
اجازه دهید کمیسیون 
انتخابـات وظیفه اش 

را انجـام دهـد
نتیجه ی ابتدایی چهارمین انتخابات 
تقویم  براساس  ریاست جمهوری 
سه  تا  است  قرار  انتخابات  کمیسیون 
شود،  اعالم  میزان(   ۲۷( دیگر  هفته 
هرچند مشارکت مردم در این انتخابات 
بسیار پایین بود. پیش بینی می شود حدود 
انتخابات  روز  در  رای دهنده  میلیون  دو 
باشند.  رفته  رای  صندوق های  پای  به 
کمیسیون انتخابات آمار سه هزار و ۷36 
مرکز رای دهی را دو میلیون و 196 هزار 
و 436 رای اعالم کرده است. نظر به این 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  آمار 
نسبت به دوره ی قبلی پایین بوده است. 
دارد  وجود  انتظار  این  دلیل،  همین  به 
انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  دست کم 
زودتر اعالم شود. اما مسأله ی اصلی در 
شرایط حال این است که از همین اکنون 
هواداران نامزدان انتخابات اعالم پیروزی 
می کنند. با آماری که از سوی طرفداران 
نامزدان در فضای مجازی دست به دست 
می شود، از یک طرف نشان دهنده ی این 
پذیرش  برای  طرف ها  همه ی  که  است 
و  نیستند  آماده  اصال  انتخابات  نتیجه ی 
ممکن است آگاهانه برای به وجودآمدن 

یک بحران...

انتخابات  رأی دهی  مرحله ی  پایان  با  همزمان 
ستادهای  اعضای  از  شماری  کشور،  ریاست جمهوری 
انتخاباتی و رأی دهندگان پیوسته فهرستی از نتایج رأی دهی 
از  نشر می کنند.  اجتماعی  را در شبکه های  انتخاباتی  مراکز 
سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات با پایان روند رأی دهی 
از کاربران و شهروندان کشور خواست که از نشر هرگونه 

آمار در مورد رأی خودداری کنند.
رسانه های  کمیته ی  رییس  صدیقی،  رفیق  محمدرفیع 
این کمیسیون که روز شنبه )ششم میزان( در یک کنفرانس 
و  معلومات  که  گفت  می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری 
»نادرست«  و  »نامنظم«  »جعلی«،  اکثرا  ارائه شده  آمارهای 
است. او تأکید کرد که ارائه ی این معلومات سبب لطمه زدن 
از  ما  »خواست  می شود:  انتخابات  اعتبار  و  مشروعیت  در 
نامزدان  و  مدنی  نهادهای  سیاسی،  جریان های  شهروندان، 
خبرهای  که  است  این  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 

جعلی و نادرست را به نشر نرساند.«
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 13 نامزد به شمول، 

محمداشرف غنی و...

است  یافته  دست  اسنادی  به  روز  اطالعات  روزنامه 
بودجه  از  استفاده  با  افغانستان  حکومت  می دهد  نشان  که 
تأمین  برای  را  افغانی  میلیون ها  پالیسی،   91 کود  احتیاطی 
حکومتی، شخصیت های  بلندپایه ی  افراد  از  شماری  امنیت 
درمان  هزینه ی  و  حکومتی  مقام های  سفرخرج  سیاسی، 
امتیازی کارمندان اداره امور، ریاست  آنان، پرداخت حقوق 
معاونت  دفتر  اول،  بانوی  دفتر  مقام ریاست جمهوری،  دفتر 
دوم ریاست جمهوری و پرداخت معاش برخی از مشاوران 

رییس جمهور و موارد دیگر مصرف کرده است.
به  روز  اطالعات  که  اسنادی  میان  از  سند   ۲3 بررسی 
آن ها دست یافته است، نشان می دهد که حکومت افغانستان 
مالی  سال های  در  پالیسی   91 کود  از  را  افغانی  میلیون ها 
1396 و 139۷ برای حفاظت از مقام های حکومتی از جمله 
محمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصالحات اداری 
اداره  عمومی  ریاست  معاونان  از  یکی  ملکی،  خدمات  و 
امور ریاست جمهوری، اکرم خپلواک، مشاور ارشد سیاسی 
رییس جمهور، انجنیر داوود، والی سابق بلخ، مشاور مالی و 

بانکداری رییس جمهور، عبدالرب رسول سیاف و...

روز شنبه افغانستان شاهد برگزاری چهارمین انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور پس از سرنگونی طالبان در 
سال ۲001 خواهد بود. این انتخابات که در آن اشرف غنی، 
رییس جمهور برحال افغانستان، عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
و رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین استخبارات این کشور با هم 
رقابت می کنند، نقطه عطفی در گذار افغانستان به دموکراسی 
پس  که  انتخابات  این  از  جهانی  جامعه ی  می شود.  دانسته 
»رولند  می کند.  حمایت  می شود،  برگزار  تاخیر  بار  چند  از 
کوبیا«، فرستاده ویژه ی اتحادیه اروپا در افغانستان اخیرا گفته 
ایاالت  از فروپاشی مذاکرات صلح  انتخابات پس  است که 
متحده و طالبان »ضروری تر از همیشه« شده است. هرچند 
ایاالت متحده از خشونت سیاسی در جریان رای گیری ابراز 
مالحظه ای  انتخابات  زمان بندی  مورد  در  اما  کرده،  نگرانی 

نداشته است.
با این حال، به رغم حمایت گسترده ای که این انتخابات 
از آن برخوردار است، تصمیم غنی مبنی بر برگزاری آن در 
این مقطع حساس در روند حل و فصل منازعه این کشور، 

می تواند چشم انداز طوالنی مدت صلح را...

پیش داوری پیروزی؛ نظارت از رای 
یا به چالش کشاندن نتیجه ی انتخابات؟

پرداخت های میلیونی؛ 
بودجه کود ۹۱ چگونه مصرف می شود؟

انتخابات؛ پیروزی دموکراسی 
و عقب گرد »روند صلح«

انتخابات  از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
در  بریتانیا  سفارت  افغانستان،  ریاست جمهوری 
کابل از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواسته 
است که وظایف و مسئولیت های شان را بی طرفانه، 

مؤثر، کارا و شفاف انجام دهند.
)یک شنبه،  دیروز  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
انتخابات  برگزاری  تویتی،  رشته  در  میزان(   ۷

ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفته...

سفارت بریتانیا در کابل: 
کمیسیون های انتخاباتی 

بی طرفانه عمل کنند

برگزاری  از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
هیأت  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات 
)یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
اعالم کرده است که تنها کمیسیون مستقل انتخابات 
این  در  اشتراک کنندگان  رسمی  آمار  می تواند 

انتخابات را به نشر برساند.
 ۷ )یک شنبه،  دیروز  که  یوناما  اعالمیه ی  در 
میزان( منتشر شده، از تمامی گروه ها خواسته شده 

است که در مورد آمار...

یوناما: 
تنها کمیسیون انتخابات 

می تواند در مورد اشتراک 
رأی دهندگان آمار بدهد
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سوارز جواب سوت های 
نوکمپ را با گلزنی داد

بارسلونا که  لوئیس سوارز، مهاجم 
در هفته های اخیر با انتقاد هواداران 

بارسلونا و...

پپ: حاال می دانیم 
رقیب مان برای قهرمانی 

چه تیمی است
سرمربی  گواردیوال،  پپ 
منچسترسیتی، پس از پیروزی 1-3 

تیمش مقابل اورتون،...

سوریه خواهان خروج 
نیروهای امریکا و ترکیه 

از قلمروی خود شد
وزیر  معلم،  ولید  روز:  اطالعات 
امور خارجه سوریه، حضور نظامی 

ایاالت متحده و ترکیه...

اتریش  مردم  روز:  اطالعات 
زودهنگام  انتخابات  یک  در  امروز 

پارلمانی شرکت می کنند...

انتخابات زودهنگام اتریش؛ 
انتظار پیروزی ضعیف 
حزب محافظه کار مردم
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۷
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کمیسیون شکایات از ثبت نزدیک به 2300 
شکایت در پیوند به روز انتخابات خبر داد
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کمیسیون  والیتی  دفتر  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
کنون  تا  که  می گویند  هرات  در  انتخابات  مستقل 
ولسوالی های  و  هرات  شهر  از  رأی دهی  صندوق های 
کمیسیون  این  دفتر  به  والیت  این  »اوبه« ی  و  »چشت« 
رسیده است، اما مواد انتخاباتی 11 ولسوالی دیگر نرسیده 

است.
کمیسیون  دفتر والیتی  رییس  احمدداوود صدیق زاد، 
یک  در  میزان(   ۷ )یک شنبه،  دیروز  هرات  در  انتخابات 
نشست خبری مشترک با والی و رییس کمیسیون رسیدگی 
کنون  تا  که  گفت  والیت  این  انتخاباتی  شکایت های  به 
به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی، دست رسی به 11 

ولسوالی این والیت ممکن نشده است.
در  میزان  ششم  انتخابات  که  گفت  صدیق زاد  آقای 

هرات به شکل شفاف و بدون چالش جدی برگزار شد. به 
گفته ی او، صندوق های رأی و مواد انتخاباتی از ولسوالی ها 

تا چند روز آینده به دفتر این کمیسیون خواهد رسید.
والیتی  دفتر  رییس  باقری،  فاطمه  حال  همین  در 
در  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
با  والیت  این  در  میزان  ششم  انتخابات  که  گفت  هرات 

تخلفاتی نیز همراه بوده است. 
خانم باقری گفت که تا کنون 35۷ شکایت در مورد 
انتخابات نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است که  روز 
رأی دهندگان  نام  حذف  به  مربوط  شکایات  این  بیشتر 
مرکزی  دفتر  است.  بوده  بیومتریک  دستگاه  کارنکردن  و 
در  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
کابل نیز اعالم کرده است که پس از کابل، هرات دومین 

والیتی است که بیشترین شکایت مربوط به روز انتخابات 
در آن به ثبت رسیده است.

در  نیز  والی هرات  عبدالقیوم رحیمی،  از سویی هم 
این نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی در انتخابات 
مانع  و  کرده  ادا  خوبی  به  را  مسئولیت شان  میزان  ششم 
در  مردم ساالری  روند  تا  داشتند  تالش  که  شدند  کسانی 

کشور به ویژه در هرات را برهم بزنند.
درگیری  جریان  در  که  گفت  همچنان  رحیمی  آقای 
روز  در  امنیتی  نیروهای  با  طالبان  گروه  جنگ جویان 
 ۲۲ هرات،  کهسان  و  شیندند  ولسوالی های  در  انتخابات 

جنگ جوی این گروه کشته شدند.
این درگیری ها شش سرباز  او، در جریان  به گفته ی 

پولیس ملی نیز کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدند.

مواد انتخاباتی ۱۱ ولسوالی هنوز به دفتر والیتی کمیسیون  انتخابات هرات نرسیده است

سفارت بریتانیا در کابل: 
کمیسیون های انتخاباتی بی طرفانه عمل کنند

اطالعات روز: یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سفارت بریتانیا 
در کابل از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواسته است که وظایف و مسئولیت های شان 

را بی طرفانه، مؤثر، کارا و شفاف انجام دهند.
سفارت بریتانیا در کابل دیروز )یک شنبه، ۷ میزان( در رشته تویتی، برگزاری انتخابات 
افغانستان را تبریک گفته است. این سفارت از تمامی طرف ها خواسته  ریاست جمهوری 

است که به مراحل قانونی روند انتخابات و نقش قانون احترام بگذارند.
سفارت بریتانیا در کابل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حامیان آنان نیز خواسته 
است که از ادعاهای زودهنگام پیروزی و همچنان ادعاهای بی اساس تقلب خودداری کنند.

پیش تر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( نیز اعالم کرده بود که 
تنها کمیسیون مستقل انتخابات می تواند آمار رسمی اشتراک کنندگان در این انتخابات را به 
نشر برساند. یوناما همچنان از تمامی گروه ها خواسته بود که در مورد آمار اشتراک کنندگان 

در انتخابات ریاست جمهوری مسئوالنه برخورد کنند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو روز پیش در سایه ی تهدیدات بلند امنیتی و 
آرامش نسبتا خوب برگزار شد. بیش از 9 میلیون نفر برای اشتراک در این انتخابات ثبت نام 
کرده بودند، اما آمارهای ابتدایی نشان می دهد که اشتراک مردم در این روند کم رنگ بوده 

است.

ایـن انتخابـات ثبت نـام کـرده بودنـد، امـا آمارهـای ابتدایـی 
نشـان می دهـد کـه اشـتراک مـردم در ایـن رونـد کم رنـگ 

اسـت. بوده 
انتخابـات  رأی دهـی  رونـد  پایـان  بـا  همزمـان 
پیـش سـفارت  افغانسـتان، شـام دو روز  ریاسـت جمهوری 
امریـکا در کابـل برگـزاری ایـن انتخابـات را بـرای مـردم 
افغانسـتان تبریـک گفـت. این سـفارت در یک پیـام تویتری 
از تمامـی طرف هـا تقاضـا کـرده بـود کـه تـا اعـالم نتایـج 
انتخابـات، آرامـش را حفـظ کـرده و بـه تعهدات شـان بـه 

بگذارنـد. احتـرام  افغانسـتان  قوانیـن  و  اصـول 
از سـویی هـم، آمارهـای متفـاوت از حضـور مـردم در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در شـبکه های اجتماعـی دسـت 
دو  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  امـا  می شـود،  دسـت  بـه 
شـب پیـش اعالم کـرد کـه از مجمـوع 4 هـزار و 94۲ مرکز 
رأی دهـی، آمار رأی دهنـدگان ۲ هـزار و 59۷ مرکز رأی دهی 

بـه کابل رسـیده اسـت.
براسـاس اعالم این کمیسـیون، در ایـن مراکز یک میلیون 
و 51 هـزار و 998 نفـر رأی داده انـد. این کمیسـیون همچنان 

گفتـه بود که ایـن آمار ابتدایی اسـت.

اطالعـات روز: یـک روز پـس از برگـزاری انتخابـات 
سـازمان  معاونـت  هیـأت  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری 
ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( اعـالم کـرده اسـت کـه 
رسـمی  آمـار  می توانـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  تنهـا 

برسـاند. نشـر  بـه  را  انتخابـات  ایـن  در  اشـتراک کنندگان 
در اعالمیـه ی یونامـا کـه دیـروز )یک شـنبه، ۷ میـزان( 
منتشـر شـده، از تمامـی گروه ها خواسـته شـده اسـت که در 
مـورد آمـار اشـتراک کنندگان در انتخابـات ریاسـت جمهوری 

مسـئوالنه برخـورد کنند.
بـه  دیگـر  یک بـار  »یونامـا  اسـت:  آمـده  اعالمیـه  در 
مرحلـه ی  در  گروه هـا  تمـام  مسـئوالنه  برخـورد  اهمیـت 
پیـش رو تأکیـد می کنـد و می گویـد تنهـا کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات افغانسـتان می توانـد آمار رسـمی اشـتراک کنندگان 

در انتخابـات را بـه نشـر برسـاند.«
یونامـا همچنـان گفتـه اسـت که سـازمان ملـل در مورد 
آمـار اشـتراک کنندگان در انتخابـات نظری نداشـته و نخواهد 
داشـت. یونامـا در عیـن حـال تأکیـد کـرده اسـت کـه منتظر 
می مانـد تـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در ایـن مـورد آمار 

بدهد.

