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در رسای تو ای لوی مال 

گذشته و خاطره های تلخ 
خوشحالی امروز

در سوگ قاتل مردم نشستن
دشمنی با مردم است
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ارگ تعطیل است؟
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غصب زمین ادامه دارد
کودکستان و سینما این بار نوبت 

مجلس نمایندگان در یک ماه از شش جلسه، پنج جلسه بدون نتیجه داشته است

کارکرد  از  یافته هایش  که  می گوید 
نشان  ماه  یک  در  نمایندگان  مجلس 
به  مجلس  این  اعضای  که  می دهد 
کمتر  تعهدات شان  و  وظایف  اصول 

پابند بوده اند.
تحقیقاتی  انستیتوت  گزارش  در 
است:  آمده  زنان  و  امنیت  صلح، 
به  حالی  در  مجلس  »نمایندگان 
تابستانی  روزه  پنج  و  تعطیالت چهل 

شروع  سال  هر  سرطان  اول  از  که 
ناتمامی  کارهای  که  رفتند  می شود 
بیش  مانده اند.  باقی  میزشان  روی 
رییس  شمول  به  نماینده  شصت  از 
مجلس قبل از آغاز تعطیالت مجلس 

به حج رفته بودند.«
از  یکی  در  که  کیست  حا گزارش  این 
نمایندگان  جلسه های عمومی مجلس 
حج  ترانسپورت،  وزیران  آن  در  که 
شرکت  رییس  همچنین  و  اوقاف  و 
ارایه توضیحاتی در  برای  آریانا  هوایی 
مورد روند حج فراخوانده شده بودند، 
و  داشتند  حضور  نماینده  چهل  تنها 

بیش از دوصد تن دیگر غایب بودند.
نمایندگان  که  می افزاید  نهاد  این 
تعطیالت  به  رفتن  از  قبل  مجلس 
چهار  حداقل  تکلیف  باید  تابستانی، 

قانون را روشن می کردند.

تحقیقاتی  انستیتوت  کابل:  8صبح، 
ارایه  با  زنان،  و  امنیت  صلح، 
مجلس  ماهه  یک  کارکرد  از  گزارشی 
که این مجلس در  نمایندگان، می گوید 
گذشته در مجموع  جریان ماه جوالی 
پنج  که  داشته  عمومی  جلسه  شش 
کامل نبودن نصاب  جلسه شان بدلیل 
مجلس بدون نتیجه پایان یافته است.

خود  گزارش  در  تحقیقاتی  نهاد  این 

مال عمر؛ ابرواقعیتی بر گونه جنگ و صلح در افغانستان 
در سوی دیگر در شرایط واقعی، فضای ابرواقعیت سیاسی نقش رهبری 
به سزایی  اهمیت  طالبان  ساختار  بر  انسجام  عدم  یا  و  انسجام  در 
عقالنی  تصمیم گیری  روش  با  همراه  نخبه گرا  ساختار های  است.  داشته 
غیر بروکراتیک بیشتر از تحول رهبر، تحول می پذیرند. بر این اساس تغییر 
رهبران به عنوان یک عامل تاثیر گذار جدی در تحول عملکرد در این گونه 
کارکرد جنبش طالبان به عنوان  نهاد ها پنداشته می شود. از این رو معنا و 

یک نهاد و یا یک سازمان؛ با تحول در رهبری آن، می تواند، تحول یابد.
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عطااهلل لودین:

طالبان اتحاد خود را حفظ نمی توانند
در  طالبان  ارشد  رهبران  میان  اختالفات  بروز  که  گفت  لودین  عطااهلل 
مورد تعیین جانشینی مال عمر، فرصت مناسبی را برای دولت افغانستان 
افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا لودین  آقای  است.  ساخته  فراهم 
می تواند با استفاده از همین فرصت بخش عظیم طالبان را به پای میز 

کرات صلح بکشاند. مذا
که با بروز اختالفات میان رهبران  کوهستانی می گوید  هم چنین جاوید 
گروه  این  فروپاشی  برای  تا  شده  مساعد  دولت  برای  فرصت  طالبان، 

برنامه ها و اقدامات جدی تری داشته باشد. 4
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زنگ اول


که  می پذیرند  هم  غیررسمی  طالبان  سخنگویان  حتا 
در صفوف آنان اختالف ها زیاد است. کسی که تازه 
جانشین مال محمدعمر اعالم شده است، به مخاطبانش 
پیام داده است تا صف طالبان را واحد نگهدارند. این 
خود می رساند که اختالف ها در رهبری طالبان بیشتر 
این  هم  طالبان  مهم  چهره های  از  برخی  است.  شده 
مشروعیت  و  می شوند  ظاهر  رسانه ها  در  روزها 
سازمانی شخصی را که جانشین مال محمدعمر اعالم 
شده است زیر سوال می برند. بستگان خانوادگی مال 
محمدعمر هم از تایید مشروعیت سازمانی کسی که 
این ها  کرده اند.  امتناع  است،  شده  اعالم  او  جانشین 
و  کویته  شورای  در  جدی  شکاف های  نشانه  همه 

صفوف طالبان است. 
مال  مرگ  خبر  نشر  با  هم  طالبان  عادی  جنگجویان 
شورای  سران  که  کرده اند  درک  شاید  محمد عمر، 
داده اند. سران  فریب  را  آنان  دو سال  این  در  کویته 
تبلیغاتچی های طالبان، به شاگردان  شورای کویته و 
و  تروریستی  حمالت  داوطلب های  و  دینی  مدارس 
انتحاری می گفتند که مال محمد عمر زنده است و از این 
همه  حاال  می گرفتند.  بیعت  مرده  یک  برای  شاگردان 
چیز آشکار شده است. دو سال تمام شورای رهبری 
گفت.  دروغ  گروه  این  عادی  جنگجویان  به  طالبان 
طالبان  جدید  رهبری  که  است  آشکار  این ،  بر  عالوه 
با بحران مشروعیت گرفتار است. عده ای حتا به این 

باوراند که گروه طالبان دچار خالی رهبری است. 
وقت آن است تا کابل و سازمان های دولتی افغانستان، 
از این وضعیت به نفع ثبات و امنیت کشور استفاده 
کنند. استخبارات، شورای عالمان دینی و دیگر نهاد های 
دولتی باید در صفوف جنگجویان عادی طالبان دست 
به کار آگاهی دهی بزنند. باید به جنگجویان طالبان این 
مطلب رسانده شود که رهبران شورای کویته دو سال 
خبر  نگهداشتن  پنهان  داده اند.  فریب  را  آنان  آزگار 
مرگ مال محمدعمر حتا بر مبنای معیارهای گروه های 
تروریستی از جمله گروه طالبان هم کار درستی نبود. 
فقه طالبانی حکم می کند که برای جنگ، بیعت به امیر 
که  می دهد  اجازه  طالبانی  فقه  همین  آیا  است.  شرط 
یک جنگجو به امیر مرده بیعت کند؟ آیا بیعت به امیر 
مرده بر مبنای معیارهای طالبان مشروعیت دارد؟ اگر 
مشروعیت ندارد چرا در این دو سال  اعضای شورای 
رهبری طالبان، خبر مرگ امیرشان رل از جنگجویان 

عادی این گروه پنهان کردند؟
آنان  جنگجویان  تا  می کنند  تالش  طالبان  رهبران 
و  تبلیغی  برنامه های  اما  نپرسند،  سوال ها  این  از 
این  باید  افغانستان  دولتی  نهاد های  تروریستی  ضد 
سوال ها را در ذهن جنگجویان عادی طالبان برانگیزد. 
این جنگجویان باید درک کنند که مال محمدعمر مرده 
این  عادی  ستیزه جویان  از  طالبان  رهبران  و  بود 
گروه برای رسیدن به اهداف سازمانی و جناحی شان 
جنگجویان  به  هم چنان  می کردند.  ابزاری  استفاده 
هیچ  طالبان  جنگ  که  شود  حالی  باید  طالبان  عادی 
سودی به مردم افغانستان ندارد بلکه این جنگ برای 

تامین منافع بیگانگان به راه انداخته شده است. 
شکاف های رهبری طالبان هم فرصت کالن در اختیار 
برای  باید  دولت  است.  داده  قرار  افغانستان  دولت 
امر  این  کند.  تالش  طالبان  جناح های  تمام  با  مذاکره 
هیچ زیانی ندارد. حاال که مال محمدعمر مرده است، 
الزم است تا تالش صورت گیرد تا با همه جناح های 
سنجش  باید  حکومت  هم چنان  شود.  مذاکره  طالبان 
دقیق انجام دهد و کشف کند که مذاکره با کدام جناح 
چند  است.  افغانستان  ثبات  و  امنیت  سود  به  طالب 
پارچه شدن شورای کویته و خالی رهبری که حاال 
طالبان از آن رنج می برند، به دولت افغانستان فرصت 
می دهد تا در آینده از موضع قدرت مذاکره کند. چند 
پارچه شدن طالبان برای افغانستان تهدید نه بلکه یک 
فرصت کالن است. کابل باید از این فرصت استفاده 

حداکثری کند. این فرصت نباید از دست برود.

فرصتی که باید از دست نرود
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از روز چهار شنبه تا عصر دیروز هیچ اعالمیه ای 
ارسال  رسانه ها  به  ریاست جمهوری  ارگ  از 
در  اول  که شخص  وقتی  می رسد  به نظر  نشد. 
خارج از کشور باشد، بخش هایی متوقف و یا 
آقای غنی در جریان کمپاین  تعطیل می شود. 
در  نهادسازی  بر  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  وی  داشت.  تاکید  ریاست جمهوری  اداره 
طول نه ماه مسوولیت های اساسی را میان خود، 
مسعود  احمدضیا  و  معاونان  اجرایی،  رییس 
تقسیم کرده است. در نبود او بخش های دیگر 
دارد.  جریان  عادی  به صورت  کار ها  و  فعال 
متوقف  عمال  خودشان  به  مربوط  وظایف  اما 
کالنی  مسوولیت های  غنی  آقای  می ماند. 
اعالی  سرقوماندانی  از  گرفته؛  عهده  به  را 
امنیت،  شورای  کابینه،  ریاست  تا  قوای مسلح 
شورای عالی مبارزه با مواد مخدر، مهاجرین، 

اراضی و... همه زیر نظر او اداره می شود. 
کتبی  فرمان  بار  نخستین  برای  غنی  آقای 
ریاست جمهوری  اداره  از  سرپرستی  برای 
اول  معاون  اکنون  هم  است.  نکرده  صادر  نیز 
مطابق  می برد.  سر  به  شمال  در  رییس جمهور 
از  اول  معاون  رییس جمهور،  نبود  در  قانون 
می کند.  سرپرستی  ریاست جمهوری  اداره 
اعضای  از  نیست که کدام یک  معلوم  اکنون 
ریاست جمهوری  از  ملی  وحدت  حکومت 
سرپرستی می کند. آقای غنی در حساس ترین 
ارگ  نه  متاسفانه  است.  رفته  به خارج  شرایط 
موضع  اجرایی  ریاست  نه  و  ریاست جمهوری 
روشن در برابر مرگ مال عمر و پیامد های پس 
نهاد های دولتی  از آن داشته اند. ارگ و سایر 
در یک سکوت به سر می برند. معلوم نیست که 

در پس این سکوت چه سیاستی نهفته است. 
عمر  مال  مرگ  از  می توانست  افغانستان 
که  می رفت  انتظار  بکند.  بهره برداری  بهترین 
اعالم  بار  یک  حداقل  ملی  وحدت  حکومت 
پاکستان  در  عمر  مال  مرگ  با  که  می کرد 
حقانیت ادعای افغانستان ثابت شد. هیچ متحد 
سیاسی حکومت وحدت ملی در سطح جهان 
نکوهش  پاکستان  در  را  عمر  مال  موجودیت 
نکرده است. این همه نشان می دهد که پاکستان 
تا چه پیمانه ای از نفوذ و قدرت البی در سطح 
جهان برخوردار است. اکنون وقت آن بود که 
رساتر  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  صدای 
بلند می شد و برای مردم رویداد پس از مرگ 
سکوت  اما  می گرفتند.  تحلیل  به  را  عمر  مال 
باره  معنادار رهبران حکومت وحدت ملی در 
مهم ترین رویداد در کشور مردم را با شک و 

تردید همراه کرده است. 
خارجه  وزارت  از  افغانستان  مختلف  نهاد های 
گرفته تا نهاد های امنیتی می توانستند با حضور 
بهره برداری  مرگ  این  از  رسانه ها  مقابل  در 
سیاسی و تبلیغاتی کنند. دستگاه تبلیغاتی دولت 
آنقدر ضعیف است که حتا اختالف های ناشی 
نمی خواهد  یا  و  نمی تواند  را  طالبان  مرگ  از 
که  می رسد  به نظر  اکنون  کند.  برجسته 
بوده.  نهادسازی در ارگ هم فقط یک شعار 
وقتی رییس جمهور در سفر باشد دروازه ارگ 

نیز بسته خواهد بود.

