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کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

کیفیت کار را قربانی سرعت نمی کنیم
5

مزدور! بر مزار تو کس نخواهد گریست

کرد ل الدین حقانی را رد  گروه طالبان خبر مرگ جال

است.  درگذشته  بیماری  یک  نتیجه 
حقانی  خانواده  عضو  یک  همچنین 
گفتگو با رویترز نیز خبر مرگ رهبر  در 
کرده  شبکه تروریستی حقانی را تایید 
خونریزی  نتیجه  در  او  که  بود  گفته 

مغزی درگذشته است.
مرگ  خبر  انتشار  از  پس  روز  یک 
ذبیح اهلل  حقانی،  جالل الدین 
با  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد 

این  رسانه ها  به  اعالمیه ای  فرستادن 
سخنگوی  است.  کرده  رد  را  خبر 
که  افزوده  خود  اعالمیه  در  طالبان 
بود  بیمار  قبال  حقانی  جالل الدین 
خوبی  صحی  وضعیت  از  حاال  اما 
تکلیفی  هیچ گونه  و  است  برخوردار 

ندارد.
مرگ  از  پس  طالبان  رهبری  شورای 
رهبر  پسر  حقانی  سراج الدین  مالعمر، 
عنوان  به  را  حقانی  تروریستی  شبکه 
یکی از معاونین مال اخترمحمد منصور 
کرده است. رهبر جدید طالبان تعیین 

ارتباط  که  حقانی  تروریستی  شبکه 
القاعده  تروریستی  شبکه  با  نزدیکی 
حمله  چندین  اصلی  عامل  دارد، 
نیروهای  علیه  پیچیده  تروریستی 
در  بین المللی  و  داخلی  امنیتی 

افغانستان شناخته می شود.

خبر  طالبان  گروه  کابل:  8صبح، 
مرگ جالل الدین حقانی رهبر شبکه 
تروریستی حقانی را عاری از حقیقت 
تاهنوز  او  که  می گوید  کرده  توصیف 

زنده است.
کرده  اعالم  سی  بی  بی  جمعه،  روز 
رسانه  این  به  موثق  منبع  که یک  بود 
حقانی  جالل الدین  که  است  گفته 
در  قبل  سال  نیم  و  یک  به  نزدیک 

وهای بین المللی درافغانستان کی بود؟ مسوول استقرار نیر
ج بوش، رییس جمهور  چند هفته پس از عملیات تروریستی یازده سپتامبر جور
پیشین امریکا از مال محمدعمر خواست، اسامه بن الدن را تحویل امریکا دهد 
که حتا تا شش  و اردوگاه های آموزشی القاعده را ببندد. اسناد نشان می دهد 
کره  کتوبر سال 2001 هم مقام های امریکایی با طالبان محرمانه مشغول مذا ا
حتا  سازند.  قانع  افغانستان  از  بن الدن  اخراج  به  را  محمدعمر  مال  تا  بودند 
که  شورای عالمان طالبان هم به مال محمدعمر مشوره دادند تا ترتیبی بدهد 

کند. ک افغانستان را ترک  اسامه بن الدن داوطلبانه خا
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صلح و جنگ پس از مال عمر
گیرد و مانع  گر تنش های درونی طالبان شدت  که ا قدر مسلم این است 
کستان در یک موقعیت  گردد، پا از حرکت مال منصور به سوی مصالحه 
بی نهایت دشواری قرار می گیرد. چون مصالحه با یک جناح طالب به 
کرده نمی تواند. ظهور  هیچ صورت صلح پایدار را در افغانستان تامین 
می دهند  نشان  فدایی  محاذ  مانند  گروه هایی  شکل گیری  و  داعش 
از مال عمر هم برای طالبان و هم برای  که آینده تحوالت سیاسی بعد 
در  شاید  و  پیش بینی  غیر قابل  کستان  پا و  افغانستان  حکومت های 

کنترول باشد. ج از  برهه ای خار 6

4

3

ACKU



زنگ اول


اعضای تنظیم مرحوم مولوی محمد نبی محمدی در کابل 
مال  کردند.  برگزار  یاد بود  مجلس  محمدعمر  مال  برای 
محمدعمر در سال های جنگ بر ضد شوروی و دولت 
محمد نبی  مولوی  مرحوم  تنظیم  عضو  مسکو،  طرفدار 
تنظیم  این  محمدی بود. حاال کسانی که خود را وارثان 
فعالیت  افغانستان  اساسی  قانون  چتر  زیر  می دانند 
می کنند. آیا قانون اساسی و قانون احزاب اجازه می دهد 
با  که  گروهی  رهبر  مرگ  برای  تشکل سیاسی  یک  که 
امنیتی  نیروهای  دولت می جنگد و روزانه ده ها سرباز 
برگزار  فاتحه  مراسم  می دهند،  جان  آنان  با  جنگ  در 
سربازان  خون  به  اهانت  مصداق  رفتار  این  آیا  کند؟ 

ارتش و پولیس ملی کشور نیست؟ 
و  اعتماد سازی  مصالحه،  تب  حاال  که  است  درست 
حسن نیست بسیار باال است، اما در این میان قانون و 
عقالنیت نباید زیر پا شود. چرا حکومت اجازه داده است 
که عده ای جمع شوند و برای کسی فاتحه بخوانند که 
سازمانش با نیروهای امنیتی کشور در جنگ است؟ این 
رفتار مصداق قانون شکنی و اهانت  به نیروهای امنیتی 
ریاست  و  داخله  دفاع،  وزارت خانه های  است.  کشور 
عمومی  امنیت ملی حق دارند علیه اشخاص و افرادی که 
برای مال محمدعمر مراسم ترحیم می گیرند، اقامه دعوا 
کنند. همین مال محمدعمر بود که به هوادارانش اجازه 
داد، سرباز و پولیس افغانستان را بکشند، ادارات دولتی 
را به آتش بکشند، مکتب ها را بسوزانند و مانع اجرای 

پروژه های بازسازی شوند. 
یک  درجه  مسوول  رهبران شان،  و  طالبان  هم چنان 
کشتار غیرنظامیان هستند. در تمام حمالت تروریستی 
رهبران  تمام  داده اند.  را  قربانی  بیشترین  عام  مردم 
کشتار  این  مسوول  محمدعمر  مال  جمله  از  طالبان 
در  روز  هر  کشور  امنیتی  نیروهای  هم چنان  هستند. 
جنگ با طالبان قربانی می دهند. فاتحه گیری برای رهبر 
نام  به  که  است  جنایاتی  با  همسویی  واقع  در  طالبان 
طالبان و مال محمدعمر صورت می گیرد. حکومت نباید 
به هر مجموعه ای اجازه دهد که با برگزاری فاتحه برای 
اهانت  امنیتی  مال محمد عمر، به خون شهدای نیروهای 

کند. 
طالبان  حاکمیت  محمدعمر،  مال  عزاداران  نظر  از  اگر 
آنان  حاکمیت  قلمرو  در  بروند  باید  دارد،  مشروعیت 
امنیتی  نیروهای  قربانی های  از  حمایت  کنند.  زندگی 
کشور، مصداق قانون پذیری است. هر کسی که این اصل 
را نقض می کند، باید مورد مواخذه قرار بگیرد. برگزاری 
دوست  صف  کابل،  شهر  در  محمدعمر  مال  فاتحه 
انگیزه  هم چنان  امر  این  می کند.  مخدوش  را  دشمن  و 
نیروهای امنیتی را برای دفاع از کشور و نظام تضعیف 
می کند. سربازی که بشنود برای مال محمدعمر در کابل 
مجلس ترحیم برگزار شده، دیگر چه دلیلی می بیند که از 

نظام دفاع کند. 
درست است که دولت تالش می کند با طالبان گفتگو کند. 
هیچ کسی مخالف گفتکو نیست، اما سیاست تالش برای 
به گونه ای مدیریت شود که صف دوست  نباید  مذاکره 
و دشمن برهم بخورد و به خونی که سربازان کشور 
می ریزند، بی حرمتی شود. سربازی که شاهد برگزاری 
سوالی  اولین  است،  محمدعمر  مال  برای  فاتحه  مراسم 
که به ذهنش پیدا می شود این است که سران حکومت 
از  سران  این  اگر  می کنند.  نمایندگی  کی  از  کابل  در 
امنیتی نمایندگی می کنند، نباید به  قربانی های نیروهای 
هیچ مجموعه ای اجازه دهند تا برای رهبر طالبان مراسم 

ترحیم برگزار کند. 
گروهی موسوم به جمعیت اصالح هم اعالمیه ای منتشر 
کرده و در آن مرگ مال محمدعمر را تسلیت گفته است. 
این گروه که در گذشته متهم به ترویج افکار تندروانه 
بود، با صدور پیام تسلیت در مورد مرگ مال محمدعمر 
می شود،  موردش  در  که  داوری هایی  که  کرد  ثابت 
مال  مرگ  مورد  در  تسلیت  پیام  صدور  است.  درست 
روشن  مصداق  افرطیت-  و  تندروی  نماد  محمد عمر- 
طالبان  گروه  از  قباحت زدایی  و  تندروانه  افکار  ترویج 
است. گروه هایی که با ستایش از مال محمدعمر نیروهای 
امنیتی کشور را تحقیر می کنند، تفاوتی با طالبان ندارند. 

اهانتبهجانفشانیهای
نیروهایامنیتی
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رهبر  منصور  اخترمحمد  مال  کابل:  8صبح، 
جدید گروه طالبان، در نخستین اظهارات خود بر 
ادامه جنگ در افغانستان تاکید کرده و تالش های 
برای  افغانستان  از سوی دولت  تبلیغاتی  را  صلح 

تضعیف این گروه توصیف کرده است.
طالبان  به رهبر جدید  منسوب  فایل صوتی  یک 
که در یکی از سایت های خبری این گروه منتشر 
طالبان  که  است  گفته  آن  در  منصور  مال  شده، 
به تالش های صلح اهمیتی نمی دهند و به جنگ 
خود علیه نیروهای امنیتی تا زمان حاکمیت نظام 

اسالمی ادامه می دهند.
از  پس  که  خود  اظهارات  این  در  منصور  مال 
معرفی اش به عنوان رهبر جدید طالبان بیان کرده، 
بارها به اتحاد میان صفوف جنگجویان طالبان و 
حل مشکالت مالی این گروه تاکید کرده است. 
او هرچند در اظهارات جدید خود از چگونگی 
اتحاد جنگجویان طالبان و حل مشکالت  حفظ 
امیدواری  ابراز  اما  نگفته،  این گروه سخن  مالی 

کرده طالبان همچنان به اتحاد خود ادامه دهند.
اظهارات جدید مال منصور نشان می هد که رهبر 
جدید گروه طالبان از چند پارچه شدن اعضای 
نگرانی  مالی شان شدیدا  این گروه و مشکالت 

دارد.
اختالف  از  گزارش ها  از  برخی  همین حال،  در 
مورد  در  گروه  این  ارشد  رهبران  میان  شدید 

چگونگی تعیین رهبر جدیدشان حکایت دارد.
مال عبدالمنان نیازی از اعضای ارشد گروه طالبان 
گفته که به زودی رهبر جدیدی جانشین مالعمر 
تعیین خواهد شد. مال نیازی تعیین مال اخترمحمد 
منصور را خالف اصول داخلی طالبان توصیف 
تمامی  منصور  مال  تعیین  در  که  می گوید  کرده 

اعضای ارشد طالبان حضور نداشته اند. 
گفته  طالبان  رهبران  از  دیگر  برخی  همچنین 
باهم  جدیدشان  رهبر  تعیین  مورد  در  آنان  که 

اختالف دارند.
کرد  اعالم  جمعه  روز  طالبان  رهبری  شورای 
مشوره های  نتیجه  در  منصور  اخترمحمد  مال  که 
رهبر  عنوان  به  روحانیون  و  رهبران  از  زیادی 

جدید طالبان و امیرالمومنین تعیین شده است.

8صبح، کابل: وزارت های امور داخله و دفاع 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های مشترک 
در طی چند  امنیتی کشور  نیروهای  پاکسازی 
شورشی  شورشی   140 از  بیش  نزدیک،  روز 

مسلح مخالف دولت به قتل رسیده اند.
وزارت دفاع در اعالمیه ای گفته که در نتیجه 
در  اخیر  روز  سه  طی  که  نظامی  عملیات های 
والیت  غار  خواجه  ولسوالی های  مربوطات 
خان  وردک،  میدان  والیت  دایمیرداد  تخار، 
قیصار،  المار،  کندز،  والیت  ذال  قلعه  و  آباد 
غورماچ  و گرزیوان والیت فاریاب، مره وره 
احمدآباد  و  زرمت  کنر،  والیت  پور  واته  و 
غزنی،  والیت  یک  ده  و  مقر  پکتیا،  والیت 
نادرشاه کوت والیت خوست، شینوار والیت 
ارزگان،  چارچینو والیت  و  دهراود  ننگرهار، 
مارجه والیت  و  نوزاد  هرات،  شیندند والیت 
هلمند راه اندازی شده بود، 127 شورشی مسلح 
نفر  سه  و  نود  کشته،  ماین گذار  سه  شمول  به 
زخمی و همچنین پنج تن دیگر به شمول یک 

فرمانده شورشیان بازداشت شده اند.
نیز در اعالمیه ای  همچنین وزارت امور داخله 
از کشته شدن شانزده شورشی در جریان یک 

شبانه روز گذشته خبر داده است.
این  می افزاید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
مربوطات  در  افغانستان  مردم  دشمنان 
و  پکتیا  غزنی،  ارزگان،  کندز،  والیت های 
شانزده  آن  در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند 

شورشی دیگر زخمی شده اند.
این  در  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
بدست  نیز  افزار  جنگ  مقداری  عملیات ها 

نیروهای امنیتی کشور افتاده است.