پیـش  روز  دو  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
)شـنبه، 6 میـزان( در سـایه ی تهدیدات بلنـد امنیتی و آرامش 
نسـبتا خـوب برگـزار شـد. هرچند براسـاس آمار کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات بیـش از 9 میلیـون نفـر بـرای اشـتراک در 

یوناما: 
تنها کمیسیون انتخابات می تواند در مورد اشتراک رأی دهندگان آمار بدهد

مشاور  محب،  حمداهلل  روز:  اطالعات 
در  شرکت  برای  افغانستان  ملی  امنیت 
هفتادوچهارمین نشست عمومی سازمان ملل، 

کابل را به مقصد نیویارک ترک کرد.
دفتر شورای امنیت ملی در رشته تویتی 
نوشته است که آقای محب در این نشست 
در مورد وضعیت فعلی افغانستان، انتخابات 
صحبت  صلح  روند  و  ریاست جمهوری 

خواهد کرد.
که  است  افزوده  امنیت  شورای  دفتر 
آقای محب در این سفر با آنتونیو گوترش، 
به همکاری   رابطه  در  ملل  دبیر کل سازمان 

گفت وگو  باهم  افغانستان   - ملل  سازمان 
خواهند کرد.

امنیت،  دفتر شورای  معلومات  براساس 
به  رابطه  در  محب  آقای  نشست  این  در 
موضع دولت و مردم افغانستان در رابطه به 
جامعه  از  همچنین  و  می کند  صلح صحبت 
بین المللی می خواهد که حمایت های شان را 
افغان ها  به رهبری و مالکیت  از روند صلح 

گسترش دهند.
است  رفته  نیویارک  به  در حالی  محب 
آقای  جنجال برانگیز  اظهارات  پی  در  که 
خلیل زاد،  زلمی  مأموریت  مورد  در  محب 

امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
برای صلح افغانستان، مقام های امریکایی هر 

گونه ارتباط با او را قطع کردند.
تصمیم قطع روابط مقام های امریکایی  با 
حمداهلل محب پس از آن گرفته شده که آقای 
محب از کارکرد زلمی خلیل زاد انتقاد کرده و 
گفته بود که خلیل زاد در این گفت وگوها به 

دنبال منافع شخصی اش است.
حوت   ۲3 تاریخ  به  محب  حمداهلل 
با  صحبت  در  خورشیدی  گذشته ی  سال 
زلمی  که  بود  گفته  امریکا  در  خبرنگاران 
شخصی اش  هدف  خاطر  به  خلیل زاد 

موقت  حکومت  افغانستان  در  می خواهد 
ایجاد کرده و خود در رأس آن قرار بگیرد.

آقای محب با اشاره به این که خلیل زاد 
در مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان، با 
حکومت افغانستان مشوره نمی کند، گفته بود: 
اهداف  »مذاکرات«  در  شاید  می کنیم  »فکر 
شخصی وجود داشته باشد، زیرا در این روند 

کمبود معلومات و اطالعات موجود است.«
بین  مذاکرات  شیوه ی  از  همچنان  او 
انتقاد  قطر  در  طالبان  نمایندگان  و  امریکا 
هیچ  مذاکرات  این  در  که  بود  گفته  و  کرده 

»شفافیتی« وجود ندارد.

حمدهللا محب برای شرکت در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویارک رفت

مسـتقل  کمیسـیون  روز:  اطالعـات 
انتخاباتـی  شـکایت های  بـه  رسـیدگی 
و  دوهـزار  کنـون  تـا  کـه  می گویـد 
انتخابـات  مـورد  در  شـکایت   ۲۷5
ریاسـت جمهوری دریافـت کـرده اسـت.

کمیشـنر  رویـدار،  قطب الدیـن 
بـه  رسـیدگی  مسـتقل  کمیسـیون 
دیـروز  انتخاباتـی  شـکایت های 
نشسـت  یـک  در  میـزان(   ۷ )یک شـنبه، 
خبـری در کابـل گفـت که این کمیسـیون 
انتظـار دارد که تا سـاعت 5:00 بعدازظهر 
امـروز )دوشـنبه( کـه آخریـن مهلت ثبت 
شـکایت اسـت، ایـن آمـار افزایـش یابد.

آقـای رویـدار از شـهروندان کشـور 
در  شـفافیت  به خاطـر  کـه  خواسـت 
در  را  شکایت های شـان  انتخابـات، 
بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  والیتـی  دفاتـر 
او  کننـد.  ثبـت  انتخاباتـی  شـکایت های 
همچنـان افـزود کـه کمیسـیون رسـیدگی 
بـه شـکایت های انتخاباتـی تعهـد دارد که 
بـه تمامی شـکایت ها براسـاس زمان بندی 
در  و  شـفاف  بی طرفانـه،  به گونـه ی  و 

کنـد. قانـون رسـیدگی  چـوکات 
در همیـن حال محمدقاسـم الیاسـی، 
منشـی و سـخن گوی کمیسـیون رسیدگی 
ایـن  در  انتخاباتـی  شـکایت های  بـه 

بیش تریـن  کـه  گفـت  خبـری  نشسـت 
شـکایت ها از والیت هـای کابـل، هـرات، 
جوزجـان و تخـار نـزد ایـن کمیسـیون به 

ثبـت رسـیده اسـت. 
آقـای الیاسـی گفـت کـه شـکایت ها 
شـامل ۲0 تـا ۲۲ موضـوع می شـود کـه 
در  مشـکالت  آن  موضـوع  مهم تریـن 
فهرسـت رأی دهنـدگان بوده اسـت. او در 
عیـن حـال گفـت آمـار شـکایت های بـه 
ثبت رسـیده نهایـی نیسـت و رقـم نهایـی 
آن در پایـان روز آینده اعالم خواهد شـد.
پیش تـر محمدرضـا فیـاض، معـاون 
بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  سـخن گوی 

روزنامـه  بـه  انتخاباتـی  شـکایت های 
اطالعـات روز گفتـه بـود کـه تـا ناوقـت 
بیـش  میـزان(   6 )شـنبه،  قبـل  شـب  دو 
ایـن  نـزد  شـکایت   900 یک هـزار  از 

اسـت. رسـیده  ثبـت  بـه  کمیسـیون 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
سـایه ی  در  پیـش  روز  دو  افغانسـتان 
تهدیـدات بلنـد امنیتـی و آرامـش نسـبتا 
خـوب برگـزار شـد. کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات اعـالم کـرده اسـت کـه نتایـج 
تاریـخ  بـه  انتخابـات  ایـن  ابتدایـی 
خورشـیدی  جـاری  مـاه  بیسـت وهفتم 

شـد. خواهـد  اعـالم 

کمیسیون شکایات از ثبت نزدیک به ۲۳۰۰ شکایت در پیوند به روز انتخابات خبر داد
زمینه سـازی کننـد و از سـوی دیگـر، 
اعـالم پیـروزی پیـش از وقـت اسـت. 
وظیفـه ی  نتیجـه ،  اعـالم  ضمـن  در 
خـوب  اسـت.  انتخابـات  کمیسـیون 
یـا  نامـزدان  بـه  وابسـته  افـراد  اسـت 
پیـش داوری  به جـای  هواداران شـان 
انتخابـات  نتیجـه ی  پذیـرش  بـرای 
آمـاده شـوند. بـدون شـک انتخابـات 
یـک برنـده دارد، امـا فضـا به گونـه ای 
اسـت کـه گویـا هیـچ کسـی بازنده ی 
بنابرایـن  نباشـد.  انتخابـات  ایـن 
روایت سـازی بـه این سـبک و سـیاق، 
جنجـال  بـه  احتمـاِل  شـک  بـدون 
نتیجـه ی  پذیـرش  کشیده شـدن 
انتخابـات را بسـیار باال می بـرد. منظور 
ایـن نیسـت کـه نبایـد نگران سـالمت 
انتخابـات بـود. شـفافیت در انتخابـات 
یـک مسـأله ی جـدی و بنیادی اسـت. 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 
حـق دارنـد نگـران سـالمت انتخابات 
و آرای شـان باشـند. مضـاف بـر این که 
حـق نگرانـی دارنـد، وظیفـه دارند که 
مـردم  آرای  و  انتخابـات  سـالمت  از 
پاسـداری کننـد. امـا فرق زمینه سـازی 
بـرای بحـران و نگرانـی از پاسـداری 
هیـچ  کـه  اسـت  همیـن  در  رای  از 
کسـی نمی توانـد از همین حـاال خـود 
ولـی  کنـد،  قلمـداد  میـدان  پیـروز  را 
کـه  روشـن  میکانیـزم  بـا  می توانـد 
انتخابـات و  وجـود دارد، از سـالمت 
ارای خـود پاسـداری کنـد. هیـچ کس 
برنـده ی  کـه  کنـد  ادعـا  نمی توانـد 
انتخابات ریاسـت جمهوری چه کسـی 
خواهـد بـود. کمیسـیون اعـالم کـرده 
اسـت هنوز روشـن نیسـت چه کسـی 
از  بـود.  خواهـد  انتخابـات  برنـده ی 
این رو اگـر تمام نامـزدان از همین حاال 
خـود را پیـروز میـدان حسـاب کننـد، 
نتیجـه ی  پذیـرش  کـه  اسـت  طبیعـی 
بـا چالـش همـراه خواهـد  انتخابـات 
انتخابـات در  نتیجـه ی  پذیـرش  بـود. 
گذشـته همیشـه بـا چالش همـراه بوده 
اسـت. بـه عبارت دیگـر، متأسـفانه در 
افغانسـتان فرهنـگ پذیـرش شکسـت 
ذهنیـت  در  دموکراتیـک  رقابـت  در 
نهادینـه  مـا  سیاسـت مداران  رفتـار  و 
نشـده اسـت. معمـوال سیاسـت مداران 
مـا بـا منطـق بـازی برد-بـرد بـه امـر 
انتخابـات می نگرنـد و ظرفیت پذیرش 
شکسـت را در خـود ایجـاد نکرده اند. 
بلنـد  سـایه ی  زیـر  شـنبه  روز  مـردم 
تهدیدهـای امنیتـی بـه پـای صنـدوق 
هـای رای رفتند، بنابراین، زمینه سـازی 
سـزاوار  هیچ وجـه  بـه  بحـران  بـرای 
مـردم نیسـت و باید نامـزدان انتخابات 
نتیجـه ی  پذیـرش  آمـاده ی  افغانسـتان 
کمیسـیون  اعـالم  پـی  در  انتخابـات 

باشـند. انتخابـات 
افـراد  و  هواداران شـان  نامـزدان، 
وابسـته به آنـان وظیفـه دارنـد به جای 
اعـالم پیـروزی و ذهنیت سـازی بـرای 
روی  پسـاانتخاباتی،  جنجـال  خلـق 
کننـد.  تمرکـز  روشـن  میکانیزم هـای 
به عنـوان مثـال کمـک بـه جمـع آوری 
شـواهد و اسـناد تقلب و شـریک کردن 
آن با کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
تیم هـای  اسـت.  کار  درسـت ترین 
انتخاباتـی بایـد فرضیـات، پیش بینی ها 
و برآوردهـای خـود را کنـار گذاشـته 
کمیسـیون  نتیجـه ی  اعـالم  منتظـر  و 
فیصلـه ی  بـه  گردن نهـادن  آمـاده  ی  و 
نهادهـای انتخاباتـی باشـند. اصـرار بر 
شـخصی،  برآوردهـای  و  پیش بینی هـا 
مشکل سـاز و بـرای مـردم افغانسـتان 
عنـوان  هیـچ   بـه  اسـت.  خطرنـاک 
نتیجـه ی برآوردهای شـخصی تیم های 
نهادهـای  فیصلـه ی  بـا  انتخاباتـی 
در  نمی کنـد.  پیـدا  تطابـق  انتخاباتـی 
غیـر این صـورت و در چنین شـرایط، 
رونـد  ناسـنجیده،  برخـورد  نـوع  هـر 
انتخابـات را بـه بحـران می بـرد. پـس 
کار  مسـئول  نهادهـای  دهیـد  اجـازه 
خـود را انجـام دهنـد و بـا نظـارت از 

کار آن هـا، منتظـر نتیجـه بمانیـم.
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حاشیه  به  جناح های  که  دارد  وجود  این  خطر 
سیاسی  ناآرامی های  ایجاد  به  دست  رانده شده 
بزنند. این خطر در صورتی که شواهد ملموسی 
تیم  یک  از سوی  رای  پرشدن صندوق های  از 
نتایج  که  انتخاباتی  تقلب های  اشکال  سایر  و 
 ۲009 سال  در  را  افغانسان  قبلی  انتخابات  دو 
و ۲014 جنجالی کرد، وجود داشته باشد، رشد 
نمایی را شاهد خواهد بود. چهره های تاثیرگذار 
خارج از حکومت مانند گلبدین حکمتیار، رهبر 
حزب اسالمی، که یکی از نامزدان این انتخابات 
پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  و  است 
کارزار  پس لرزه های  که  گفته اند  نیز  افغانستان 
را  سیاسی  می تواند خشونت   نامزدان  انتخاباتی 
که  کند  تشویق  را  طالبان  و  بدتر  افغانستان  در 
تهاجمات نظامی شان را در مناطق تحت کنترل 

حکومت، تشدید کنند.
ناخواسته  سردرگمی های  براین،  عالوه 
رفتار  و  بین حکومتی  رقابت های  از  ناشی 
خصمانه ی طالبان در طول کارزارهای انتخاباتی، 
چشم انداز موفقیت در روند صلح را بیش تر از 
انتخابات  بارها  طالبان  می کند.  تضعیف  پیش 
توصیف  ساختگی«  »رای گیری  را  افغانستان 
حکومت  به  گروه  این  نظر  از  که  کرده اند 
قدرت  کابل  در  متحده  ایاالت  دست نشانده 
می دهد. طالبان برای ترساندن مردم از مشارکت 
در  را  انتخاباتی  گردهمایی  یک  انتخابات،  در 
که  دادند  قرار  انتحاری  حمله ی  هدف  پروان 
منجر به کشته شدن دست کم ۲6 غیرنظامی شد. 
هرچند خوشحال سعادت، معین وزارت داخله 
مامور  هزار   ۷0 که  است  داده  وعده  افغانستان 

انتخاباتی  مراکز  در  رای دهندگان  از  پولیس 
محافظت می کنند و عمران خان، نخست وزیر 
پاکستان قول داده است که کشورش در جریان 
امکان  اما  می کند  کمک  افغانستان  به  انتخابات 
دارد که برخی از مراکز رای گیری صرفا به خاطر 
این  قراردادن  هدف   بر  مبنی  طالبان  تهدیدات 

مراکز بسته شده باشند.
از  مشروعیت زدایی  برای  طالبان  خشونت 
از سرگیری سریع  مانع  انتخابات احتماال  روند 
شد  خواهد  طالبان  و  امریکا  صلح  مذاکرات 
را  طالبان  ترمپ  رییس جمهور  این که  به ویژه 
به خاطر تالش برای ایجاد »اهرم فشار دروغین« 
انتقاد  مورد  تروریستی،  اقدامات  طریق  از 
مبنی  غنی  تصمیم  همچنین  است.  داده  قرار 
در  معاونش  به عنوان  صالح  امراهلل  انتخاب  بر 
انتخابات و ریاست جمهوری آینده ی افغانستان، 
گفت وگوهای آینده با طالبان را تحت تاثیر منفی 
قرار داده است. در هفته های اخیر، صالح طالبان 
متعفن«  »ایدیولوژی  و  تروریست«  »اوباش  را 
برود.« عمق خصومت  بین  از  »باید  خوانده که 
به دفتر  بین صالح و طالبان در حمله ی طالبان 
که جان دست کم  ۲8 جوالی ۲019  در  صالح 
30 نفر را گرفت، آشکار شد. موجودیت صالح 
می تواند کابل را به جای ارائه آتش بس به عنوان 
اقدام اعتماد سازی که پاسخ استاندارد غنی بوده 
علیه  نظامی  تالفی جویانه ی  اقدامات  به  است، 

