسانی که در قتل  روزنامه ۸صبح می گوید پولیس 
و انجام کارهای خالف قانون دست دارند و افراد مسلح 

غیرمسوول را رهبری می کنند، برخورد می کند.
با این همه، ساکنان هرات پافشاری می کنند که فعالیت 
گروه های مسلح غیرمسوول، وابسته به هر قوم و گروهی 
که باشند، سبب ایجاد وحشت و بی بندوباری در شهر 
می شود و حکومت باید با هر گروه یا فردی که نظم و 
امنیت جامعه را مختل می کند، سخت برخورد کند. این 
در حالی است که حبیب اهلل غوریانی حمایت برخی از 
مردم در جبرییل را با خود دارد و از وی در رسانه های 
محل  باشنده گان  زیرا  است؛  شده  حمایت  اجتماعی 
بوده  امنیت شان مفید  تامین  معتقدند که غوریانی در 

است.

مردان مسلح با لباس های شخصی و نظامی در دو طرف 
جنگ افزار  یک  و  ایستاده اند  ماشه  به  دست  غوریانی 

کالشنیکوف روسی هم مقابل خودش قرار دارد.
او در ادامه می افزاید: »من گارد این جا نیاوردم که خدای 
نکرده علیه دولت مسلح کنم، برای من گزارش می رسد 
که دولت علیه تو است، دولت می خواهد عملیات کند. 
من می خواهم این را از دولت پرسان کنم بر اساس چه، 
بر اساس کدام شواهد و کدام مدارک تو می خواهی سر 
من پالن عملیات بگیری؟« حبیب اهلل غوریانی هم چنان 
می گوید: »سر من عملیات می کنید به خاطر این که من 
می کنید  عملیات  من  سر  جبرییل؟  در  آوردم  امنیت 
را گرفتم؟  راه گیر  را گرفتم؟  این که من دزد  به خاطر 
به خاطر چه عملیات می شود؟ جرم من این است که 
از مردم دفاع می کنم؟ امروز امن ترین منطقه در شهر 

هرات منطقه جبرییل است.«
حبیب اهلل غوریانی مدعی است که نیروهایش را از هزینه 
شخصی خودش تمویل می کند و به گروه های خارجی 
را  گروه  این  و  ندارد  پیوندی  هیچ   »فاطمیون«  مانند 
خودش هدف قرار می دهد. محمدعلی، پدر حبیب اهلل 
حکومت  مخالف  پسرش  که  دارد  ادعا  نیز  غوریانی، 
نیست و می خواهد به مردم خدمت کند. با یک محاسبه 
ساده، اگر برای هر محافظ ماهانه ۱0 هزار افغانی معاش 
پرداخت شود، ماهانه 650 هزار افغانی تنها معاش آنان 

مردی با 65 محافظ مسلح؛ 
چرا حکومت می خواهد غوریانی را بازداشت کند؟

میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی »اترا کجاست؟«
بخش پنجم

۸صبح، هرات

دو سال از دادخواهی »اترا کجاست؟« گذشت؛
پس از دو سال نتیجه کجاست؟

حجم بازار مصرف کننده و خسارات سکتور مخابرات چه تأثیری روی قیمت اینترنت دارد؟
آنچه از دو سال دادخواهی آموخته ام
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کارگری  نهادهای  اعضای  و  باشنده گان  از  تن  ده ها 
از  تن  هفت  »بی رحمانه«  قتل  به  پیوند  در  بامیان 
کارگران یک معدن گچ در ولسوالی سرخرود ننگرهار، 
در مقابل دفتر ساحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر 

این والیت، گردهم آیی اعتراضی برپا کردند.
این معترضان با سر دادن شعارهایی چون »کمیسیون 
رییس  »ای  کارگر«،  برای  شوید  صدا  بشر!  حقوق 
رییس کشور!  »ای  و  رسیده«  به جان  کارگر  کشور! 
کارد به استخوان رسیده« قتل این کارگران »بی دفاع« 
را محکوم کردند. آنان حکومت را به بی توجهی نسبت 