ارگ تعطیل است؟ افزایش بی سابقه محصوالت زراعتی در کاپیسا

کشته شدن نزدیک به هشتاد شورشی در عملیات های نظامی

طالبان یک محموله مواد غذایی را آتش زدند

حادثه ترافیکی در میدان وردک هفت کشته و زخمی برجای گذاشت

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
در  زراعتی  محصوالت  امسال  که 
والیت کاپیسا پانزده درصد افزایش 

یافته است.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
در  زراعتی  محصوالت  افزایش 
والیت کاپیسا را بی سابقه توصیف 
کرده می گوید که حاصالت بدست 
آمده از لوبیا، گندم، جواری، آلو، 
سبزیجات  و  انگور  سیب،  شفتالو، 

رشد کم سابقه ای داشته است.
که  می افزاید  وزارت  این 
کاپیسا  والیت  زراعتی  محصوالت 
تن   430 انگور،  تن  هزار  هفده 
دو  شفتالو،  تن  هشت صد  سیب، 
هزار و پنج صد تن آلو، چهل هزار 
و 260 تن گندم، سه هزار تن لوبیا و 
چهارده هزار تن سبزیجات محاسبه 

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
نزدیک  شدن  کشته  از  داخله  و 
مخالف  مسلح  شورشی  هشتاد  به 
نظامی  عملیات های  نتیجه  در  دولت 
درجریان یک شبانه روز گذشته خبر 

داده اند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
نتیجه عملیات هایی  می گوید که در 
که توسط نیروهای امنیتی داخلی به 
نابودی شورشیان  منظور سرکوب و 
والیت های  مربوطات  در  طالب 
تخار، فاریاب، زابل، ارزگان، لوگر، 
هلمند  و  هرات  خوست،  غزنی، 
راه اندازی شده، بود، شصت و چهار 
دو  و  پنجاه  و  کشته  مسلح  شورشی 

تن دیگر زخمی شده اند.

هلمند  والیت  در  محلی  مقام های 
یک  می گویند،  کشور  جنوب  در 
محموله کمکی مواد غذایی که قرار 
بود در دسترس خانواده های نیازمند 
بگیرد،  قرار  کجکی  ولسوالی  در 

توسط طالبان آتش زده شده است.
ولسوال  آخند،  شرف الدین  مال 
که  می گوید  هملند  والیت  کجکی 
شام روز شنبه، دو موتر نوع مازدا و 
یک تراکتور که حامل مواد غذایی 
کمکی بود، در منطقه کجکی سفلی 
از  کجکی  ولسوالی  مربوطات  از 

8صبح، کابل: در نتیجه تصادم دو 
شاهراه  در  مسافربری  موتر  عراده 
و  کشته  نفر  یک  قندهار،  کابل- 

شده است.
باغداران  که  می افزاید  وزارت  این 
والیت کاپیسا از افزایش حاصالت 
گذشته  سال های  به  نسبت  شان 
برف  ریزش  اما  هستند،  خوشبین 
خسته  میوه جات  اخیر  سرمای  و 
سنگی را در سال جاری در بعضی 
ساخته  متضرر  والیت  این  ساحات 
زردالو  و  بادام  انار،  حاصالت  و 

افزایش نداشته است.

وزارت امور داخله می افزاید که در 
افزار  مقداری جنگ  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  بدست  نیز 

آمده است.
داخله  امور  وزارت  همچنین 
ملی  پولیس  نیروهای  که  می گوید 
در جریان یک شبانه روز گذشته از 
انفجار پانزده حلقه ماین در والیات 
کرده اند.  جلوگیری  کشور  مختلف 
ماین ها  این  وزارت،  این  گفته  به 
اعمال  منظور  به  شورشیان  توسط 
تروریستی جاسازی شده  و  تخریبی 

بودند.
از  نیز  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
مسلح  شورشی  چهارده  شدن  کشته 
مخالف دولت در نتیجه عملیات های 

این  افراد  و  متوقف  طالبان  سوی 
غذایی  محموله  این  بالفاصله  گروه 

را آتش زدند.
خبرگزاری  به  شرف الدین  آقای 
از  محموله  »این  است:  گفته  بخدی 
کمک  سرخ  صلیب  سازمان  سوی 
شده بود و قرار بود در دسترس هفتاد 
خانواده نیازمند مند در کجکی علیا 

قرار بگیرد.«
شامل  محموله  که  می گوید  او 
مواد  قلم  چند  و  شکر  آرد،  روغن، 

غذایی مورد نیاز اولیه بوده است.

شش تن دیگر زخمی شده اند.
دفتر مطبوعاتی والی میدان وردک 
اعالم کرده که این حادثه در منطقه 

توزیع  وزارت،  این  گفته  به 
امراض  کنترول  ادویه جات 
خوار  تخم  کرم  مورپتدار، 
کنه های  انار،  تاج  کرم  سیب، 
نباتی،  سبز  شپشک های  نباتی، 
بادنجان  کرم  نباتی،  چیچک های 
رومی، کرم های قطع کننده، مساعد 
پیهم  باران های  بارش  اقلیم و  بودن 
زراعتی  محصوالت  افزایش  در 

والیت کاپیسا موثر بوده است.

شبانه  یک  جریان  در  ملی  اردوی 
این  است.  داده  خبر  گذشته  روز 
این  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت 
عملیات ها که در والیت های غزنی، 
بود،  شده  راه اندازی  زابل  و  هلمند 
زخمی  دیگر  شورشی  پنج  آن  در 
که  می افزاید  دفاع  وزارت  شده  اند. 
در این عملیات ها بیست و دو حلقه 

ماین نیز کشف و خنثا شده اند.
     

هشت  شدن  کشته  از  دفاع  وزارت 
داده  خبر  نیز  ملی  اردوی  سرباز 
این  این وزارت می گوید که  است. 
سربازان در نتیجه شلیک شورشیان و 
انفجار ماین های کنار جاده در نقاط 

مختلف کشور کشته شده اند.

صلیب سرخ گفته است که براساس 
میان طالبان و  قبال  نامه ای که  تفاهم 
این سازمان صورت گرفته بود، برای 
تحت  مناطق  در  که  خانواده   ١20
می کنند  زندگی  گروه  این  کنترول 
نیاز به مواد خوراکی اولیه دارند،  و 

کمک غذایی شود.
محموله ای  می گوید،  سازمان  این 
که از طرف طالبان آتش زده شده، 
بود  نخستین محموله کمکی غذایی 
شده  فرستاده  خانواده ها  این  به  که 

بود. 

کابل-  شاهراه  مسیر  در  سید آباد 
قندهار صورت گرفته است.

در  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
یک  رویداد  این  زخمیان  میان 
کودک و یک زن نیز شامل هستند. 
دفتر مطبوعاتی والی میدان وردک 
حادثه  این  زخمیان  که  افزوده 
به  آباد  سید  شفاخانه  از  ترافیکی 
کابل منتقل شده اند. در این اعالمیه 
زخمیان  وضعیت  که  است  آمده 

این رویداد نگران کننده است.
شاهراه کابل- قندهار از شاهراه های 
مسیر  این  است.  افغانستان  اصلی 
ترافیکی  حوادث  شاهد  بارها 

ناگواری بوده است.

شهریار

ACKU
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در رسای تو ای لوی مال 

خاطره های تلخ گذشته و 
وز خوشحالی امر

یم حسینی   مر

 طنز  -   آژند 

بهتر  شد،  بسته  جهان  روی  بر  مال  لوی  چشمان  تا 
بسته  جهان  روی  بر  مال  لوی  چشم  تا  بگوییم  است 
نخورد.  برهم  که  سلسله هایی  چی  فراقش  در  شد، 
گوهر  چی  که  آمد  یادشان  گهان  نا حزب ها  و  گروه ها 
گران بهایی را از دست داده اند. جنب و جوشی عجب 
و  مراسم  و  برنامه ها  و  گرفت  بر  در  را  لوی مالپرور  ملت 
یادبود های متنوع چپ و راست به روی ملت می خورد. 
باالخره حزب محترم برکت انقالبی محفل شانداری را 
لوی  جناب  وطن پرستانه  و  خالصانه  خدمات  پاس  به 
دولت  وزیر  از  محفل  این  در  کرد.  تدویر  کابل  در  مال 
کمیشنران  و  احزاب  روسای  و  مردم  وکیل  تا  گرفته 

کمیسیون حقوق بشر همه حضور به هم رساندند. 
نخست مجری محفل به روی استیژ آمد و پس از دعای 
فراوان به روح پر فتوح لوی مال از همه حضار خواست 
و  خاسته  پا  به  همه  مال  لوی  از  گرامیداشت  پاس  به  تا 
سکوت  از  پس  کنند.  معنادار  سکوت  دقیقه  یک 
تا  شد  خواسته  انقالبی  برکت  حزب  رهبر  از  معنادار 
کند. رهبر  پیرامون سجایای حمیده لوی مال سخنرانی 
حزب برکت روی ستیژ آمد و فریاد زد: ما بهترین فرزند 
لوی مال  که  کار هایی  دادیم.  از دست  را  مملکت  این 
نکرده  بن الدن  اسامه  کرد،  افغانستان  برای  صاحب 
فهماند  همه  به  که  بود  صاحب  مال  لوی  این  است. 

کمیت طالبان خاطره های  مردم افغانستان از دوران حا
را  گروه، مردم  اما مرگ مال عمر رهبر این  تلخی دارند 
رژیم  این  در  عده ای  آن که  با  است.  ساخته  شادمان 
طالبان  با  بودند  مجبور  به گونه ای  یا  و  داشتند  سهم 
کنند، اما از آن دوران خاطره خوشی ندارند.  همکاری 
در  که  است  ریش سفیدی  مستعار(  )نام  محمد جان 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او  می کند.  رانندگی  کابل 
کرده می گوید خودش  دوران طالبان را چگونه سپری 
انکار  پاسخ  این  از  بالفاصله  اما  است.  بوده  طالب 
پیدا  خوردن  نان  طالب  دوره  »در  می گوید:  و  می کند 
و  می زد  و  می گرفت  طالب،  بود.  گشنگی  نمی شد. 

بندی می کرد.« 
که طالبان به قدرت  گر قرار است  این راننده می گوید ا
کشور  در  صلح  آوردن  برای  گفتگو ها  روند  و  برگردند 
به نتیجه مطلوب برسد، باید طالبان زیر دست دولت 
که مرتکب شده اند، پشیمان و  گیرند و از اعمالی  قرار 

شرمنده باشند.
که رهبر طالبان دو سال پیش مرده  او می گوید: »همین 
است، آن ها از روی شرمندگی نمی توانستند این مساله 
باقی  و ظلم  نیست  با ظالمان  کنند. خداوند  بازگو  را 

نمی ماند.« 
باور  صلح  گفتگوهای  روند  به  می گوید  جان  محمد 
گرفته صلح  که دولت در پیش  ندارد و روش و رفتاری 
کرات صلح  که پشت مذا نمی آورد. او به این باوراست 

برنامه و پالنی دیگری وجود دارد.

مال  لوی  برید.  سر  نیز  گردن  از پشت  می توان  را  آدم  که 
که همه را به یک چشم می دید. فقیر  کسی بود  صاحب 
که در  کسانی  و دارا پیش او یکسان دیده می شد. البته 

سمت چپ او بودند زیاد دیده نمی شدند. 
پس از آن یک وکیله صاحب آمد و در مورد جایگاه رفیع 
که لوی مال رهبر  گفت  گفت. وی  سیاسی لوی مال سخن 

و  کید می کند  تا باور خود  این  به  مثل  بیان یک  با  او 
خانه  که  نمی خواهد  وقت  هیچ  »همسایه  می گوید: 
تو  به  کنی  مطالبه  »بیل«  او  از  تو  گر  ا باشد.  آباد  تو 
خانه  ساختن  برای  بیل  که  می داند  چون  نمی دهد، 
تو  به  بخواهی  »گلنگ«  او  از  گر  ا اما  می رود  کار  به 
می شود.«  خراب  خانه  آن  با  می داند  زیرا  می دهد، 
طالبان  رهبر  محمدعمر  مال  مرگ  خبر  شنیدن  از  مردم 
رهبر  مرگ  که  نیستند  باور  این  به  اما  هستند  خشنود 

مجاهدان طالب بود. شاید هم رهبر طالبان مجاهد بوده 
گفت  باشد ولی زیاد فرق نمی کند مهم رهبری است. او 
تا  نزد من فرستاد  را  نفر  بار یک  لوی مال صاحب یک 
کنم  حس  خود  جان  و  پوست  با  را  آنان  حقانیت  من 
بودند  افرادی  آنجا  البته  کردم.  زیاد حس  و من خیلی 
ظرفیت  کردند  حس  را  حقانیت  این  زیاد  بس  از  که 

کمکی به تسریع روند صلح باشد.  طالبان 
سارنوالی  بخش های  از  یکی  کارمند  حامد  محمد 
از مرگ مال محمدعمر خوش است  که  کابل می گوید 
به  را  کاری  نفر  یک  بود.  نفر  یک  محمدعمر  مال  اما 
کسان  او  سر  پشت  نمی تواند.  برده  پیش  تنهایی 
دیگری بودند. مال محمدعمر دو سال پیش مرده، اما 
در همین دو سال امنیت خراب تر شده است. ناامنی ها 
روز به روز زیاد می شود. مرگ او تاثیری در آوردن صلح 

کم بود و تکه پاره شدند. من حاال می دانم  تحمل شان 
که لوی مال خیلی حقانیت داشته است. بعد از آن یک 

کرد.  شاعر در رسای لوی مال شعری را چنین دکلمه 
کی یاقوت  ای لوی مال ای دارنده چشمانی به فروغ نا

کس ترا هرگز ندید  گرچه هیچ  گرچه ترا هرگز ندیدم 
که فرزندان شان را  ولی صدایت شبیه للوی مادران بود 

به زور خفه می کردند
تو زیبا بودی 

چون جویباری خشک و بی حاصل در برهوتی متشکل 
کنار جاده  از ماین 

که جایت را بپوشاند کشت  ترا اخترک 
در نسیم الجوردی بی کرانه رود نیل هلمند 

گلویش را بریدی  که  من در پریدگی رنگ مردی 
صدای مرغان خوش خوان جنگل های شمال را شنیدم 

که می گفتند سریع و سرد و سرپیچان 
کجایی تو ای مال جان. 