تاکید رهبر جدید طالبان 
بر ادامه جنگ

کشته شدن بیش از
کمیسیون مستقل حقوق بشر: دولت در محافظت از مساجد توجه بیشتر کند 140 شورشی در چند روز اخیر

محاصره نیروهای امنیتی در ارزگان و تخار توسط طالبان

وزارت تحصیالت عالی: شعبات دانشگاه پیام نور در بلخ و هرات غیرقانونی است

مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
زدن  آتش  افغانستان،  بشر  حقوق 
والیت  در  مسجد  محراب  چهار 
دولت  مسلح  مخالفان  توسط  بغالن 
از دولت  را شدیدا محکوم کرده و 
و  مساجد  از  در حفاظت  تا  خواسته 

منابر تالش اضافی به خرج دهد.
اعالمیه ای  انتشار  با  کمیسیون  این 
گفته که جمعه شب گذشته مخالفان 
مسلح دولت در ولسوالی دندغوری 
مسجد  محراب  چهار  بغالن  والیت 
را به آتش کشیده و دو محراب این 
دو محراب  و  مساجد کامال سوخته 
شده  تخریب  شصت درصد  دیگر 

است.
در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اقدام  »این  می افزاید:  خود  اعالمیه 
که  می دهد  نشان  وضوح  به  شنیع 

ارزگان  والیت  در  محلی  مقام های 
تایید کرده اند که  در جنوب کشور 
حدود 70 سرباز در ولسوالی ارزگان 
گروه  نیروهای  محاصره  در  خاص 

طالبان قرار دارند.
محلی  پولیس  فرماندهان  همچنین 
شرق  شمال  در  تخار  والیت  در 
اعالم کرده اند که حدود  نیز  کشور 
۵0 سرباز پولیس محلی در ولسوالی 
گروه  توسط  نیز  والیت  این  درقد 

طالبان محاصره شده اند.
عبدالکریم کریمی، ولسوال ارزگان 
این  که  گفته  بی بی سی  به  خاص 
افراد از 20 روز گذشته در محاصره 
نیروهای مخالف دولت قرار دارند و 
در چهار روز گذشته محاصره آنان 

تنگ تر شده  است.
به گفته او اکنون نگرانی وجود دارد 
نیروهای  نرسیدن  صورت  در  که 
کمکی این نیروها تلف شوند. او از 
مقامات دولت مرکزی خواست که 
نیروهای  سربازان  این  نجات  برای 

کمکی اعزام کند.
در  مردمی  خیزش  پولیس  نیروهای 
ولسوالی درقد والیت تخار در شمال 
از  نیز اعالم کردند که  شرق کشور 
سرباز   ۵0 حدود  تاکنون  روز  سه 
محاصره  در  مردمی  خیزش  پولیس 

طالبان قرار دارند.
سربازان  این  فرمانده  الدین،  معراج 
بی بی سی  به  مردمی  خیزش  پولیس 

8صبح، کابل: وزارت تحصیالت 
شعبات  که  کرده  اعالم  عالی 
والیت های  در  نور  پیام  دانشگاه 
بلخ و هرات بدون مجوز رسمی و 
به صورت غیرقانونی فعالیت دارند.

این وزارت در اعالمیه ای می گوید 
خود  شعبات  در  دانشگاه  این  که 

منابر،  به  پایبند  دولت  مخالفین 
مردم  دینی  معتقدات  و  مساجد 
نبوده و به آن ها احترام قایل نیستند. 
اسالمي  ضد  عمل   کمیسیون  این 
لحن  شدیدترین  با  را  ضدانساني  و 
ارگان های  از  کرده،  تقبیح  ممکن 
قضایی  عدلی ـ    و  اجرایی  امنیتی، 
کشور خواسته است که در پاسداری 
شهروندان  حقوق  از  حراست  و 

نفری   ۵0 واحد  یک  که  گفته 
اکنون  او  فرماندهی  تحت  نیروهای 
محاصره  در  درقد  ولسوالی  در 
و  دارند  قرار  طالبان  گروه  افراد 
تمام امکانات و آذوقه آنان به اتمام 

رسیده  است.
نیروهای  که  درصورتی  گفت  او 
این  نشوند،  اعزام  محل  به  کمکی 
گروه  افراد  به  یا  مجبورند  نیروها 
به  دست  یا  و  شوند  تسلیم  طالبان 

خودکشی بزنند.
گروه  افراد  الدین،  معراج  گفته  به 
و  فرستاده  را  محلی  بزرگان  طالبان 
از این نیروها خواسته اند که همراه با 
نیروهای  و  شوند  تسلیم  شان  اسلحه 
را  آنها  امنیت  و  آزادی  طالبان 

تضمین می کنند.
پولیس  فرمانده  نور محمد حکیمی، 
در  که  کرد  تایید  نیز  تخار  والیت 
سرباز   20 حدود  گذشته  روزهای 
محاصره  در  مردمی  خیزش  پولیس 
بودند  افتاده  گیر  طالبان  گروه  افراد 
که با اعزام ۳0 سرباز دیگر محاصره 

این افراد رفع شده است.

مثل  بلخ  و  هرات  والیت های  در 
و  رسمی  مجوز  بدون  گذشته 
تعیین  معیارهای  و  اصول  خالف 
شده علمی و اداری دانشجو جذب 

می کند.
به  مربوط  نور  پیام  دانشگاه 
تحصیالت  وزارت  و  ایرانی هاست 

کشور و مساجد مردم، سعی اضافی 
چنین  عامالن  شناسایی  با  و  نموده 

حوادث مطابق قانون عمل کند.«
همچنین این کمیسیون از طرف های 
و  اصول  مبتنی بر  تا  خواسته  درگیر 
ارزش های اسالمی و همچنین عرف 
قبول شده  بین المللی جنگ، محالت 
و اماکن مقدس مردم را مورد هدف 

قرار ندهند.

نیروهای  نیز  روزشنبه  که  افزود  او 
منطقه  در  نظامی  عملیات  امنیتی 
انجام داده و با نیروهای امنیتی که در 
یکجا  بودند،  مستقر  درقد  ولسوالی 

شده اند.
که  کرد  تاکید  حکیمی  آقای 
درقد  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
رفع  تهدیدها  و  نیستند  محاصره  در 

شده  است.
افزود که ولسوالی درقد در میان  او 
پوشیده  و  دارد  قرار  رودخانه  دو 
اختفای  محل  که  است  جنگل  از 
تلقی  مخالف  نیروهای  مناسب 

می شود.
جنگجویان  حکیمی  آقای  گفته  به 
در  نیز  دولت  مخالف  خارجی 
در  و  شده اند  مستقر  ولسوالی 
امنیتی  نیروهای  با  مخالفان  کنار 

می جنگند.
تاکید  تخار  والیت  پولیس  فرمانده 
کرد که این درگیری برای نیروهای 
ولی  پی نداشته  در  را  تلفاتی  امنیتی 
دولت  مخالف  نیروهای  از  شماری 

کشته شده اند.

دانشگاه  این  که  می افزاید  عالی 
مرکزی  شعبه  در  نتوانسته  تاکنون 
را  فعالیت هایش  کابل  در  خود 
تحصیالت  وزارت  سازد.  معیاری 
صورتی که  »در  می افزاید:  عالی 
توقف  به  نور  پیام  دانشگاه 
غیرقانونی  و  سر  خود  فعالیت های 
اقدام  ثانوی  شعبات  در  خویش 
به  پیگیری  غرض  موضوع  نکند، 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
الزم  اقدامات  زمینه  در  و  محول 

صورت می گیرد.«
دانشگاه های  سال های  طی 
خصوصی زیادی در افغانستان آغاز 
از  برخی  اما  کرده اند  فعالیت  به 
رسمی  مجوز  بدون  دانشگاه ها  این 
نیز  از والیات  شعباتی را در برخی 

ایجاد کرده اند.

ACKU
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یک کرسی برای هندوباوران

زنان خبرنگار افغان آماج رسانه های اجتماعی
یم حسینی   مر

کمیسیون محترم اصالح نظام انتخاباتی افغانستان
کمیسیون قابل توجه هیات محترم رهبری 

و  هندوان  فرهنگی  اتحادیه های  مرکزی  شورای 
ذوات  گزینش  اروپا،  مقیم  افغانستان  سیک های 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  بلند مرتبت رهبری 
گفته، توجه  ويژه هیات محترم  را صمیمانه شادباش 
اقلیت  حق  بر  خواست  مورد  در  را  کمیسیون  رهبری 
با  رابطه  افغانستان در  مذهبی هندوان و سیک های 

نحوه انتخابات خواهان است.
لویه جرگه  تدوير  هنگام   ۲۰۰۱ سال  از  واقع  در 
برای  اقلیت  اين  حق  بر  خواست های  اضطراری، 
مبرم  خواسته ها،  آن  در  و  شد  ارایه  دولتی  مسوولین 
کرسی انتخابی برای نماینده انتخابی  بودن نیاز یک 
نیز  افغانستان  سیک های  و  هندوان  مذهبی  اقلیت 

گردید. مطرح 
که تجارب نشان داده خواست ها و نیازمندی ها  طوری 
و دشواری های اين اقلیت هیچ گاه به گونه واقعی بنابر 
نبود نماینده  شان در پارلمان به سمع مسوولین امور و 
نماینده های ملت شریف افغانستان نرسیده و روز تا 
تجرید  اجتماعی  سیاسی،  زندگی  از  اقلیت  اين  روز 
در  انتخابی  نماینده  یک  بودن  حتمی  که  گردیده، 

مجلس نمایندگان خواستار است.
کمیت  حا هنگام  انتخابات  قانون  پیش نویس  در 
مذهبی  اقلیت  برای  کرسی  یک  کرزی،  حامد 
شده  پیش بینی  افغانستان  سیک های  و  هندوان 

سوی  از  اجتماعی  رسانه های  هفته  به  که  هفته ای  در 
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی ،  دفتر 
گاهی بیشتر  آ برنامه هايی برای  نام گذاری شده است، 
در  اجتماعی  رسانه های  از  درست  استفاده  نحوه  از 

کابل راه اندازی شد.
و  افغان  زن  خبرنگاران  صدای  شبکه  راستا  همین  در 
افغان  »زنان  عنوان  تحت  را  نشستی  زندگی،  زن  نهاد 
برگزار  فرصت ها«  و  چالش ها  اجتماعی،  رسانه های  و 

کردند.
افغان  زن  خبرنگاران  از  شماری  نشست  اين  در 
از  استفاده  مورد  در  را  خود  تجارب  و  داشتند  حضور 
آسیبی  بزرگ ترين  کردند.  مطرح  اجتماعی  رسانه های 
به عنوان چالش مطرح شد،  اين خبرنگاران  از دید  که 
سوءاستفاده از نام خبرنگاران مطرح از سوی برخی از 

کاربران رسانه های اجتماعی بود.
خبرنگاران  صدای  شبکه  عضو  یحیا  روشنی  بانو 
مقایسه  در  اجتماعی  رسانه های  گفت  افغان  زن 
نقش  تلويزيون  و  راديو  مانند  »سنتی«  رسانه های  با 
پررنگ تری را در ارایه معلومات از رویداد ها و حوادث 
گفت معلومات در شبکه های اجتماعی  داشته اند. وی 
طريق  از  تا  می گیرند،  قرار  مردم  اختیار  در  زود تر 

رسانه های سنتی.
مشکالت  »امروزه  گفت:  هم چنان  یحیا  روشنی  بانو 
وجود  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  در  بی شماری 
دارد، نه تنها اين مشکالت برای زنان است بلکه برای 
و  نام  از  افراد مغرض  از  برخی  نیز پیش می آید.  مردان 
کرده و حساب های  اعتبار افراد شناخته شده استفاده 

در  رای دهی  و  بررسی  هنگام  متاسفانه  که  بود 
در  کرزی،  حامد  گردید.  حذف  نمایندگان  مجلس 
پشتیبانی  و  مدنی  جامعه  و  ما  مردمان  تالش  نتیجه 
آن  در  و  کرد  صادر  فرمانی  افغانستان،  شریف  مردم 
را  اقلیت  اين  نماینده  انتخابی  کرسی  یک  بودن 
ولسی جرگه  بازهم  سوگمندانه  ولی  پنداشت.  حتمی 
سهم  اين  با  و  نداد  ارزشی  را  ريیس جمهور  فرمان 
هرات،  از  نماینده  یک  حتا  کرد  مخالفت  حق  بر 
مساوی  حقوق  و  نمود  خطاب  »همسایه«  را  ما 