تحریکات طالبان تشویق کند.
حاضر  حال  در  این  که  به  توجه  با 
گفت وگوهای صلح بین ایاالت متحده و طالبان 
از  خارج  افغانستان  حکومت  و  طالبان  بین  و 

احتماال سعی  طالبان  می رسد،  به نظر  دستورکار 
قدرت های  حمایت  جلب  با  کرد  خواهند 
غیرغربی، از آن در تالش شان برای بیرون راندن 
کنند.  استفاده  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
امریکا  صلح  مذاکرات  ترمپ  آن که  از  پس 
کرد،  اعالم  »منتفی«  سپتامبر   9 در  را  طالبان  و 
با  روسیه  و  ایران  چین،  در  طالبان  نمایندگان 
استقبال گرم مقامات این کشورها روبه رو شدند. 
این  هم اکنون  از  طالبان  که  می دهد  نشان  این 
فعالیت های  را روی دست گرفته اند.  استراتژی 
به  منجر  نهایت  در  می تواند  طالبان  این چنینی 
مذاکرات  جمله  از  بدیل  گفت وگوهای  احیای 
»قالب مسکو« شود که بدون رسیدگی به مشکل 
این گروه و  کابل و طالبان، جایگاه  بین  اصلی 

کشورهای میزبان را تقویت می کند.
افغانستان  امید  انتخابات روزنه ی  این که  با 
تضاد  اما  است،  دموکراتیک  آینده ی  یک  به 
و  افغانستان  مشروع  حکومت  هواداران  بین 
حمالت طالبان بر غیرنظامیان می تواند ضربه ی 
وارد  به صلح  این کشور  اندک  امید  بر  بزرگی 
احتمالی  پیروزی  غنی  اصلی  رقبای  اگر  کند. 
احتماال  افغانستان  نشناسند،  به رسمیت  را  وی 
از خشونت شدید  غیرقابل کنترلی  وارد دوره ی 
سیاسی خواهد شد. اگر این سناریوی ترسناک 
انتخابات  پیروز  بچربد،  موجود  وضعیت  بر 
طالبان و قدرت های خارجی خواهند بود که از 
بهره  منافع شان  پیشبرد  برای  افغانستان  بی ثباتی 
می برند. بازندگان نهایی مردم افغانستان خواهند 
بود که برای رهایی از چهار دهه جنگ بی وقفه، 

دست وپا می زنند.

در  سپتامبر   ۲۷ در  مطلب  این  اشاره: 
وب سایت فارن پالیسی به نشر رسیده است.

برگزاری  شاهد  افغانستان  شنبه  روز 
این  در  ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین 
از سرنگونی طالبان در سال ۲001  کشور پس 
اشرف  آن  در  که  انتخابات  این  بود.  خواهد 
عبداهلل  افغانستان،  برحال  رییس جمهور  غنی، 
عبداهلل، رییس اجرایی و رحمت اهلل نبیل، رییس 
رقابت  هم  با  کشور  این  استخبارات  پیشین 
به  افغانستان  گذار  در  نقطه عطفی  می کنند، 
از  جامعه ی جهانی  می شود.  دانسته  دموکراسی 
این انتخابات که پس از چند بار تاخیر برگزار 
می شود، حمایت می کند. »رولند کوبیا«، فرستاده 
گفته  اخیرا  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  ویژه ی 
مذاکرات  فروپاشی  از  پس  انتخابات  که  است 
از  »ضروری تر  طالبان  و  متحده  ایاالت  صلح 
از  متحده  ایاالت  هرچند  است.  شده  همیشه« 
ابراز  رای گیری  جریان  در  سیاسی  خشونت 
انتخابات  زمان بندی  مورد  در  اما  کرده،  نگرانی 

مالحظه ای نداشته است.
که  گسترده ای  حمایت  به رغم  این حال،  با 
این انتخابات از آن برخوردار است، تصمیم غنی 
مبنی بر برگزاری آن در این مقطع حساس در 
این کشور، می تواند  منازعه  روند حل و فصل 
کند.  تضعیف  را  چشم انداز طوالنی مدت صلح 
بین  را  تضاد  تفرقه آمیز،  انتخاباتی  کارزارهای 
تشدید  افغانستان  مشروع  حکومت  هواداران 
روند  براندازی  برای  طالبان  تالش  و  کرده 
با  را  گروه  این  خصومت  افغانستان،  انتخابات 

کابل شدت بخشیده است.
انتخابات  به  هرچند محبوبیت غنی نسبت 
ریاست جمهوری ۲014 اُفت چشم گیری داشته 
و  برحال بودن  رییس جمهورِ  مزیت  اما  است، 
به  نسبت  را  او  رای دهندگان،  پایین  مشارکت 
بخشیده  برتری  رای دهی،  صندوق  در  رقبایش 
پیروزی اش  غنی  که  معناست  بدان  این  است. 
شروع  صورت  در  او  یعنی  می داند،  قطعی  را 
الزم  صلح  برای  که  بین االفغانی  گفت وگوهای 
حکومت  رسمی  نماینده ی  می شود،  دانسته 
افغانستان در میز مذاکرات دیپلماتیک با طالبان 

سیاسی،  واقعیت  این  به  توجه  با  بود.  خواهد 
کارزارهای  جریان  در  که  سیاسی  شکاف های 
زیرا  هستند  مشکل ساز  شد،  آشکار  انتخاباتی 
مشروع  حکومت  حامیان  اتحاد  مانع  می توانند 
آینده  مذاکرات  در  غنی  محور  افغانستان حول 

شوند.
به عنوان مثال طی چند ماه گذشته، مخالفان 
مطرح  وی  علیه  را  فساد  جدی  ادعاهای  غنی 
کرده اند. در ماه مِی، جنرال حبیب اهلل احمدزی، 
که  کرد  ادعا  ریاست جمهوری  سابق  مشاور 
حکومت غنی دچار سوءمدیریت فاحش است، 
از جمله این که از زنان متقاضی پست های دولتی 
تقاضای رابطه جنسی می شود. همچنین سندی 
به طور گسترده  بیرون درز کرده و  به  اخیرا  که 
در شبکه های اجتماعی افغانستان دست به دست 
از  یکی  به  غنی  که  می دهد  نشان  شده، 
ماهانه  خود  اقتصادی  مشاوران  نزدیک ترین 
پرداخت می کند. تصمیم  دالر  41 هزار و ۲50 
 160 قطع  بر  مبنی  امریکا  خارجه ی  وزارت 
افغانستان آن هم  اقتصادی به  میلیون دالر کمک 
درست یک هفته قبل از انتخابات، بی اطمینانی 
مردم را دو چند کرده است و به هواداران عبداهلل 
این امکان را بخشیده تا ادعا کنند که غنی فاقد 
صالحیت اخالقی برای ادامه ی کارش به عنوان 
هم  غنی  تیم  مقابل،  در  است.  رییس جمهور 
اخیر،  روزهای  در  است.  کرده  تالفی  به شدت 
مرتضوی،  شاه حسین  به ویژه  غنی  طرف داران 
که  را  جعلی  گزارش  یک  وی،  ارشد  مشاور 
پاکستان  از  دالر  میلیون  ادعا می کند عبداهلل 39 
دریافت کرده، در حساب های شان در شبکه های 
اجتماعی منتشر کرده اند. غنی همچنین ریاست 
بر یک دولت ائتالفی را قاطعانه رد کرده است؛ 
هزاره ی  و  ازبیک  مردم  می تواند  که  تصمیمی 
قرار  عبداهلل  کنار  در  عمدتا  که  را  افغانستان 
گرفته اند، از سهم شان در مذاکرات صلح آینده 

محروم کند.
چهره های  این  از  پیش  که  همان طور 
احمدولی  مانند  افغانستان  سیاسی  برجسته 
مسعود، برادر احمدشاه مسعود، بنیان گذار اتحاد 
شده اند،  غنی  علیه  اعتراض  خواستار  شمال، 
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در ماه ِمی، جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق ریاست جمهوری ادعا 
کرد که حکومت غنی دچار سوءمدیریت فاحش است، از جمله این که از 
زنان متقاضی پست های دولتی تقاضای رابطه جنسی می شود. همچنین 
در شبکه های  به طور گسترده  و  کرده  درز  بیرون  به  اخیرا  که  سندی 
اجتماعی افغانستان دست به دست شده، نشان می دهد که غنی به یکی از 
نزدیک ترین مشاوران اقتصادی خود ماهانه ۴۱ هزار و ۲۵۰ دالر پرداخت 
می کند. تصمیم وزارت خارجه ی امریکا مبنی بر قطع ۱۶۰ میلیون دالر 
کمک اقتصادی به افغانستان آن هم درست یک هفته قبل از انتخابات، 
بی اطمینانی مردم را دو چند کرده است و به هواداران عبدالله این امکان 
را بخشیده تا ادعا کنند که غنی فاقد صالحیت اخالقی برای ادامه ی کارش 

به عنوان رییس جمهور است. 

اطالعات روز: کمیسیون دسترسی به اطالعات افغانستان 
می گوید که بدون دسترسی به اطالعات نمی تواند به شفافیت، 

حساب دهی و اشتراک مردم در کارهای دولتی رسید.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطالعات 
از روز  بزرگداشت  میزان( که در محفل  دیروز )یک شنبه، ۷ 
به  دسترسی  می گفت،  سخن   اطالعات  به  دسترسی  جهانی 
اطالعات را اکسیجن دیموکراسی عنوان کرد و گفت که بدون 

آن شفافیت و حساب دهی ممکن نیست.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان 
نیز گفت که افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطالعات را 

دارد و نباید »این موفقیت« روی کاغذ بماند.
یک  اطالعات  به  دسترسی  که  کرد  اضافه  افضلی  آقای 
برای  را  زمینه ها  که  دارد  آن را  و ظرفیت  است  امید  روزنه ی 

احیای اعتماد میان مردم و دولت ایجاد کند.
به همین ترتیب، فروزان رسولی، معاون »مؤسسه برابری 

برای صلح و مردم ساالری« گفت که ظرفیت ها برای دسترسی 
به اطالعات در دولت و جامعه اندک است.

او افزود که بدون دسترسی به اطالعات »تفتیش اجتماعی« 
که یک نوع پاسخ گویی دولت به مردم است ممکن نیست.

به چالش های  نی،  عبدالمجیب خلوتگر، رییس مؤسسه 
تطبیق قانون دسترسی به اطالعات از دید رسانه ای اشاره کرد و 
گفت که نبود قانون و یا سند حقوق برای دسته بندی اطالعات، 
فساد اداری، کمبود جدی زیرساخت های دسترسی به اطالعات 
مانند بانک دیجتلی اطالعات، مدیریت بسته اطالعات از سوی 
دولت و فرهنگ ضعیف مردم در عرصه پاسخ گو کردن دولت 

از جمله موانع بزرگ سد راه دسترسی به اطالعات است.
از روز جهانی دسترسی به اطالعات همه ساله از سوی 
سازمان فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو به تاریخ ۲8 سپتامبر 
بزرگداشت می شود. سال ۲019 چهارمین سال بزرگداشت از 

این روز از سوی سازمان ملل است.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند که 
شش غیرنظامی در نتیجه ی حمالت هوایی نیروهای خارجی 
و درگیری با جنگ جویان طالب در ولسوالی خواجه عمری 

این والیت کشته شده اند.
عارف نوری، سخن گوی والی غزنی به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این حمالت هوایی حوالی ساعت 6:00 شام دو 
روز پیش )شنبه، 6 میزان( در پاسخ به حمالت راکتی طالبان 
بر شهر غزنی در روستای »ده حاجی« ولسوالی خواجه عمری 

انجام شده است. 
»ده  سمت  از  اخیر  روز  چند  در  طالبان  او،  گفته ی  به 
ولسوالی  عمری«  »قالی  و  عمری  خواجه  ولسوالی  حاجی« 

خوگیانی بر شهر غزنی حمالت راکتی انجام می دادند.
آقای نوری همچنان گفت که از مجموع شش غیرنظامی، 
پنج نفر آنان هنگامی کشته شده اند که پس از رسیدن هواپیمای 
به  طالب  جنگ جویان  خارجی،  نیروهای  سرنشین  بدون 

هدف  و  کرده  فرار  حاجی«  »ده  روستای  در  باغ  یک  داخل 
انداخت های هوایی صورت گرفته اند. سخن گوی والی غزنی 
نیز  طالب  پنج جنگ جوی  هوایی  حمله ی  این  در  که  افزود 
دیگر  غیرنظامی  یک  نوری،  آقای  گفته ی  به  شده اند.  کشته 
آن  از  پس  روستا  این  در  طالب  با جنگ جویان  درگیری  در 
کشته شده است که ساکنان محل در واکنش به کشته شدن پنج 
غیرنظامی، موترسایکل های جنگ جویان طالب را آتش زده اند.
در یک خبر دیگر، وزارت دفاع ملی کشور گفته است 
که در نتیجه ی حمالت هوایی هدفمند در ولسوالی خوگیانی 
والیت غزنی، مولوی حنان، فرمانده برجسته ی طالبان و عضو 

کمیسیون نظامی این گروه در غزنی کشته شده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

ناامن  والیت های  از  کشور  جنوب  در  غزنی  والیت 
می باشد که گروه طالبان در شماری از ولسوالی های آن حضور 

و فعالیت گسترده دارد.