انقالبی  برکت  حزب  سوی  از  قطع نامه ای  هم  اخیر  در 
که در آن از دولت خواسته شده بود تا برای  صادر شد 
دانشگاه  یک  کابل،  شهر  در  جاده  یک  نام گذاری 
و یک  کشور  در شمال  بزکشی  میدان  قندهار، یک  در 
کشور به نام لوی مال آمادگی  زایشگاه در نقطه ای دیگر 
در  آزادی  مجسمه  مانند  به  شد  قرار  هم چنان  بگیرد. 
امریکا مجسمه بربادی در افغانستان با شمایل لوی مال 
گفته  گردد.  نصب  کابل  شهر  وسط  در  و  شود  ساخته 
بعضی  ولی  بود  خوبی  بسیاری  آدم  مال  لوی  می شود 
گر بد می بود چرا این  آدم های غافل او را بد می دیدند. ا
همه مجلس ختم و فاتحه و شب شعر و یاد بود و غیره 

برایش می گرفتند. 

ندارد. 
در  صلح  آوردن  برای  تالش ها  آن که  با  حامد  محمد 
آوردن  در  باید  دولت  می گوید  اما  می ستاید  را  کشور 
یکی  سادات،  عابده  کند.  اقدام  قاطعانه تر  صلح 
زمان طالبان در  اما در  کابل است  باشندگان  از  دیگر 
که در زمان طالبان  کن بوده است. او  کندز سا والیت 
6 یا 7 سال بیشتر نداشته است اما خاطره های زیادی 
که  یاد دارد. عابده می گوید: »از بس  به  از آن دوران 
بود  کرده  مرمی  و چره اصابت  ما  و دیوار خانه  به در 
تمام جایش سوراخ سوراخ شده بود. یک روز بین دو 
می شد.  فیر  زیاد  هم  مرمی   شد.  جنگ  کوچه  در  نفر 
گرفت و باالخره هر دوی شان  جنگ این دو نفر شدت 
در جوی آب افتادند و در بین جوی آب هم دیگر را 
که طالبان آمدند و هر دوی شان را بردند. ما از  می زدند 

سوراخ های دیوار آن ها را نگاه می کردیم.«
عابده سادات به خوبی چهره طالبان را به یاد می آورد 

کی داشتند.  و می گوید آن ها ظاهر وحشتنا
او  می آورد.  یاد  به  را  دیگری  خاطره  سادات  عابده 
را  همسایه  زن  پشت  طالب  دو  روز  »یک  می گوید: 
داخل  ما  خانه  به  ترس  از  همسایه  زن  و  بودند  گرفته 
با  و  دوستم  با  برادرانم  عکس های  ما  خانه  در  شد. 
خواهر  بود.  آویزان  دیوار  به  پارلمان  رییس  برادران 
کرده بود  بزرگ ترم قاب عکس را زیر بغل خود پنهان 
کوچک بودم  کالن پوشیده بود. من با آن که  و چادر 
گرفته بودم. طالبان  آلبوم عکس ها را در دستم محکم 
کردند و از پدرم  که خانه را دیدند، زن ها را رها  همین 
کرده اید. یکی  کجا پنهان  که سالح ها را  می پرسیدند 
از آن ها یک پایش روی زینه بود و یک پایش داخل 
از  او  و  زد  صدایش  دیگر  نفر  باالخره  که  بود،  اتاق 
ما  کار  اتاق ها می شدند  گر داخل  ا آمد.  پایین  زینه ها 

تمام بود.«
عابده سادات از مرگ مال محمد عمر خوشحال است 
ندارد  را  طالبان  با  مقابله  توانایی  دولت  می گوید  اما 
می شوند.  حمایت  خارجی ها  سوی  از  طالبان  زیرا 
که مردم از حکومت وحدت ملی  این در حالی است 
گفتگو های صلح شفاف عمل  می خواهند تا در روند 
خوشحالی  و  نکرده  بازی  مردم  سرنوشت  با  و  کرده 
گذشته  تلخی های  با  دیگر  بار  یک  را  مردم  کنونی 

گره نزنند. به ویژه دوره طالبان 
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مال عمر؛ ابرواقعیتی بر گونه 
جنگ و صلح در افغانستان 

عطااهلل لودین:

طالبان اتحاد خود را 
حفظ نمی توانند

مال عمر به سوی دولت می آیند و در سوی دیگر برخی از این 
گروه نظامی  محاذ فدایی،  گروه ها به سمت داعش می روند. 
گروه های منشعب طالبان، مال منصور را قاتل مال عمر  از جمله 
می داند. این ادعا و خبر مرگ مال عمر ضربه بزرگی بر هسته 
کاهش توان  مرکزی طالبان زده است. بحث بروز اختالف و 
طالبان بیش از هر زمان دیگر مطرح خواهد شد. بر این اساس 
که اقدام به هویت یابی  کرد  هسته مرکزی طالبان تالش خواهد 
کند و از طریق اقدامات منسجم تر تروریستی جایگاه قدرت 
علیه  جدی  مبارزه  طرح  کند.  حفظ  صلح  کرات  مذا در  را 
به انسجام و هویت  از سوی هسته اصلی طالبان،   حکومت 
گروه می افزاید و توان آن ها را در چانه زنی برای امتیازات  این 
گسترش  در پروسه احتمالی صلح ارتقا می بخشد. از این رو تا 
گروه، نشست های صلح نیز متوقف خواهد  انسجام در این 

شد.
جنگ  و  صلح  پدیده  که  گفت  می توان  کالن  به صورت 
رهبران طالبان،  مانند  واقعیت های ظاهری  به  آن که  از  بیش 
به  باشد،  مرتبط  افغانستان  دولت  و  آی اس آی  کستان،  پا
و  افغانستان  منافع  و  هویت  قومیت،  بنیادی  مولفه های 
کشورهای منطقه مرتبط است. بازیگران صلح ساز در محیط 
می توانند،  اساسی  مولفه های  این  شناخت  با  افغانستان 
و  شناسایی  را  منطقه  آنارشیک  بازیگران  نیازمندی های 
کنند. واقعیت جنگ و صلح در  بر اساس آن صلح را مدیریت 
کستان نقش اساسی  که منافع پا افغانستان نشان داده است 
افغانستان  در  صلح  و  جنگ  بازیگران  واقعیت های  فرا  در 
کستان بر خالف منافع ملی خود عمل  دارد. انتظار این که پا
کنیم و باید با شناخت منافع این  کند، را نیز باید از سر بدر 
گروه های  قبال  در  را  خویش  امنیتی  منافع  عاقالنه تر  کشور، 
انسان ها  برای  دایمی   پدیده  جنگ  کنیم.  دنبال  تروریستی 
گروه ها با هر ایدیولوژی و یا آیینی باالخره از  نمی تواند باشد. 
شرایط جنگ خسته شده و مجبور به قبول مصالحه خواهند 
شد. در فرایند مهم ترین بحث بر اساس قدرت اقناع در حوزه 
دارد.  اهمیت  مادی  امتیازات  توزیع  و  ایدیولوژی  قومیت، 
که هسته مرکزی طالبان و حکومت وحدت ملی  در صورتی 
که  یابند  دست  نتایجی  به  منافع  توزیع  مدیریت  در  بتوانند 
بر اساس  آن ها  حقوق  و  اساسی  قانون  بر اساس  مردم  حقوق 
تامین  گروه ها  از  یکی  با  صلح  شود،   حفظ  انسانی  حقوق 
در  نوری  عبداهلل  با  مصالحه  در  که  همان طور  شد.  خواهد 
کرد؛  کمک  راهزن  گروه های  سرکوب  در  وی  تاجیکستان، 
گروه های متفرق دیگر  مصالحه با طالبان ما را در جنگ علیه 

کمک می کند. طالبان و داعش 
از دو  مفهوم مال عمر  پایان  و  که سقوط  گفت  باید  پایان  در 
جهت تاثیر مثبت بر پروسه صلح خواهد داشت. اول این که 
جانشین  جریان  مخالفین  که  می سازد  فراهم  را  بستری 
شوند.  تبدیل  سیاسی  جریان  به  صلح  پروسه  از  عمر  مال 
صلح  و  جنگ  در  مجهول  ابرواقعیت های  پایان یابی  دوم: 
می سازد  نزدیک  عینی  واقعیت های  با  را  فضا  افغانستان، 
کستان  پا به خصوص  خارجی،  بازیگران  بازی سازی  و 
که  است  امکان پذیر  زمانی  موضوع  این  می دهد.  کاهش  را 
کره و صلح تعداد  کند تا در فرایند مذا دولت افغانستان تالش 
کند و از شکل گیری ابرواقعیتی  بیشتر را در پروسه صلح وارد 

کند.  دیگر در افغانستان و منطقه جلوگیری 

طالبان  جدید  رهبر  به عنوان  کستان،  پا استخبارات 
که  می کنم  فکر  »من  افزود:  وی  است.  شده  تعیین 
این جنجال ها دوام می یابد و طالبان را به دسته های 
داخل  در  که  طالبانی  کرد.  خواهد  تقسیم  کوچک  
با  صلح  گفتگوهای  وارد  مستقالنه  احتماال  هستند 

نهادهای دولتی افغانستان خواهند شد.«
در همین حال، عطااهلل لودین از اعضای ارشد شورای 
اختالفات  با  طالبان  گروه  که  می گوید  صلح  عالی 
گروه بر سر تعیین جانشین مال  جدید میان رهبران این 
نسبت  لودین  آقای  شد.  خواهد  تضعیف  بیشتر  عمر 
کرده  به عمیق تر شدن این اختالفات ابراز امیدواری 
می گوید: »طالبان به قیادت مال عمر جمع شده بودند 
نمی توانند.  حفظ  را  خود  اتحاد  او  وفات  از  پس  اما 
به خاطر این که مال عمر قیادت و رهبر اول طالبان بود. 
قبل از این که خبر مرگ مال عمر اعالم شود، اختالفات 
به دلیل  ولی  داشت  وجود  طالبان  رهبران  میان 

اعالم  از  حتا  داشت  وجود  باالی شان  که  فشارهایی 
خبر مرگ مال عمر خودداری می کردند.« آقای لودین 
حیث  به  منصور  مال  تعیین  از  »بعد  گفت:  هم چنین 
مال  از  گروه  این  اعضای  از  تعدادی  طالبان،  رهبر 
کرده اند و حتا  منصور به عنوان غدار و قاتل مال عمر یاد 
گفته اند.  منصور  مال  علیه  هم  دیگری  زشت  کلمات 
بنا در پانزده سالی  که طالبان باهم متحد بودند پیام 
وحدت شان  از  و  نداشتند  افغانستان  برای  خوبی 
که طالبان پارچه پارچه  خیری ندیدیم. طبعا هرقدر 

باشند به خیر افغانستان است.«
که بروز اختالفات میان رهبران  گفت  عطااهلل لودین 
ارشد طالبان در مورد تعیین جانشینی مال عمر، فرصت 
مناسبی را برای دولت افغانستان فراهم ساخته است. 
که دولت افغانستان می تواند  کرد  کید  آقای لودین تا
با استفاده از همین فرصت بخش عظیم طالبان را به 

کرات صلح بکشاند. پای میز مذا
بروز  با  که  می گوید  کوهستانی  جاوید  هم چنین 
دولت  برای  فرصت  طالبان،  رهبران  میان  اختالفات 
و  برنامه ها  گروه  این  فروپاشی  برای  تا  شده  مساعد 
کرد:  کید  تا وی  باشد.  داشته  جدی تری  اقدامات 
کشفی و استخباراتی  که تا حال در  گر... نهادهای  »ا
حقیقت خفته و خواب بودند، با بیداری عمل بکنند 
پایان  و  طالبان  اضمحالل  برای  زیادی  زمینه های 

جنگ وجود دارد.« 
گفته  دولت افغانستان نیز با اعالم خبر مرگ مال عمر، 
صلح  روند  به  پیوستن  برای  مناسبی  فرصت  که  بود 
از تمامی  مساعد شده است. دولت در اعالمیه خود 
بر زمین  را  تا سالح خود  جنگجویان طالبان خواسته 
روند  به  آمده  پیش  فرصت  از  استفاده  با  و  گذاشته 

صلح یک جا شوند.