کاربری درست می کنند.«
رسانه های  در  که  زنانی  بیشتر  می کند  کید  تا وی 
کوشش می کنند از هویت خود  اجتماعی فعال هستند 
تی  و عکس خود استفاده نکنند و اين ناشی از مشکال

کشور وجود دارد. که در  است 
طرفی،  از  می گوید  یحیا  روشنی  بانو  حال  همین  در 
تنها  نه  که  هستند  هم  مطرح  و  سواد  با  افراد  از  برخی 
کاربری  کاربری دارند بلکه حساب های  یک حساب 
دیگران  آزار  و  اذیت  به  طريق  اين  از  و  دارند  متعدد 

که در قانون اساسی اتباع افغانستان  شهروندی مان را 
در  کرد.  توهین  و  پایمال  می پندارد  الحقوق  مساوی 
حالی که برای برخی اقشار دیگر جامعه، سهمیه هايی 

تثبیت و تصویب شد.
انتخاباتی  نظام  اصالح  مستقل  محترم  کمیسیون 

افغانستان!
اقلیت مذهبی هندوان و سیک های افغانستان مهاجر 
خطاب  »همسایه«  که  نیستند  دیگر  کشوری  کدام 
شهروندانی اند  همان  صديق  فرزندان  بلکه  گردند، 

می پردازند.
نظریاتی  از  انتقاد  با  نیوز  آریانا  فروتن خبرنگار  ناز  فرح 
که در صفحه فیسبوک  گزارش هایش  که در پای یکی از 
که  دوستانی  از  »متاسفانه  گفت:  بود،  رسیده  نشر  به 
به نظر خیلی جدی، و نکتايی پوش و روشن فکر به نظر 
قسم  آن  توقع  داشتم،  اعتماد  آن ها  به  و  می رسیدند 
امنیت  هفته  یک  تا  حتا  آن ها  با  نداشتم.  را  نظریات 

روانی نداشته ام.«
خبرنگار  که  دارند  وجود  کسانی  کشور  در  افزود  وی 

دين شان  به  افغانستان؛  گرداندن  اسالمی  هنگام  که 
مهاجرت  با  که   ۱۹۹۲ سال  تا  و  ماندند  باورمند 
گزين  گوشه  گزير شدند، مردمان  اجباری مجبور و نا
در  مطرح  شهروندان  منحیث  بلکه  نبودند  مهجور  و 
سهم  پیشه وری،  و  تجارت  ديوانی،  گستره  کارهای 
ارزنده در زندگی اجتماعی داشتند و شخصیت های 
داشته اند.  پیشکش  جامعه  به  اثرگذار  و  سرشناس 
 ۱۹۹۲ از  پس  حوادث  بنابر  اقلیت  اين  افراد  میزان 
و  و پاسداری  گردیده ولی اصل وفا داری  کم  بسیار 
وطن پرستی شان هیچ گاه دیگرگون نگردیده و منطقی 
داشته  کشور  نمایندگان  مجلس  نماینده  در  تا  است 

باشند.
نهادهای  و  مدنی  جامعه  افغانستان،  شریف  مردم 
اجتماعی از اين خواست و دیگر خواسته های اقلیت 
همواره  افغانستان  سیک های  و  هندوان  مذهبی 
که همدلی صادقانه شان  کرده اند  پشتیبانی و حمایت 
گسترده بازتاب یافته  گونه  در وبسایت »کابل ناتهــ« به 

است.
سهمیه  که  خواهشمندیم  محترم  کمیسیون  از  بنا 
کرسی اين اقلیت در ولسی جرگه، دقیقا بررسی  یک 
تسجیل  انتخابات  قانون  در  را  آن  موجودیت  و 

بفرمایند.
با صفای همه شهروندان  و  افغانستان خانه  مشترک 
جامعه   نماینده   کرسی  یک  لزوم  است،  افغانستان 
ملت  خانه   در  افغانستان  سیک های  و  هندوباوران 
اصل  از  سپاسگزاری  و  نظام  بودن  مردمی  بیانگر 
مردم ساالری خواهد بود و به هیچ وجه خالف احکام 

دين مقدس اسالم نیست.
انجام  در  مزید  توانمندی های  و  پیروزی ها  دیگر  بار 

وظایف سترگ تان از درگاه خداوند یکتا خواهانیم.
و  هندوان  فرهنگی  اتحادیه های  مرکزی  شورای 

سیک های افغانستان
مقیم اروپا

شبکه های  در  زنان  اما  هستند  سواد  با  و  روشن فکر  و 
فروتن  بانو  می بینند.  آسیب  آن ها  سوی  از  اجتماعی 
که یک نفر 5 صبح  گفت: »اين درد آور است  هم چنان 
که برخیز و صفحه فیسبوک  برای تو زنگ بزند و بگوید 
که یک نفر عکس تو را در فیسبوک  خود را چک بکن 

کنارش ناسزا نوشته است.« مانده و در 
در  نیز  کابل  در  بی بی سی  خبرنگار  عديل،  مرضیه 
رسانه های  از  استفاده  در  خود  تجربه  از  نشست  اين 
نام  و  عکس  »از  گفت:  او  کرد.  صحبت  اجتماعی 
کاربری  حساب  یک  و  کرده  استفاده  نفر  یک  من 
یک  عکس  کنار  در  و  بود  کرده  درست  فیسبوک  در 
گپ خراب را نوشته بود. اين برای من مهم نبود، چون 

همگان مرا می شناسند.« 
صادر  نیز  قطع نامه ای  خبری  نشست  اين  پایان  در 
هویت  با  دارند  حق  زنان  از:  عبارتند  آن  مواد  که  شد 

خود شان در تمام عرصه های اجتماعی حضور یابند.
اجتماعی  و  رسانه ای  نهاد های  صاحبان  و  حکومت 
کاربران رسانه های اجتماعی مسوول  برای حفظ امنیت 
و ملزم به ایجاد قوانین هستند. هم چنان تصویب قوانین 
رسانه های  از  سوءاستفاده  و  شخصیت ها  ترور  علیه 
که در اين قطع نامه ذکر  بود  اجتماعی ماده ی دیگری 

گردیده بود.
حمایت کننده  نی،  دفتر  که  است  حالی  در  اين 
بین  در  که  بروشورهايی  در  افغانستان  آزاد  رسانه های 
رسانه های  کاربران  تمام  از  است،  کرده  پخش  مردم 
که رسانه های اجتماعی را وسیله ای  اجتماعی خواسته 
رسانه های  طريق  از  و  بسازند  خود  همبستگی  برای 

کنند. اجتماعی با هر نوع جهل و تعصب مبارزه 
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سرنوشت صلح در 

مزدور! هاله ای از ابهام
بر مزار تو کس نخواهد گریست

از  پس  حتا  کرد.  بهره گیری  افغانستان  سرزمین  بر 
ماتم  و  آب  و  نان  در  او  وحشت  شبح  نیز  او  مرگ 
سایه  که  است  سال  دو  از  بیشتر  ما  مردم  نشاط  و 
و  مریدان  کی  سفا و  وحشت پرستی  است.  افکنده 
هم چنان  کی  تا  که  می داند  کسی  چه  او،  پیروان 
حاصل  آورد.  خواهد  در  ما  مردم  روزگار  از  دمار 
و  ما  سرزمین  برای  بی رحمی   و  کی  سفا همه  این 
وحشت زده،  نسل های  است؟  بوده  چه  ما  مردم 
بی مانند،  کشتار های  حیرانی،  تهی،  دست های 
به  کشور  تبدیل  سازمان یافته،  دانش ستیزی های 
نتیجه  در  و  بین المللی  تروریست های  پناهگاه 
بهانه دادن به هجوم صدها هزار بیگانه به سرزمین 
اجرای  قومی،  مصاف های  برای  زمینه سازی  ما، 
زوال  سیاست  سوخته،  سرزمین های  سیاست های 
همه گیر  بربادرفته،  عفت های  معنویت،  و  فرهنگ 

شدن فرهنگ مرگ و تجاوز و... .
ستمبارگان  که  است  تاریخ  بی رحم  داوری  این 
از  نمی توانست  عمر  مال  و  بمیرند  حقارت  در  باید 
شاه  او،  از  پیش  کند.  فرار  محتوم  سرنوشت  این 
دلیرانی  به دست  بود،  امپراتور  روزگاری  که  شجاع 
از این سرزمین از پای در آمد؛ امیر یعقوب خان در 
انگلیس ها  مستمری بگیر  مثابه  به  آوارگی  و  غربت 
را  او  پیروانش  و  مریدان  که  تره کی  نور محمد  مرد، 
گردانش  که شا »نابغه شرق« می پنداشتند با بالشی 
امین  حفیظ اهلل  شد،  کشته  نهادند  دهانش  بر 
با  بود  شده  مسموم  اربابانش  توسط  حالی که  در 
ببرک  و  آمد  در  پای  از  آن ها  چتربازان  گلوله های 
و  شد  سرطان  مغلوب  بدنامی   و  آوارگی  در  کارمل 
دروازه های  مدت ها  او  باور های  و  اندیشه  مالکان 
کرده  که سرطان زمین گیرش  کشور شان را به روی او 
بود، بستند. مال عمر بر مزار او نیز رحم نکرد، مزارش 
گذاشت و  را ویران و استخوان های او را به نمایش 
ک دیگری باشد تا با مزار مال  حال شاید نوبت سفا

عمر مدارا نکند.
باید  که  این می شود  از  انسانی تر  آرزویی  مگر هیچ 
و  یابد  پایان  خفت  و  خون  شیطانی  چرخه  این 
و  دوستی  آزادگی،  و  نشاط  در  انسان ها  بگذاریم 
که مال  کنند. چیزی  برادری و خواهری باهم زندگی 
عمر ها از فرزندان ما دریغ داشتند ما نباید از فرزندان 
دیگران  از  آرامش  و  صلح  دریغ  کنیم.  دریغ  آن ها 

اجتناب از صلح و آرامش برای خود است. جنگ 
حق  انسانی  هر  است.  شده  تحمیل  ما  مردم  بر 
کشور خود  دارد و باید از عزت، آزادگی و استقالل 
خشونت پرستی،  و  جنگ  فرهنگ  اما  کند  دفاع 
آنقدر  جنگی  هر  در  نیست.  رهایی بخش  فرهنگ 
نخواهند  نسل ها  که  است  نهفته  ویرانگر  انرژی 
سازند.  رها  آن  مخرب  تاثیرات  از  را  خود  توانست 
تنها پدیده بدتر از جنگ بردگی، مزدوری و تمکین 
مرگ  گر  سودا جنگ  است.  استبداد  کمیت  حا به 
میان  عمر  مال  و  است  انسان ها  مسخ  و  ویرانی  و 
چنین  نماد  ما  کشور  در  امروزین  جنگ افروزان 

پلشتی ای بود.
و  افغان  سیاسی  حلقه های  حق  به  روز ها  این 
بحث  عمر  مال  مرگ  پیامد های  روی  خارجی 
آستانه  در  این که چرا خبر مرگ وی  روی  می کنند، 
نمایندگان  با  افغانستان  هیات  مالقات  دومین 
یا  و  شد  افشا  آن ها  حرکت  القرای«  »ام  در  طالبان 
کستان  که مال عمر در بیماری مرد و یا توسط پا این 
کشور  آن  مظالم  از  بسیاری  راز های  تا  شد  کشته 
و  ببرد  گور  به  خود  با  را  افغانستان  مردم  حق  در 
در  را  حقیقت  که  مرجعی  تنها  دیگر.  پرسش های 
کستان  پا استخبارات  دستگاه  می داند،  باره  این 
امت  تنها  نه  عمر  مال  مرگ  حال  همه  در  است. 
ساخت  سرافکنده  را  چنین  این  »امیرالمومنین«ی 
شیفتگان  سرافکندگی  موجب  هم  باز  بلکه 
افغانستان  کستان در دستگاه دولت  پا استخبارات 
که هر از گاهی در  کسانی  گردید؛ موجب سرافکندگی 
پی فرصت می شوند تا به مثابه عروسک های تیاتر 
بزنند و  و آتش  به آب  کستان  پا خفت استخبارات 
هر مضحکه آن ها را جدی بپندارند. مرگ مال عمر 
ما  که  است  دیگری  کمدی های  تراژدی-  از  یکی 
کسی  در این روز ها با آن مواجه می باشیم. در مرگ 
نکرده ام،  شادی  زندگی ام،  دشمنان  بدترین  حتا 
کسی رضایت نداده ام اما در تقابل با  هرگز به مرگ 

گفت؟      کمدی چه می توان  این تراژدی- 
می رسد  آرامش  و  صلح  به  زود  یا  دیر  سرزمین  این 
از  پر  جامعه  می توانیم  چگونه  که  پرسش  این  اما 
زندگی  و  از دوستی  و سرشار  نشاط، تسامح، عشق 
هنوز  افکنیم،  پی  ماتمسرا  این  در  را  رنگارنگ 

بی پاسخ مانده است.