به جان شهروندان نیز متهم ساختند.
انتشار  با  بامیان  باشنده گان  و  کارگری  نهادهای 
قطع نامه ای، شکنجه و کشتار »ظالمانه« این کارگران 
»ادعای  که  حکومت  برای  را  غیرنظامی  افراد  و 
دارد«،  را  مردم ساالر  نظام  و  جمهوریت  پرچم داری 
یک »عقب گرد و ناکامی بزرگ« دانستند. همین طور 

در ادامه  گزارش های شبکه  جامعه مدنی و حقوق بشر از 
چگونه گی توزیع کمک ها و چالش های موجود در جریان 
آن در والیت های مختلف، هماهنگ کننده گان این نهاد 
برای  مانعی  عنوان  به  امنیتی  مشکالت  استمرار  از 
می دهند.  خبر  مختلف  بخش های  در  کمک ها  توزیع 
دو هفته  گذشته  در جریان  گزارش هایی که  بر اساس 
از هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
دریافت شده است، با این که توزیع کمک ها در والیات 
مختلف جریان دارد، در بخش هایی از چندین والیت 
به دالیلی از جمله تهدیدات امنیتی توزیع مواد کمکی 

متوقف شده است.
در  بشر  و حقوق  مدنی  هماهنگ کننده  شبکه جامعه 
والیت کاپیسا می گوید که توزیع کمک ها در ولسوالی 
نجراب به دلیل وجود بعضی تهدیدها از سوی طالبان 
به گفته ی وی، ولسوالی  متوقف شده است. هم چنان 
اله سای این والیت به دلیل نبود امنیت، تحت پوشش 
سویی،  از  است.  نگرفته  قرار  ملی  دسترخوان  برنامه  
گزارش های دیگر از این والیت می رساند که مسووالن 
برای  کمک ها  همه گانی  توزیع  بر  قریه ها  برخی  در 
خانواده های دارا و نیازمند تاکید دارند و می گویند این 
کمک ها باید نه تنها برای مردم نیازمند، که به عنوان 
در  این  توزیع شود.  مردم  تمام  برای  ملی  برنامه   یک 
حالی است که وضعیت در موارد دیگر، از جمله در مورد 
فعالیت شفاخانه  کووید-۱9 والیت کاپیسا رضایت بخش 

معترضان،  از  و  دین  عالم  محسنی،  سجاد  محمد 
که  گفت  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  به  خطاب 
بلکه  نکند؛  بسنده  قضایا  چنین  محکومیت  به  تنها 
و  دهد  انجام  درست  گونه ی  به  را  مسوولیت هایش 

صدای مردم را بشنود.
حکومت  نیز  مدنی  جامعه  فعاالن  از  کوثری،  امیر 
شهروندان  جان  امنیت  به  نسبت  بی توجهی  به  را 
وقوع  به  باتوجه  کوثری،  آقای  باور  به  ساخت.  متهم 
رویدادهای مشابه زیادی از این دست و به فراموشی 
سپردن آن، دیگر هیچ امید و باوری به این حکومت 

باقی نمانده که امنیت شهروندان را تأمین کند.
عبداهلل شایگان، از دیگر فعاالن مدنی بامیان با خواندن 
مرکزی  حکومت  از  اعتراض،  این  پایانی  قطع نامه ی 
به ویژه  ننگرهار؛  محلی  مسووالن  که  خواست  کشور 
مسووالن ولسوالی سرخ رود این والیت را به دلیل غفلت 
نهادهای  به  امنیت،  تأمین  در  کم کاری  و  وظیفه ای 

عدلی و قضایی معرفی کند.
در قطع نامه هم چنان از جامعه جهانی و سازمان ملل 
به  »فجایع«  چنین  کنار  از  که  شده  خواسته  متحد 
افغانستان  حکومت  مسووالن  و  نکند  عبور  ساده گی 
را به عنوان عضوی از پیکره جامعه جهانی، به وسیله 

و چرخ زیر نظر یک موسسه  غیردولتی است. به گزارش 
از  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  هماهنگ کننده  
والیت لوگر، خانواده های ساکن در ۱۳ قریه مربوط به 
دره خوشی، در هماهنگی با اداره  مسوول، کمک ها را به 

طور مخفیانه دریافت کرده اند.
جامعه  شبکه  هفته ای  دو  گزارش  از  دیگری  بخش 
مدنی و حقوق بشر از چگونه گی روند توزیع کمک ها 
تطبیق  روند  آغاز  از  حاکی  مختلف،  والیت های  در 

و  حکومت  کوتاهی های  عواقب  به  نسبت  معترضان 
سایر نهادهای مسوول نیز هشدار دادند.