با حضور  ابهام صلح و جنگ  با  توام  و  استخباراتی  فضای 
را  ابرواقعیت  عنوان  مفهومی  با  خارجی  و  داخلی  بازیگران 
بر  ابرواقعیت  این  است.  کرده  تقویت  افغانستان  فضای  در 
کشورهای  اساس ایدیولوژی، قومیت، منافع ملی افغانستان و 
سوی  دو  در  سلبی  ایجابی،  بازیگران  می یابد.  معنا  منطقه 
کره را بر اساس مولفه های  جناح جنگ و صلح؛ مبارزه و مذا
عمر  مال  بازیگران،  این  وادی  در  می بخشند.  معنا  شده  ذکر 
ابرواقعیتی بدون ریشه عینی به استثنای چند تصویر، 20 سال 

کرد. در این فضا معنا سازی 
کارکردگرایان در دنیای سیاست،  گر واقعیت را در چارچوب  ا
چیستی  و  ماهیت  آن ها  تعبیر  به  دهیم،  قرار  بررسی  مورد 
همواره  آن ها  کارکرد  بلکه  نیست،  مهم  چندان  بازیگران 
کارکرد مفهوم »مال عمر« مراجعه  که به  اهمیت دارند. زمانی 
داشته  فراوانی  عینی  تاثیرات  که  می شویم  متوجه  می کنیم، 
بنابراین  کنیم.  انکار  را  وجودش  نمی توانیم  پس  است، 
مفهومی  به نام مال عمر وجود داشته است، بدون این که الزم 
گردد. سوالی  باشد، واقعیت های ظاهری و عینی آن نمایان 
که در اینجا به میان می آید، چه چیزی به این مفهوم معنا و 
کارکرد می بخشد؟ پاسخ این سوال همان ایدیولوژی، هویت، 
»مالعمر«  همچون  مفاهیمی   به  که  است  منافع  و  قومیت 
و  ایجابیت  جبهه  سوی  دو  در  بازیگران  می بخشد.  معنا 
این  به  مذکور  مولفه های  بر اساس  یک دیگر  برابر  در  سلبیت 
شرایط  در  اطالعات  اساس  این  بر  می بخشند.  معنا  مفهوم 
واقعیت های  بر  آن که  از  بیش  افغانستان  اجتماعی  سیاسی، 
بیشتر  که  واقعیت ها«  »ابر-  بر  بیشتر  باشد،  یافته  بنا  عینی 
است.  یافته  بنا  مدرن-  پست  اندیشمند  دریدا-  دیدگاه  در 
در  افغانستان  اجتماعی  و  ابر واقعیت جامعه سیاسی  فضای 
جامعه  این  عینی  واقعیت های  با  بسیاری  فاصله  موارد  کثر  ا
دارد. اعالم مرگ وی از یک سو فضای پیچیده استخباراتی 
دیگر  سوی  از  و  می دهد  نشان  را  افغانستان  سیاسی  محیط 

فرایند و پروسه صلح را متاثر ساخته است. 
ابرواقعیت سیاسی  واقعی، فضای  در شرایط  در سوی دیگر 
نقش رهبری در انسجام و یا عدم انسجام بر ساختار طالبان 
همراه  نخبه گرا  ساختار های  است.  داشته  به سزایی  اهمیت 
تحول  از  بیشتر  غیر بروکراتیک  روش تصمیم گیری عقالنی  با 
به عنوان  رهبران  تغییر  اساس  این  بر  می پذیرند.  تحول  رهبر، 
گونه  این  در  عملکرد  تحول  در  جدی  تاثیر گذار  عامل  یک 
کارکرد جنبش طالبان  نهاد ها پنداشته می شود. از این رو معنا و 
به عنوان یک نهاد و یا یک سازمان؛ با تحول در رهبری آن، 
که دوسال  می تواند، تحول یابد. مرگ مال عمر، رهبر طالبان 
می تواند  منصور   اختر محمد  مال  جانشینی  و  است  مرده  قبل 
گردد.  آغاز تحول در اداره این نهاد و برنامه های صلح تلقی 

در  افغانستان  در  ثبات  توسعه  برای  عاملی  مثابه  به  صلح 
سال ها  از  پس  ما  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  توسعه 
کرده است. همگانی شدن خبر مرگ مال  جنگ، نمود پیدا 
این  در  که  می شود  شنیده  بیشتر  روزها  این  حالی  در  عمر، 
اواخر صلح به شرایط تازه ای رسیده بود. خبر مرگ مال عمر 
پروسه  پایان  بر  مبنی  اختر منصور جانشین وی  و دیدگاه مال 
کمی  تغییر داده است. در سوی دیگر در نهان  صلح شرایط را 
که  گروه طالبان نیز تحوالتی در حال جریان است  تعامالت 
که جریان های منشعب از جانشین  از یک سو نشان می دهد 

گرفتن اختالفات عمیق میان رهبران  همزمان با شدت 
مال  جانشینی  تعیین  چگونگی  سر  بر  طالبان  ارشد 
گاهان نظامی و  گروه، برخی از آ عمر، رهبر پیشین این 
کوچک تری  گروه های  که طالبان به  سیاسی می گویند 

تقسیم شده و پس از این ضعیف تر خواهند شد.
مال  مرگ  گذشته  چهارشنبه  شام  افغانستان  دولت 
پیشین طالبان دو  رهبر  که  گفت  و  کرد  تایید  را  عمر 
سال پیش در نتیجه یک بیماری در شفاخانه ای در 
گذشته است. یک روز پس  کستان در  کراچی پا شهر 
گروه طالبان نیز مرگ رهبر پیشین  از انتشار این خبر، 

کرد. خود را تایید 
به دنبال تایید خبر مرگ مال عمر، شورای رهبری طالبان 
عمر  مال  جانشین  به عنوان  را  منصور  اخترمحمد  مال 
کرد. تعیین مال اخترمحمد منصور  تعیین و به او بیعت 
رهبران  از  برخی  کنش  وا عمر،  مال  جانشین  به عنوان 
طالبان را به دنبال داشت. مال عبدالمنان نیازی، مال 
و  حبیب اهلل  مال  منان،  مال  و  یعقوب  مال  قیوم،  کر  ذا
که  گروه طالبان هستند  طیب آغا از جمله رهبران ارشد 
گفته می شود با تعیین مال اخترمحمد منصور به عنوان 
با  طالبانی که  دارند.  مخالفت  گروه  این  جدید  رهبر 
رهبری مال اخترمحمد منصور مخالفت دارند، اعالم 
رهبر  وسیع   گردهمایی  طی  دیگر  روز  پنج  تا  که  کرده 

کرد. جدید طالبان را تعیین خواهند 
گروه  پیشین  اعضای  از  برخی  شنبه،  روز  هم چنین 
طالبان از جمله رهبران حزب حرکت انقالب اسالمی 
از  نیز،  داشت  را  آن  عضویت  گذشته  در  عمر  مال  که 
انتقاد  طالبان  جدید  رهبر  به عنوان  منصور  مال  تعیین 

کرد. 
نظامی  گاهان  آ از  کوهستانی  جاوید  این حال،  با 
گروه  اعضای  از  کوچکی  جمع  که  می گوید  کشور 
سازمان  فشار  نتیجه  در  گردهمایی  یک  در  طالبان 
اخترمحمد  مال  آی اس آی،  کستان،  پا استخبارات 
کرده اند.  تعیین  عمر  مال  جانشین  به عنوان  را  منصور 
که  منصور  اخترمحمد  مال  افزود  کوهستانی  آقای 
برده  نام  طالبان  جدید  رهبر  به عنوان  او  از  کنون  ا هم 
از نظر تبحر دینی دارای تحصیالت نیست  می شود، 
خود  جدید  رهبر  به عنوان  را  وی  رهبران  دیگر  و 
مال  این که  بیان  با  کوهستانی  جاوید  نمی پذیرند. 
قندهار  در  پنج هزار عالم دینی  اجماع  نتیجه  در  عمر 
به عنوان »امیرالمومنین« و مرجع صدور فتوا اعالم شده 
که نه از تبحر دینی  کسی  بود، می گوید: »اخترمحمد 
از  برایش  کسی  نه  و  است  تحصیالت  دارای  آدمی 
کدام مرجع دینی این صالحیت را سپرده است، تنها 
که  طالبانی  کرده اند.  بیعت  وی  با  محدودی  افراد 
کویته زندگی می کنند و زیر مجبوریتی  کمپ های  در 
کستان دارند، مال اخترمحمد را به حیث رهبر  که با پا
از  جانشینی  این  اما  پذیرفته اند.  عمر  مال  جانشین  و 
که  نظر حقوقی و فقهی به هیچ وجه آن مشروعیتی را 
مالعمر داشت به وجود نمی آورد.« وی هم چنین افزود: 
»اختالف دیدگاه میان طالبان در این باره وجود دارد 
کسانی که نسبت به اخترمحمد دارای وجاهت های  و 
عملی و سابقه بیشتر در امارات طالبان هستند و نفوذ 
مخالفت  اخترمحمد  مال  تعیین  با  دارند  قومی  کالن 

دارند.«
منصور  مال  رحمانی،  حسن  مال  از  کوهستانی  جاوید 
مال  قیوم،  کر  ذا مال  آخوندزاده،  محمدرسول  داداهلل، 
به عنوان  قندهار  پیشین  والی  عیسی  مال  و  عبدالرزاق 
افراد  این  که  گفت  و  برد  نام  طالبان  بانفوذ  افراد 
رهبری مال اخترمحمد منصور را قبول ندارند. به گفته  
قوم  به یک  کوهستانی، مال اخترمحمد منصور  آقای 
کوچک اسحاق زیی در ولسوالی میوند والیت قندهار 
سازمان  و  ارتش  با  ارتباطاتش  به خاطر  و  دارد  تعلق 
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غصب زمین  ادامه دارد
 این بار نوبت کودکستان و سینما

شکایت  ریاست جمهوری  حتا  و  شهرداری  امنیتی، 
آنان  مشکل  به  اداره ای  هیچ  تاکنون  اما  کرده اند؛ 

رسیدگی نکرده است.
گذر  وکیل  شمول  به  بالک ها  باشنده   40 حدود 
مدینه،  مسجد  امام  مال  و  الف  خان  خوشحال  ساحه 
اول  معاونیت  عنوانی  عریضه ای  طی  گذشته  سال 
زمین  جریب  دو  حدود  غصب  از  ریاست جمهوری، 

کودکستان انتقاد کرده بودند.
در بخشی از این عریضه آمده است: »حدود 4 جریب 
زمین دولتی که در وسط بالک های 21،22، 25 و 26 
شهرداری  توسط  قبال  که  داشته  موقعیت  سیلو  مقابل 
استمالک شده و برای مالکان آن زمین های رهایشی 
یا پول نقد داده شده بود؛ به منظور رفع مشکالت اهالی 
و  مکتب  برای  شهرداری  نقشه  و  پالن  در  زمین  این 

کودکستان اسکیج گردیده است.«
غاصبان  »متاسفانه  است:  شده  تاکید  عریضه  ادامه  در 
ریاست  مستقیم  همکاری  و  کاری  جعل  با  زمین 
ناحیه  انجنیری  مدیر  و  رییس  شهرداری،  استمالک 
اختیار  در  را  دولتی  شده ی  استمالک  زمین  پنجم 
شخصی به نام هدایت اهلل از باشندگان پغمان قرارداده 
است. این شخص با استفاده از افراد مسلح و همکاری 
اطراف  و  را غصب  پولیس ساحه  امنیتی  پنجم  حوزه 

آن را جالی و پرده گرفته است.«
آنان از معاون اول پیشین ریاست جمهوری خواسته اند 
که به منظور ساخت کودکستان، زمین را از چنگ مافیا 

درآورد.
اجاره زمین کودکستان به یک شرکت 

ساختمانی
از سوی دیگر، یافته های 8صبح نشان می دهد که در 
یک  به  را  کودکستان  زمین  هدایت اهلل  حاضر،  حال 
به  گل فروشان  و  سنگ فروشان  ساختمانی،  شرکت 

کرایه داده است.
در این زمین، یک موترشویی نیز وجود دارد. حاجی 
حدود  که  می گوید  موتر شویی  این  مالک  آغا،  گل 
ده سال است زمین موترشویی ساحه کودکستان را از 
ناحیه پنجم شهرداری به کرایه گرفته و ماهانه به دولت 

بیش از 4 هزار افغانی کرایه می پردازد.
همراه  چندبار  »هدایت اهلل  گفت:  8صبح  به  او 
زمین  کرایه  باید  که  داد  هشدار  و  آمد  مسلح  افراد 
موتر شویی را که در ساحه کودکستان موقعیت دارد به 
او بدهم؛ اما من هرگز تسلیم هدایت اهلل نشدم. زمین را 
از شهرداری به نام زمین دولتی کرایه گرفتم و چطور 
این زمین را دوباره به عنوان زمین شخصی به فرد دیگر 

واگذار کنم.«
گل آغا، کاپی برگه های توزیع کرایه بخشی از زمین 
که  داده  قرار  8صبح  اختیار  در  را  کودکستان  ساحه 

براساس آن او در چند سال گذشته، ساالنه بیش از 40 
هزار افغانی به دولت کرایه پرداخته است.