مال اختر منصور در تازه ترین پیام خود بر ادامه جنگ 
کرده است. این پیام درست چهار  کید  در افغانستان تا
اختر  مال  می شود.  نشر  عمر  مال  مرگ  اعالم  از  بعد  روز 
کید  منصور در این پیام بر اتحاد میان پیروان مال عمر تا
کرده است. پیام مال اختر در باره ادامه جنگ در حالی 
گفتگو های صلح  که هیات افغانستان برای  نشر می شود 
گفتگو های  دوم  دور  بود  قرار  است.  منتظر  بی صبرانه 
مرگ  اعالم خبر  به دلیل  اما  آغاز شود،  روز شنبه  صلح 
نشر  با  منصور  اختر  مال  کنون  ا افتاد.  تعویق  به  عمر  مال 
را  خود  سر بازان  روحیه  تا  دارد  تالش  پیام ها  نوع  این 
می داند  خوبی  به  او  کند.  حفظ  نبرد  جبهه های  در 
انتقاد های  با  گفتگو شود،  وارد  این زودی ها  به  گر  ا که 

گسترده ی بخش دیگر طالبان همراه خواهد شد. 
عمر  مال  نام  زیر  را  کار ها  تمام  کنون  تا منصور  اختر 
می دهد  انجام  که  کاری  هر  کنون  ا است.  داده  انجام 
باید برای رهبران ارشد طالبان قابل توجیه باشد. پیام 
در تضاد  ادامه جنگ  بر  مبنی  منصور  اختر  جدید مال 
می باشد.  کره  مذا آغاز  برای  وی  اخیر  تالش های  با 
گفتگو های صلح  جریان اختر منصور نقش اصلی را در 
که این جریان برای مدتی  کنون به نظر می رسد  داشت. ا
گیرد. هنوز  گفتگو ها فاصله  با شعار های انقالبی با روند 
موضع تیم رقیب اختر منصور در رابطه با جنگ و صلح 
روشن نیست. به گفته مال نیازی قرار است به زودی تیم 
کند. با این همه  گزار  مخالف اختر منصور نشستی را بر 
این  است.  کستان  پا دست  به  هم  هنوز  سیاسی  بازی 
کشور قدرت شریک ساختن طالبان را در هر پروسه دارا 

می باشد. 
نیرو های  خروج  آستانه  در  را  عمر  مال  مرگ  کستان  پا
 2014 سال  در  افغانستان  کرد.  نگاه  پنهان  بین المللی 
گرفت. برای نخستین  در یک شرایط و فصل تازه قرار 
ترک  را  کشور  بین المللی  سر باز  هزار   130 از  بیش  بار 
فصل  این  در  شد.  خالی  بزرگ  پایگاه های  و  کردند 
فشار جنگ  و  نیرو های داخلی وسیع  ماموریت  ساحه 
کشمکش های  اوج  در  کستان  پا یافت.  افزایش  نیز 
علنی  را  عمر  مال  مرگ  نیز  افغانستان  در  انتخابات 
از  نیز  کرزی  از  بعد  برای  حتا  کشور  این  نساخت. 

کرد.  هیوالی مال عمر استفاده 
است  بوده  به گونه ای  سال   14 در  کستان  پا بازی های 
باقی  کشور  این  با  همکاری  برای  اعتمادی  هیچ  که 
موقف  در  منصور  اختر  گر  ا نیز  کنون  ا است.  نگذاشته 
بار  جنگ باقی باشد، حکومت افغانستان برای یک 
آغاز  افغانستان  برای  می شود.  گرفته  تمسخر  به  دیگر 
آتش بس  یک  ایجاد  بود.  خوبی  فرصت  گفتگو ها 
با  حاال  باشد.  خوبی  دست آورد  می تواند  موقت 
از  هاله ای  در   صلح  و  جنگ  آینده  جدید،  پیام های 
که دور نمای  گرفته است. واقعا معلوم نیست  ابهام قرار 
کشور بعد از مرگ مال عمر چگونه خواهد بود.  سیاسی 
همراه  به  زیادی  هزینه های  کشور  برای  جنگ  ادامه 
کنون روزانه هزاران تن با دریافت پاسپورت  دارد. هم ا
گفته و آمار تلفات سربازان نیز رو به افزایش  کشور را ترک 
است. بی کاری و بی بر نامگی دولت نیز سبب نگرانی 
باید  همه  این  با  است.  شده  وضعیت  در  سر در گمی   و 

کدام راه را در پیش می گیرند. منتظر ماند تا طالبان 

کستان، مسقط الراس جنبش طالبان،  مال عمر در پا
مردم  از  تا  بودند  پرورده  را  او  که  آنانی  پناه  در 
کشته شد.  یا  افغانستان جان بستاند، درگذشت و 
و  دلبستگانش  و  پیروان  مریدان،  میان  در  او  مرگ 

منادیان صلح یک چشمه مایه حیرانی شد.
که  چرا  ندانسته ام  شادمانی  مایه  را  مرگ  هرگز 
گر چه به سخن  دلبسته ی غوغا و نشاِط زندگی ام. ا
از  سبک تر  برخی ها  مرگ  جوان،  باختری  واصف 

ک بوده باشد. خس و خاشا
و  بزرگ«  »مالی  »امیرالمومنین«،  عمر،  محمد  مال 
کستان جان داد  گمنام در پا »رهبر طالبان« در محلی 
گمنام تر  گرفتند و در مکانی  را  که جانش  یا این  و 
که مرشدان و مریدانش  کسی  ک سپرده شد.  به خا
او را امیر المومنین نامیده بودند، درگذشت اما به جز 
کجا  که »امیر« در  کس ندانست  آی اس آی غیرمومن 
که خود  کسی  ک سپرده شد.  کجا به خا مرد و در 
را جانشین پیامبر اسالم و رهبر بالمنازع 1.3 میلیارد 
مسلمان می دانست و مریدان او هنوز به نام و نشان 
شهامت  کسی  و  مرد  می کشند،  آدم  او  »امارت« 
که  کسی  گزاردن نماز جنازه را بر نعش او نشان نداد. 
بر مردمش به خاطر دیگران ماتم می باراند و صدها 
جوان بی خبر از همه چیز با مرگ بی معنای شان، به 
کودکان و مردان سرزمین ما جان  دستور او از زنان و 
تنها  نه  می گرفتند، مرد و چه حقیر و شرمگین مرد. 
کی  که امیر  امت »امیرالمومنین« آی اس آی ندانست 
او  مرگ  از  نیز  او  خانواده  اعضای  ظاهرا  بلکه  مرد 
کستان  پا نیز  او  مرگ  از  نبودند. مدت ها پس  گاه  آ
صادر  کشتار  و  قتل  فرمان  او  نام  به  مال  پیروان  و 
کشتار  می کردند؛ از مناسبت های مذهبی برای ادامه 
»جعل کاران  و  می گرفتند  بهره  خون پرستی شان  و 
غریزی« تباری نیز از پیام های محبت آمیز او به وجد 
که بیشتر از دو سال  و سرور می آمدند. و چنین بود 
پس از مرگش حامیان و پیروانش به بازرگانی مرگ 
از  دست  او  میراث  نام  به  هم  هنوز  و  دادند  ادامه 
کار بر نمی دارند. نام مال عمر با خون، وحشت  این 
و جرثومه ی  نماد  او  است.  مزدوری عجین شده  و 
به  سر سپردگی  بی رحمی  و  کی،  سفا بدنامی، 
کستان بود. در عین زمان مال  دستگاه استخبارات پا
نهادینه شده است.  نماد و سمبول ساده لوحی  عمر 
که اوج ابتذال  او هم یکی از آن بی دانش هایی بود 
کشتار  کی و  گاهی و سفا خونین خود را قله دانش و آ
مسلمانان بی گناه را اوج دینداری و ویرانگری های 

بی پایان را آبادانی می پندارند. 
کسی که بر سر مردمش سه دهه طاعون مرگ باراند، 
پای  از  و حقیر  و چه سخیف  گردید  آن  اسیر  خود 
افتاد. هیچ مرگی ننگین تر و بی معنی تر از این نیست 
بمیرد  مزدوری  حقارت  بدنامی  و  در  انسانی  که 
لطیف  سخن  به  و  رفت  او  مرد.  چنین  عمر  مال  و 
ماند.  گردنش«  بر  ناظمی  »خون هزار رستم دستان 
در روزگار جوانی شعری از سراینده »جزیره نشین«، 
کردند،  »جزیره نشین«اش  که  باختری،  واصف 
کوه است  ترنم می کردم: »که مرگ ما پر قو نیست، 
که  پندار  آن  بجاست  و چه  است.«  گران سنگ  و 
مرگ  است«  گران سنگ  و  »کوه  برخی ها  مرگ  گر  ا

سفلگان آزادی ستیز سبک تر از پر قو است.
هیوالی  از  می توانست  که  روزی  تا  کستان  پا
مرگ  باراندن  برای  بود،  آفریده  یک چشمی  که 

 شهریار

 دکتر رنگین دادفر سپنتا
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مسوول استقرار نیروهای بین المللی 
درافغانستان کی بود؟

کمیسیون اصالحات انتخاباتی: 

کیفیت کار را قربانی سرعت نمی کنیم

مال محمدعمر شاید تصور می کرد که رهبران القاعده 
با بیعت به او، روزی قلمرو امارت او را به خاور میانه 
گسترش می دهند. این تصورات واهی مال محمدعمر 
مال  داد.  قرار  بن الدن  اسامه  از  حمایت  موضع  در  را 
خودش  عمال  بن الدن  از  حمایت  اعالم  با  محمدعمر 
داد  جای  امریکا  دشمنان  فهرست  در  را  سازمانش  و 
شد.  طالبان  به  متحدانش  و  امریکا  حمله  سبب  و 
آجندای  به  محمدعمر  مال  هم  طالبان  سقوط  از  پس 
در  امارتش  که  روزهایی  در  او  ماند.  وفادار  القاعده 
بی بی سی  پشتوی  بخش  به  بود  نهایی  فروپاشی  حال 
گفت جنگجویان او از این به بعد برای نابودی امریکا 

وارد کنند که مردم افغانستان اعتمادشان احیا شود و با 
دلگرمی در انتخابات آینده شرکت کنند. اگر خدای 
نخواسته کسی شهرت نیک نداشته باشد و برای خود 
کمایی نکند و برعکس شهرت بد کمایی کند، مردم 

به چنین آدم ها شاید رای ندهند.«
رییس کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی هم چنین 
افراد و  با  این کمیسیون روند مشوره گیری  گفت که 
مسووالن نهادهای مختلف را آغاز کرده است. به گفته 
به  نزدیک  تاکنون  کمیسیون  این  عاکفی،  شاه سلطان 
جامعه  مختلف  اقشار  نظریات  و  طرح  ورق  سه صد 
و  نهادها  در  اصالحات  به منظور چگونگی آوردن  را 

به  القاعده  بود.  القاعده  شعار  همان  این  می جنگند. 
سران طالبان در آن زمان گفته بود که اگر امریکا به 
حاکمیت مال محمدعمر حمله کند، به سرنوشت اتحاد 

شوروی دچار می شود. 
به  به همین آرمان،  برای رسیدن  مال محمدعمر شاید 
جنگجویان زیر فرمانش اجازه داد تا علیه نظم جدید 
القاعده  این شورش  در  بشورند.  افغانستان  در  سیاسی 
هم متحد آنان بود. طالبانی که به مال محمدعمر بیعت 
به  این سیزده سال، خسارات زیادی  بودند، در  کرده 
بازسازی  پروژه های  اجرای  مانع  رساندند.  افغانستان 
سرمایه گذاری  مانع  امنیت  زدن  برهم  با  گردیدند، 
را  بی گناه  انسان  هزاران  و  شدند  خارجی  و  داخلی 
کشتند. جنگ طالبان سبب شد که کشورهای بزرگ 
افغانستان  در  را  نظامی  بین المللی  هزاران  ناتو  و  دنیا 
اگر  شود.  حفظ  سیاسی  جدید  نظم  تا  کنند  مستقر 
نیازی  هیچ  نمی کردند،  برپا  خونین  شورش  طالبان 
افغانستان  در  بین المللی  نظامیان  گسترده  حضور  به 
نمی بود. بنابراین مسوول بمباردمان روستاهای جنوب 
و استقرار ده ها هزار نظامی  بین المللی در افغانستان مال 
محمدعمر بود. مسوولیت تاریخی این رویداد ها بدون 

تردید که به مال محمدعمر برمی گردد. 
متفاوت  وضعیت  نمی شد،  القاعده  هم پیمان  او  اگر 
می بود. نیروهای بین المللی به خاطر گل روی مخالفان 
به  ناتو  نکردند.  لشکرکشی  افغانستان  به  طالبان 
امارت  و  طالبان  شر  از  را  ما  مردم  تا  نیامد  افغانستان 
قصدی  چنین  آنان  اگر  دهد.  نجات  محمدعمر  مال 
می داشتند، به تاریخ 10 سپتامبر سال 2001 به افغانستان 
محمدعمر  مال  سپتامبر.   11 تاریخ  به  نه  می آمدند 
جنوب  روستاهای  بمباردمان های  یک  درجه  مسوول 
و استقرار نیروهای بین المللی در افغانستان است. هیچ 
کسی نمی تواند این حقیقت را انکار کند. این القاعده 
بود که به امریکا حمله کرده بود. مال محمدعمر هم 
از این سازمان حمایت کرد و تا پایان عمرش هم علیه 
آن سخن نگفت. حاال هم سران طالبان حاضر نیستند 

القاعده و رهبران آن را نکوهش کنند. 
است.  همین  می شود،  اغفال  عمدا  حاال  که  نکته ای 
حافظه جمعی و تاریخی جهانیان آن قدر صدمه ندیده 
است که مسوولیت مال محمدعمر را در کشاندن پای 
مال  کند.  فراموش  افغانستان،  به  بین المللی  نظامیان 
تاریخ  بی رحمانه  قضاوت  مورد  آینده  در  محمدعمر 
قرار می گیرد، بگذریم از این که در دوران حاکمیت 
او تاکستان های شمالی ترور شد و بودا های بامیان فرو 

ریخت. 