عبدالرحمان شهیدانی، نماینده پیشین مردم بامیان 
در شورای ملی که در میان معترضان حضور داشت، 
حق زنده گی و کار را از ابتدایی ترین حقوق شهروندان 
مسوولیت  حکومت  که  افزود  و  کرد  عنوان  کشور 
دارد امنیت جان مردم را تأمین کند. آقای شهیدانی 
که  گفت  و  کرد  متهم  »عوام فریبی«  به  را  حکومت 
را  حاکمان  دروغین  وعده های  فریب  دیگر  مردم 

نخواهند خورد.
»تبعیض آمیز«  برخوردهای  شهیدانی،  آقای  باور  به 
می شود  بن بست  به  کشور  دادن  سوق  باعث  دولت 
نیز  عامه  افکار  در  را  دولت  مشروعیت  همین طور  و 
بامیان  پیشین  نماینده ی  این  می برد.  پرسش  زیر 
و  فوری  رسیده گی  خواهان  نماینده گان،  مجلس  در 
مشابه  رویدادهای  سایر  و  ننگرهار  حادثه  به  عادالنه 
در کشور شد تا به گفته ی او در آینده چنین حوادثی 
به  اگر  که  داد  هشدار  حکومت  به  وی  نیفتد.  اتفاق 
بر  هم چنان  آنان  نشود،  توجه  مردم  خواسته های 
مطالبات قانونی خود پافشاری و هزینه های آن را نیز 

پرداخت خواهند کرد.

گزارش شده است.
از سوی دیگر، بر اساس اطالعات دریافت شده از والیت 
لوگر، وجود تهدیدات امنیتی در این والیت نیز باعث 
شده است که روند توزیع کمک ها در بسیاری از مناطق 
مناطقی  مسووالن،  گفته   به  باشد.  متوقف  هم چنان 
که توزیع کمک ها در آن جریان دارد، شامل مرکز و 
انکشاف  ریاست  نظر  زیر  والیت  این  ولسوالی خوشی 
دهات و ولسوالی های برکی برک، محمد آغه، ازره، خروار 

قرار  فشار  تحت  مشروع،  و  دموکراتیک  سازوکارهای 
داده و پاسخ گو سازند. همین طور از کمیسیون مستقل 
حقوق بشر و دفتر نماینده گی سازمان ملل در کابل 
خواسته شده تا این قضیه را مستقالنه بررسی و نتایج 
آن را با مردم در میان بگذارند. معترضان در قطع نامه 
خود هشدار داده اند در صورتی که به خواست های شان 
توجه نشود، پی آمدهای بعدی اوضاع پیش آمده، به 

دوش مسووالن حکومت است.
ساحه ای  دفتر  رییس  دادگر،  جواد  هم  سویی  از 
نیز  بامیان  در والیت  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
دفتر  که  گفت  و  یافت  حضور  معترضان  میان  در 
مرکزی کمیسیون یک تیم از همکاران خود را برای 
توظیف کرده  »فاجعه آمیز«  رویداد  این  ابعاد  بررسی 
ملی  مسوول  مراجع  و  مردم  با  را  خود  یافته های  و 
معترضان  به  دادگر  آقای  سازد.  بین المللی شریک  و 
با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  داد  اطمینان 
حقوق  موازین  به  توجه  با  و  بی طرفی  اصل  رعایت 
بشری، برای اجرای عدالت در رابطه به مرتکبان این 
رویداد، اقدامات الزم را انجام خواهد داد و همین طور 
مطالبات آنان را نیز ضمن یک گزارش مفصل به دفتر 