او زمین کودکستان  اما قاری هدایت اهلل می گوید که 
را در سال 1390 براساس قباله شرعی خریداری کرده 
و این زمین تاکنون توسط شهرداری استمالک نشده 

است.
را  کودکستان  »زمین  گفت:  8صبح  به  هدایت اهلل 
در  نیز  محکمه  حکم  و  خریدم  شرعی  قباله  براساس 
مورد این زمین وجود دارد. زمین دولتی نیست و این 
به عنوان  شهرداری  استمالک  ریاست  سوی  از  زمین 
است.  شده  کروکی  و  ملکیت  تثبیت  شخصی  زمین 
این موضوع از طریق 5-6 ارگان دولتی بررسی شده و 

هیچ مشکلی وجود ندارد.«
کرزی  حامد  از  زمین،  خرید  از  پس  می افزاید،  او 
را  تیل  تانک  ساخت  حکم  پیشین  رییس جمهوری 
زمین  این  باالی  تا  دارد  نظر  در  اکنون  اما  نیز گرفته؛ 
دانشگاه خصوصی و بیمارستان بسازد: »این که گل آغا، 
این است  به دولت کرایه پرداخته  مالک موتر شویی 
تثبیت کرایه  به شکل موقت جایداد را  که شهرداری 
کرده و اکنون حکم دادگاه باالتر از ریاست شهرداری 

کابل است.«
انجنیر  با  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه  خبرنگار 
صحبت  شهرداری  استمالک  رییس  سیف الرحمان، 

کند اما موفق نشد.
استمالک  رییس  فیضی،  احمد  سعید  حال،  عین  در 
پیشین  شهردار  امان  روح اهلل  زمان  در  شهرداری 
جزو  سیلو،  مقابل  کودکستان  زمین  که  می گوید 

جایدادهای دولت به شمار می رود.
انجنیر سید برهان، معاون ریاست کنترول ساختمان های 
زمین  که  می کند  تایید  نیز  کابل  شهرداری  اساسی 
کودکستان مقابل سیلو در زمان داوود خان استمالک 

شده و ملکیت دولت می باشد.
آقای برهان به 8صبح گفت: »زمین کودکستان پیش از 
این استمالک شده و ملکیت دولتی است، اما مشکل 
واحد  عبداالحد  اطراف  در  هم  هنوز  که  است  این 
سرپرست شهردار کابل، افراد خاص یونس نواندیش 

حضور دارند و اجراات کاری می کنند.«
یونس نواندیش؛ مقصر اصلی؟

مواصالت،  کمسیون  اعضای  از  شماری  همه،  این  با 
نمایندگان  مجلس  شهرداری های  امور  و  مخابرات 
کابل،  پیشین  شهردار  نو اندیش  یونس  که  میگویند 
مقصر اصلی در توزیع زمین کودکستان پنداشته میشود 
به هدایت اهلل  نواندیش  به هدایت مستقیم  این زمین  و 

توزیع شده است.
می  کمیسیون  این  اعضای  از  صدیقی،  فرهاد  حاجی 
خود،  خاص  افراد  از  استفاده  با  نواندیش  که  گوید 
زمین  جمله  از  کابل  شهر  در  مهم  ساحات  از  برخی 
پول  بدل  در  و  کرده  ساخت وبافت  را  کودکستان 

هنگفتی به هدایت اهلل توزیع کرده است.
آقای صدیقی به 8صبح گفت: »کمیسیون مواصالت و 
مخابرات در مورد، سکوت اختیار نکرده و دوسیه های 
مقام های شهرداری  اختالس و حیف ومیل که توسط 
کشفی،  نهادهای  به  گرفته  صورت  نواندیش  به ویژه 

عدلی و حتا ریاست جمهوری فرستاده است.«
او از محمد اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل می خواهد که 
دارایی های  شهرداری  در  که  کسانی  تا  دهند  دستور 
عامه را حیف و میل کرده اند مورد پی گرد قرار بگیرند.

 ،1393/12/22 تاریخ   ،384/423 شماره  مکتوب  در 
کمیسیون مواصالت، مخابرات و امور شهرداری های 
دادستانی کل کشور گفته  عنوانی  نمایندگان  مجلس 
حیث  به  را  کودکستان  ساحه  نواندیش  یونس  که 

بلند منزل توزیع کرده است.
یک منبع موثق از ریاست امنیت ملی کابل که نخواست 
نام او در گزارش افشا شود می گوید که این ریاست 
کودکستان  زمین  غصب  مورد  در  را  خود  تحقیقات 
به دادستانی کل و  به شکل خودسر  و توزیع بالک ها 

اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستاده است.
در  را  خود  گزارش  »ما  گفت:  8صبح  به  منبع  این 
مقابل  بالک های  و  کودکستان  زمین  غصب  مورد 
سیلو تکمیل و به دادستانی کل و اداره عالی مبارزه با 
فساد اداری فرستاده ایم؛ اما تاکنون از نتیجه آن خبری 

نیست.«
8صبح تالش کرد تا با یکی از مسووالن دادستانی کل 

صحبت کند؛ اما موفق به این کار نشد.
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جریان  در  »قسمی که  است:  نوشته  کابل  شهرداری 
قرار دارید، در سمت شمال بالک های 25 و 26 واقع 
بخش »الف« خوشحال خان مینه مقابل سیلو، شخصی 
توسط  را  وسیع  ساحه  یک  هدایت اهلل  قاری  اسم  به 
تکه احاطه کرده و ساحه متذکره را از دید انجنیران و 

کنترول کنندگان ناحیه مخفی ساخته است.«
احاطه خودسرانه زمین کودکستان

ناحیه  »ریاست  است:  شده  تاکید  مکتوب  ادامه  در 
پنجم بارها به قاری هدایت اهلل تفهیم کرده تا تکه سبز 
را از اطراف زمین جمع کرده و در صورتی که ادعای 
مراجعه  شهرداری  ذی ربط  شعبات  به  دارد  ملکیت 
اطراف  از  را  سبز  تکه  تاکنون  او  متاسفانه  ولی  کند؛ 
نکرده  احاطه کرده جمع آوری  ساحه که خودسرانه 
جلوگیری  تحرکات  هرگونه  از  باید  پولیس  و  است 

کند.« 
هنریار،  کشن سنگ  امضای  مکتوب،  این  پایان  در 
رییس پیشین ناحیه پنجم شهرداری کابل وجود دارد. 
هم چنین، آقای هنریار در مکتوب های شماره 1815 و 
1813 از مسووالن آمریت حوزه پنجم امنیتی پولیس 
خواسته است که اعمار ساختمان در اطرف بالک های 
جدا  بلند منزل  ساخت  از  و  بوده  غیرقانونی  سیلو 

جلوگیری شود.
مقابل  بالک های  در  خانواده  صدها  حاضر،  حال  در 
داشتن  اساسی شان  دغدغه ی  و  می کنند  زندگی  سیلو 

کودکستان است.
محرومیت کودکان از رفتن به کودکستان

به  رفتن  از  دارد،  سن  سال  شش  حدود  که  کایینات 
در  که  کودک  این  است.  شده  محروم  کودکستان 
کودکستان  نبود  به دلیل  می کند،  زندگی    29 بالک 
رهایشی  ساحه  کودکستان  به  بالک ها،  نزدیک  در 
نشده  پذیرفته  اما  کرده  مراجعه  الف  خان  خوشحال 

است.
ذبیح اهلل، برادر بزرگ کایینات می گوید که کودکستان 
ساحه رهایشی، کودکان بالک ها را به دلیل نبود جای 

بیشتر نمی پذیرد.
به  را  کایینات  تا  کرده ایم  تالش  بار  »چند  گفت:  او 
یک  نشده ایم.  موفق  اما  سازیم؛  شامل  کودکستان 
کودکستان در ساحه الف خوشحال خان وجود دارد 
به  ندارد؛  را  بالک ها  کودکان  پذیریش  ظرفیت  که 

همین سبب از شمولیت آنان خود داری می کنند.«
کودکستان  ساخت  برای  کابل  شهرداری  او،  به گفته 
اما در حال حاضر این زمین در  زمین در نظر گرفته؛ 

اخیتار مافیا قرار دارد.
شکایت بدون نتیجه به ریاست جمهوری

در همین حال، شماری از باشندگان بالک های مقابل 
ارگان های  به  کودکستان  زمین  غصب  از  بارها  سیلو 

زمین  جریب  دو  غاصبان  و  زورمندان  از  شماری 
کودکستان مقابل بالک های سیلو، حدود دو جریب 
شهرداری  اول  ناحیه  در  بهزاد  سینما  پارکینگ  زمین 
کابل و سه جریب زمین دولتی در جوار لیسه امانی را 
که حدود 20 میلیون دالر ارزش دارد، غصب کرده اند.

غصب  حالی  در  گذشته  سال  دو  طی  زمین ها  این 
کرزی،  حامد   45 شماره  فرمان  براساس  که  شده اند 
رییس جمهور پیشین، وزارت خانه های داخله، زراعت، 
عدلیه،  وزارت  دفاع،  داخله،  مالداری،  و  آبیاری 
اداره  و  کل  دادستانی  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
تا فهرستی از غاصبان  ارگان های محل موظف بودند 
را  دولتی  شده  غصب  زمین های  و  کنند  تهیه  زمین 

مسترد سازند.
عبداهلل،  عبداهلل  رییس جمهور،  اشرف غنی،  محمد 
در  مسوول  مقام های  از  برخی  و  اجرایی  رییس 
حکومت وحدت ملی نیز، طی چند ماه گذشته، تاکید 
کرده اند تا از غصب زمین های دولتی جلوگیری شود؛ 
زمین های  غصب  می دهد  نشان  8صبح  یافته های  اما 

دولتی طی چند ماه گذشته افزایش یافته است.
به  که  می دهد  نشان  رسیده  8صبح  به  که  سندهایی 
شهرداری  مقام های  حمایت  با  زمین خواران  تازگی 
از  برخی  در  را  دولتی  زمین های  شده اند  موفق  کابل 
خود  شخصی  زمین های  به  کابل  شهر  مهم  ساحات 

تبدیل کنند.
غالم سخی نورزاد، شهردار کابل در زمان داوود خان، 
در جریان ساخت جاده ی پولی تخنیک- کوته سنگی، 
را  جاده  این  مسیر  در  شخصی  زمین  جریب  صدها 
بدل  در  زمان،  آن  شهرداری  است.  کرده  استمالک 
یا زمین های رهایشی  پول  افراد،  استمالک زمین های 
در پروژه ی خوشحال خان توزیع کرده است. حدود 
به  کوته سنگی  پولی تخنیک-  جاده  زمین  جریب   65
دارد  موقعیت  تجارتی  دالر در ساحه  میلیون ها  ارزش 
و شهرداری کابل این زمین ها را به 43 بالک رهایشی 
تبدیل کرده است. 8صبح دریافته که حدود 19 بالک 
به شکل  دیگر  بالک   23 زمین  و  قانونی  شکل  به 
خودسر توسط برخی از مقام های شهرداری به فروش 

رسیده است. 
بالک،   43 برای  کابل،  شهرداری  تخنیکی  پالن  در 
حدود 2 جریب زمین به ساخت کودکستان اختصاص 
ملکیت  در  زمین  این  حاضر  حال  در  اما  شده  داده 

شخصی به نام هدایت اهلل است.
دو جریب زمین

چهار میلیون دالر
هر بسوه زمین در مربوطات بالک های مقابل سیلو در 
بازار آزاد و راهنمایی های معامالت، بیش از 100 هزار 
دالر امریکایی خرید و فروش می شود و 2 جریب زمین 