قوانین مربوط به انتخابات جمع  آوری کرده است.
کمیسیون  معاون  توحیدی،  صدیق اهلل  همین حال،  در 
این  اعضای  که  می گوید  انتخاباتی  اصالحات  ویژه 
را  نزدیک سفرهای والیتی خود  آینده  کمیسیون در 
آغاز می کنند. آقای توحیدی هم چنین گفت که این 
تا  است  دیگری  گزینه های  جستجوی  در  کمیسیون 
تعیین  مستقالنه  به صورت  انتخاباتی  نهادهای  اعضای 
انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  معاون  شوند. 
کمیسیون های  کمیشنران  نصب  و  عزل  »در  گفت: 
اجرایی  رییس  یا  رییس جمهور  سابق  مثل  انتخاباتی 
ناکام  تجربه  یک  این  داشت،  خواهند  مستقیم  نقش 
شود  سعی  که  داریم  مختلفی  گزینه های  ما  و  است 
به صورت آزاد و  انتخاباتی  کمیشنران کمیسیون های 
تاکید کرد که  توحیدی  آقای  تعیین شوند.«  منصفانه 
تالش کمیسیون اصالحات انتخاباتی این است تا راهی 
را دریابد که رهبران حکومت وحدت ملی بدون حکم 
کمیسیون های  اعضای  نصب  و  عزل  به  قادر  قانون 

انتخاباتی نباشند.
این  خارجی  عضو  یاموتو،  تادامیچی  هم چنین 
کمیسیون نسبت به تعهدات رهبران حکومت وحدت 
پیشنهادهای کمیسیون ویژه  ملی در اجرای طرح ها و 
امیدواری کرده می گوید  ابراز  انتخاباتی  اصالح نظام 
که کار برای انجام اصالحات انتخاباتی با قوت آغاز 
به  نیز  جهانی  جامعه  که  کرد  تاکید  وی  است.  شده 
حمایت از روندهای دموکراتیک در افغانستان متعهد 

است.
نفر  چهارده  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون 
عضو دارد و این کمیسیون برمبنای توافق نامه سیاسی 
رهبران حکومت وحدت ملی که منجر به تشکیل این 

حکومت شد، به وجود آمده است.
کرد.  کار  به  آغاز  رسما  قبل  روز  ده  کمیسیون  این 
دو  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  اعضای 
گروه کاری تقسیم شده که مسوولیت یکی از گروه ها 

بررسی قوانین مربوط به انتخابات است. 
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که  کردند  تالش  حتا  امریکایی ها  می کنیم.«  را  خود 
کودتایی در درون گروه طالبان سازمان دهی کنند، تا 
صالحیت های مال محمدعمر سلب شود و زمینه برای 
اما  گردد.  فراهم  افغانستان  از  بن الدن  اسامه  اخراج 
هیچ یک از مقام های بلندپایه طالبان در آن زمان علیه 
موضع مال محمدعمر قرار نگرفتند. مال محمدعمر در 
تصمیمی  تا  داشت  اختیار  در  کافی  فرصت  زمان  آن 
در  بین المللی  نیروهای  استقرار  به  منجر  که   بگیرد 
افغانستان نشود و روستا های جنوب افغانستان از خطر 
بمباردمان محفوظ بماند، اما عشق بن الدن و آجندای 

القاعده او را کور کرده بود. 

فکر  ما  کردند.  ایجاد  را  کمیسیون  این  داشتند،  بهم 
می کنیم که ایجاد این کمیسیون به معنای داشتن نیت 
اصالحات  برای  ملی  رهبران حکومت وحدت  مثبت 
برای   افغانستان که  »مردم  افزود:  است.« وی هم چنین 
وحدت  حکومت  راس  در  اکنون  و  دادند  رای  آنان 
و  آرام  باید  اول  این که  برای  یقینا  دارند،  قرار  ملی 
اگر  این که  برای  هم چنین  و  بکنند  حکومت  نیک نام 
می خواهند در انتخابات های آینده کاندیدا باشند، یقینا 
است  این  ما  باور  کنند.  کمایی  نیک نامی  خود  برای 
که رهبران حکومت وحدت ملی این ظرفیت و نیت 
را دارند تا اصالحات در سیستم انتخاباتی به خاطری 

عزاداران  و  طالبان  غیررسمی   سخنگویان  روزها  این 
آنان  می کنند.  اسطوره سازی  او  از  محمدعمر،  مال 
بیرونی  نیروهای  برابر  در  محمدعمر  مال  می گویند 
عمر  مال  از  می خواهند  آدمیان  این  است.  جنگیده 
که  حالی  در  کنند.  تصویر  آزادی  راه  مبارز  یک 
محمدعمر  مال  موضع  این  است.  کاذب  مدعا  این 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  شد  سبب  که  بود 
زیر  تمام  سال  ده  جنوب،  روستاهای  و  شوند  مستقر 
محمدعمر  مال  باشد.  ناتو  جنگنده های  بمباردمان 
در  تا  داد  اجازه  بن الدن  اسامه  و  القاعده  سازمان  به 
بسازند،  تاسیسات  خودشان  برای  حاکمیتش  قلمرو 
اردوگاه های آموزش جنگ های چریکی و تروریستی 
پیشبرد آجندای  برای  افغانستان  از خاک  برپا کنند و 

ستیزه جویانه شان استفاده کنند.
سپتامبر  یازده  تروریستی  عملیات  از  پس  هفته  چند 
مال  از  امریکا  پیشین  رییس جمهور  بوش،  جورج 
امریکا  تحویل  را  بن الدن  اسامه  خواست،  محمدعمر 
اسناد  ببندد.  را  القاعده  آموزشی  اردوگاه های  و  دهد 
هم   2001 سال  اکتوبر  شش  تا  حتا  که  می دهد  نشان 
مذاکره  طالبان محرمانه مشغول  با  امریکایی  مقام های 
از  بن الدن  اخراج  به  را  محمدعمر  مال  تا  بودند 
افغانستان قانع سازند. حتا شورای عالمان طالبان هم به 
مال محمدعمر مشوره دادند تا ترتیبی بدهد که اسامه 
اما  کند.  ترک  را  افغانستان  خاک  داوطلبانه  بن الدن 
نبود.  بدهکار  حرف ها  این  به  محمد عمر  مال  گوش 
او چند روز مانده به حمله امریکا به طالبان و القاعده 
اعالم کرد که اگر تمام دنیا هم در برابر او قرار بگیرد، 

بن الدن را اخراج نمی کند. 
واکنشش  که  شد  پرسیده  مصاحبه ای  در  او  از  وقتی 
چیست  سازمانش  به  امریکا  احتمالی  حمله  برابر  در 
کار  ما  می کنند،  را  خود  کار  »امریکایی ها  گفت: 

انتخاباتی، نسبت  نظام  اعضای کمیسیون ویژه اصالح 
انتخابات  به  مربوط  قوانین  و  نهادها  دقیق  اصالح  به 
»هیچ  به  کمیسیون  این  که  می گویند  داده  اطمینان 

صورت« کیفیت کار را قربانی وقت نمی کند.
شنبه،  روز  کمیسیون،  این  رییس  عاکفی،  شاه سلطان 
مدت  که  خبری گفت  کنفرانس  یک  در  اسد،  دهم 
این  و  شده  پیش بینی  ماه  سه  کمیسیون  این  کار 
استفاده  درست  فرصت  این  از  می خواهد  کمیسیون 
کند. آقای عاکفی که با دیگر اعضای این کمیسیون 
در  »ما  گفت:  می کرد،  ارایه  را  خود  کاری  گزارش 
به هیچ  را  داریم که کیفیت کاری  کمیسیون تصمیم 
صورت قربانی وقت  نکنیم. ما می فهمیم که اگر عجله 
کنیم کیفیت کار پایین می آید و از همین رو ما زیاد 
نه  دارد  اولویت  ما  برای  اصالحات  نمی کنیم.  عجله 

این که وقت زیاد است یا کم.«
رییس کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی هم چنین 
بسته  یک  کارش  اخیر  در  کمیسیون  این  که  افزود 
نهادهای  در  اصالحات  انجام  به منظور  پیشنهادی 
از  پس  و  کرد  خواهد  ارایه  حکومت  به  انتخاباتی 
پیشنهادات کمیسیون  و  اجرای طرح ها  مسوولیت  آن 

اصالحات انتخاباتی بدوش حکومت است. 
پیشنهادی  بسته  اجرای  به  نسبت  عاکفی  شاه سلطان 
رهبران  توسط  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون 
افزود  و  کرد  امیدواری  ابراز  ملی  وحدت  حکومت 
که رییس جمهور و رییس اجرایی به خاطر »نیک نامی« 
خواهند  اجرا  را  کمیسیون  پیشنهادی   بسته  خودشان 
که  تعهدی  بنابر  »رهبران  گفت:  عاکفی  آقای  کرد. 

 فردوس کاوش

 ظفرشاه رویی
ACKU
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ولی  خواندند  اهمیت  با  بسیار  را  اسالم آباد  در  مری 
بخش هایی از طالبان، منجمله دفتر سیاسی این گروه در 
قطر، نه تنها گفتگوهای مذکور را تایید نکردند بلکه آن 

را زیر فشار پاکستان عنوان نمودند.
اختالف درونی

دشواری  به  طالبان  گروه  بودن  بسته  به دلیل  این که  با 
می توان اطالعات موثقی را از درون این گروه به دست 
استخباراتی،  منابع  توسط  اطالعات  بیشتر  و  آورد 
به  پاکستانی  ژورنالیستان  و  آی اس آی،  به خصوص 
ناظران  اما  می کند،  درز  خارجی  و  داخلی  رسانه های 
سیاسی در یک نکته توافق دارند که پس از مرگ مال 
عمر اختالفات و رقابت های درونی میان قومندانان طالب 

بر سر جانشینی مال عمر شدیدتر خواهد شد.
با این که ذبیح اهلل مجاهد، سخنگو، و وبسایت »شهامت«، 
متعلق به گروه طالبان، خبر گزینش مال منصور را به عنوان 
در  نیز  گزارش هایی  ولی  کردند  اعالم  گروه  این  رهبر 
دست است که بسیاری از قومندانان این گروه با انتخاب 
گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری  نیستند.  موافق  مذکور 
مال  جمله  از  طالب،  قوماندانان  از  برخی  که  داد  خبر 
یعقوب و مال منان، به ترتیب فرزند و برادر جوان تر مال 
عمر، مجلس انتخاب مال منصور را به رسم اعتراض ترک 
گزینش  از  ذاکر،  مال  مانند  منصور،  مال  رقبای  کردند. 
در  پاکستانی  دینی  مدرسه  از یک  تازه  که  یعقوب  مال 
رهبر  به عنوان  است،  شده  فارغ التحصیل  کراچی،  شهر 
جدید حمایت می کنند. در این گزارش آمده است که 
دعوت  منصور  مال  طرفداران  بیشتر  پشاور  مجلس  در 
عمده  سران  تمام  مجلس  متعارف  معنای  به  و  بود  شده 
رویترز،  به گفته  است.  نبوده  طالبان  گروه  تصمیم گیر  و 
بنا به تخمین منابع استخباراتی مالمنصور تنها باالی چهل 

درصد نیروهای طالبان کنترول دارد.