»دولت داری شفاف و پاسخ گو 
بدون دسترسی به اطالعات ممکن نیست«

پنج غیرنظامی در حمالت هوایی 
نیروهای خارجی در غزنی کشته شدند
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است  یافته  اسنادی دست  به  روز  اطالعات  روزنامه 
که نشان می دهد حکومت افغانستان با استفاده از بودجه 
احتیاطی کود 91 پالیسی، میلیون ها افغانی را برای تأمین 
امنیت شماری از افراد بلندپایه ی حکومتی، شخصیت های 
درمان  هزینه ی  و  حکومتی  مقام های  سفرخرج  سیاسی، 
آنان، پرداخت حقوق امتیازی کارمندان اداره امور، ریاست 
دفتر مقام ریاست جمهوری، دفتر بانوی اول، دفتر معاونت 
دوم ریاست جمهوری و پرداخت معاش برخی از مشاوران 

رییس جمهور و موارد دیگر مصرف کرده است.
روز  اطالعات  که  اسنادی  میان  از  سند   ۲3 بررسی 
حکومت  که  می دهد  نشان  است،  یافته  دست  آن ها  به 
افغانستان میلیون ها افغانی را از کود 91 پالیسی در سال های 
مالی 1396 و 139۷ برای حفاظت از مقام های حکومتی از 
جمله محمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری و خدمات ملکی، یکی از معاونان ریاست عمومی 
ارشد  مشاور  اکرم خپلواک،  ریاست جمهوری،  امور  اداره 
سیاسی رییس جمهور، انجنیر داوود، والی سابق بلخ، مشاور 
مالی و بانکداری رییس جمهور، عبدالرب رسول سیاف و 

گلبدین حکمتیار مصرف کرده است.
و  امضا  با  که  می دهد  نشان  سندها  این  همچنان 
منظوری اشرف غنی، از کود 91 پالیسی میلیون ها افغانی 
و  سفر  رییس جمهور،  خارجی  و  داخلی  سفرهای  برای 
درمان سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و همچنان 
جلب  به منظور  برنامه های  هزینه های  پرداخت  برای 
افغانستان  سفارت  توسط  سرمایه گذاران  و  تاجران  توجه 
ده نشین،  منازعه کوچی ها و  در واشنگتن، کمیسیون حل 
در حمایت  مردم  بسیج  افغان،  مراقبت  اجتماعی  سازمان 

از نیروهای امنیتی و موارد دیگر به مصرف رسیده است.
در ماده ی چهارم فرمان شماره ۲01 مورخ چهارم دلو 
1395 که در ابتدای سند بودجه سال مالی 1396 درج شده 
است، در خصوص این کود آمده است: »صالحیت کود 
 )90000۲( اضطراری  حاالت  کود  و   )900001( پالیسی 
افغانستان  اسالمی  ریاست جمهوری  مقام  به  مربوط 

می باشد.«
از  نامی  یک مقام سابق وزارت مالیه که نمی خواهد 
روز  اطالعات  با  در صحبت  شود،  ذکر  گزارش  در  وی 
می گوید که کود 91 پالیسی به خاطری ایجاد شد که وزارت 
مالیه در هنگام تهیه سند بودجه نظر به محدودیت منابع، 
ممکن بودجه پیش بینی شده و مورد نیاز برخی ادارات را 
به صورت کامل داده نتواند که بعدا اگر آن اداره ها با کمبود 
بودجه مواجه می شوند، از کود 91 برای آن اداره ها بودجه 
داده شود. این مقام می گوید که پرداخت معاش کارمندان 
دولتی  از کود 91 در هیچ جای قانون پیش بینی نشده است.
مالی 1395  سال  در  پالیسی«   900001« کود  بودجه 
براساس سند بودجه ی همین سال در مجموع یک میلیارد و 
۲00 هزار افغانی در نظر گرفته شده بود. براساس معلومات 
سند بودجه سال مالی 1396 که در وب سایت وزارت مالیه 
بارگذاری شده است، وجوه مربوط به پالیسی »900001«، 
یک میلیارد و 300 میلیون افغانی گفته شده است. بودجه 
کود 91 پالیسی برای سال مالی 139۷ نیز یک میلیارد و 

300 میلیون افغانی پیش بینی شده است.
اطالعات روز در این گزارش ۲3 سند را مورد بررسی 
افغانی  میلیون ها  نشان می دهد  آن ها  بیش تر  که  داده  قرار 
برای اهداف مختلف از کود 91 پالیسی به مصرف رسیده 
است. سه مورد دیگر نشان می دهد که میلیون ها افغانی از 
امنیت رجال  و  ریاست محافظت  بودجه  و  کود 98، 09 

برجسته دولتی به  مصرف رسیده است.
اجرای ۱۰۰ میلیون افغانی برای سفرهای رییس جمهور 

از کود ۹۱
در تاریخ ۲6 سنبله 139۷ واحد عملیاتی و حمایوی 
مقام  به  ریاست جمهوری  امور  اداره  اداری  و  مالی 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که بنابر کمبود مصارف 
میلیون   100 رییس جمهور،  خارجی  و  داخلی  سفرهای 
رییس جمهور  شود.  پرداخت  بودجه   91 کود  از  افغانی 
به  و  منظور  را  پیشنهاد  این  سنبله   ۲8 تاریخ  در  غنی 
وزارت مالیه هدایت می دهد که این مقدار پول را از کود 
اجرا  و  تعدیل  امور  اداره  عمومی  ریاست  بودجه  به   91
کند. در متن پیشنهاد یادآوری شده که پیش از این برای 
تأمین سفرهای داخلی و خارجی مقام ریاست جمهوری، 
مقام  دفتر  عمومی  ریاست  بودجه  از  افغانی  میلیون   140
از کود 91  دیگر  افغانی  میلیون  ریاست جمهوری و 100 
بودجه ریاست عمومی اداره امور تعدیل شده بود. اکنون 
اسناد و مصارف سفرهای خارجی و داخلی رییس جمهور 
نشان می دهد که وجوه تعدیل شده در حال تمام شدن است 
و مصارف سفرهای بعدی رییس جمهور را کفایت نمی کند.

اجرای ۲۴۰ هزار دالر امریکایی برای جلب توجه تاجران 
در سال ۱۳۹۷ توسط سفارت افغانستان در واشنگتن

در تاریخ ۲5 حمل سال 139۷ ریاست عمومی دفتر 
وزیر مالیه به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای 
برنامه ها جهت کسب توجه تاجران،  »مراسم دعوت ها و 
سرمایه گذاران و گسترش روابط دو کشور توسط سفارت 
کبرای جمهوری اسالمی افغانستان مقیم واشنگتن« ماهانه 
۲0 هزار دالر امریکایی که ساالنه ۲40 هزار دالر می شود، از 

کود 91 بوجه پرداخت شود.
در متن پیشنهاد آمده که با درنظرداشت محدودیت های 
بودجوی و غرض رفع مشکل سفارت افغانستان در امریکا 
و به منظور تطبیق برنامه، این مقدار پول از بودجه کود 91 
پرداخت شود. رییس جمهور غنی در تاریخ اول ثور 139۷ 

این پیشنهاد را منظور می کند.

زاهد، مشاور ارشد و نماینده ی خاص رییس جمهور در امور 
انسجام ملی بودجه ندارد، بنابراین یک میلیون افغانی بودجه 
برای مصارف دفتر آقای زاهد نیاز است. رییس جمهور غنی 
در تاریخ ۲5 سنبله 1396 پرداخت این بودجه را از کود 91 

منظور می کند.
بیش از پنج میلیون افغانی برای تأمین بودجه ۲۰ محافظ 

جدید عبدالرب رسول سیاف
اداره امور ریاست جمهوری در تاریخ 6 ثور 1396 به 
مقام ریاست جمهوری می نویسد که با تحلیل اوضاع امنیتی 
تأمین  برای  امنیتی،  تهدیدات  موجودیت  و  کشور  فعلی 
امنیت مطمیین عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی تعداد 
105 محافظ فعلی کافی نیست و ایجاب محافظان بیش تر 
را می کند. در این پیشنهاد خواستار ازدیاد ۲0 بست افسری 
جدید در چوکات تشکیل آمریت قسم محافظت عبدالرب 
رهبران  محافظت  عمومی  مدیریت  مربوط  سیاف،  رسول 
با حفظ  امنیت رجال برجسته دولتی  ریاست محافظت و 
تشکیل قبلی می شود. بودجه برای ۲0 افسر جدید از بابت 
هشت ماه مالی 1396 مبلغ پنج میلیون و ۷50 هزار و 49۲ 
افغانی پیشنهاد می شود. رییس جمهور غنی در تاریخ 16 ثور 
همان سال ازدیاد ۲0 بست افسری برای محافظت رسول 
سیاف و پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی بودجه آنان را از 

کود 91 منظور می کند.
پرداخت نزدیک به 8 میلیون افغانی برای محافظت از اکرم 

خپلواک
مقام  به   1395 سال  حوت   ۲5 تاریخ  در  امور  اداره 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که با توجه به شرایط امنیتی 
اکرم  امنیت محمد  تأمین  برای  امنیتی،  تهدیدات  و  کشور 
خپلواک، نماینده خاص رییس جمهور در امور سیاسی ایزاد 
۲5 بست افسری جدید در تشکیل ریاست محافظت و امنیت 
رجال برجسته دولتی با حفظ تشکیل قبلی ضرورت است که 
بودجه آن هفت میلیون و 8۲9 هزار و ۷30 افغانی می شود. 
رییس جمهور غنی در تاریخ 16 ثور 1396 ازدیاد ۲5 بست 
افسری برای تأمین امنیت آقای خپلواک و پرداخت نزدیک به 
هشت میلیون افغانی هزینه ی آن را از کود 91 منظور می کند.

امنیت  تأمین  برای  افغانی  میلیون   8۳ از  بیش  پرداخت 
حکمتیار، مشاورین رییس جمهور و معاون اداره امور

اداره امور ریاست جمهوری در تاریخ 5 جدی 1395 به 
مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای تأمین امنیت 
افسری،  بست  ازدیاد 90  رهبر جهادی  گلبدین حکمتیار، 
برای تأمین امنیت معاون اداره امور در امور اداره و تنظیم 
امور ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی 10 بست افسری، 
برای تأمین امنیت دفتر این معاونت ۲0 بست افسری جدید 
و برای تأمین امنیت مشاورین ارشد ریاست جمهوری 100 
بست افسری جدید در چوکات ریاست محافظت و امنیت 
رجال برجسته دولتی را منظور کند. اداره امور در متن پیشنهاد 
نوشته که »چون دفاع بودجه سال مالی 1396 ریاست عمومی 
اداره امور در ماه سنبله 1395 به انجام رسیده است، از این رو 
تمویل و تجهیز بست های ایزادشده که جمعا مبلغ 83 میلیون 
و 689 هزار و 960 افغانی می شود، در بودجه سالی مالی 

مصرف دو میلیون و ۱۲۰ هزار افغانی برای سفر سرور 
دانش به ترکیه و درمان وی از کود ۹۱

دانش،  سرور  دفتر  ریاست  اسد 139۷  تاریخ ۲۲  در 
ریاست جمهوری  مقام  به  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
پیشنهاد می کند که قرار است سرور دانش همراه با چهار 
تن دیگر با استفاده از رخصتی های عید قربان برای درمان به 
ترکیه سفر کند که هزینه ی تکت رفت و برگشت پنج نفر، 
هزینه اقامت و درمان و سفریه، دو میلیون و 1۲0 هزار افغانی 
می شود. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲5 اسد این پیشنهاد و 

اجرای این مقدار پول را از کود 91 بودجه منظور می کند.
اجرای ۱۵ میلیون افغانی بودجه سال ۱۳۹۷ کمیسیون حل 

منازعه کوچی ها و ده نشین از کود ۹۱
زمان  در  ملی  امنیت  شورای  اداری  و  مالی  ریاست 
مشاوریت محمدحنیف اتمر، در تاریخ 8 دلو 1396 از مقام 
ریاست جمهوری خواسته که بودجه سال 139۷ کمیسیون 
حل منازعه کوچی ها و ده نشین را که مبلغ 15 میلیون افغانی 
می شود، از کود 91 منظور کند. در متن پیشنهاد آمده که این 
کمیسیون در سال 1394 به فرمان رییس جمهور غنی ایجاد 
شده و اعضای آن 6۲ نفر است که بودجه آن در سال 1396 
خورشیدی 15 میلیون افغانی منظور شده بود و اکنون این 
کمیسیون 15 میلیون افغانی برای سال 139۷ درخواست کرده 
است. این مقدار پول برای پرداخت معاش اعضا و مصارف 
روزانه ی این کمیسیون درخواست شده است. رییس جمهور 
غنی در تاریخ ۲3 حوت همان سال منظور کرده که این مقدار 

پول از کود 91 اجرا شود.
اجرای ۱۹۹ هزار و ۶۰۰ دالر برای سفر هیأت سازمان 

اجتماعی مراقبت افغان از کود ۹8
ریاست دفتر وزیر مالیه در تاریخ ۲۷ سرطان 1396 به 
مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای مصارف سفر 
هیأت افغانی »سازمان اجتماعی غیرانتفاعی مراقبت افغان« 
به ایاالت متحده امریکا 199 هزار و 600 دالر امریکایی از 
بودجه دولت پرداخت شود. در متن پیشنهاد یادآوری شده 
افغانی در شهر  این سازمان برای رشد ترویج فرهنگ  که 
اکلیل  آقای  است.  داشته  مثمر  فعالیت  امریکا  کالیفورنیای 
حکیمی، وزیر مالیه پیشین پای این پیشنهاد امضا کرده است. 
رییس جمهور غنی در تاریخ ۲3 سنبله 1396 این پیشنهاد را 
منظور می کند و هدایت می دهد که این مقدار پول از کود 
سازمان  این  به  بین المللی  سازمان های  عضویت   900008

پرداخت شود.
اختصاص بیش از ۲۶ میلیون افغانی برای حفاظت از انجیر 

داوود، والی پیشین بلخ
ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری در تاریخ 9 جدی 
با  که  می کند  پیشنهاد  ریاست جمهوری  مقام  به   1396
درنظرداشت پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و منظوری 
مقام ریاست جمهوری برای حفاظت و تأمین امنیت انجنیر 
داوود، والی جدید بلخ تعداد 60 بست افسری در چوکات 
مدیریت عمومی محافظت رهبران ریاست محافظت و امنیت 
رجال برجسته دولتی اضافه و برای پرداخت معاش، امتیاز، 
اعاشه، اباطه، البسه، تجهیزات نظامی و وسایل مخابروی آن ها 

1396 موجود نمی باشد.« رییس جمهور غنی در تاریخ 11 
جدی 1396 پرداخت این مقدار پول برای تأمین امنیت این 

افراد را از کود 91 منظور می کند.
اجرای بیش از ۱۴ میلیون افغانی برای بودجه ۴۰ محافظ 

جدید یکی از معاونان اداره امور
مقام  به   1395 دلو   ۲6 تاریخ  در  امور  اداره 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که با توجه به وضعیت امنیتی 
کشور 30 محافظ برای تأمین امنیت معاون ریاست عمومی 
اداره امور ریاست جمهور در امور اداره تنظیم ریاست ها و 
ادارات مستقل بودجوی کافی نیست و به 40 محافظ دیگر 
ضرورت است. برای پرداخت معاش و امتیازات 40 محافظ 
جدید این معاون اداره امور 14 میلیون و 661 هزار و 104 
افغانی پیشنهاد شده است. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲8 
دلو همان سال ازدیاد 40 بست افسری جدید برای محافظت 
این معاون اداره امور و اختصاص بیش از 14 میلیون افغانی 
برای معاش و امتیاز آنان را از کود 91 منظور می کند. این 
اسناد نشان می دهد که در مجموع ۷0 محافظ برای تأمین 

امنیت این معاون اداره امور توظیف شده اند.
اختصاص بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی برای معاش امتیازی 
سه ماهه کارمندان اداره امور، دفتر بانوی اول، دفتر بورد 
مشورتی عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و افسران این 

اداره
مقام  به  پیشنهادی  در  امور  اداره  عمومی  ریاست 
عمومی  ریاست  کارمندان  که  می نویسد  ریاست جمهوری 
و  عدلی  مشورتی  بود  دفتر  اول،  خانم  دفتر  امور،  اداره 
حقوقی ریاست جمهوری و افسران این اداره وظایف خود 
و  رخصتی  روزهای  در  و  داده  انجام  احسن  وجه  به  را 
ساعات غیررسمی نیز مصروف وظایف شان بوده اند، بنابراین 
معاشات امتیازی آنان از بابت ربع اول سال مالی 1396 که 
مبلغ 1۲0 میلیون و 191 هزار و ۷60 افغانی می شود از کود 
91 اجرا شود. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲8 دلو 1395 این 
پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این 
مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور 

ریاست جمهوری تعدیل و اجرا کند.
اختصاص بیش از ۲۰ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی 

سه ماهه کارمندان معاونت دوم ریاست جمهوری
ریاست عمومی اداره امور در تاریخ ۲۲ جدی 1395 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای پرداخت 
معاشات امتیازی سه ماه نخست سال مالی 1396 کارمندان 
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، مبلغ ۲0 میلیون و ۲40 
هزار و 555 افغانی از کود 91 اجرا شود. رییس جمهوری 
غنی در تاریخ ۲8 همان ماه این پیشنهاد را منظور و به وزارت 
به  از کود 91  را  پول  مقدار  این  که  مالیه هدایت می دهد 
بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعدیل 