ساحه کودکستان بیش از 4 میلیون دالر ارزش دارد.
حدود  هدایت اهلل  که  است  آمده  سندها  در  آن که  با 
غضنفر  ورثه  از  را  کودکستان  ساحه  زمین  جریب   2
اما تمام  به تاریخ 1392/6/12 خریداری کرده است؛ 
سه راهی  از  رهایشی  و  تجارتی  ساحات  زمین های 
پولی تخنیک الی ریاست ملی بس در زمان داوود خان 

استمالک شده است.
در عین حال، این زمین در شمال بالک های شماره 21 
و 22 و در جنوب بالک های 25 و 26 موقعیت دارد 
و توزیع این بالک ها در سال 1384 شروع شده و در 
در  زمین  نیز  برای ساخت کودکستان  بالک ها  وسط 

نظر گرفته شده است.
پنجم شهرداری کابل، در مکتوب های  ناحیه  ریاست 
شماره 1089/2041 و 1090/2042 تاریخ 1392/2/10 
عنوانی امریت حوزه پنجم امنیتی پولیس شهر کابل به 
نقل از مکتوب شماره 5693، تاریخ 81392/5 آمریت 
اساسی  ساختمان های  ریاست  مراقبت  و  کنترول 

 رستگار
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 دای چوبانی

دو شنبه  12 اسد 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2187

ریاست ها صالحیت ندارند، شهردار پیشین هنوزهم نفوذ 
نیز  زندانی  آن را  شاید  کند  قانونی  کار  که  هر  و  دارد 

کند.«
به گفته او، سیدولی در حال حاضر حدود پنج بلند منزل 
طی  افراد  از  شماری  به  بهزاد  سینما  پارکینگ  در  را 

مراحل کرده است.
را  ولی  سید  مخابرات،  و  مواصالت  کمیسیون  اعضای 
یکی از افراد ویژه یونس نواندیش شهردار پیشین کابل 
پارکینگ  میخوانند و مدعی هستند که سید ولی زمین 
در جوار  دولتی  زمین  سه جریب  و حدود  بهزاد  سینما 
نواندیش غصب کرده  با حمایت مستقیم  را  امانی  لیسه 

است.
صدیقی میگوید که سید ولی با حمایت نواندیش زمین 
افغان فلم را غصب کرده و در حال حاضر به کرایه داده 

است.
پارکینگ  کابل  شهرداری  پیشین  »مقام های  افزود:  او 
سینما بهزاد را نیز توسط سید ولی توزیع کرده و در حال 

حاضر در این پارک بلند منزل ساخته شده است.«
 22/12/1393 تاریخ   ،423/384 شماره  مکتوب  در 
شهرداری های  امور  و  مخابرات  مواصالت،  کمیسیون 
گفته  کشور  کل  دادستانی  عنوانی  نمایندگان  مجلس 
سینما  پارک  ساحه  خفا  در  نواندیش  یونس  که  شده 

بهزاد را به افراد ویژه خود توزیع کرده است.
ملکیت   27 و   26 اپارتمان  باب  دو  هم چنان  ولی  سید   
غصب  نیز  را  میوند  جاده  واقع  نساجی  سهامی  شرکت 

کرده است.
استناد قباله شرعی از طریق جعل و تزویر

شماره  مکتوب  در  دولت  قضایای  عمومی  ریاست 
شهرداری  مقام  عنوانی  تاریخ 9/7/1390   ،6041/3487
که  شرعی  قباله  استناد  به  ولی  »سید  است:  گفته  کابل 
قضا  دفاتر  ثبت  و  مراحل  طی  تزویر  و  جعل  طریق  از 
 27 و   26 اپارتمان  باب  دو  ملکیت  به  راجع  گردیده 
علیه  میوند،  جاده  واقع  نساجی  سهامی  شرکت  ملکیت 
و  مدنی  دیوان  است.  کرده  دعوا  اقامه  مذکور  شرکت 
حقوق عامه دادگاه مرافعه کابل طی قرار قضایی شماره 
و  ولی  سید  نفع  به  را  حکم   8/10/1383 تاریخ   ،291
ضرر دولت صادر کرده؛ اما به اثر استیناف طلبی نماینده 
بررسی  جهت  اعتراض  تا  توام  دوسیه  دولت  حکمی 
والیت  استیناف  دادگاه  عامه  حقوق  دیوان  به  استینافی 

کابل ارجاع گردیده است.«
قرار  طی  مذکور  »دیوان  است:  آمده  مکتوب  ادامه  در 
 26 اپارتمان   ،12/11/1387 تاریخ   ،34 شماره  قضایی 
و 27 را به نفع دولت و ضرر مدعی )سید ولی( فیصله 

کرده است.«
اما سید ولی با رد این ادعاها می گوید که در زمان طالبان 
خریداری  داوطلبی  طریق  از  را  افغان  نساجی  ملکیت 
نفع  به  را  این زمین  از محاکم شهر کابل  کرده و یکی 

او فیصله کرده است.
رد فیصله دادگاه

او در حالی که قرار شماره 34 دیوان حقوق عامه دادگاه 
استیناف والیت کابل را نمی پذیرد، گفت: »دولت یک 
بار دو اپارتمان را به نفع من صادر کرد و در حال حاضر 

ملکیت نزد من قرار دارد.«
منابع موثق در شهرداری کابل می گویند که سید ولی با 
حمایت آقای نو اندیش، حدود سه جریب زمین ریاست 
نیز  دارد  موقعیت  امانی  لیسه  جوار  در  که  را  فلم  افغان 

غصب کرده است.
مقام شهرداری  عنوانی  تاریخ 5/5/1390،  به  ولی،  سید 
کابل عارض شده و از این مقام خواسته که باالی زمین 

مذکور اجازه ساخت وساز بدهند.
در بخشی از عریضه سید ولی آمده است: »موازی یک 
قعطه به مساحت سه جریب زمین که شامل قباله شرعی 
 ،709/199 شماره  قباله  و   13/3/1335 تاریخ   ،24/239
سال 1388 به اسم مایان )سید ولی و ورثه فاروق( که در 
اکنون  دارد،  امانی موقعیت  لیسه  واقع جوار  ناحیه دهم 
می خواهیم جایداد مذکور را از مواد اعلی احاطه کنیم 
تا از تعرض افراد فرصت طلب مصون باشد، امید است 

که اعمار آن را باالی مراجعه مربوطه هدایت دهید.«
آقای نواندیش در پایان این عریضه بدون دستور بررسی 
قباله سید ولی نوشته است: »براساس قباله شرعی و طبق 

فیصله شورای اداری اجازه احاطه داده شود.«
یک منبع موثق از شهرداری کابل که نمی خواهد نام او 
درج گزارش شود می گوید که سید ولی این زمین را به 
یکی از سفارت خانه های خارجی ماهانه 120 هزار دالر 

کرایه داده است.
در همین حال، سید ولی با رد این ادعاها می گوید که 
او حدود سه جریب زمین هم جوار لیسه امانی را 9 سال 
پیش خریداری کرده و در حال حاضر قباله شرعی این 

زمین را در اختیار دارد.
لیسه  هم جوار  زمین  از  »من  گفت:  8صبح  به  ولی  سید 
فیلم  افغان  مربوط  زمین  این  دارم،  شرعی  قباله  امانی 
را  آن  پیش  سال  نه  که  بود  شخصی  زمین  بل  نیست، 

خریداری کرده ام.«
تحریک نمایندگان توسط فرصت طلبان

او می افزاید که هیچ بلند منزلی در پارکنگ سینما بهزاد 
نساخته و شاید دیگران این کار را کرده باشد: »برخی از 
افراد مانند حاجی شفیق موضوعات را اشتباه به رسانه ها 
یک  شخص  این  هستند.  طلب  فرصت  و  می دهند 
گروپ ساخته و برخی از اعضای کمیسیون مواصالت 
موضوع  روز  تمام  و  کرده  تحریک  نیز  را  مخابرات  و 
من  می کنند.  برمال  آن  نادرست  شکل  به  را  شهرداری 
پیشین  شهردار  و  نداشتم  نواندیش  با  ارتباطی  هیچ 
داده  را  زمین  احاطه  حکم  من  به  شرعی  قباله  براساس 

است.«
خاص  فرد  ولی  سید  که  می گوید  شفیق  حاجی  اما 
شهرداری  مقام های  از  استفاده  با  او  و  است  نواندیش 
به  بهزاد  سینما  پارکینگ  در  را  بلند منزل  پنج  ساخت 

شماری از افراد طی مراحل کرده است.
قباله  از  استفاده  با  میوند  جاده  در  ولی  »سید  گفت:  او 
غصب  نیز  را  افغان  نساجی  ملکیت  اپارتمان  دو  جعلی 
و  کرده  احاطه  را  فلم  افغان  زمین  جریب  سه  کرده، 
نقش  بهزاد  پارکنیگ سینما  منزل ها در  بلند  در ساخت 
اساسی دارد. در عین حال زمین افغان فلم را احاطه کرده 
و به یکی از سفارت خانه های خارجی کرایه داده است.«

از سویی هم، سید ولی، تایید می کند که در حال حاضر 
زمین هم جوار لیسه امانی را به یکی از سفارت خانه ها به 

کرایه داده است.

صدور مجوز برای ساخت بلند منزل
شهرداری  پنجم  ناحیه  ریاست  مسووالن  همه،  این  با 
کابل، در حالی که احاطه زمین کودکستان توسط قاری 
هدایت اهلل را خودسر و غیرقانونی می خوانند، می گویند 
ساخت  مجوز  شهرداری  مقام های  از  او  تازگی  به  که 

بلند منزل را گرفته است.
گفت:  8صبح  به  پنجم  ناحیه  رییس  هاشم،  سارنوال 
کرده  احاطه  را  کودکستان  زمین  غیرقانونی  »زمانی که 
[قاری  اما  می کنیم؛  جلوگیری  آن  از  ما  طبعا  باشد، 
] از  را  بلند منزل  ساخت  مجوز  تازگی  به  هدایت اهلل]، 

مقام های شهرداری] گرفته است.«
شهرداری  پنجم  ناحیه  ریاست  مسووالن  که  حالی  در 
ساخت  مجوز  هدایت اهلل  قاری  که  می گویند  کابل 
آمر  همدرد،  گل  جمعه  اما  است،  گرفته  را  بلند منزل 
هیچ  تاکنون  می گوید  کابل  شهر  امنیتی  پنجم  حوزه 
است.  نکرده  احاطه  را  کودکستان  زمین  اطراف  کسی 
به  دارد  شکایتی  اگر  کسی  »هر  گفت:  همدرد  آقای 
زورگویان  مانع  پولیس  و  کند  مراجعه  پولیس  حوزه 

می شود.« 
ساخت بلند منزل در پارک سینما بهزاد

با این حال، یافته های 8صبح نشان می دهد که شماری از 
زورمندان حتا برخی از مکان های تاریخی شهر کابل را 

نیز غصب کرده اند.
حدود  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  آمارهای  براساس 
یازده سینمای دولتی در کابل وجود دارد و برخی از این 
نگران کننده  بهزاد  سینما  اما وضعیت  اند؛  فعال  سینماها 

است.
با  تبانی  از زورمندان، در  طی دو سال گذشته، شماری 
مقام های شهرداری کابل توانسته اند تا پارک سینما بهزاد 
در  کنند.  را غصب  کابل  اول شهر  ناحیه  مربوطات  در 
بلند منزل  تاریخی،  سینمای  این  پارک  در  حال حاضر، 

غیرقانونی ساخته شده است.
انجنیر سید برهان، معاون ریاست کنترول ساختمان های 
یونس  زمان  در  که  می گوید  کابل  شهرداری  اساسی 
نواندیش، به دلیل کنترول ساحات مهم نظیر پارکنیک 
ریاست  به  ریاست  این  از  اجبار  شکل  به  بهزاد،  سینما 

ناحیه 22 شهرداری تبدیل شده است.
تبدیل اجباری

آقای برهان به 8صبح گفت: »به منظور نظارت و کنترول 
)نو اندیش(،  توسط  سال  یک  خودسر  ساختمان های  از 
که  شهرداری   22 ناحیه  ریاست  به  خدمتی  به شکل 
غیرپالنی و غیرقانویی است، تبدیل شدم. این موضوع به 
همه معلوم است، اکنون نیز اجراات کاری وجود ندارد، 

دوستان  تشکر  افغانی:  هزار  بانکنوت 
امروزی  جلسه  در  که  این  گرامی از 
شما  مدت  چند  این  در  آوردید.  تشریف 
شده اید.  این جانب  غیابت  متوجه  حتما 
راستش من بیشتر گرفتار مالقات با وزرای 
دولت گذشته و بعض وزرای فعلی هستم. 
رییس  و  معین  با  هم  زیادی  مالقات های 
در  هرکس  دارم.  دولتی  ادارات  بعضی 
کشور شکایت دارد که من کم پیدا شده ام؛ 
این توطیه است. من در کشور هستم؛ فقط 
و  اقتصادی  مسایل  به خاطر  را  مالقات هایم 