اتحاد منصور- حقانی
اول  معاون  به عنوان  حقانی  سراج  انتخاب  با  منصور  مال 
خود نشان داد که این دو گروه متحد نزدیک یک دیگر 
بوده و اکنون روابط و همکاری های شان بیشتر از گذشته 
شمالی  وزیرستان  در  عمدتا  حقانی ها  می گردد.  تشدید 
موقعیت داشته و همانند طالبان که رهبران شان عمدتا در 
نفوذ  تحت  دارند،  باش  و  بود  کراچی  و  پشاور  کویته، 
دارند.  قرار  پاکستان  استخبارات  و  ارتش  کنترول  و 
سیاسی  لحاظ  به  طالب  جناح های  از  برخی  که  این  با 
مذاکرات  به  تن  پاکستانی ها  فشار  زیر  که  نمی خواهند 
مال  و  حقانی  گروه  ولی  بدهند،  افغانستان  حکومت  با 
منصور حاضر به فرستادن نمایندگان شان به نشست مری 

شدند.
از سوی مال  نیویورکر،  بارنت روبین در مجله  نوشته  به 
منصور و گروه حقانی سه تن به نام های مال عباس آخند، 
عبدالطیف منصور و ابراهیم حقانی، در نشست 7 جوالی 
مقدماتی  گفتگوهای  برای  اسالم آباد  در  میالدی   2015
حاجی  سرپرستی  به  افغانستان  رسمی   نمایندگان  با 
ورزیدند.  اشتراک  ننگرهار،  سابق  والی  دین محمد، 
بیشتر  منصور  عبدالطیف  و  عباس  مال  روبین،  گفته  به 
پاکستان  استخبارات  با  طالبان  ارتباطی  افراد  به عنوان 

شناخته می شوند.
با  پاکستانی ها  که  گفت  باید  نکته،  همین  به  توجه  با 
انتخاب مال منصور و سراج الدین حقانی به عنوان رهبران 
و  فرستادند  کابل  حکومت  به  مثبت  پیام  طالبان،  اصلی 
گروه  این  با  گفتگوهای صلح  آینده  به  نسبت  را  ارگ 
مال  آیا  که  است  این  اصلی  سوال  اما  ساختند.  امیدوار 
میان  در  را  خود  قدرت  پایه های  که  می تواند  منصور 
را  خود  مخالف  فرماندهان  ساخته،  مستحکم  طالبان 
منزوی و یا از میان بردارد، و تمام نیروی نظامی  و سیاسی 
خود را پشت یک پالن سیاسی به منظور پیوستن به روند 
صلح، در صورتی که شروط جوانب ذیدخل، از جمله 

پاکستان رعایت گردد، متحد و یک صدا کند؟
است.  بیشتر  زمان  نیازمند  سوال  این  به  دادن  پاسخ 
فرماندهان مهمی  چون مال ذاکر و هم چنان مال نجیب اهلل 
که اکنون محاذ فدایی را تشکیل داده و همو خبر مرگ 
مال عمر را به رسانه ها اعالم کرد، در میان نیروهای ضد 
اند. طبعا  برخوردار   نفوذ زیادی  از  با حکومت  مصالحه 
درگیری های  همانند  اختالفات،  این  که  می رود  تصور 
سادگی  به  میالدی،  هشتاد  دهه  در  جهادی  تنظیم های 
قابل حل نیست و روشن نیست که مال منصور با درایت 
خود و فشار پاکستانی ها می تواند که این قومندانان را به 

اطاعت از خود وادار کند و یا خیر.
طالبان  درونی  تنش های  اگر  که  است  این  مسلم  قدر 
سوی  به  منصور  مال  حرکت  از  مانع  و  گیرد  شدت 
بی نهایت  موقعیت  یک  در  پاکستان  گردد،  مصالحه 
دشواری قرار می گیرد. چون مصالحه با یک جناح طالب 
به هیچ صورت صلح پایدار را در افغانستان تامین کرده 
مانند  و شکل گیری گروه هایی  داعش  نمی تواند. ظهور 
سیاسی  تحوالت  آینده  که  می دهند  نشان  فدایی  محاذ 
بعد از مال عمر هم برای طالبان و هم برای حکومت های 
افغانستان و پاکستان غیر قابل پیش بینی و شاید در برهه ای 

خارج از کنترول باشد.
این است که مرگ مال عمر و  بر  باور  در حال حاضر، 
بروز اختالفات در کوتاه مدت جریان طالبان را به لحاظ 
شاید  همین،  برای  می کند.  تضعیف  روحی  و  سیاسی 
افغانستان  در  داعش  قدرت گیری  و  پاکستان  فشارهای 
غیر  نزدیک سازد. در  بهم  را  گروه های مختلف طالبان 
با  نه  افغانستان همانند دهه هشتاد میالدی  آن، حکومت 
با چندین جناح وارد مصالحه و مذاکره  یک جناح که 

گردد.
تعیین  پاکستان در  برد که  یاد  از  نباید  را  این  نهایت  در 
خواهد  بازی  را  اصلی  نقش  طالبان  سیاسی  استراتژی 
کرد. چون، این کشور در یک دهه گذشته، و حتا قبل 
همواره  طالبان  رهبری  و  سوق دهی  انسجام،  در  آن،  از 
طالب  قوماندانان  تمام  است.  داشته  را  تعیین کننده  نقش 
و  خود  برای  امن  پناهگاه های  صاحب  بیشترین شان  که 
خانواده های خود در پاکستان اند، این نکته را می دانند که 
اگر پاکستان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان 
را  مصالحه  از  باید شکلی  نهایت  در  آن ها  باشد،  جدی 
ازمیزان  ما  آینده  ماه  چند  در  خاطر،  همین  از  بپذیرند. 
جدیت و تعهد واقعی پاکستان بیشتر آگاه خواهیم شد. 
محک اصلی نحوه برخورد ارتش و استخبارات پاکستان 
در برخورد با مخالفان مال منصور و گفتگوهای صلح با 

حکومت افغانستان خواهیم بود.

 در این چند روز رسانه های داخلی و خارجی به صورت 
به خصوص  آن،  پیامد های  و  عمر  مال  مرگ  به  وسیعی 
این  با  افغانستان  حکومت  میان  صلح  گفتگو های  آینده 
از  سریع  خیلی  افغانستان  حکومت  پرداخته اند.  گروه، 
درگذشت رهبر طالبان به نوع غیرمستقیم ابراز خشنودی 
مذاکرات  »زمینه  پس،  این  از  ارگ  باور  به  چون  کرد. 
تمام  از  بنابراین  گردیده،  مساعد  از گذشته  بیشتر  صلح 
گروه های مسلح مخالف می خواهد که با استفاده از این 
با  عمر  مال  بپیوندند.« گویا  به گفتگوهای صلح  فرصت 
این که به نام او در روز عید بیانیه ای در حمایت از صلح 
عمده  مانع  ولی  گردید،  صادر  سیاسی  گفتگوهای  و 
برداشت  این  اگر  بوده است.  برابر گفتگوهای صلح  در 
که  هرچند  باشد،  درست  افغانستان  حکومت  بیانیه  از 
درگذشت مال عمر خبری خوشایندی است ولی مهم تر 
از آن روی کار آمدن مال محمداختر منصور است که از 
با  مفاهمه  طرفدار  پاکستان،  فشار  یا  و  واقع گرایی  روی 

حکومت افغانستان است.
با وجود این، خبر مرگ مال عمر در آستانه دومین نشست 
نمایندگانی از طالبان و دولت افغانستان به هیچ صورت 
ناظران  خبر خوبی بوده نمی تواند. چون، کم تر در میان 
کسانی را می توان یافت که در خوشبینی حکومت آقای 
باشند.  شریک  صلح  راه  شدن  همواره  به  نسبت  غنی 
تحقیقاتی  مرکز  از  واینترباتوم،  امیلی  مانند  برخی  حتا 
وفات  خبر  درز  که  می کنند  ادعا   )RUSI( بریتانیایی 
مال عمر به رسانه ها در آستانه دومین نشست گفتگوهای 
افغانستان  حکومت  و  طالبان  از  نمایندگی  میان  صلح 
به این گفتگو صورت گرفته است.  به منظور ضربه زدن 
البته، به خاطر درگذشت مال عمر و باال گرفتن اختالفات 

داخلی این نشست به وقت دیگر موکول گردید.
نشست  امریکایی ها  و  چینی ها  پاکستانی ها،  در حالی که 

بزرگ  پسر  هیتلر،  گالب الرحمان 
نوشته  تازه ترین  در  هیتلر،  آدولف 
رازهای  از  پدرش،  مورد  در  خود 
ایشان  است.  برداشته  پرده  بزرگی 
دوم  جنگ  در  که  است  نوشته 
سیلی  یک  حتا  هیتلر  جهانی، 
رسد  چه  است،  نزده  پسرش  به 
باشد.  کشته  را  کسی  که  این  به 
»پدرم  می گوید:  گالب الرحمان 
فقط  زندگی اش  تمام  در  آدولف 
یک بار نسوار کشیده؛ اما وقتی که 
فهمیده آن چیزی که کشیده نسوار 
بیرون  دهنش  از  دوباره  نیست، 
این اشتباه  انداخته. خداوند خودش 
ببخشد.« پسر هیتلر می نویسد که  را 
در  زنی  هیچ  با  وقت  هیچ  پدرش 
هیچ گوشه ای از دنیا ارتباط نداشته 
و هرکس که ادعا کند خانم پدرش 
است، ادعایش باطل است و خداوند 

دیر یا زود او را جزا خواهد داد.
عده  »یک  می نویسد:  هیتلر  پسر 
هنوز  که  جاهل  و  نادان  انسان های 
آمده اند  چه،  یعنی  پدر  نمی دانند 
در  پدرم  که  می گویند  وضو  بدون 
جنگ دوم جهانی عسکر داشته و بر 
کشورهای مخالفش حمله می کرده. 
روزانه  پدرم  که  هستند  مدعی 
راکت شلیک می کرده و در ویرانی 
خودش  پدرم  داشته.  سهم  کشور 
می گوید که تاهنوز یک نمازش هم 
نیست،  چیزی  که  روزه  نشده.  قضا 
قرضدار  پدرم  از  خداوند  همیشه 
کوتاه  بسیار  مدت  برای  فقط  بوده. 
بروت  با  و  تراشیده  را  خود  ریش 
اما  گرفته؛  عکس  مختصر  بسیار 
وقار  و  زیبایی  که  فهمیده  بعدها 
صورت  اضافی  موهای  در  انسان 
موهای  وقت  هیچ  دیگر  و  است، 
صورتش را اصالح نکرده. آیا همه 
پدرم  که  نمی کند  ثابت  دالیل  این 
مورد  شخصیتش  و  است  بی گناه 
اضافه  گالب  گرفته؟«  قرار  تهاجم 
پدرم  خود،  عمر  تمام  »در  می کند: 
آنهم  کرده،  جنگ  بار  یک  فقط 
پدرم  از  عسکر  خون ریزی.  بدون 
پرسیده که کابل را صدهزار راکت 
به  آیا  بزن.  گفته  فقط  پدرم  بزنم، 
زبان آوردن یک کلمه آدم را قاتل 

می سازد؟«
تاریخ نویسان جنگ جهانی معتقدند 
که با نوشته گالب الرحمان، زوایای 
شده  روشن  جهانی  جنگ  تاریک 
اکنون وظیفه آن هاست که  است و 
بنویسند  سر  از  را  این جنگ  تاریخ 
و به نام آقای هیتلر هرچه سیاه نمایی 

شده است را اصالح کنند.

پدری دارم مثل گل
دای چوپانی پس از مال عمر

 سلیم آزاد

در حال حاضر، باور بر این است که مرگ مال عمر و بروز اختالفات 
در کوتاه مدت جریان طالبان را به لحاظ سیاسی و روحی تضعیف 

می کند. برای همین، شاید فشارهای پاکستان و قدرت گیری داعش 
در افغانستان گروه های مختلف طالبان را بهم نزدیک سازد. در غیر 
آن، حکومت افغانستان همانند دهه هشتاد میالدی نه با یک جناح 

که با چندین جناح وارد مصالحه و مذاکره گردد.
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یک بار  سال  چند  هر  برای  که  است  روندی  انتخابات 
در کشورها برگزار می گردد و از این طریق نمایندگان 
مردم از ریاست جمهوری تا پارلمان و شوراهای مختلف 
چهار  مختلف  زمان های  مدت  برای  روستایی  و  شهری 
با  نزدیک  رابطه  انتخابات  می گردند.  تعیین  سال  پنج  تا 
تحوالت سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی در هر کشوری 
در  مستقیم  تاثیر  ساحات  این  در  تغییر  گونه  هر  دارد. 
یا هم کاهش  و  احزاب سیاسی  افزایش  دارد.  انتخابات 
انتخابات  نظام  چگونگی  بر  سیاسی  نظر  از  احزاب 
ثبات سیاسی  میزان  باشد. هم چنان  نقش داشته  می تواند 
نقش  انتخابات  شدن  برگزار  چگونگی  بر  حکومت 
موثری دارد. از جانب دیگر موجودیت گروه های قومی 
 و مذهبی در کشور از لحاظ عدالت انتخاباتی نقش دارند 
و باالخره تغییر جغرافیا هم در حوزه بندی های انتخاباتی 
می تواند نقش داشته باشد. برای این که انتخابات آزاد، 
و  دوامدار  اصالحات  شود،  برگزار  همه شمول  و  برابر 
امر  انتخابات یک  نیازمندی های روز در روند  به  مطابق 

الزمی  است. 
از جانب دیگر در کشورهایی که نظام مردم ساالر هنوز 
بی اعتمادی  انتخابات  چالش  اصلی ترین  نیافته،  ثبات 
نتایج  بر  اعتراض  است.  سازماندهی شده  تقلب های  و 
که  نظام هایی  در  تقلب  موجودیت  به دلیل  انتخابات 
بحران های  سبب  می کنند  عبور  مردم ساالری  به  تازه 
گزارش  اساس  بر  که  چنان  می گردد.  سیاسی  کالن 
 National Graduate Institute for Policy(
ریاست  انتخابات  نتایج  به  اعتراض  اثر  در   )Studies
و  کشته  نفر   1000 کنیا،  کشور   2007 سال  جمهوری 
در  شدند.  بی جا  خود  مناطق  از  انسان   50000 از  بیشتر 
انتخاباتی  هر  از  بعد  که  هستیم  شاهد  ما  هم  افغانستان 
تنش های زیادی میان گروه ها و نامزدان به میان می آید، 
هرچند تا اکنون شاهد این گونه کشتارها نبوده ایم اما در 
سال 1393 تا سرحد یک تنش بزرگ در کشور به پیش 
رفتیم. بنا انگیزه اصالحات در انتخابات ممکن است که 
مبتنی بر ضروت ها و نیازهای جدید جامعه باشد و یا هم 
اجباری باشد جهت جلب اعتماد و کاستن از میزان تقلب 
مسالمت آمیز  انتقال  و  انتخابات  بیشتر  اعتباردهی  برای 

قدرت. 
و  قوانین  مدیریت،  در  تغییر  واقع  در  انتخابات  اصالح 
مردم  رضایت  اکثر  بتواند حد  که  است  انتخاباتی  نظام 

اعتراض بر نتایج انتخابات به دلیل 

موجودیت تقلب در نظام هایی که تازه به 

مردم ساالری عبور می کنند سبب بحران های 

کالن سیاسی می گردد. چنان که بر اساس 

 National Graduate Institute( گزارش

for Policy Studies( در اثر اعتراض به 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 

کشور کنیا، 1000 نفر کشته و بیشتر از 

50000 انسان از مناطق خود بی جا شدند. 