و اجرا کند.
معاشات  برای  افغانی  میلیون   8۵ از  بیش  اختصاص 
امتیازی سه ماهه کارمندان دفاتر وزیرمشاوران و مشاوران 

ریاست جمهوری
جدی   ۲۲ تاریخ  در  ریاست جمهور  امور  اداره 

میلیون و 366 هزار و ۷96  در سال مالی 139۷ مبلغ ۲6 
افغانی منظور شود. رییس جمهور غنی در تاریخ 1۲ جدی 
همان سال ازدیاد 60 بست افسری جدید و پرداخت بیش 
از ۲6 میلیون افغانی برای آنان از کود 09 )بودجه ریاست 

محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی( را منظور می کند.
از  حمایت  در  مردم  بسیج  برای  افغانی  میلیون   ۱۱۷

نیروهای امنیتی
ثور 1396  تاریخ ۲0  در  ملی  امنیت  ریاست عمومی 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که در همکاری با 
شورای عالی صلح، شورای علما و بزرگان قومی جهت بسیج 
مردم برای حمایت از نیروهای امنیتی، خنثا سازی دسیسه های 
دشمن و جلوگیری از مداخالت نظامیان پاکستانی به مبلغ 
11۷ میلیون افغانی ضرورت است که از کود 91 اجرا شود. 
رییس جمهوری غنی در تاریخ 18 ثور همان سال این پیشنهاد 
را منظور و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این پیشهاد را 

اجرایی کند.
۱۰ میلیون افغانی برای نیازمندی های عاجل ریاست دفتر 

مقام ریاست جمهوری
در  ریاست جمهوری  مقام  دفتر  عمومی  ریاست 
برای  که  می نویسد  ریاست جمهوری  مقام  به  پیشنهادی 
دفتر  ریاست  مستوره«  و  عاجل  نیازمندی های  »رفع 
افغانی ضرورت است که  میلیون  به 10  ریاست جمهوری 
پرداخت آن از کود 91 بودجه منظور شود. رییس جمهوری 
غنی در تاریخ ۲0 عقرب پرداخت این مقدار پول را از کود 
91 منظور و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این حکم را 

اجرایی کند.
خرج  و  خانه  کرایه  افغانی  هزار   ۲۷۰ ماهانه  پرداخت 

دسترخوان یوسف نورستانی
احمدیوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل 
انتخابات و مشاور ارشد رییس جمهور در امور انسجام امور 
جوامع محلی در تاریخ 19 سنبله 1396 برای کرایه خانه و 
خرج دسترخوان خود بودجه ۲۷0 هزار افغانی را در هر ماه 
درخواست می کند. آقای نورستانی در متن پیشنهاد نوشته که 
در حکم تقرری اش به عنوان مشاور رییس جمهور در رابطه 
به پرداخت امتیازات قبلی اش در کمیسیون انتخابات توضیح 
داده نشده است. نورستانی نوشته که او تا کنون از امتیازات 
قبلی اش مستفید نشده، درحالی که بقیه اعضای کمیسیون های 
مقرر  ریاست جمهوری  مشاوران  به حیث  که  انتخاباتی 
مستفید  امنیتی شان  و  اداری  قبلی  امتیازات  از  بودند،  شده 
افغانی  هزار   ۲00 خانه اش  ماهوار  کرایه  برای  او  شده اند. 
کرده  مطالبه  افغانی  هزار   ۷0 دسترخوانش  خرج  برای  و 
است. رییس جمهور غنی در تاریخ 13 عقرب همان سال 
پیشنهادات آقای نورستانی را منظور می کند و به وزارت مالیه 
هدایت می دهد که بودجه پنج میلیون و 535 هزار افغانی را 

از کود 91 به بودجه اداره امور انتقال دهد.
اجرای یک میلیون افغانی مصارف دفتر الماس زاهد از 

کود ۹۱
ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری در پیشنهادی 
به مقام ریاست جمهوری می نویسد که دفتر حاجی الماس 

پرداخت های میلیونی؛ 
بودجه کود ۹۱ چگونه مصرف می شود؟

ریاست مالی و اداری شورای 
امنیت ملی در زمان مشاوریت 

محمدحنیف اتمر، در تاریخ ۸ دلو 
۱۳۹۶ از مقام ریاست جمهوری 
خواسته که بودجه سال ۱۳۹۷ 

کمیسیون حل منازعه کوچی ها و 
ده نشین را که مبلغ ۱۵ میلیون 

افغانی می شود، از کود ۹۱ منظور 
کند. در متن پیشنهاد آمده که 

این کمیسیون در سال ۱۳۹۴ به 
فرمان رییس جمهور غنی ایجاد 
شده و اعضای آن ۶۲ نفر است 

که بودجه آن در سال ۱۳۹۶ 
خورشیدی ۱۵ میلیون افغانی 
منظور شده بود و اکنون این 

کمیسیون ۱۵ میلیون افغانی برای 
سال ۱۳۹۷ درخواست کرده 

است.
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جلیل رونق 
عصمت اهلل سروش

پیش داوری پیروزی؛ نظارت از رای 
یا به چالش کشاندن نتیجه ی انتخابات؟

برای  که  می کند  پیشنهاد  ریاست جمهوری  مقام  به   1395
مالی 1396  ماه نخست سال  امتیازی سه   معاشات  اجرای 
کارمندان  و  ریاست جمهوری  مشاوران  و  وزیرمشاوران 
از  افغانی  و ۷86  هزار  و ۲81  میلیون  مبلغ 85  دفاترشان 
کود 91 اجرا شود. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲8 دلو این 
پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این 
مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور 

ریاست جمهوری تعدیل و اجرا کند.
اختصاص بیش از ۹ میلیون افغانی برای حفاظت از رییس 

کمیسیون اصالحات اداری
مقام  به   1395 حوت   ۲5 تاریخ  در  امور  اداره 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که با توجه به تهدیدات 
امنیتی برای تأمین امنیت بهتر و مطمیین رییس کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی به استخدام 30 محافظ 
امنیتی ضرورت جدی محسوس می شود که برای اجرای 
معاش، معاش امتیازی، اعاشه، اباطه، وسایل مخابروی و سایر 
مصارف محافظان مبلغ 9 میلیون 318 هزار و 110 افغانی 
بودجه نیاز است. رییس جمهوری غنی در تاریخ 10 حمل 
ریاست  تشکیل  در  افسری جدید  ازدیاد 30 بست   1396
محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی برای تأمین امنیت 
رییس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی را منظور 
می کند و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این مقدار پول 
را از کود 91 به بودجه ریاست محافظت و امنیت رجال 

برجسته دولتی انتقال دهد.
اختصاص بیش از دو میلیون افغانی برای کرایه ۱۱ ماه 

موتر زرهی مشاور مالی و بانکداری ریاست جمهوری
اداره امور ریاست جمهوری در تاریخ ۲9 حوت 1395 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که به منظور کرایه 
موتر زرهی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و 
بانکداری از 16 دلو 1395 الی ختم سال مالی 1396 مبلغ 
از کود 91  افغانی ضروت است که  میلیون 650 هزار  دو 
اجرا شود. در متن پیشنهاد آمده است از آن جایی که وسایط 
زرهی موجود اداره امور مورد قبول مشاور مالی و بانکداری 
یک  می خواهد  اداره  این  نگرفت،  قرار  ریاست جمهوری 
عراده واسطه لندکروزر زرهی را از شرکت راشد الهام ماهانه 
به ۲65 هزار افغانی به کرایه بگیرد. رییس جمهور غنی در 
تاریخ 10 حمل 1396 این پیشنهاد را منظور می کند و حکم 

می دهد که این مقدار پول از کود 91 اجرا شود.
و  معاش  برای  افغانی  میلیون   ۷۰8 از  بیش  اختصاص 
دفتر  ریاست  و  امور  اداره  کارمندان  ماهه  سه  امتیازات 

ریاست جمهوری
مقام  به  پیشنهادی  در  امور  اداره  عمومی  ریاست 
مالی  سال  تعیینات  که  می نویسد  ریاست جمهوری 
مقام  دفتر  ریاست  و  امور  اداره  عمومی  ریاست   139۷
ریاست جمهوری و واحدهای جانبی شان طی مراحل نشده، 
بنابراین معاشات و سایر امتیازات سه ماه اول سال مالی 139۷ 
این کارمندان مطابق حکم منظور شده سال مالی 1396 اجرا 
و  حقوق  پرداخت  برای  فورا  که  آمده  پیشنهاد  در  شود. 
امتیازات کارمندان این اداره و واحد ها جانبی شان به مبلغ 
۷08 میلیون و ۷3۷ هزار و 655 افغانی ضرورت است که 
از کود 91 اجرا شود. رییس جمهور غنی در تاریخ 8 حوت 
1396 با منظوری این پیشنهاد به وزارت مالیه هدایت می دهد 
که این مقدار پول را از کود 91 پالیسی به بودجه ریاست 

عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعدیل و انتقال دهد.
اختصاص بیش از ۱۶۷ میلیون افغانی برای مصارف خانه 

و دفتر گلبدین حکمتیار
کمیسیون تطبیق موافقت نامه صلح میان حزب اسالمی 
گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان در تاریخ 13 حمل 139۷ 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای مصارف 
خانه رهبر حزب اسالمی و مصارف دفترش، مصارف دفتر 
عمومی حزب اسالمی و مصارف شماری از اعضای این 
حزب به مبلغ 16۷ میلیون 930 هزار افغانی ضرورت است. 
در پیشنهاد آمده که این مقدار پول در سال مالی 1396 از 
کود بودجه امنیت ملی اجرا شده بود و پیشنهاد می شود که 
در سال مالی 139۷ نیز آن را از این کود بودجه منظور شود. 
رییس جمهور غنی در تاریخ ۲4 حمل همان سال این پیشنهاد 

را منظور می کند.
اختصاص ماهانه ۴۰۰ هزار افغانی برای معاش و خرج 

دسترخوان فضل فضلی
تقرر  از  پس  ریاست جمهوری  مقام  دفتر  ریاست 
رییس جمهور،  ارشد  مشاور  به عنوان  فضلی  فضل محمود 
در پیشنهادی به مقام ریاست جمهوری می نویسد از آن جای 
 که فضل محمود فضلی یک تن از اشخاص بانفوذ اجتماعی 
و اهل خبره است و همیشه با متنفذین مختلف کشور در 
یک  و  دسترخوان  خرج  که  می کند  ایجاب  بوده،  ارتباط 
معاش مناسب برای وی اجرا شود. رییس جمهور غنی در 
تاریخ 1۷ سرطان 139۷ اجرای معاش ماهوار مبلغ ۲50 هزار 
افغانی برای آقای فضلی و ماهانه مبلغ 150 هزار افغانی خرج 

دسترخوان وی را از کود 91 منظور می کند.
۱۳ هزار دالر خرج سفرهای همایون قیومی

قیومی،  محمدهمایون   139۷ جوزای   14 تاریخ  در 
مقام  به  زیربناها  امور  در  رییس جمهور  ارشد  مشاور 
پیشنهاد می کند که طبق هدایت شفاهی  ریاست جمهوری 
رییس جمهوری غنی چندین سفر خارجی انجام داده که 13 
این  برداشته و مصارف  امریکایی هزینه  دالر  هزار و 890 
سفرها تا کنون تصفیه نشده است. رییس جمهور غنی در 
تاریخ دوم سرطان 139۷ این پیشنهاد را منظور و به وزارت 
به  از کود 91  را  پول  مقدار  این  مالیه هدایت می دهد که 

بودجه اداره امور منتقل کند.

1396 موجود نمی باشد.« رییس جمهور غنی در تاریخ 11 
جدی 1396 پرداخت این مقدار پول برای تأمین امنیت این 

افراد را از کود 91 منظور می کند.
اجرای بیش از ۱۴ میلیون افغانی برای بودجه ۴۰ محافظ 

جدید یکی از معاونان اداره امور
مقام  به   1395 دلو   ۲6 تاریخ  در  امور  اداره 
ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که با توجه به وضعیت امنیتی 
کشور 30 محافظ برای تأمین امنیت معاون ریاست عمومی 
اداره امور ریاست جمهور در امور اداره تنظیم ریاست ها و 
ادارات مستقل بودجوی کافی نیست و به 40 محافظ دیگر 
ضرورت است. برای پرداخت معاش و امتیازات 40 محافظ 
جدید این معاون اداره امور 14 میلیون و 661 هزار و 104 
افغانی پیشنهاد شده است. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲8 
دلو همان سال ازدیاد 40 بست افسری جدید برای محافظت 
این معاون اداره امور و اختصاص بیش از 14 میلیون افغانی 
برای معاش و امتیاز آنان را از کود 91 منظور می کند. این 
اسناد نشان می دهد که در مجموع ۷0 محافظ برای تأمین 

امنیت این معاون اداره امور توظیف شده اند.
اختصاص بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی برای معاش امتیازی 
سه ماهه کارمندان اداره امور، دفتر بانوی اول، دفتر بورد 
مشورتی عدلی و حقوقی ریاست جمهوری و افسران این 

اداره
مقام  به  پیشنهادی  در  امور  اداره  عمومی  ریاست 
عمومی  ریاست  کارمندان  که  می نویسد  ریاست جمهوری 
و  عدلی  مشورتی  بود  دفتر  اول،  خانم  دفتر  امور،  اداره 
حقوقی ریاست جمهوری و افسران این اداره وظایف خود 
و  رخصتی  روزهای  در  و  داده  انجام  احسن  وجه  به  را 
ساعات غیررسمی نیز مصروف وظایف شان بوده اند، بنابراین 
معاشات امتیازی آنان از بابت ربع اول سال مالی 1396 که 
مبلغ 1۲0 میلیون و 191 هزار و ۷60 افغانی می شود از کود 
91 اجرا شود. رییس جمهور غنی در تاریخ ۲8 دلو 1395 این 
پیشنهاد را منظور و به وزارت مالیه هدایت می دهد که این 
مقدار پول را از کود 91 به بودجه ریاست عمومی اداره امور 

ریاست جمهوری تعدیل و اجرا کند.
اختصاص بیش از ۲۰ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی 

سه ماهه کارمندان معاونت دوم ریاست جمهوری
ریاست عمومی اداره امور در تاریخ ۲۲ جدی 1395 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند که برای پرداخت 
معاشات امتیازی سه ماه نخست سال مالی 1396 کارمندان 
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، مبلغ ۲0 میلیون و ۲40 
هزار و 555 افغانی از کود 91 اجرا شود. رییس جمهوری 
غنی در تاریخ ۲8 همان ماه این پیشنهاد را منظور و به وزارت 
به  از کود 91  را  پول  مقدار  این  که  مالیه هدایت می دهد 
بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعدیل 

و اجرا کند.
معاشات  برای  افغانی  میلیون   8۵ از  بیش  اختصاص 
امتیازی سه ماهه کارمندان دفاتر وزیرمشاوران و مشاوران 

ریاست جمهوری
جدی   ۲۲ تاریخ  در  ریاست جمهور  امور  اداره 

انتخابات  رأی دهی  مرحله ی  پایان  با  همزمان 
اعضای  از  شماری  کشور،  ریاست جمهوری 
ستادهای انتخاباتی و رأی دهندگان پیوسته فهرستی 
از نتایج رأی دهی مراکز انتخاباتی را در شبکه های 
کمیسیون  هم،  سویی  از  می کنند.  نشر  اجتماعی 
مستقل انتخابات با پایان روند رأی دهی از کاربران 
هرگونه  نشر  از  که  خواست  کشور  شهروندان  و 