مرکزی کمیسیون خواهد فرستاد.
به  کارگر که  چهارشنبه شِب هفته ی گذشته، هفت 
سرخ رود  ولسوالی  در  گچ  کارخانه  یک  در  تازه گی 
افراد  سوی  از  بودند،  شده  استخدام  ننگرهار  والیت 
ناشناس به صورت »فجیع« به قتل رسیدند. قربانیان 
این رویداد، همه باشنده گان والیت های بامیان و غزنی 

و از قوم هزاره بودند.
هرچند تاکنون مسوولیت این رویداد را تاکنون هیچ 
از  پیش  اما  است،  نگرفته  به عهده  یا گروهی  و  فرد 
این رییس  جمهور غنی ضمن محکوم کردن کشتار 
کارگران، به صورت تلویحی مسوولیت آن را به طالبان 

نسبت داده بود.
پیش از این، خانواده های قربانیان نیز از رییس جمهور و 
مسووالن محلی ننگرهار خواسته بودند که عامالن این 
رویداد را شناسی و عدالت را در این خصوص تأمین 
کند. تصاویری که از اجساد این قربانیان در شبکه های 
این هفت  که  نشان می دهند  منتشر شده  اجتماعی 

کارگر، به صورت دست بسته تیرباران شده اند.

واکسین در چندین والیت است. گفته شده است که 
این روند بر گروه های مختلفی از جمله کارمندان بخش 
صحی، نیروهای امنیتی و مردم عام تطبیق خواهد شد. 
این شبکه در والیت  در همین حال، هماهنگ کننده 
نهادهای  نبود  در  واکسین  تطبیق  روند  آغاز  از  غور، 
نظارت کننده  جامعه مدنی خبر می دهد. به گفته  وی، 
با این که نماینده گان جامعه  مدنی درخواستی مبنی بر 
رییس صحت  با  را  واکسین  تطبیق  از جریان  نظارت 
عامه  غور در میان گذاشته بودند، به این درخواست از 

سوی مسووالن اهمیت داده نشده است.
از سویی، گزارش های رسیده از والیت بامیان طی دو 
هفته  گذشته نشان می دهد که توزیع کمک ها از بودجه  
دسترخوان ملی فعاًل متوقف است و دلیل آن از سوی 
انجنیر محمدرضا پیمان، رییس انکشاف دهات والیت 

بامیان، نبود بودجه برای این بخش عنوان شده است.
مشکالت  بر  عالوه  که  می دهد  نشان  گزارش ها  این 
توزیع  راه  سر  بر  جدی  مانعی  عنوان  به  امنیتی، 
کمک های مردمی در والیت های مختلف، عوامل متعدد 
دیگری از جمله نبود شفافیت در روند توزیع کمک ها 
باعث شده است که بسیاری از افراد نیازمند نتوانند به 

کمک ها دسترسی پیدا کنند.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

قتل »فجیع« هفت کارگر کارخانه گچ در ننگرهار؛ 
بامیانی ها خواهان شناسایی و مجازات 

عامالن شدند

؛ تهدیدات امنی�ت
مشکل جدی بر سر راه توزیع کمک های مردمی

الیاس طاهری

در قطع نامه هم چنان از جامعه جهانی و 
سازمان ملل متحد خواسته شده که از 
کنار چنین »فجایع« به ساده گی عبور 
نکند و مسووالن حکومت افغانستان را 
به عنوان عضوی از پیکره جامعه جهانی، 
به وسیله سازوکارهای دموکراتیک و 
مشروع، تحت فشار قرار داده و پاسخ گو 
سازند. همین طور از کمیسیون مستقل 
حقوق بشر و دفتر نماینده گی سازمان 
ملل در کابل خواسته شده تا این 
قضیه را مستقالنه بررسی و نتایج آن 
را با مردم در میان بگذارند. معترضان 
در قطع نامه خود هشدار داده اند در 
صورتی که به خواست های شان توجه 
نشود، پی آمدهای بعدی اوضاع پیش 
آمده، به دوش مسووالن حکومت است.
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بی بی سی فارسی گزارش داده است که بیش از صد نهاد 
خیریه در بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای کاهش 

کمک های بشردوستانه به یمن را محکوم کرده اند.
میزان کمک  مالی دولت بریتانیا به کشورهای خاور میانه 
امسال ۸۷ میلیون پوند )حدود ۱۲0 میلیون دالر( اعالم 
شده است، در حالی که در سال ۲0۱9ـ  ۲0۲0 میزان این 
کمک ها ۱64 میلیون پوند )حدود ۲۳0 میلیون دالر( بود.