می گردید  بحران  سبب  که  انتخاباتی گذشته  تقلب های 
به بهترین شکل ممکن آگاه باشند. 

در  ترتیب  به  نایجریا  و  هندوستان  کشورهای  تجربه 
اصالحات  که  می دهد  نشان   2008 و   1974 سال های 
بود  گذشته  به  معطوف  کشور  دو  این  در  انتخاباتی 

انتخاباتی  آسیب شناسی  با  و 
برای  را  جدید  نیازمندی های 
مشخص  اصالحات  آوردن 
انتخابات های  بررسی  می کردند. 
گذشته در کشور نایجریا تا حدی 
میان  در  که  بود  اهمیت  دارای 
کمیته های مختلف وظیفه یکی از 
کمیته های بررسی و آسیب شناسی 
انتخابات گذشته بود. اعضای این 
انتخاب  کسانی  میان  از  کمیته 
انتخابات  با  نحوی  به  که  گردید 
گذشته درگیر بودند؛ چه به عنوان 
هم  یا  و  قضایی  اجرایی،  مدیران 

اعضای ناظر بر انتخابات.
افغانستان  در  امروز  عامه  افکار 
انتخابات شکل گرفته و این  علیه 
افکار منفی ریشه در ناکامی هایی 
انتخابات های  در  ما  که  دارد 
یکی  کردیم.  تجربه  مختلف 
این  می تواند  که  راه هایی  از 
مراجعه  دهد  کاهش  را  بدبینی 
است.  شهروندان  دیدگاه های  به 
بدبینی ها  عوامل  و  علل  شناسایی 
افغانستان  در  انتخابات  به  نسبت 
و احترام گذاشتن به خواست های 
دادن  مشارکت  طریق  از  مردم 
انتخاباتی  اصالحات  در  آن ها 
به  اعتمادسازی  برای  می تواند 
اما  کند،  کمک  مردم ساالر  نظام 
درهای  پشت  و  سری  اصالحات 

بسته سبب می گردد که بی اعتمادی و سوءظن نسبت به 
تغییر  برای  یابد و هیچ گونه کمکی  افزایش  اصالحات 

افکار عامه نسبت به انتخابات ایجاد نگردد.
موضوع دیگری که در اصالحات انتخاباتی و اعتمادسازی 

را از نتایج انتخابات به وجود بیاورد. اصالحات انتخابات 
نحوه  در  تغییر  آرا،  شمارش  نحوه  در  تغییر  شامل 
کارمندان  و  مدیران  گزینش  نحوه  در  تغییر  رای دهی، 
که  است  دیگر  بخش های  از  بسیاری  و  انتخابات  اداره 
بر اساس نیازسنجی ایجاد می شود. هر گونه اصالحات 
آزاد  شامل  که  را  انتخابات  مهم  اصول  باید  انتخاباتی 
عمومی  بودن  و  شفافیت  بی طرفی،  بودن،  سری  بودن، 
می باشد تقویت کند. هرگونه اصالحاتی که این اصول 
مهم  دلیل  بود.  نخواهد  پذیرش  قابل  کند  محدود  را 
بخشی  در  ناکام  تجارب  انتخاباتی  اصالحات  آوردن 
تا  می گردد  سبب  که  است  انتخابات  بزرگ  فرایند  از 
گذشته،  انتخابات های  آسیب شناسی  و  مرور  از  بعد 
به وجود  آینده  انتخابات  برای  را  نظر  مورد  اصالحات 
بیاوریم. بنا شناخت دقیق و آسیب شناسی انتخابات های 
به  دارد.  اصالحات  آوردن  در  موثری  نقش  گذشته 
انتخابات  در  رای دهی  اوراق  شدن  تمام  نمونه  طور 
سال 1393 ریاست جمهوری سبب گردید تعداد زیادی 
به  مطابق  رای دهی  حق  از  نتوانند  کشور  شهروندان  از 
ماده 33 قانون اساسی استفاده کنند که سبب نقض اصل 
عمومی  بودن انتخابات گردید. برای حمایت و تقویت 
اوراق  شدن  تمام  دالیل  کنکاش  و  بررسی  اصل  این 
می تواند  معضل  این  تکرار  از  جلوگیری  و  رای دهی 

یکی از اصالحات مورد نظر باشد.
تهیه کردن فهرست اصالحات مورد نظر در کشورهایی 
را  زیادی  موارد  عبور می کنند  مردم  ساالری  به  تازه  که 
نواقص  و  زیاد  ناکامی های  به  توجه  با  می شود.  شامل 
انتظارات  افغانستان  گذشته  انتخابات  پنج  در  انتخاباتی 
برای  ذیدخل  گروه های  و  مدنی  جامعه  احزاب، 
تا  می کند  ایجاب  انتظارات  این  است.  زیاد  اصالحات 
مدنی  جامعه  احزاب،  مشارکت  با  اصالحات  گونه  هر 
از مهم ترین بخش ها در  و رسانه ها صورت گیرد. یکی 
آزاد  نشست های  برگزاری  انتخاباتی  اصالحات  روند 
این  از  تا  است  مدنی  جامعه  و  احزاب  کارشناسان،  با 
اصالحات  آوردن  برای  پیشنهادات  و  دیدگاه ها  طریق 
جامع به دست بیاید. در شرایط کنونی بیشترین انتظارات 
و  حقوقی  میکانیزم های  ایجاد  انتخاباتی  اصالحات  از 
انتخاباتی  تقلب  میزان  دادن  کاهش  برای  غیرحقوقی 
مسووالن  که  دارد  امکان  صورتی  در  این  و  است 
چگونگی  و  نوعیت  به  نسبت  اصالحات،  کمیسیون 

بر روند مردم ساالری اهمیت دارد، شرایط و صالحیت 
اصالح کنندگان است. به هر اندازه که اصالح کنندگان 
از شهرت نیک، توانایی و بی طرفی برخوردار باشند، به 
می گردد.  بیشتر  اصالحات  روند  بر  اعتماد  میزان  همان 
پایین  ظرفیت های  داشتن  با  و  گم نام  اصالح کنندگان 
اعتراض ها  تا  می گردد  سبب  اصالحات  آوردن  برای 
افزایش  نظر  مورد  اصالحات  آوردن  بر  بی اعتمادی  و 
یابد. در بسیاری از کشورها آوردن اصالحات انتخاباتی 
انتخابات و در ختم هر  نهاد مدیریت  پیشنهاد  اساس  بر 
برای حفظ  اما  می گیرد،  انجام  باشد  الزم  که  انتخابات 
برای  کشورها  از  تعدادی  تخصص گرایی  و  بی طرفی 
زمان  مدت  برای  را  ویژه  کمیسیون  اصالحات  آوردن 
محدود تاسیس می کنند. در راس کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی کشور هندوستان در سال 1974 رهبری سیاسی 
که  نارایان«  »جایابرکاش  آقای  مدنی  اصالح گر  و 
شهروندی  حقوق  فعالیت های  بخش  در  زیادی  جوایز 
و اجتماعی دریافت کرده بود قرار داشت. هم چنان در 
نایجریا  کشور  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ترکیب 
انجمن  نمایندگان  عالی،  دادگاه  قضات   2008 سال  در 
وکالی مدافع، اساتید دانشگاه و فعالین مدنی و سیاسی 

حضور داشتند. 
روند  از  تقلب زدایی  بر  متمرکز  اصالحات  چند  هر 
نظام  مورد  در  اما  است،  همگانی  خواست  انتخابات 
انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال، امروز اکثر احزاب 
نوع  این  دارند.  اعتراض  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و 
متکی  پارلمان  گردیده  سبب  که  تنها  نه  رای دهی  نظام 
افزایش  از  بل  بگیرد،  شکل  تک فردی  افکار  و  آرا  به 
نقش احزاب در مشارکت سیاسی جلوگیری می کند. بنا 
ایجاب می کند تا اصالح کنندگان 
مختلف  نظام های  تحلیل  توانایی 
بتوانند  و  باشند  داشته  را  رای دهی 
توجه  با  را  مطلوب  رای دهی  نظام 
و  اجتماعی  جغرافیایی،  شرایط  به 
قومی  کشور دریافت کنند تا بتواند 
ایجادگر نمایندگی مطلوب با حد 

اکثر رضایت شهروندان باشد.
گردید،  بیان  که  آنچه  به  توجه  با 
روند  یک  انتخاباتی  اصالحات 
شدن  موثر  و  شدن  بهتر  برای  ملی 
تعیین  در  شهروندان  مشارکت 
و  می باشد،  خودشان  سرنوشت 
از  برخاسته  یا  اصالحات  به  نیاز 
و  اجتماعی  جدید  نیازمندی های 
از  برخاسته  هم  یا  و  است  سیاسی 
پسا  اعتراض های  و  ناکام  تجارت 
انتخابات  این که  به دلیل  انتخاباتی، 
است،  ملی  مشارکت  فرایند  یک 
فرایند  این  در  اصالحات  گونه  هر 
خواست ها،  به  توجه  نیازمند 
شهروندان،  نظریات  و  دیدگاه ها 
می باشد.  احزاب  و  مدنی  جامعه 
برای  ملی  اجماع  طریق  این  از  تا 
در  انتخابات  فرایند  از  تنش زدایی 
ایجاد  زمینه  و  بیاید  به وجود  جامعه 
نظام با ثبات مردم ساالر مهیا گردد. 
به میان آمدن اجماع ملی هم زمانی 
میسر است که اوال اصالح کنندگان 
معیار های  بلندترین  با  انتخاباتی 
کارایی  و  تخصص  شهرت،  عرصه های  در  صالحیت  با 
اتخاذ شده  ثانیا تمام اجراات و تصامیم  گزینش شوند و 
از طریق یک گفتمان ملی و با نشست های متعدد همراه با 
احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه شریک ساخته شود. 