آمار در مورد رأی خودداری کنند.
کمیته ی  رییس  صدیقی،  رفیق  محمدرفیع 
)ششم  شنبه  روز  که  کمیسیون  این  رسانه های 
کابل صحبت  در  خبری  کنفرانس  یک  در  میزان( 
ارائه شده  آمارهای  و  معلومات  که  گفت  می کرد، 
او  است.  »نادرست«  و  »نامنظم«  »جعلی«،  اکثرا 
تأکید کرد که ارائه ی این معلومات سبب لطمه زدن 
در مشروعیت و اعتبار انتخابات می شود: »خواست 
نهادهای  سیاسی،  جریان های  شهروندان،  از  ما 
انتخابات ریاست جمهوری کشور  نامزدان  مدنی و 
این است که خبرهای جعلی و نادرست را به نشر 

نرساند.«
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 13 نامزد 
دو  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  به شمول، 
روز پیش در تاریخ ششم میزان در سراسر کشور 
اندرابی  محمدمسعود  و  خالد  اسداهلل  شد.  برگزار 
مشترک  کنفرانس  یک  در  انتخابات  روز  پایان  در 
به رغم  انتخابات  این  که  کردند  اعالم  خبری 
تهدیدات امنیتی و مشکالت لوجیستیک از مجموع 
پنج هزار و 3۷3 مرکز تثبیت شده از سوی کمیسیون 

انتخابات صرفا در 468 مرکز برگزار نشده است.
کاربران  رأی دهی،  پایان  اعالم  از  پس 
مداوم  به صورت  اما  اجتماعی  شبکه های 
در  ریخته شده  آرای  تعداد  فهرست  از  عکس هایی 
صندوق های رأی دهی را به نشر می رسانند. حتا در 
موارد شماری از اعضای ارشد ستادهای انتخابات 
و کارمندان بلندرتبه ی دولتی نیز دست به نشر این 

فهرست ها زده اند.
نظارت یا به چالش کشاندن نتیجه ی انتخابات؟

که  کابل  باشندگان  از  کاووسی،  فرهاد 
عکس هایی از فورمه های نتایج آرا در چندین مرکز 
بارگیری  فیسبوک اش  صفحه ی  در  را  رأی دهی 
واقعی  فهرست ها  این  که  می گوید  است،   کرده 
است و هدف از این کارش نیز جلوگیری از تقلب 
در روند انتخابات و نظارت بر این روند می باشد. 
آقای کاووسی می افزاید که آنان در مقایسه با این 
اعتباردهی  را  انتخابات  نهایی  نتایج  فهرست ها 

می کنند.
اما شماری از نهادهای جامعه ی مدنی مرتبط 
اطالعات  و  فهرست ها  که  می گویند  انتخابات  به 
ارائه شده »خیالی« می باشد و نمی تواند از چگونگی 
روند رأی دهی نظارت کنند. یوسف رشید، رییس 
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  مؤسسه ی  اجرایی 
افغانستان )فیفا( می افزاید که این معلومات از سوی 
به  انتخاباتی  شهروندان کشور و اعضای ستادهای 

سبب  و  می رسد  نشر  به  »غیرمسئوالنه«  گونه ی 
تشنج در کشور می شود.

نقش  به  اشاره  با  فیفا همچنان  اجرایی  رییس 
نظارتی بایگانی این فهرست ها می افزاید: »نشر این 
فهرست و اطالعات مبتنی بر اشتراک رأی دهندگان 
خاصی،  نامزد  نفع  به  ریخته شده  آرای  تعداد  و 
انتخابات  نتایج  اعالم  و  بررسی  روند  نمی تواند 
روند  مختلف  مراحل  از  نظارت  کنند.  نظارت  را 
آن  قانونی  مراحل  طی  طریق  از  صرفا  انتخاباتی 
امکان پذیر است و در غیر آن، این موضوع بهانه ای 
خصوص  به  می باشد؛  وضعیت  تشنج کردن  برای 
شماری از مقام های دولت و اعضای ستاد انتخاباتی 
که با زیرپاکردن مواد قانون انتخابات در کشور به 

این موضوع دامن می زنند.«
سخن گوی  حبیب زاده،  زبیر  حال  همین  در 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( نیز می گوید 
که بایگانی و نشر فهرست رأی از مراکز و محالت 
کمیسیون  کار  برابر  در  چالش سازی  رأی دهی 
انتخابات می باشد. او می افزاید که صالحیت اعالم 
نتایج رأی دهی را بر بنیاد ماده های قانون انتخابات 
هم،  جانبی  از  دارد.  انتخابات  کمیسیون  صرفا 
و  فهرست  این  نشر  که  می افزاید  آقای حبیب زاده 
زمنیه  و  کرده  مخدوش  را  عامه  اذهان  معلومات 
برای عدم پذیرش نتایج انتخابات از سوی شماری 

از نامزدان را فراهم می کند.
در فقره ی سوم ماده ی 8۷ قانون انتخابات نیز 
انتخابات مکلف  »کمیسیون مستقل  آمده است که 
کمیسیون  توسط  آراء  آن که شمارش  از  بعد  است 
نهایی  نتایج  گرفت،  قرار  رسیدگی  مورد  شکایات 

انتخابات را اعالم و نشر کند«.
به  جامعه شناس  کاوه،  علی  هم  سویی  از 
و  رأی دهندگان  فهرست  اعالم  که  است  باور  این 

در محالت  استفاده شده  آرای  به  مربوط  اطالعات 
اعالم  روند  روی  چندانی  تأثیر  رأی دهی  مراکز  و 
ندارد.  انتخاباتی  کمیسیون های  در  انتخابات  نتایج 
پیشتاز  نامزدان  از  او، تعدادی  با آن هم به گفته ی 
نپذیرفتن  در  تقال  برای  اقدامات  این  از  می توانند 
نتایج در صورت برنده اعالم نشدن استفاده ببرند. 

در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت  و  )یوناما(  افغانستان 
گروه ها  تمامی  از  جداگانه ای  اعالمیه های  نشر  با 
به  مربوط  آمار  مورد  در  که  خواسته اند  کشور  در 
مرحله ی رأی دهی و اشتراک کنندگان در انتخابات 
اعالمیه   در  کنند.  عمل  مسئوالنه  ریاست جمهوری 
یونا که دیروز )یک شنبه، ۷ میزان( به نشر رسیده، 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  تنها  که  است  آمده 
می تواند آمار رسمی از نحوه ی مرحله ی رأی دهی 

و اشتراک کنندگان در انتخابات را به نشر برساند.
ملل  سازمان  که  است  گفته  همچنان  یوناما 
نظری  انتخابات  در  اشتراک کنندگان  آمار  مورد  در 
نداشته و نخواهد داشت. یوناما در عین حال تأکید 
مستقل  کمیسیون  تا  می ماند  منتظر  که  است  کرده 
بدهد. در همین حال  آمار  این مورد  انتخابات در 
تأکید  اعالمیه ای  نشر  با  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
کرده است که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
ادعاهای  از  که  است  خواسته  نیز  آنان  حامیان  و 
بی اساس  ادعاهای  همچنان  و  پیروزی  زودهنگام 

تقلب خودداری کنند.
تمامی طرف ها،  از  سفارت  این  اعالمیه ی  در 
شده  خواسته  انتخاباتی  کمیسیون های  به شمول 
است که به مراحل قانونی روند انتخابات و نقش 

قانون در این روند احترام بگذارند.
عامل پیش داوری ها

فهرست  نشر  که  می گوید  کاوه  علی 
رأی دهندگان و پیش دواری مبنی بر اعالم برندگی 
یکی از تیم های انتخاباتی توسط اعضای ستادهای 
به  می گیرد.  صورت  آنان  طرف داران  و  انتخاباتی 
ضعف  موضوع،  این  عامل  عمده ترین  او  گفته ی 
کمیسیون های  جمله  از  مسئول  نهادهای  کاری 
انتخاباتی و بی اعتمادی به آنان و توجیه رأی برای 

نامزدان انتخابات و حامیان آنان می باشند.
که  است  باور  این  به  جامعه شناس  این 
کمیسیون های انتخاباتی در روند انتخابات تا کنون 
از  رأی دهندگان  نزد  اعتبار  و  اعتماد  نتوانسته اند 
»شهروندان  کنند:  ایجاد  را  آنان  رأی  امانت داری 
گزینه  ممکن ترین  که  رسیده اند  باور  بدین 
چگونگی  و  حکومت  اول  مسئول  تعیین  برای 
حکومت داری، انتخابات می باشد، اما کمیسیون های 
انتخاباتی و متباقی نهادهای مسئول تا کنون اعتماد 
ایجاد  را  کشور  شهروندان  نزد  انتخابات  روند  به 
این  به  کاوه  آقای  همچنان  است.«  نتوانسته  کرده 
از سوی  از وقت  پیش  پیروزی  ادعای  است  باور 
هدف  به  انتخاباتی  ستادهای  اعضای  و  هواداران 

توجیه آرای کم شان است. 

ریاست مالی و اداری شورای 
امنیت ملی در زمان مشاوریت 

محمدحنیف اتمر، در تاریخ ۸ دلو 
۱۳۹۶ از مقام ریاست جمهوری 
خواسته که بودجه سال ۱۳۹۷ 

کمیسیون حل منازعه کوچی ها و 
ده نشین را که مبلغ ۱۵ میلیون 

افغانی می شود، از کود ۹۱ منظور 
کند. در متن پیشنهاد آمده که 

این کمیسیون در سال ۱۳۹۴ به 
فرمان رییس جمهور غنی ایجاد 
شده و اعضای آن ۶۲ نفر است 

که بودجه آن در سال ۱۳۹۶ 
خورشیدی ۱۵ میلیون افغانی 
منظور شده بود و اکنون این 

کمیسیون ۱۵ میلیون افغانی برای 
سال ۱۳۹۷ درخواست کرده 

نهادهای است. از  شماری 
مرتبط  مدنی  جامعه ی 
می گویند  انتخابات  به 
که فهرست ها و اطالعات 
»خیالی«  ارائه شده 
از  نمی تواند  و  می باشد 
رأی دهی  روند  چگونگی 
یوسف  کنند.  نظارت 
اجرایی  رییس  رشید، 
مؤسسه ی انتخابات آزاد 
افغانستان  عادالنه ی  و 
که  می افزاید  )فیفا( 
سوی  از  معلومات  این 
شهروندان کشور و اعضای 
به  انتخاباتی  ستادهای 
»غیرمسئوالنه«  گونه ی 
به نشر می رسد و سبب 
تشنج در کشور می شود.
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سوریه خواهان خروج نیروهای امریکا و ترکیه از قلمروی خود شد
اطالعـات روز: ولیـد معلم، وزیر امور خارجه سـوریه، 
حضـور نظامـی ایـاالت متحـده و ترکیه در شـمال ترکیه را 
غیرقانونـی دانسـته و خواهان خروج فـوری نیروهای آن ها 

از خاک کشـورش شـده است.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، ولیـد معلـم در نطـق 
روز شـنبه )۲8 سـپتامبر( خـود در اجـالس سـاالنه مجمـع 
عمومـی سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک تاکیـد کـرد که 
سـوریه،  از  عقب نشـینی  از  ترکیـه  و  امریـکا  خـودداری 
می توانـد واکنـش نیروهای سـوری را در پی داشـته باشـد.
وزیـر امـور خارجه سـوریه گفت: »نیروهـای خارجی 
کـه در قلمـروی مـا بـدون مجـوز فعالیـت دارنـد نیروهای 
اشـغالگر هسـتند و بایـد فـورا خـارج شـوند. اگـر آن ها از 
ایـن امـر خـودداری کننـد مـا از ایـن حـق برخورداریم که 
همـه تدابیـر متقابـل مجـاز تحـت قوانیـن بین المللـی را 

کنیم.« اتخـاذ 
ولیـد معلـم دربـاره حضـور نظامـی امریـکا و ترکیـه 
افـزود: »ایـن نقـض قوانیـن بین المللـی و منشـور سـازمان 
ملـل متحـد اسـت. هـر توافقی دربـاره هر بخشـی از خاک 
سـوریه بـدون رضایـت دولـت سـوریه محکـوم و در هـر 

شـکل و ماهیتـی مـردود اسـت.«
امریـکا هـم اکنون حـدود یک هـزار نیرو بـرای مقابله 
بـا گـروه داعـش در خـاک سـوریه دارد. ترکیـه نیـز بـرای 
مقابلـه بـا گروه موسـوم به دولت اسـالمی )داعش( و شـبه 

نظامیـان کـرد، به سـوریه نیـرو اعزام کرده اسـت.
امریـکا و ترکیـه از حـدود سـه هفتـه پیـش عملیـات 
گشـت زنی نظامـی مشـترکی را در شـمال شـرق سـوریه 

کرده انـد. آغـاز 
خودروهـای نظامـی ترکیـه روز یکشـنبه )8 سـپتامبر( 
بـا عبـور از مـرز وارد خـاک سـوریه شـده و بـه نیروهـای 

امریکایـی مسـتقر در ایـن منطقـه پیوسـتند.
هـدف  بـا  عملیـات  ایـن  کـه  می گوینـد  کشـور  دو 
ایجـاد »منطقـه ای امـن« در امتـداد مـرز انجـام می شـود که 
در اختیـار نیروهـای ُکرد سـوریه قـرار دارد کـه از حمایت 

امریـکا برخـوردار هسـتند.
منطقه ی شـرق رود فـرات صرفا در کنتـرل »یگان های 
مدافـع خلـق« قـرار دارد کـه از متحـدان امریـکا بـه شـمار 

رفتـه و در جنـگ علیـه داعـش نقش مهمی داشـتند.
ایـن در حالی سـت که ترکیه این گروه را »تروریسـتی« 

می دانـد و می گویـد کـه بـازوی حـزب ممنوعـه کارگـران 
کردسـتان )پ ک ک( اسـت کـه در طـول سـه دهه گذشـته 

بـرای خودمختـاری بـا دولـت ترکیه جنگیده اسـت.
ارتـش ترکیـه در سـال های اخیـر تا کنون دو بـار برای 
عقب رانـدن »یگان هـای مدافـع خلـق« از ناحیـه ی مـرزی 
وارد شـمال سـوریه شـد که آخرین آن ها در منطقه عفرین 
در سـال ۲018 بـود. پـس از مذاکـرات فشـرده، ترکیـه و 
امریـکا بر سـر ایجاد یک مرکـز عملیاتی مشـترک به منظور 

مدیریـت ناحیـه ای امـن به توافق رسـیدند.
سـفارت امریـکا چنـدی پیـش اعالم کـرد کـه »منطقه 
امـن یـک کریـدور صلـح خواهـد بـود و تـالش زیـادی 
خواهـد شـد تـا آوارگان سـوری بتواننـد بـه کشورشـان 

بازگردنـد.«
ایـن مرکـز  بـود کـه  ترکیـه هـم گفتـه  وزیـر دفـاع 
عملیات مشـترک »با ظرفیت کامل« مشـغول فعالیت اسـت 
و »تخریب اسـتحکامات تروریسـتی« شـروع شـده اسـت.

ترکیـه کـه میزبـان بیـش از سـه میلیـون آواره سـوری 
ایـن  از  میلیـون  امیـدواری کـرده کـه یـک  ابـراز  اسـت، 

پناهجویـان را در شـمال سـوریه اسـکان بدهـد.