امنیتی محدود کرده ام. 
خواهران  افغانی:  صد  پنج  بانکنوت 
ارزشمند، من عالقه خیلی زیاد دارم که در 
دوشادوش  و  کنم  استراحت  دولت  خزانه 
می دانید  اما شما  بروم؛  راه  مامورین دولت 
وقتی  هستم.  دشمن دار  خیلی  من  که 
افغانستان  خاک  وارد  مرز  از  می خواهم 
شوم، رییس گمرکات مرا توقیف می کند. 
مرا  فعالیت های  که  گفت  رییس جمهور 
گسترش می دهد و محدودیت های مرا کم 
مرا شکست،  قلب  هم  نکرد.  که  می سازد، 

هم پای خود را.
که  هستید  متوجه  افغانی:  پنجاه  بانکنوت 
بانکنوت صد افغانی درمیان ما نیست. دیشب 
یک دکاندار ایشان را دو پاره کرده است. 
امروز شفاخانه رفته. در رابطه به خودم باید 
بگویم که خیلی خسته ام. هر غریب کار که 
مرا می بیند، اول به اشرف غنی  و عبداهلل و 
بعدش به من دشنام می دهد. می گویند »هیچ 
پایین  نیستی«. من هستم؛ ولی چون ارزشم 
آستین  خدا  نمی بیند.  مرا  کس  هیچ  رفته، 

کسی را کهنه نکند. هق! هق! )گریه(
بانکنوت بیست افغانی: درد هیچ کدام شما 
اندازه  به  موتروان ها  نیست.  من  اندازه  به 
اول  نمی دهند.  ارزش  من  به  پشه«  »دوتای 
رییس  مثل  می آیم،  بیرون  بانک  از  که 
که  همین  هستم.  شفاف  و  قاق  اجراییه 
من  از  می رسم،  نانوا  و  موتروان  دست  به 

رییس جمهور می سازند. 
نمی گویم.  چیزی  من  افغانی:  ده  بانکنوت 
فقط دعا می کنم خدا هیچ یکی از شما را 
مواد  و  تف  آنقدر  نه سازد.  اطفال  بازیچه 

بینی به شما می مالند، که هی هی عق. 
سکه یک افغانی: همانطور که رییس جمهور 
از حرف زدن با محقق عار دارد، مردم نیز از 
تعامل با من عار دارند. من که در عمر خود 
ندیده ام.  را  دیگر  جای  گدا،  کاسه  از  غیر 
است  دلم  ندارد.  فرق  زیاد  نبودنم  و  بودن 

که از پول بودن بکلی استعفا بدهم.

جلسهبانکنوتها
دای چوپانی

غصبزمینادامهدارد
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ادامه از صفحه 5

ACKU



افراطی  جریان های  از  افغانستان  مردم  که  سال هاست 
صدمه  می بینند و در آتش جنگ و خشونت  می سوزند. 
بر  را  خشونت  رقم  بیشترین  که  جریان ها  این  از  یکی 
که  است  طالبان  افراطی  گروه   است،  داشته  روا  ما  مردم 
پی  در  اسالمی«  »امارت  نام  زیر  حکومت شان  زمان  در 
به  ظالمانه  بسیار  و  بودند  اسالمی  شریعت  احکام  تطبیق 
امور مردم تاختند و آزادی های مدنی، شهروندی، آزادی 
به  بیان، آزادی مطبوعات و دیگر رفتارهای اجتماعی را 
شدت در کنترول خود در آوردند و همه این آزادی ها را 
در حد »صفر« تقرب دادند. به ویژه آزادی پوشش و رفتار 
مهار  بسیار دیکتاتورانه در  این دوره  »زنان« در  اجتماعی 
مردم  منوال  به همین  قرار گرفت.  طالبان  اسالمی  امارت 
از  به شکل بی رحمانه ای  نیز  افغانستان در دوره مجاهدین 
خشونت ها آسیب دیدند و دامنه این خشونت ها کماکان تا 
امروز کشانیده شده است و در جریان سیزده سال گذشته 
ادامه  زندگی  به  آتش  و  دود  ورای  در  همواره  ما  مردم 
انتحار و انفجار، جان صدها شهروند افغانستان  داده اند و 

را گرفته است. 
با این حال، گمان می رفت که مردم ما دیگر از جنگ و 
خشونت خسته شده باشند و دیگر از افراطیت و بنیادگرایی 
روگردان شوند. با توجه به این که گفته می شود »جنگ« 
در افغانستان همواره »تحمیلی« بوده است و مردم قربانی 
این جنگ های تحمیلی شده اند، اما دیده می شود که هنوز 
می کنند  رویکردهای خشن حمایت  از  شیوه ای  به  مردم 

اطمینان را ایجاد کرده بود که »آگاهی های مدنی« و باخبر 
شدن از حقوق و مسوولیت شهروندی در میان مردم تعمیم 
دولت  و  است(  بوده  کارساز  هزینه ها  این  و  است  یافته 
افغانستان و جامعه جهانی به این نتیجه رسیدند که هنوز راه 
درازی در پیش دارند و تا رسیدن به مرحله مطلوب، تالش 

و هزینه های بیشتری نیاز است. 
در آخرین مورد، به شکل آشکار تری این امر روشن شد 
که هنوز روحیه خشونت ورزی به شکل وافر در میان مردم 
مال محمد عمر  از پخش خبر مرگ  دارد. پس  ما وجود 

»بنیادگرایی«  و  »افراطی گری«  از  را  خود  تعلق  هنوز  و 
که  شد  آفتابی  کامال  زمانی  موضوع  این  نبریده اند. 
»فرخنده« به شکل بی رحمانه ای، در حضور پولیس، مورد 
پیکرش  و  گرفت  قرار  کابل  در  خشمگین  افراد  یورش 
نیز به آتش کشیده شد. پس از این حادثه که برای مردم 
افغانستان و جهان بسیار تکان دهنده بود و فی الواقع همه 
را غافلگیر کرد ) حضور جامعه جهانی و هزینه میلیاردها 
دالر در زمینه حقوق بشر، فعالیت های مدنی، حقوق زن، 
این  و حکومتداری خوب؛  قانون  دموکراسی، حاکمیت 

مختلفی  واکنش های  طالبان،  گروه  مجهول الهویه  رهبر 
را شاهد بودیم. برخی ها از موضع سیاسی به این امر نگاه 
برای  صلح  و  ثبات  آوردن  برای  را  او  مرگ  و  کردند 
انسجام گروه  پایان  را  او  دانستند و مرگ  افغانستان مهم 
طالبان ارزیابی کردند. اما در پایتخت افغانستان، با حضور 
چهره های دولتی و مسووالن شورای عالی صلح برای مال 
می شود  برگزار  سوگواری  و  فاتحه  مجلس  محمد عمر 
و او را »مجاهد« لقب می دهند، در حالی که در بیش از 
باالی  بیشتر حمالت  مسوولیت  طالبان  دهه گذشته  یک 
غیرنظامیان را به عهده گرفته اند. اما یک عده )که چندان 
ناشناخته هم نیستند و غالبا در بدنه نظام، با دولت افغانستان 
همکار اند( برای رهبر همین گروه مجلس سوگواری برپا 
می کنند.  قدردانی  گروه  این  کارکردهای  از  و  می کنند 
اگر طالبان عامالن اصلی خشونت باالی غیرنظامیان هستند 
چگونه  نمی شناسند،  رسمیت  به  را  ما  اساسی  قانون  و 
می شود از مرگ رهبر چنین گروهی، سوگمند بود؟ تنها 
یک پاسخ می تواند به نظر برسد: هنوز ذهنیت حمایت از 
افراطی گری در میان توده وجود دارد. این در حالی است 
که مال محمد منصور، جانشین مال عمر، از افراد این گروه 
خواسته است که جنگ علیه دولت افغانستان ادامه دهند. 
با این وجود مردم افغانستان به جای برپایی جشن و روحیه 
دادن به سربازان ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی، از 

مرگ دشمن غمگین شده اند و جامه ماتم بر تن کرده اند.
که  باشد  کرده  پیدا  حتم  باید  حاال  افغانستان،  دولت 
»صلح خواهی«  روحیه  صلح،  عالی  شورای  در  مسووالن 
ندارند که هنوز بر طبل خشونت و مرگ می کوبند. چه 
دلیلی بیشتر از این وجود داشته باشد که ما دست به لغو 
چنین نهادی بزنیم؟ و از مصارف هنگفت در راه آوردن 

صلح ) که با این وضع هرگز نخواهد برقرار شد( بکاهیم؟

در سوگ قاتل مردم نشستن
دشمنی با مردم است
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Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090998 chemistry 
materials and inquiry#91090999 biology, physics and mathematics materials: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Lab materials to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of Lab materials such as 
chemistry, biology, physics and mathematics to BEPA projects in Balkh, Samangan, Takhar and 
Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 6 August 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
برای   بیولوژی،فزیک و ریاضیاتکیماوی،تهیه مواد البراتوار از قبیل مواد   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی شرایطبا توجه با ت بلخ،سمنگان،تخار و بدخشان اپروژه بیپا در والی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015  اگست6بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

موسسه بین المللی ورلدویژن در نظر دارد تا 15 حلقه چاه را به 
سیستم سولر آماده سازد:

والیات  در  و  بوده  بین المللی  خیریه  موسسه  یک  افغانستان  ورلدویژن  دفتر 
توسعه مکاتب،  انکشاف و  پروگرام های زراعتی،  بادغیس، و غور در  هرات، 

تامین غذائی و صحت فعالیت های ارزنده ای را ارائه میدارد. 
دفتر ورلدویژن افغانستان تصمیم دارد تا در قریه جات چهار ولسوالی والیت 

بادغیس 15حلقه چاه آب را به سیستم سولر آماده سازد.
بدین منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن 
الی روز دوشنبه  مورخ 19 اسد 1394 ساعت 04:00 بعدازظهر نرخنامه خویش 

را به دفتر ورلد ویژن هرات تحویل نمایند. 
از عالقمندان به این مناقصه تقاضا میشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره 
نوعیت، کیفیت،  مشخصات و تحویل دهی  به آدرس این دفتر مراجعه و یا به 

ایمیل آدرس زیر مکاتبه فرمایند.
فروشنده های عالقمند به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.

1. باید ثبت و راجستر ریاست، وزارت مربوطه دولتی به حیث تاجر باشند.
2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این خصوص باشند.

نمبر تماس: 040-224568
 Mostafa_Obide@wvi.org Or Dawood_habibi@wvi.org :ایمیل ادرس

گـــــــــهی آ
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هشدار از فساد در ارتش چین

هند و بنگله دیش ۱۶۲ منطقه 
مرزی را معاوضه کردند

روزنامه رسمی ارتش چین روز یک شنبه 11 اسد هشدار داده است 
که ارتش آغشته به فساد در جنگ پیروز نخواهد شد. سه روز بعد 
فساد  دلیل  به  سابق  ارشد  افسر  یک  نمود  اعالم  دولت  که  آن  از 
و  نشسته چین  باز  افسران  قرار خواهد گرفت،  قانونی  پیگرد  تحت 
هم چنین رسانه های دولتی این پرسش را مطرح کرده اند که میزان 
فساد درارتش به چه مقدار است که حتی مانع پیروزی آن در جنگ 

می شود.
به گزارش رویترز، شی جینگ پینگ رییس جمهوری چین، مبارزه 
همین  به  است.  خوانده  خود  مهم  اهداف  از  را  ارتش  در  فساد  با 
دلیل چندین تن از افسران بلند رتبه این کشور از مقام شان بر کنار 
دهه  اواخر  از  را  ارتش  در  فساد  با  مبارزه  چین  دولت  است.  شده 
که  عقیده اند  این  به  امور  کارشناسان  اما  است.  کرده  آغاز   1990
در سالهای اخیر به دلیل نبود کنترول و نظارت ارتش در گیر فساد 
شده است. معامله پست های بلند نظامی در ارتش کسانی را که در 
پی اصالحات هستند نگران کرده است، آن ها به این نظر اند چنین 

کاری باعث از بین رفتن روحیه بین سربازان می گردد.
به گزارش روزنامه 8صبح، چین با داشتن دو میلیون 285 هزار نفر 
دارای پر شمار ترین نیروی مسلح در جهان است. همچنان از نظر 
جایگاه نظامی در جهان چین در رده ی سوم بعد از امریکا و روسیه 
درصد   12 چین  نظامی  بودجه  میالدی   2014 سال  در  دارد.  قرار 
افزایش داشته که 95.7 میلیارد یورو می شود. این در حالیست که 
بودجه نظامی امریکا در عین زمان به  383.4 میلیارد یورو بوده است 
و چین بعد از امریکا از نظر بودجه نظامی در جهان در جایگاه دوم 

قرار دارد.