که  است  گفته  این کشور  وزارت خارجه  یک سخنگوی 
دولت در حمایت خود از مردم یمن »ثابت قدم« باقی مانده 

است.
بنا بر سندی که اخیراً افشا شده، یمن در میان کشورهایی 
است که در خطر قطع کمک های مالی از سوی بریتانیا 

قرار دارد.
نظر به این سند که تاریخ ماه گذشته میالدی را دارد و 
اولین بار از سوی نهاد »اوپن  دموکراسی« گزارشی در مورد 
آن منتشر شد، مقام ها در نظر دارند که کمک های مالی به 
سوریه را تا 6۷ درصد و میزان این کمک ها به لبنان را تا 

۸۸ درصد کاهش دهند.
که  است  آمده  کرده،  درز  بیرون  به  که  ایمیل  این  در 
کمک های بریتانیا ممکن است به نیجریه 5۸ درصد، به 
به  و  درصد   59 جنوبی  سودان  به  درصد،   60 سومالی 

جمهوری دموکراتیک کنگو 60 درصد کاهش پیدا کند.
در نامه مشترکی که نهادهای خیریه به بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا نوشته اند، آمده است که دولت با این 
دچار  کشورهای  شدن  گرفته  نادیده  از  مردم  که  تصور 
»قضاوت  شد  خواهند  خوشحال  بیماری  و  فقر  جنگ، 

نادرست« کرده است.
در نامه هم چنین آمده است:»اگر دولت تصمیم بگیرد که 
از مردم یمن روی بگرداند و به این ترتیب شهرت جهانی 
نیازمندان  به  کمک کننده  کشور  یک  عنوان  به  بریتانیا 
مهربانی  با  را  )بریتانیا(  این کشور  تاریخ،  کند،  را خراب 

قضاوت نخواهد کرد.«
نهاد   ۱0۱ جمله  از  کودکان  نجات  صندوق  و  آکسفام 

امضاکننده این نامه هستند.
جنگ داخلی یمن باعث شده است که به طور تخمینی 
۲0 میلیون نفر یعنی دو سوم جمعیت این کشور وابسته 
به کمک های بشردوستانه شوند و دو میلیون کودک هم 

دچار سوءتغذیه شدید شده اند.
در همین حال یک سخنگوی دولت بریتانیا گفته است که 
تأثیر »کوبنده« همه گیری کرونا بر اقتصاد بریتانیا دولت 
را مجبور کرده تا تصمیم های سخت اما ضروری بگیرد که 
»کاهش موقتی« کمک های مالی به کشورها هم از جمله 

آن است.
یمن طی حدود شش سال گذشته درگیر جنگ داخلی 
بین حوثی های تحت حمایت ایران و نیروهای دولتی این 
کشور بوده که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته 
عربستان  رهبری  به  ایتالفی  نظامی  حمایت  از  و  شده 

سعودی برخوردار است.

نهادهای خیریه  تصمیم 
بریتانیا در مورد کاهش کمک 
مالی به یمن را محکوم کردند

دیدار 55 دقیقه ای رهبر کاتولیک های جهان و مرجع 
شیعیان، بدون حضور مقام های عراقی، پشت درهای 
بسته و بدون تشریفات برگزار شد. آیت اهلل سیستانی بر 
لزوم تالش رهبران مذهبی و معنوی برای جلوگیری از 

جنگ و فجایع انسانی تاکید کرد.
پاپ فرانسیس در دومین روز سفر به عراق، به دیدار 
از  نقل  به  دویچه وله  رفت.  شیعیان  تقلید  مرجع 
خبرگزاری رویترز و به نقل از یک مقام دفتر ریاست 
به شرط  داده که سیستانی  گزارش  عراق،  جمهوری 
عدم حضور مسووالن عراقی، مالقات با پاپ را پذیرفته 