اصالحات پنهانی انتخابات
 زلگی سجاد
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تهیه کردن فهرست اصالحات 
مورد نظر در کشورهایی که 
تازه به مردم  ساالری عبور 

می کنند موارد زیادی را شامل 
می شود. با توجه به ناکامی های 

زیاد و نواقص انتخاباتی 
در پنج انتخابات گذشته 

افغانستان انتظارات احزاب، 
جامعه مدنی و گروه های 

ذیدخل برای اصالحات زیاد 
است. این انتظارات ایجاب 

می کند تا هر گونه اصالحات با 
مشارکت احزاب، جامعه مدنی 

و رسانه ها صورت گیرد. 
یکی از مهم ترین بخش ها 

در روند اصالحات انتخاباتی 
برگزاری نشست های آزاد با 
کارشناسان، احزاب و جامعه 
مدنی است تا از این طریق 

دیدگاه ها و پیشنهادات 
برای آوردن اصالحات جامع 

به دست بیاید. 
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دایکندی تنها والیتی است که در آن حتا یک سانتی متر سرک 
این والیت کوهستانی که در مرکز  ندارد.  قیر و پخته وجود 
کشور موقعیت دارد و یازده سال از تاسیس آن می گذرد، فاقد 

هر گونه سرک اساسی و معیاری می باشد.
این  ترانسپورتی در  نبود سرک های مناسب و خرابی راه های 
در عوض  دهند  ترجیح  آن  باشندگان  که  شده  سبب  والیت 
موتر با اسب، االغ و گاهی فاصله های نزدیک را با موترسایکل 

و پیاده مسافرت کنند.
در عصری که صنعت ترانسپورت به اوج خود رسیده، هنوزهم 
در شماری از قریه های دایکندی بیشتر وسایط حمل ونقل مردم 

اسب، االغ، قاطر و یا گاوهای باربری می باشد.
عراده جاتی هم که در این والیت وجود دارد، بیشتر موترهای 
از نوع فالنکوج است. در بعضی ولسوالی ها مردم  کمک دار 
اتحاد  حضور  زمان  از  که  روسی  کاماز  و  اورال  موترهای  با 
مسافرت  است  مانده  باقی  افغانستان  در  شوروی  جماهیر 

می کنند.
دایکندی  والیتی  شواری  عضو  یک  رحیمی زاده  هادی 
می گوید: »این والیت قربانی امنیتش شده است، چون همیشه 
از امنیت خوبی برخوردار بوده دولت مرکزی و جامعه جهانی 
از صلح جویی آن سوءاستفاده کرده به آن توجه نکرده است.« 
خرابی  اساسی،  سرک های  »نبود  می کند:  عالوه  رحیمی زاده 
افزایش  سبب  صعب العبور  کوتل های  و  ترانسپورتی  راه های 
تلفات انسانی در این والیت شده است و ساالنه بیشترین آمار 
تشکیل  کسانی  را  دایکندی  طبیعی  حوادث  از  ناشی  تلفات 
می دهند که به اثر سقوط عراده جات و چپه شدن موتر کشته 

می شوند.«
در همین حال، گزارش هایی وجود دارد که باشندگان والیت 
عراده  پنج  چپه شدن  و  سقوط  شاهد  روز  یک  در  دایکندی 
موتر هم بوده اند که ده ها قربانی در پی داشته است. غالم علی 
یکی از باشندگان دایکندی می گوید: »من سال گذشته در سه 
روز شاهد چپه شدن دو موتر در مسیر ولسوالی خدیر بودم که 

در آن حادثه 9 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.« 
عبدالحق شفق، والی پیشین دایکندی نیز گفته بود که تلفات 
انسانی تنها به اثر جنگ و خشونت به وجود نمی آید، بلکه در 
نبود  و  سرک ها  خرابی  به دلیل  ترافیکی  حوادث  والیت  این 

راه های مناسب سبب افزایش تلفات انسانی شده است.
خلیفه حبیب راننده موتر فالنکوجی است که در مسیر کابل- 
دایکندی رفت وآمد دارد. او می گوید: »در سراسر این والیت 
هیچ موتری قادر نیست در یک ساعت بیش از 15 کیلومتر راه 

را بپیماید.« 
مرکز والیت  نیلی،  »فاصله شهر  می کند:  خلیفه حبیب عالوه 
موترهای  اما  است،  کیلومتر   480 حدود  کابل  تا  دایکندی 
ساعت   24 از  بیش  کردن  سپری  با  را  فاصله  این  مسافربری 
به  کابل  تا  دایکندی  مرکز  از  نفر  یک  کرایه  می کنند،  طی 
تناسب چوکی موتر از 1400 تا 2000 افغانی می باشد.« به گفته 
است  شده  سبب  معیاری  سرک های  نبود  و  راه ها  »خرابی  او 

به کابل  که موترهای مسافربری دایکندی یک شب در میان 
برسند.« 

این در حالی است که باشندگان قندهار این فاصله را تا کابل 
در 6 ساعت طی می کنند. 

کیلومتر   100 والیت حدود  مرکز  تا  ولسوالی کجران  فاصله 
ساعت   12 فالنکوج  موتر  با  فاصله  این  نمودن  طی  است، 
نفر  از هر  این مسیر  بر می گیرد و کرایه موتر در  وقت را در 
حدود 1500 افغانی می باشد. هم چنان ولسوالی کیتی تا مرکز 
پرداخت  با  را  فاصله  این  مسافرین  است،  کیلومتر  والیت 80 
500 افغانی کرایه در 8 ساعت طی می کنند. اما خلیفه حبیب 
رسیده  نیلی  به  کیتی  از  شب  پنج  گذشته  »زمستان  می گوید: 

است.« 
و  والیت  این  ولسوالی های  میان  تنها  سرک  نبود  مشکالت 
نیلی مرکز والیت دایکندی  بلکه در داخل شهر  نیست  کابل 
یک  حدود  نمی تواند.  کرده  حرکت  کمک  بدون  موتر  نیز 
بازار کهنه تا شهر جدید  کیلومتر سرک که دو سال پیش از 
نیلی با هزینه حدود 17 میلیون افغانی از کمک های بالعوض 
اداره انکشافی  ایاالت متحده توسط برنامه رمپپ ساخته شده 
بود دوباره خراب شده است. این سرک درجه دو که فقط با 
آب قیر، با قطر 12 ملی متر رنگ شده بود، هم اکنون کامال از 

بین رفته است.
»خرابی  می گوید:  نیلی  شهر  باشندگان  از  یکی  محمدجان 
سرک های دایکندی اضافه بر تلفات انسانی و ضایع شدن وقت 
مسافرین سبب عوارض و استهالک موتر و باعث افزایش نرخ 

مواد وارداتی نیز شده است.«
دایکندی  تا  کابل  از  بار  سیر  »کرایه یک  محمدجان:  به گفته 
به موتر فالنکوج 150 افغانی است، به همین اساس باشندگان 
دیگر  به  نسبت  را  ضرورت شان  مورد  اجناس  والیت  این 
برعکس  و  می خرند  قیمت  چندبرابر  همجوار  والیت های 

محصوالت خودشان را به نرخ نازل به فروش می رسانند.« 
عامه  فواید  وزارت  مقامات   1392 اسد  ماه  در  پیش  سال  دو 
گفته بودند که کار اسفالت 20 کیلومتر سرک از ساحه کوتل 
در  نیلی  طرف  به  دایکندی  و  بامیان  مرزی  حدود  در  قاناق 
والیت  معاون  رادمنش،  حبیب اهلل  اما  است.  شدن  آغاز  حال 
شهر  از  اساسی  سرک  کیلومتر   10 »کار  می گوید:  دایکندی 
نیلی مرکز این والیت به سوی ولسوالی شهرستان تا دریای لزیر 
با هزینه 270 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه آغاز 
شده است و قرار است به زودی کار 10 کیلومتر جاده دیگر 

نیز به داوطلبی سپرده شود.«
ولسوالی های  از  یکی   1383 سال  تا  که  دایکندی  والیت 
هزار کیلومتر  دارای مساحت حدود 22  بود،  ارزگان  والیت 
مربع و 9 واحد اداری است و مرکز آن شهر نیلی می باشد. این 
والیت به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن هم چنان نداشتن 
جاده های مناسب؛ لقب زندان طبیعی را به خود گرفته است. 
تنها راه هایی که دایکندی را به کابل وصل می سازد کوتل های 

قاناغ و چمبر است که در فصل زمستان مسدود می گردد.

نداشتن سرک، دایکندی را به 
زندان طبیعی تبدیل کرده است
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دانیل فیلد من، فرستاده ویژه امریکا در امور 
با جنرال  افغانستان و پاکستان شنبه 10 اسد 
راحیل شریف لوی درستیز پاکستان دیدار و 
گفتگو نمود. به نقل از روزنامه دان، مقامات 
صلح  مذاکرات  موضوع  باره  در  متذکره 
بین دولت افغانستان و گروه طالبان  گفتگو 
نقش  از  فیلد  دانیل  دیدار  این  در  نمودند. 
های  طرف  تشویق  به خاطر  شریف  راحیل 
درگیر برای رفتن به میز مذاکرات صلح بین 

دولت افغانستان و طالبان تقدیر نمود.
به گزارش هشت صبح، فرستاده ویژه امریکا 
در امور افغانستان و پاکستان روز جمعه در 

کنفرانس خبری در مقر سفارت 
حمایت  نیز  کابل  در  امریکا 
قاطع کشور اش را از تالش های 
رییس جمهور غنی برای گفتگو 
های صلح بین دولت افغانستان و 
طالبان اعالم کرد. گفته می شود 
در دیدار فیلد من با ریس ستاد 
ارتش پاکستان امنیت و ثبات در 

بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری 
تن  از 3500  بیش  ایتالیایی در سال گذشته 
در 22 کشور جهان اعدام شده اند. در ایران 
به  نفر   657 از  بیش  گذشته،  ماه   6 در  تنها 

طناب دار سپرده شده اند. 
»نسونو  سازمان  رسمی  غیر  آمار  پایه ی  بر 
کوتاه(«  قابیل  از  )دست ها  کائینو  توچینی 
که برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان 
ایران  فعالیت می کند، در سال 2014 چین، 
اول  به ترتیب مقام های  و عربستان سعودی 
تا سوم اعمال مجازات مرگ را در سراسر 
درصد   67 کرده اند:  خود  آن  از  جهان 
چین  در  نفر(   2400( بین المللی  اعدام های 
دست کم  ایران،  در  است.  گرفته  صورت 
و  شده اند  سپرده  دار  طناب  به  انسان   800
 88 دست کم  سعودی،  عربستان  ماموران 
در  کرده اند.  اعدام  را  »بزهکاران«  از  نفر 
این گزارش آمده است که در سال 2014، 
در 22 کشور  نفر  و 576  هزار   3 دست کم 
جهان به  حکم دادگاه ها کشته شده اند. این 
تن   511 و  هزار   3 به   ،2013 سال  در  رقم 

می رسید.

خالد بحاح، نخست وزیر یمن همراه با شش 
وزیر کابینه خود، شنبه 10 اسد وارد فرودگاه 

شهر عدن شد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، نخست 
وزیر یمن به محض ورود به عدن اعالم کرد 
که با هفت نفر از کابینه خود که از پیش در 
نشستی فوری خواهد  عدن حضور داشته اند 

داشت.
شهر و فرودگاه عدن طی روزهای اخیر محل 
درگیری نیروهای حوثی و نیروهای طرفدار 
چندین  هم چنین  و  بوده  یمن  قانونی  دولت 
ایتالفی  نیروهای  هوایی  حمله های  مورد  بار 
به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است.

افغانستان  نیز مورد بحث قرار گرفته است.
ماه  پاکستان  دولت  که  است  حالی  در  این 
گذشته آمادگی اش را برای تسهیل گفتگو 
طالبان  و  افغانستان  دولت  بین  صلح  های 
جوالی  ماه   7 در  هم چنان  کرد.  اعالن 
نخستین روند گفتگو های صلح بین دولت 
صورت  پاکستان  در  طالبان  و  افغانستان 
هیات  رهبری  مذاکرات  این  در  گرفت. 
افغانی را حشمت خلیل کرزی معین سیاسی 
وزارت خارجه افغانستان و طرف طالبان را 

مال عباس درانی به عهده داشت. 

نشان  هم چنین  بشری  حقوق  نهاد  این  آمار 
تا کنون،  ابتدای سال 2015  از  می دهد که 
مجازات مرگ در چین دست کم در مورد 
است.  درآمده  اجرا  مرحله ی  به  تن   1200
ایران پس از چین با اعدام 657 نفر، در مقام 
در  مجازات  این  اجرای  با  پاکستان  و  دوم 

مورد 174 تن، در مقام سوم قرار دارد.
به  موسوم  دولت های  که  کشورهایی  در 
دموکرات لیبرال بر آن ها حکومت می کنند 
در سال 2014، 35 اعدام در امریکا، 5 اعدام 
در تایوان و 3 اعدام در جاپان صورت گرفته 
است. در 6 ماهه گذشته، مجازات مرگ در 
تایوان و  مورد 17 نفر در امریکا، 6 تن در 

یک نفر در جاپان به اجرا درآمده است.
کوتاه«  قابیل  از  »دست ها  ایتالیایی  سازمان 
هم چنین هر سال شخصیت هایی را که برای 
مورد  کرده اند،  مبارزه  اعدام  مجازات  لغو 
تقدیر قرار می دهد. امسال این »تقدیرنامه« به 
جهان،  کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
تعیین  و  ابد  حبس  مجازات  فسخ  دلیل  به  
جزای  قانون  در  شکنجه  اعمال  برای  کیفر 

واتیکان تعلق گرفت.

طی این درگیری ها، فرودگاه این شهر چند 
بار به دست شبه  نظامیان حوثی افتاد و چندین 

بار از تحت کنترول آن ها در آمد.
شهر  میالدی،  جاری  سال  مارچ  ماه  از 
بندری عدن به دستور عبدربه منصور هادی، 
یمن  موقتی  پایتخت  یمن،  رییس جمهوری 

شده است.
یمن  ریاست جمهوری  کاخ  اشغال  از  پس 
سال  مارچ  ماه  اواخر  در  حوثی ها  توسط 
از  الهادی  منصور  عبدربه  میالدی  جاری 
تعدادی  با  همراه  و  کرد  استعفا  خود  مقام 
عربستان  به  یمن  دولت  کابینه  اعضای  از 

سعودی پناهنده شد.

دیدار دانیل فیلد من با لوی درستیز پاکستان

ایران و چین؛ رکورددار اعدام ها در سال ۲۰۱۴

نخست وزیر تبعیدی یمن به عدن بازگشت

  نوروز رجا- بامیان
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