انتخابات زودهنگام اتریش؛ انتظار پیروزی ضعیف حزب محافظه کار مردم
انتشار این ویدیو گفته بود: »مهم ترین 
که  است  نگرشی  ویدیو  این  قسمت 
قدرت  از  سوءاستفاده  به  معطوف 
از  سوءاستفاده  به  معطوف  است. 
به  معطوف  مالیات دهندگان.  پول 

همراه کردن رسانه ها در این کشور«.
محتوای  گفته  کورتس  آقای 
او هم  برای خود  فاش شده  ویدیوی 

توهین آمیز بوده است.
ضبط  مخفیانه  که  ویدیویی  در 
شده آقای اشتراخه و یوهان گوینوس 
- یکی دیگر از رهبران حزب آزادی 
مدعی  که  زنی  با  که  می شوند  دیده 
و  است  روس  پولدار  یک  است 
عالقمند به سرمایه گذاری در اتریش، 

گپ می زنند.
محل  شده  گزارش  که  آن طور 
ایبیزا  جزیره  در  ویالیی  دیدار  این 
اسپانیاست و دو سیاست مدار اتریشی 
دیده  حالی  در  خصوصی  اتاقی  در 
می شوند که روی مبل راحتی نشسته 
و مشغول نوشیدن مشروب و کشیدن 

سیگار هستند.
متمول  »زن  ویدیو  این  در 
از  یکی  خواهرزاده  را  خود  روس« 
الیگارش های روسیه معرفی می کند و 
 50 است  که حاضر  می دهد  پیشنهاد 
اتریشی کرونن  درصد سهام روزنامه 
زیتونگ را بخرد و چینش تحریریه و 
تغییر دهد  به نحوی  سردبیری آن را 

که حامی حزب آزادی شود.
آقای  پیشنهاد،  این  به  پاسخ  در 
اشتراخه می گوید که حاضر است در 

صورت  در  که  می دهد  وعده  او 
روزنامه ی  یک  سهام  خریداری 
به  او  تغییر سردبیری  و  دولت  منتقد 
حاضر  او  اشتراخه،  آقای  حزب  نفع 
آنچه  مانند  دولتی  قراردادهای  است 
در بخش ساختمانی وجود دارد را به 

این »سرمایه گذار روس« دهد.
سخنان  این  گفته  اما  او  خود 
»بچگانه«  خودش  اعتراف  به  که  را 
اما  کرده،  بیان  مستی  هنگام  در  بوده 
داده  انجام  آنچه  که  پذیرفته  همزمان 
و  بوده«  غیرمسئوالنه  و  »احمقانه 
تصریح  استعفایش  تقدیم  با  همزمان 
تا  می کشم  کنار  قدرت  »از  کرده 

آسیب بیش تری به دولت نرسانم.«
از  پس  نیز  کورتس  سباستین 

است.
جوان  رهبر  کورتس،  سباستین 
از  پس  مردم  میانه رو  راست   حزب 
 ۲01۷ سال  انتخابات  در  پیروزی 
هاینز-کریستین  و  رسید  قدرت  به 
راست گرای  حزب  رهبر  اشتراخه، 
معاون  به عنوان  را  آزادی  تندرو 
خود برگزیده بود. این دو نفر کابینه 
ائتالفی اتریش را تشکیل داده بودند 
و  مهاجرستیز  را  آن  بسیاری  که 
افراطی  راست  آرمان های  به  متمایل 

می خوانند.
اصلی  چاشنی  که  ویدیویی  در 
در  اشتراخه  آقای  شده،  جنجال  این 
یک ویال با زنی که خود را سرمایه دار 
روس معرفی کرده گپ می زند و به 

اتریش  مردم  روز:  اطالعات 
زودهنگام  انتخابات  یک  در  امروز 
این  می کنند.  شرکت  پارلمانی 
دولت  سقوط  از  پس  انتخابات 
ویدیو  یک  انتشار  پی  در  و  ائتالفی 
صورت  )ثور(  می  ماه  در  جنجالی 

می گیرد.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
از  پس  اتریش  دولت  فروپاشی 
انتشار ویدیویی از هاینتس کریستیان 
اشتراخه، رهبر حزب آزادی اتریش و 
به وقوع  این کشور  معاون صدراعظم 
وعده  ظاهرا  آن  در  او  که  پیوست 
ازای  در  دولتی  قراردادهای  اعطای 
را  کسی  به  سیاسی  حمایت  کسب 
نزدیک  بستگان  از  می کرد  ادعا  که 
است،  روسیه  قدرتمند  شهروند  یک 

می دهد.
سباستین  نظرسنجی ها  براساس 
محافظه کار  حزب  رهبر  کورتس، 
اتریش در  پیشین  مردم و صدراعظم 
انتخابات پیروز خواهد شد، اما برای 
تشکیل دولت نیاز به ائتالف با دیگر 

احزاب خواهد داشت.
انتخابات  از  پس  کورتس،  آقای 
با  ائتالف  به دنبال  و   ۲01۷ سال 
اتریش  صدراعظم  افراطی،  راست 
ویدیوی  انتشار  از  پس  که  بود  شده 

جنجالی استعفا کرد.
در این انتخابات احزاب سوشیال 
دموکرات، حزب راست گرای افراطی 
در  نیز  لیبرال ها  و  سبزها  آزادی، 

رقابت تنگاتنگی با هم هستند.

از  پس  که  می رود  انتظار 
بسیار  ائتالف  مذاکرات  انتخابات 
است  ممکن  حتا  و  باشد  دشوار 

هفته ها به طول بینجامد.
درب شعب اخذ رای از ساعت 
باز  اتریش  محلی  وقت  به  صبح   ۷
5 عصر  ساعت  تا  رای گیری  و  شده 

ادامه یابد.
ویدیوی افشاگرانه چه بود؟

پس از آن که ویدیویی از معاون 
صدراعظم اتریش منتشر شد که او را 
در حال وعده دادن قراردادهای دولتی 
در ازای حمایت رسانه ای بود، هاینز 
استعفا  به  ناچار  اشتراخه  کریستین 
شده و سباستین کورتس، صدراعظم، 
درخواست انتخابات زودهنگام کرده 

عمومی  و  دولتی  قراردادهای  عوض 
و  کند  واگذار  روس  زن  این  به  را 
توضیح می دهد که خیلی تمایل دارد 
مشابه  را  اتریش  مطبوعات  »عرصه 
تغییر  کرده«  اوربن  )ویکتور(  آنچه 
نخست وزیر  اوربن،  ویکتور  دهد. 

اقتدارگرای مجارستان است.
صدراعظم  معاون  آن  از  پس 
در  که  می گوید  زن روس  به  اتریش 
کرونن- روزنامه  تسخیر  صورت 

زیتونگ چگونه به گمان او محبوبیت 
خواهد  باال  درصد   34 تا  او  حزب 

رفت.
را  کرونن-زیتونگ  تو  »اگر 
مانده  تنها سه هفته  صاحب شوی و 
رقابت  در  را  ما  بتوانی  انتخابات  به 
می توانیم  وقت  آن  بیندازی،  پیش 
حرف  بخواهی  که  چه  هر  درباره ی 

بزنیم.«
در  اتریش  صدراعظم  معاون 
ادامه پیشنهاد می دهد که سرمایه گذار 
شرکت  تأسیس  پی  در  باید  روس 
استرابگ«  »همچون  ساختمانی 
»همه  می گوید:  و  باشد  اتریش 
استرابگ  که  دولتی  قراردادهای 
می گیرد را می توانیم به شما بدهیم.«

این  در  همچنین  اشتراخه  آقای 
را  روزنامه نگار  چند  نام  گفت وگو 
روزنامه  از  باید  که  می آورد  زبان  بر 
گذاشته  »بیرون  کرونن-زیتونگ 
جدید  نفر   5 می گوید  و  شوند« 
مورد نظر او باید به تیم این روزنامه 

»بپیوندند«.

هـم  را  تحریم هـا  برداشـتن  وعـده 
بـود. داده 

انتشـار  از  پـس  کمـی 
صحبت هـای آقـای روحانـی، آقای 
را  تحریم هـا  رفـع  وعـده  ترمـپ 

کـرد. تکذیـب 
حسـاب  در  ترمـپ  دونالـد 
تویتـر خـود نوشـت: »ایـران از من 
خواسـت کـه تحریم ها علیه شـان را 
بـردارم تـا مالقـات کننـد. مـن هم 

البتـه کـه گفتـم نه!«
را  »نـه«  کلمـه  ترمـپ  آقـای 

اسـت. نوشـته  درشـت 
حسـن روحانـی روز دوشـنبه 
هفتـه گذشـته بـه نیویـورک رفت و 
در حاشـیه مجمـع عمومی سـازمان 
ملـل بـا مقام هـای عالی کشـورهای 
مـرکل،  آنـگال  از جملـه  مختلـف، 
امانوئـل مکرون و بوریس جانسـون 

کرد. دیـدار 

»مـا  گفـت:  ظریـف  آقـای 
و  مـردم  اقتصـاد  نداریـم  آمادگـی 
یـک  گـرو  در  را  مردم مـان  آینـده 
دیـدار نمایشـی بـا رییس جمهوری 
بـه  کنـون  تـا  کـه  بدهیـم  قـرار 
تعهـدات خـود پایبنـد نبوده اسـت 
تعهـدات خـود خـارج شـده  از  و 

اسـت.«
وزیـر خارجـه ایـران همچنین 
از گفت وگـوی تلفنـی بـا »چند نفر 
از اعضـای کنگره امریـکا« خبر داده 
و گفـت در ایـن تماس هـا تـالش 
کـرده تـا »یـک تصویـر واقعـی از 

ایـران« ارائـه کند.
ادعای روحانی و پاسخ ترمپ

دو روز پیـش حسـن روحانی، 
کـه  گفـت  ایـران  رییس جمهـور 
مذاکـره  بـرای  امریـکا  دولـت 
دوجانبـه بیـن او و دونالـد ترمـپ، 
همتـای امریکایـی اش پیغـام داده و 

دیـدار انجـام شـود و می گفتنـد این 
امـکان هم هسـت که بعـد از دیدار 

شـود«. رفـع  تحریم هـا 
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، 
می گویـد  همچنیـن  ظریـف  آقـای 
کـه  بـود  ایـن  شـرط مان  »مـا  کـه 
بـرای دیدار نـه بین آقایـان روحانی 
و ترمـپ بلکـه سـران 1+5« باشـد 
و ایـران خواسـتار »رفـع تحریم ها« 
پیـش از چنیـن دیداری بوده اسـت.

مقامـات  اصـرار  دلیـل  وی 
کشـورهای اروپایـی بـر دیـدار بین 
روحانـی و ترمـپ را ناتوانـی ایـن 
تعهـدات  »بـه  عمـل  در  کشـورها 
بـه  همچنیـن  و  برجـام  در  خـود 
تعهداتـی که بعـد از خـروج امریکا 
از برجـام ارائـه کردنـد« دانسـته و 
اذعـان کـرد: »آن هـا فکـر می کننـد 
راه حـل مشکالت شـان ایـن اسـت 

کـه مـا بـا ترمـپ مذاکـره کنیـم.«

محمدجـواد  روز:  اطالعـات 
ظریـف، وزیـر خارجـه ایـران پیش 
و  نیویـورک  سـفر  از  بازگشـت  از 
در جمـع خبرنـگاران در خصـوص 
روحانـی،  حسـن  دیـدار  امـکان 

دونالـد  و  ایـران  رییس جمهـوری 
امریـکا  رییس جمهـور  ترمـپ، 
مجمـع  نشسـت های  حاشـیه  در 
ملـل گفـت کـه  عمومـی سـازمان 
بیش تـر  بـود  »مایـل  ترمـپ  آقـای 

مختلـف  کشـورهای  تـالش 
بـرای میانجی گـری و انجـام مذاکره 
مسـتقیم و دیـدار یـا تمـاس میـان 
طـی  روحانـی،  و  ترمـپ  آقایـان 
نتیجـه ای  نیویـورک  در  او  اقامـت 

نداشـت.
مقاطعـی  در  امریـکا  دولـت 
بـدون  مذاکـره  بـرای  قصـدش  از 
ایـران  دولـت  بـا  پیش شـرط 
گفتـه، امـا در عیـن حـال اقدامـات 
چهارچـوب  در  را  بیش تـری 
سیاسـت »فشـار حداکثری« علیه آن 

اسـت. داده  انجـام 
چنـدی پیش بـا ابتـکار امانوئل 
فرانسـه،  رییس جمهـور  مکـرون، 
خـط  گشـایش  بـرای  طرحـی 
اعتبـاری 15 میلیـارد دالـری بـرای 
ایـران ارائـه شـد کـه گزارش هایـی 
حاکـی از نظـر مثبت دونالـد ترمپ 

بـه آن بـود.

ظریف: 
ترمپ گفته بود پس از دیدار با روحانی امکان برداشتن تحریم ها وجود دارد



لوئیس سوارز، مهاجم بارسلونا که در هفته های 
سوتهای  حتی  و  بارسلونا  هواداران  انتقاد  با  اخیر 
اعتراضی آنها در نوکمپ روبرو بود در بازی مقابل 
ختافه گلزنی کرد تا پاسخ منتقدینش را در زمین بازی 

داده باشد.
برای یک مهاجم مرکزی که در برهه ای به شدت 
مورد انتقاد قرار دارد هیچ چیز دلپذیرتر از این نیست 
که بتواند جواب منتقدینش را نه با مصاحبه و گفتگو با 
خبرنگاران بلکه با گلزنی در میدان بدهد. دقیقا همان 
بارسا  شب  شنبه  بازی  در  سوارز  لوئیس  که  کاری 

مقابل ختافه انجام داد.
مقابل ویارئال هواداران  بارسلونا  قبلی  بازی  در 
از دست سوارز عصبانی شده  نوکمپ که  بارسا در 
بودند زمانی که او به دستور ارنستو والورده از زمین 
بیرون رفت تا جایش را به آنسو فاتی بدهد علیه اش 
از  دهند  نشان  اروگوئه ای  ستاره  به  تا  زدند  سوت 
عملکردش در فصل جاری به هیچ وجه راضی نیستند.

سوارز بعد از آن ترجیح داد سکوت کند و منتظر 
را در زمین  منتقدینش  پاسخ  تا  باشد  بعدی  فرصت 
بازی بدهد. فرصتی که در سفر شنبه شب بارسا به 
اولین بازی پاسخ  ختافه پیش آمد و او توانست در 

کسانی که علیه اش سوت زده بودند را بدهد.
بارسا   0-۲ پیروزی  جریان  در  3۲ساله  سوارز 
مقابل ختافه مهره ای تاثیرگذار بود و در مقابل تیمی 

کم  کال  که  ختافه  مثل 
دقیقه  در  می خورد  گل 
قفل  و  کرده  گلزنی   41
باز  را  حریف  دروازه 
کرد. سوارز با هوشیاری 
از  ارسالی  بلند  توپ  به 
تراشتگن  آندره  مارک 
و  داد  نشان  واکنش 
از  را  تیمش  توانست 

حریف پیش بیندازد.

سوارز جواب سوت های 
نوکمپ را با گلزنی داد

 MAIL/ARTF/SGRP/CS-2019-0011/12 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
 Lot # - 1: Design, Supply and می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک
 Installation of Grain Steel Silo Plant for Herat Province
 and Lot # - 2: Design, Supply and Installation of Grain Steel
 SGRP ضرورت پروژه Silo Plant for Kandahar and Herat Provinces
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دیسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست 
تهیه و تدارکات تعمیر معینیت مالی و اداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده 
آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۰۹:۴۵ قبل از ظهر روز شنبه تاریخ ۱۶/نومبر/۲۰۱۹ 
به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفرهای 

ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ ۵۰,۰۰۰.۰۰ پنجاه هزار دالر برای الت اول و 
مبلغ ۵۰,۰۰۰.۰۰ پنجاه هزار دالر برای الت دوم بوده و جلسه آفرگشایی مورخ ۱۶/نومبر/۲۰۱۹ 
ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز بین المللی«
بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره )۲( مـاده چهل و سـوم قانون تـدارکات به اطالع 
عمـوم رسـانیده می شـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت، آبیاری 
و مالـداری در نظـر دارد قـرارداد پـروژه حفـر یـک حلقـه چـاه عمیـق در فـارم 
قوریـه پغمـان را به  شـرکت سـاختمانی نور نصیـر دارنده جواز نمبـر )۴۰۹۶۲( 
واقـع سـرک چهلسـتون ده مرادخـان، مرکـز کابل، کابـل را به قیمـت مجموعی 
)۹7۴38۰( نه صـد و هفتـاد و چهارهزار و سـه صد و هشـتاد افغانـی اعطا نماید.

اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند، 
می تواننـد اعتـراض خویـش را از تاریخ نشـر ایـن اعالن الـی 7 روز تقویمی طور 
کتبـی تـوأم بـا دالیل آن به ریاسـت تـدارکات وزارت زراعت، آبیـاری و مالداری 
واقـع جمال مینـه ناحیه سـو، کابل افغانسـتان طبق احـکام مـاده پنجاهم قانون 

نمایند. ارائـه  تدارکات 
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرارداد نبـوده، الـی تکمیـل میعـاد فوق الذکر و 

طـی مراحـل قانونـی بعـدی قـرارداد منعقـد نخواهد شـد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

ناراحتی ستاره گران قیمت چلسی از وضعیت خود در این تیم
فوتبال  تیم  گرانقیمت  ستاره 
این  در  خود  مضعیت  از  چلسی 
تیم ابراز ناراحتی کرد و تاکید کرد 
با تمرین و تالش زیاد خودش را 

به کادرفنی تحمیل خواهد کرد.
چلسی  تایمز،  از  نقل  به 
کریستین پولیسیچ را با قراردادی 
به  یورو  میلیون   64 ارزش  به 
خدمت گرفت. پولیسیچ طی پنج 
به  پا  دورتموند  تیم  در  که  سالی 
پیراهن این  بار  توپ شد و 151 
تیم را بر تن کرد و موفق شد در 
این میان 33 گل به ثمر برساند و 

38 پاس گل نیز ثبت کند.
پولیسیچ  حال  این  با 
آمریکایی در تیم چلسی وضعیت 
فرصت  و  است  نداشته  خوبی 
نمی  او  به  لمپارد  تیم  در  بازی 
رسد تا بازیکنی که قرار بود جای 
هازارد را در این تیم پر کند، فعال 

در بدترین شرایط باشد. 
پولیسیچ درباره شرایط خود 
که  شرایطی  گفت:  چلسی  در 
خیلی  خودم  برای  دارم  تیم  در 
کننده  نگران  و  کننده  ناراحت 
تالش  از  دست  من  ولی  است 

در  خودم  کار  به  و  کشم  نمی 
اینجا ادامه می دهم. لمپارد به من 
گفته است که همینطور به سخت 
خودم  کار  و  دهم  ادامه  کوشی 
ترکیب  به  بتوانم  تا  ببرم  پیش  را 
من  هر صورت  در  برسم.  اصلی 
چلسی  در  و  آمدم  لندن  به  تازه 
بازی می کنمو  خیلی زود است 
کنم.  عادت  تغییرات  این  به  که 
هنوز خیلی مانده تا بتوانم خودم 
انگیزه  دهم.  نشان  چلسی  در  را 
با تمرین  دانم  زیادی دارم و می 
زیاد می توانم سرمربی را مجاب 

کند.   زمین  در  من  از  استفاده  به 
لیگ  در  که  نیست  راحتی  کار 
بتوانید  برتر و چلسی خیلی زود 
ولی  باشید  داشته  خوبی  شرایط 
زمان  کمترین  در  می خواهم  من 
مسئوالن  اعتماد  پاسخ  ممکن 
ترکیب  به  و  بدهم  را  چلسی 

اصلی برسم.
ترکیب  در  جایی  پولیسیچ 
برابر  بازی  در  تیمش  اصلی 
دیدار  این  در  نداشت.  برایتون 
آبی های لندن با دو گل توانستند 
دهند.  شکست  را  حریفشان 
برای  را  خودش  اکنون  چلسی 
بازی با لیل در لیگ قهرمانان اروپا 

آماده می کند. 

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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پپ: 
حاال می دانیم رقیب مان برای قهرمانی 

چه تیمی است
سـرمربی  گواردیـوال،  پـپ 
 1-3 پیـروزی  از  پـس  منچسترسـیتی، 
کـه  کـرد  تاکیـد  اورتـون،  مقابـل  تیمـش 
کسـب این سـه امتیاز برای تیمـش اهمیت 

داشـت. زیـادی 
در پایـان هفتـه قبـل، فاصلـه سـیتی با 
لیورپـول در صـدر جـدول 5 امتیـاز بـود 
و بـا برتـری 1-0 قرمزهـا مقابـل شـفیلد 
یونایتـد پیـش از دیـدار اورتـون- سـیتی، 
ایـن اختـالف بـه 8 امتیـاز افزایـش پیـدا 

بود. کـرده 
گواردیـوال اعـالم کـرد کـه بـا توجـه 
بـه اطـالع از ایـن موضـوع، تیمـش نمـی 
از  امتیـاز  پـارک  گودیسـون  در  توانسـت 
دسـت بدهـد زیـرا آنوقـت کار بـرای آنها 

بسـیار دشـوار مـی شـد.

مـی  مـا  گفـت:"  خبرنـگاران  بـه  او 
پیـروز  دیگـر  بـار  لیورپـول  کـه  دانسـتیم 
رسـیده  امتیـاز   8 بـه  اختـالف  و  شـده 
اسـت- فاصلـه بسـیار زیـاد- بنابرایـن مـا 
سـه امتیـاز را به دسـت آوردیـم و در پایان 
مـاه سـپتامبر ایـن فاصلـه 5 امتیاز اسـت و 
هنـوز امتیـازات زیـادی بـرای بـه دسـت 

دارد. وجـود  آوردن 
مـا مـی دانیـم کـه اکنـون با چـه تیمی 
در رقابـت قهرمانی هسـتیم. آنها ۷ پیروزی 
پیاپـی بـه دسـت آوردنـد، قهرمـان اروپـا 
هسـتند و فوتبـال خوبـی بـازی مـی کنند. 
آنهـا رقیـب ما هسـتند و می دانیـم که نمی 
توانیـم امتیـازات زیـادی از دسـت بدهیـم 
زیـرا آنهـا فصـل قبـل تنهـا در یـک دیدار 

خوردند. شکسـت 

فصـل طوالنی اسـت؛ مـا باید بـه این 
مسـیر ادامـه بدهیـم و شـاید کمـی بیشـتر 
بگذاریـم و تـالش  را تحـت فشـار  آنهـا 
کنیـم تـا بـرای سـومین بـار پیاپـی قهرمان 

شـویم." برتر  لیـگ 
گواردیوال سـنگین ترین شکسـتش در 
فوتبـال انگلیـس را در خانه اورتون متحمل 
شـده بـود و اکنـون از اینکـه توانسـتند در 
ایـن دیـدار خـارج از خانـه بـه سـه امتیاز 

برسـند، خوشـحال است.
" بـازی در گودیسـون پـارک همیشـه 

خیلـی  همیشـه  مثـل  مـا  اسـت.  دشـوار 
خـوب شـروع کردیـم، موقعیت بـه وجود 
آوردیـم امـا پـس از آن مشـکالت زیـادی 

داشـتیم.
در نیمـه دوم، بـه جـز ضربات شـروع 
دوبـاره  مـا  آزاد،  دادن ضربـات  و  مجـدد 
را  احسـاس  ایـن  کردیـم.  بـازی  خـوب 
خوبـی  خیلـی  موقعیـت  مـا  کـه  داشـتم 
داشـتیم اما وقتـی بازی ۲-1 بود، ادرسـون 
هم دو سـیو اسـتثنایی داشـت. بازی خوبی 

بود."
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عامه و ایجاد موج به نفع جاللت مآب اشرف غنی 
است. شما حق دارید به کمیسیون مشکوک باشید،  
اعتماد  اما حق ندارید به آدم های مثل مرتضوی 
کنید. او دیگه مثل کمیسیون همکار ارگ نیست،  
رسما مأمور ارگ است؛ مأموری با زبان دومتری و 

دهانی به وسعت سیاه چال آسمانی. 
که  است  دیگر  آدم  عالم  یک  همین طور 
نشر  آمار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به جای 
می کند. کاش این آمارها از کمیسیون به بیرون درز 
کرده باشد که شما نشرش می کنید. این آمارها از 
شکم و مسیرهای منتهی به شکم خود همین ها به 
بیرون درز کرده اند. کمیسیون مستقل انتخابات از 

این عزیزان شکایت دارد.

به نام خداوند صبور و دانا
برگزار  انتخابات  که  حاال  عزیز!  هم وطنان 
شده، بگذارید باهم صاف و صادق باشیم. تا پیش 
از انتخابات آوازه بود که فیصدی باالی مردم به 
انتخابات باورمند نیستند. آن ها حق به  برگزاری 
)عزیزان و ورجاوندان  ما  که  بودند، چرا  جانب 
مطمیین  نیز  انتخابات(  مستقل  نهایت  کمیسیون 
نبودیم که انتخابات برگزار شود. اما در حال حاضر 
ضمن این که سجده ی شکر به جا می آوریم، دست 
آن هایی را که در انتخابات شرکت کردند، به گرمی 

می فشاریم. 
از  آن  انتقال  و  آرا  جمع آوری  حال  در  ما 
به  بیومتریک  دستگاه های  از  و  کابل  به  والیات 
ِسرور اصلی هستیم تا بتوانیم در زودترین فرصت 
ممکن نتایج این انتخابات را با شما شریک کنیم. 
اما متاسفانه تعدادی از جوانان، تحصیل کردگان، 
متنفذین و حتا خود نامزدان ریاست جمهوری از 
لحظه ای که انتخابات متوقف شد، شروع کرده اند 
چه  را  جماعت  این  نمی دانیم  ما  نتایج.  نشر  به 
بنامیم. فقط چند نمونه از فعالیت های این جماعت 
را با شما شریک می کنیم و شما از میان صفات 
)تیزگمیز، قوغ روده، اوقره خور، پیش پزک های قرن 
۲1، پایدان  کشال، متوهم و اسپقال( یکی را برای 

آن ها برگزینید.
شاه حسین مرتضوی

آدم اخطار  آدم مثل بچه  این  به  بار  ما یک 
دادیم که آغا جان تو کارمند دولتی، کمپین نکن 
چون مطابق قانون حق نداری. گوش نکرد، شاید 

واقعی  رای  میلیون  دو  اگر  درحالی که  بگیریم. 
وجود داشته باشد،  ما قسم خورده ایم یک هفته 
کاله مان را کج بگذاریم. حاال که خبری از حضور 
شکوه مند نیست،  این طایفه با تقلید و تبعیت از 
شاه حسین مرتضوی یک رقم از کل سایت ها آمار 
بیرون می دهد که گویا قبلگاه های شان مدیر همان 
البته یک تعدادشان گناهی  سایت ها بوده باشند. 
ندارند،  بیچاره ها آقای مرتضوی را نمی شناسند و 
فکر می کنند که او هنوز هم مثل دوران حضور 
در هشت صبح،  یک فرد پابند به آمارهای درست 
یا نسبتا درست است. او بچه ها! مرتضوی تغییر 
کرده،  مسیرش فرق دارد. او از حاال فرمانده یک 
اذهان  تخریب  کارش  که  لشکری  است،   لشکر 

عیسا قلندر 

شکایت کمیسیون مستقل انتخابات از مردم | طنز
این  وقتی شاخ  از  امپراطور شمال می گرفت.  را 
سرگردان  بدرقم  شکسته،   خودخوانده  امپراطور 
شده. شما دیدید که ایشان با چه ذوقی کنار اتمر 
به جای  بزرگوار  این  پاشید،   تیم اش  وقتی  رفت. 
پاشید.  هم  از  اعتدال  و  صلح  تیم  اعضای  تمام 
حاال این آقا آمده می گوید که بررسی های اولیه 
نشان می دهد که یکی از نامزدان در دور اول برنده 
آقای  ما  نظر  از  که  دیگر  طرف های  از  و  است 
تهدید  از  دست  که  می خواهد  می باشد،   عبداهلل 
»به خیابان کشاندن مردم« بردارد و دنبال اغتشاش 
نباشد. کمیسیون مستقل انتخابات ضمن آرزوی 
آرامش و رهایی از سرگردانی برای آقای نور،  از 
وی خواهش می کند که چند صبایی را صبر پیشه 
کند. در یکی از ورزشگاه هایش در شهر مزار،  برود 
طناب بزند و ورزش کند. و به هیچ عنوان نگوید 
که بررسی های اولیه،  چرا که از قادر متعال،  هیچ 
شخص و نهادی قادر به بررسی تمامی آرا در چند 
ساعت پس از انتخابات در افغانستان نمی باشد. 
اولیه نکرده ایم،  تو  ما کمیسیون ایم هنوز بررسی 
چطور بررسی اولیه کرده ای؟ به گمانم عادت کرده 

ای که پُف کنی.
بچکیچای ستادها: راستش ما از دست این 
ستوه  به  بیخی  انتخاباتی  ستادهای  بچکیچای 
نفری   ۲0 صف  یک  از  انتخابات  روز  آمده ایم. 
عکس می گرفت و چنان با آب و تاب می نوشت 
رای«  پای صندوق های  مردم  »حضور شکوه مند 
باید  که  بودیم  کرده  باور  کم کم  طرف  این  که 
آمادگی  باید  رای  میلیون   8 یا   ۷ شمارش  برای 

چون چند صبا با رییس جمهور گشته، فکر می کند 
که اشرف غنی خدای کشور است و او فرستاده ی 
برحق اش. ما از حق رای محرومش کردیم. حتا 
می بینید،  که  همان طور  اما  کردیم  نقدی  جریمه 
ظاهراً این دانشمند جوان قسم خورده که دست 
از مداخله و ُچنگگ و قورغشی برندارد. رسما به 
تیم چندها نفری اش دستور می دهد که والیت وار 
و براساس مراکز رای دهی، آمار بیرون بدهند و در 
آن رای جاللت مآب اشرف غنی را نسبت به داکتر 

عبداهلل بیش  تر نشان دهند. 
گلبدین حکمتیار

شهر  به  کوه  مغاره های  از  تازه  بیچاره  این 
آمده. فکر می کند که سیستم انتخابات افغانستان 
مثل آشپزی در یک دره ی دورافتاده است. همین 
که گوسفند را چپه کرد و توته توته کرده داخل 
دیگ انداخت، پیش از این که دیگ پخته شود و 
بگوید، بلی! ام چاشت شوربا داریم. حوصله هم 
که ندارد، اعالم می کند که من صددرصد رییس 
انتخابات هستم، چون مردم به من رای  برنده ی 
داده. تورسن کم بود که حاال یک نفر دیگر هم 
تیاتر  یا  است  انتخابات  این  خدایا  شده.  عالوه 

دیوانگی؟!
عطامحمد نور

کمیسیون مستقل انتخابات دعا می کند خدا 
مقامات  باز  نکند.  سرگردان  را  بشری  بنی  هیچ 
از  را  عطا  استاد  ما  نکند.  هیچ سرگردان  را خو 
سال های بسیار دور می شناسیم. مخصوصا زمانی 
که ایشان با غنی شاخ به شاخ شده بود و خود 