بود.
آیت اهلل سیستانی تا کنون با هیچ یک از نخست وزیران 
ندرت  به  نیز  دیگر  مقام های  با  و  نکرده  دیدار  عراق 

از  که  اندکی  تصاویر  در  است.  داشته  رسمی  دیدار 
این مالقات منتشر شده، چند کاردینال نیز در کنار 
پاپ دیده می شوند. دیدار پشت درهای بسته، بدون 
انجام  تشریفات معمول و بدون حضور روزنامه نگاران 
گرفت. استقبال از پاپ و بدرقه او در این دیدار، بر عهده 

حامد خفاف، سخنگوی  دفتر سیستانی بود.
طرفین  که  آمده  مذهبی  مرجع  این  دفتر  بیانیه  در 
درباره »چالش های بزرگ بشریت در دوران حاضر« و 
لزوم پای بندی به ارزش های اخالقی برای غلبه بر این 

چالش ها صحبت کرده اند.
بیانیه،  از  نقل  به  و  »شفقنا«  وب سایت  نوشته  به 
آزار  فقر،  ستم،  بی عدالتی،  در باره  سیستانی  آیت اهلل 
فقدان  و  اساسی  آزادی های  فکری، سرکوب  و  دینی 

و  جنگ ها  مختلف،  کشورهای  در  اجتماعی  عدالت 
و  آواره گی  اقتصادی،  محاصره  خشونت بار،  اقدامات 
دیگر مشکالت ملت های منطقه به ویژه ملت فلسطین 

صحبت کرده است.
به غیر از این بیانیه، گزارشی از موضوع گفت و گوی دو 

مقام مذهبی منتشر نشده است.
»تاریخی«  را  مقام  دو  این  مالقات  خبرگزاری ها   
یک  که  است  مرتبه  نخستین  این  کرده اند.  توصیف 
پاپ با یک مرجع شیعه در این سطح دیدار می کند. 
شبه نظامی  گروه های  از  شماری  رسانه ها،  گزارش  به 
شیعی دیدار پاپ و سیستانی  را »زمینه مداخله غرب 

در امور عراق« دانسته و با آن مخالفت کرده بودند.
پاپ ۸4 ساله است و آیت اهلل سیستانی 90 سال دارد. او 
که در زمان حاکمیت صدام حسین، سال ها در حبس 
خانه گی بود، نفوذ زیادی در افکار عمومی عراق دارد و 
از حامیان اعتراضات ضد دولتی و جنبش مخالفت با 

مداخله خارجی  در این کشور است.
او  انظار عمومی ظاهر نمی شود و دفتر  سیستانی در 
بازتاب  را  نظراتش  و  مواضع  فتوا،  و  بیانیه  انتشار  با 

می دهد.
پاپ در بدو ورود به بغداد، دیدار از عراق را به عنوان 
یک کشور رنج دیده، وظیفه خود دانسته و طی سخنانی 
در برابر سیاست مداران عالی رتبه، نماینده گان پارلمان 
و هیات های دیپلماتیک خارجی از جمله گفت: »نباید 

از نام خدا برای خشونت و تروریسم استفاده کرد.«
رهبر کاتولیک های جهان بعد از ترک خانه سیستانی، 
پیامبر  ابراهیم  زادگاه  اور شد که  باستانی  عازم شهر 

خوانده می شود.