هزاران ساکن مناطق مرزی هند و بنگله دیش پایان چند دهه مناقشه 
ارضی را جشن گرفتند. با تعیین تکلیف 162 منطقه مورد اختالف، 
حدود 50 هزار ساکن این مناطق سرانجام از »بی سرزمینی« خالص 
ارضی، چندین  مناقشه  دهه  از چند  پس  بنگله دیش  و  هند  شدند.  
نخست وزیر  مودی،  نارندرا  معاوضه کردند.  با هم  را  مرزی  منطقه 
هند، و خانم شیخ حسینه، همتای بنگالدشی او، در روزهای نخست 
ماه جوالی تفاهم نامه ای را امضا کردند که هدف آن پایان بخشیدن 

به این اختالفات بود.
با تعیین تکلیف مناطق مرزی، امکان انتخاب ملیت برای ساکنان این 
مناطق فراهم شد. موضوع بر سر 162 برون بوم )سرزمین های متعلق 
حدود  با  دارند(  قرار  دیگری  کشور  خاک  در  که  کشور  یک  به 
50 هزار سکنه بود. اختالفات ارضی عموما برآمده از قراردادهای 
بودند.  کرده  امضا  محلی  مقام های  که  بودند  ساله ای  چندده 
بود؛  کرده  موافقت  ارضی  اصالحات  با   1974 سال  از  بنگله دیش 
پارلمان هند اما تازه در ماه مه سال جاری )کم تر از سه ماه پیش( با 

این طرح موافقت کرد.
به گزارش صدای آلمان، ساکنان مناطق یادشده که عموما از اقشار 
فقیر هستند حال می توانند میان زندگی در محل کنونی یا کوچ به 
با این حساب ملیت خود را انتخاب  کشور دیگر تصمیم بگیرند و 
ملیت  بر  عالوه  نداشتند.  مشخصی  ملیت  کنون  تا  افراد  این  کنند. 
نامشخص، ساکنان مناطق یادشده مشکالت آموزشی و بهداشتی نیز 

داشتند.

کم تر از یک هفته پیش به نظر می رسید که افغانستان 
در حال نزدیک شدن به صلح است. رهبران طالبان 
دوم  دور  در  تا  می گرفتند  آمادگی  شورشی 
طالبان  کنند.  اشتراک  افغان  مقام های  با  مذاکرات 
از سوی پاکستانی ها که در این اواخر روابط شان با 
کابل گرم شده بود، ترغیب شده بودند تا در این 
مذاکرات اشتراک کنند و بیانیه اخیر مال عمر هم 

این گفتگوها را تقویت کرده بود. 
امروز آن سناریوی امیدواری با آشکار شدن این که 
رفته  بین  از  کلی  به  مرده،  پیش  سال  دو  عمر  مال 
افتاده  تعویق  به  ناگهان  صلح  گفتگوهای  است. 
نام  عمر  جای  به  طالبان  مقام های  که  شخصی  و 
برده اند، سوگند خورده تا جنگ مذهبی خود را در 
تالش مایوسانه ای برای وحدت این جنبش قویا از 

هم پاشیده، ادامه دهد. 
اخترمحمد  به  متعلق  می شود  گفته  که  صدایی 
منصور است در یک سخنرانی در وبسایت طالبان 
ایجاد  تا  جهادمان  به  »ما  می گوید:  شنبه  روز  به 
با  دشمن  می دهیم.  ادامه  اسالمی   سیستم  یک 
صحبت هایش از صلح، تالش می کند با این شایعه، 
جهاد را ضعیف کند. کجاست چندپارچگی، خدا 
ناخشنود و تنها دشمنان خشنود خواهند شد. ما 25 
از دست  را  سال جنگیده ایم و دست آوردهای مان 

نخواهیم داد.«
وی با وجود نمایش شجاعت ظاهری و انتشار یک 
روحانیون  از  تعدادی  که  رسمی  طالبان  ویدیوی 
افغان و بزرگان را نشان می دهد که به منصور اعالم 
اعضای  داخلی،  مخالفت  با  می کنند،  وفاداری 
خانواده مال عمر، فرماندهان نظامی  و دیگر اعضای 

بانفوذ طالبان روبه رو است. 
قدرت،  جنگ  که  می گویند  تحلیلگران 
درباره  را  طالبان  میان  در  موجود  تقسیم بندی های 
هم چنین  و  مذاکرات  به  پیوستن  یا  جنگ  ادامه 
را  گروه  این  درون  منطقه ای  و  قبایلی  رقابت های 
که زمانی از سوی قدرت بالمنازع مال عمر منکوب 

شده بودند، تشدید کرده است.
نیروها  این  چگونه  که  دریافت  است  زود  اگرچه 
اما  دیپلومات ها  و  تحلیلگران  کرد،  خواهند  بازی 
می گویند که طالبان اکنون با یک بحران وجودی 
این  تجزیه  به  می تواند  که  شده اند  مواجه  واقعی 
بینجامد در حالی که برخی از اعضای این  جریان 
دیگران  و  کنند  مذاکره  دولت  با  بخواهند  گروه 
در  سرعت  به  حضورش  که  شوند  داعش  جذب 

بخش هایی از افغانستان در حال رشد است. 
قبل  روز  چند  همین  تا  که  امریکایی  مقام های 
سال   14 از  بعد  صلح  گفتگوهای  بودند  امیدوار 
منازعه ای که به قیمت جان هزاران سرباز امریکایی 
است  ممکن  شد،  تمام  هزینه  دالر  میلیاردها  و 
که  نمی دانند  می گویند  اکنون  باشند،  ثمربخش 
طالبان بعد از عمر، کدام طرف را خواهند گرفت 
یا  انسجام  گروه،  ذهنیت  بر  تاثیری  چه  مرگش  یا 

تمایل شدید به پایان منازعه خواهد گذارد. 
دانیل فلدمن، نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان 
»این  گفت:  ژورنالیستان  به  جمعه  روز  پاکستان  و 
یا صلح  تا جنگ  است  طالبان  برای  فرصت  همان 
را انتخاب کنند.« وی هم چنین گفت: »ما امیدواریم 
که  افزود  اما  بپذیرند.«  را  دوم  گزینه  آن ها  که 

این  تا هنوز نمی توانند در  ایاالت متحده  مقام های 
باره، گمانه زنی کنند:»ما تماشا کرده و منتظریم.«

صریح ترند  و  خوشبین  کم تر  افغان  ناظران  برخی 
انتخاب  دو  با  اکنون  طالبان  که  می گویند  و 
جنگ  ادامه  هستند:  روبه رو  یکسان  توجیه ناپذیر 
دو  از  بعد  را  خیالی اش  موسس  که  آرمانی  برای 
سال کتمان توسط رهبرانش از دست داده؛ یا تالش 
در جامعه ای که شغل های  پیدا کردن جایی  برای 
زیاد  بسیار  و  دارد  سابقه  جنگجویان  کمی  برای 
نسبت به زمانی که آن ها برای اسالم در یک جنگ 
برداشتند،  سالح  قبل  دهه  دو  در  وحشیانه  داخلی 

تغییر کرده است.
»فکر  می گوید:  کابل  از  تحلیلگری  میر،  هارون 
در  آن ها  باشیم.  طالبان  نابودی  شاهد  ما  می کنم 
نمی توانند  به سر می برند.  وضعیت خیلی دشواری 
از  را  خود  که  ناچارند  بنا  بجنگند،  همیشه  برای 
یک نیروی نظامی  و مذهبی به یک نیروی سیاسی، 
تبدیل کنند. اما حتا اگر آن ها گفتگوهای صلح را 
بپذیرند، برای آن ها سخت خواهد بود تا با جامعه 
تحصیل  و  شغل  امروزه  افغان ها  شوند.  یک جا 
انترنت  و  اجتماعی  رسانه های  آن ها  می خواهند، 

دارند. طالبان مهجور خواهد ماند.«
که  کردند  یادآوری  هم چنین  ناظران  دیگر  و  میر 
فعاالنه  به شکل  که  غنی  رییس جمهور  حکومت 
برده  پیش  پاکستان  با کمک  را  گفتگوهای صلح 
است، عمال چیزی درباره خبر مرگ عمر و تعلیق 
و  تصمیم گیری  لحظه  از  و  است  نگفته  گفتگوها 
غنی  است.  نکرده  بهره برداری  طالبان،  آشفتگی 
در حال حاضر برای تداوی صحی در اروپا به سر 

می برد و در این باره اظهار نظری نکرده است.
نقش پاکستان

حکومت  سناریو،  این  در  دیگر  اصلی  بازیگر 
دخیل  سریع  رویدادهای  این  در  عمیقا  پاکستان، 
نامعلوم است. مقام های پاکستانی  نیاتش  بوده ولی 
تاکید کرده اند که عالقه ای به کنترول گفتگوهای 
صلح ندارند و دور بعدی را به درخواست مقام های 

طالبان، لغو کرده اند.
با آن هم بسیاری از افغان ها فکر می کنند که پاکستان 
و  دارد  دست  کشورشان  در  بحران  تحریک  در 
برای  خود  نامزدهای  از  تا  می کند  تالش  اکنون 
رهبری طالبان قبل از اعالم از سرگیری مذاکرات، 
شبه نظامیان  بر  قوی  نفوذی  پاکستان  کند.  حمایت 
در 2001  رژیم شان  از سقوط  بعد  که  دارد  طالب 
بخش های  دیگر  ولی  گریختند،  کشور  آن  به 
شورشیان به ویژه گروهی که اکنون در قطر مستقر 
است، به پاکستان اعتماد ندارد و مخالف گفتگوها 

به ویژه به علت مداخله پاکستانی هاست.
دستیار  و  طالبان  پیشین  ترانسپورت  وزیر  منصور، 
به  ارشد و دیرین مال عمر است که گفته می شود 
پاکستان نزدیک است تا از گفتگوها حمایت کند 
به حیث  طالبان  برای  مدرن  و  میانه  دید  از یک  و 
نیروی سیاسی، حمایت کند. گرچه بیانات خصمانه 
با این تصور در تضاد  وی در روز شنبه به شدت، 

قرار داشت.
اکنون  که  طالبان  پیشین  دیپلومات  مژده،  وحید 
در کابل به حیث تحلیلگر کار می کند، می گوید: 
مستقل  طالبان  که  نمی خواست  هرگز  »پاکستان 
تجزیه  طالبان  که  می خواست  کشور  این  باشند. 
شوند و نفرات خود را در آن گروه جابه جا کند. 
منصور  انتخاب  وی  بود.«  منصور  قرمز  خط  این 
که  خواند  طالبان  برای  مهم«  بسیار  روز  »یک  را 
توانایی این گروه را برای مقابله و مانور دادن یک 

الگوی قدرتمند، نشان داد. 
مژده می گوید که بیشتر اعضای طالبان نیاز به پنهان 
خودشان  آرمان  به خاطر  را  عمر  مال  مرگ  کردن 
طرفدارانش  یا  منصور  ضد  بر  آن  از  و  می فهمند 
در شورای ملی طالبان استفاده نخواهند کرد، ولی 
پایین  سطوح  که  می گویند  پاکستان  در  منابعی 
طالبان به ویژه آن هایی که در میادین جنگ هستند، 
شدیدا درباره غیبت طوالنی وی از انظار، نگران و 

مشکوک هستند. 
رابطه پاکستان با سراج الدین حقانی، معاون جدید 
یک  حقانی  خانواده  است.  متناقض تر  حتا  منصور 
رهبری  را  پاکستان  در  مستقر  شبه نظامی   گروه 
می کند و با القاعده متحد است. یکی از تقاضاهای 
نتایج گفتگوهای صلح  از  برای حمایت  واشنگتن 
القاعده  با  را  رابطه  نوع  هر  طالبان،  که  بود  آن 
که  کرد  اعالم  گروه  این  جمعه  روز  کنند.  تقبیح 
بیماری  اثر  بر  حقانی  جالل الدین  بنیان گذارش، 

یک سال قبل درگذشته است. 
ولی در حالی که گفتگوها در روز جمعه در ناحیه 
شد،  لغو  باز  و  مطرح  اسالم آباد  نزدیک  تفریحی 
نیروهای  به نظر می رسد در حالی که  افغانستان  در 
مختلف  نقاط  به  تجاوزکارانه ای  شکل  به  طالبان 
در سراسر کشور حمله می کنند، تحوالت به شکل 

فزاینده ای از مسیر مذاکرات دور می شوند. 
سر  بر  اختالف  که  می رسد  به نظر  حال  این  در 
به  همه  از  بیش  طالبان  داخل  در  منصور  جانشینی 
القاعده  و  طالبان  به  نسبت  که  است  داعش  نفع 
خطرناک تر و است و به گفته تحلیلگران، می تواند 
به سمت  را  منصور  که جنگجویان طالب مخالف 

خود جلب کند.

طالبان تجزیه شده خواستار ادامه نبرد شدند
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