پاپ فرانسیس و آیت اهلل سیستانی در نجف باهم دیدار کردند

کودتای میانمار؛ یوتیوب کانال هایی را که 
توسط ارتش اداره می شدند حذف کرد

انفجار بمب  در سومالیا 
حداقل ۲۰ کشته برجای 

گذاشت

در حالی که خشونت ها علیه معترضان به کودتا در 
میانمار رو به افزایش است، یوتیوب اعالم کرد که 
دست کم پنج کانال را که توسط ارتش میانمار اداره 

می شدند، حذف کرده است.
به گزارش یورونیوز، این وبگاه بارگذاری و تماشای 
ویدیو، عصر روز گذشته اعالم کرد که کانال های 
میانمار  تلویزیون  و  رادیو  کانال  مانند  دولتی 
به  متعلق  که  را  رسانه هایی  هم چنین   )MRTV(
 Myawaddy Media، مانند  است  کودتاگران 
حذف   MWD Myanmar و    MWD Variety

کرده است.
متعلق  کانال های  بستن  برای  یوتیوب  تصمیم 
از آن اجرایی شد که  به نظامیان یک هفته پس 
فیس بوک نیز تمام صفحات تحت کنترل نیروهای 

مسلح میانمار را حذف کرد.
با  مطابق  »ما  کرد:  اعالم  یوتیوب  سخنگوی 
دستورالعمل های خود و قوانین قابل اجرا، تعدادی 
از کانال ها را بسته و چند ویدیو را از یوتیوب حذف 

کرده ایم.«
ارتش میانمار طی چهار ماه اخیر به طور گسترده  
ادعاهای  تا  کرده  استفاده  اجتماعی  از شبکه های 
خود مبنی بر تقلب در انتخابات نوامبر را که باعث 
پیروزی حزب آنگ سان سوچی شد، در میان اهالی 

این کشور گسترش دهد.
که  است  آن  از  حاکی  میانمار  از  رسیده  اخبار 

کودتاگران در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی 
که خواستار پایان دادن به حکومت نظامی و آزادی 
بازداشت شده هستند، دست کم  رهبران منتخب 

55 نفر را کشته اند.
در ادامه خشونت ها در این کشور، روز جمعه نیز 
از  گروهی  که  کردند  اعالم  هند  محلی  مقام های 
افسران پولیس میانمار در جریان تعقیب شماری از 
معترضان، مقررات مرزی دو کشور را نقض کرده و 
برای بازداشت آن هایی که به هند پناه آورده بودند، 

وارد خاک این کشور شده اند.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار روز جمعه 
از شورای امنیت این سازمان خواست تا علیه رژیم 

کودتاگر اقدام کند.
سازمان  ویژه  نماینده  بورگنر،  شارنر  کریستین 
ملل در امور میانمار، روز جمعه در جریان نشست 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو   ۱5 غیرعلنی 
میانمار  ارتش  به  می توانیم  اندازه  چه  »تا  گفت: 
بسیار  دهد؟  ادامه  اقداماتش  به  که  دهیم  اجازه 
مهم است که این شورا مصمم و منسجم باشد و به 
نیروهای امنیتی میانمار هشدار دهد و قاطعانه در 
کنار مردم باشد و از نتایج روشن انتخابات نوامبر 

حمایت کند.«
میان  از  نفر   ۳۸ دست کم  می گوید  ملل  سازمان 
جریان  در  اعتراضات،  این  قربانی   50 از  بیش 

سرکوب گسترده روز چهارشنبه کشته شده اند.

موتر  یک  انفجار  که  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
پایتخت سومالیا،  در  مقابل رستورانتی  بمب گذاری شده 

حداقل ۲0 کشته بر جای گذاشته است.
یک مقام صحی سومالیا به رویترز گفته است که بر اثر این 

عملیات انتحاری، ۳0 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
را  انتحاری  حمله  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تاکنون 
بر عهده نگرفته ، اما معموالً گروه شبه نظامی و اسالم گرای 
افراطی الشباب در این کشور یا کشورهای منطقه دست 
به این گونه حمالت می زند. این گروه سال ها است که برای 

تشکیل حکومت اسالمی دست به خشونت می زند.
افزایش خشونت گروه های تروریستی در این کشور فقیر 
نیروهای  و  سومالیا  دولت  مذاکرات  که  است  حالی  در 

اپوزیسیون به بن بست خورده است.
ماه گذشته انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کشور 
و  دولت  میان  مذاکرات  آن  متعاقب  و  افتاد  تعویق  به 
اپوزیسیون برای رسیدن به توافقی پیرامون آینده سیاسی 

کشور آغاز شد.


