
مجلس نماینده گان امریکا از خلیل زاد خواست در باره توافق نامه این کشور 
با طالبان توضیح بدهد

محافظان ویژه دوستم ۱۵ طالب به شمول پنج پاکستانی را در جوزجان بازداشت کردند

مجلس  خارجی  روابط  کمیته  کابل:  ۸صبح، 
نماینده  خلیل زاد،  زلمی  از  امریکا  نماینده گان 
ویژه این کشور در امور صلح افغانستان خواسته 
درباره  علنی  و  ویژه  نشست  یک  در  که  است 
توافق نامه ای که قرار است میان امریکا و طالبان 

به امضا برسد، وضاحت دهد.
روز  کمیته،  این  رییس  انجل«،  ال.  »ایلیوت 
پنج شنبه، چهاردهم سنبله، در نامه ای عنوانی 
مورد  در  که  خواست  او  از  خلیل زاد،  زلمی 
پیامدهای احتمالی توافق نامه امریکا با طالبان 
گفته  او  دهد.  توضیح  نماینده گان  مجلس  به 

مقام های  اختیار  در  توافق نامه  متن  که  است 
دولت دونالد ترمپ قرار گرفته است. 

مردم  که  است  شده  تصریح  نامه  این  در 
افغانستان و امریکا می خواهند بدانند که راهبرد 

امریکا برای افغانستان چیست.
رییس کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان 
مجلس  این  که  است  گفته  هم چنین  امریکا 
توافق نامه  امریکا  که  شود  مطمین  می خواهد 
خروج  توافق نامه  نه  می کند،  امضا  را  صلح 

سربازانش از افغانستان را.
زلمی خلیل زاد در سمت نماینده ویژه امریکا در 
امور صلح افغانستان پیش تر نیز دست کم دو بار 
به مجلس نماینده گان امریکا خواسته شده بود، 
اما او در این مجلس حضور نیافته است. در  این 
نوبت اما متن نامه رییس کمیته روابط خارجی 
کانگرس امریکا تند است و نیز از اقدامات بعدی 
برای  خلیل زاد  زلمی   حضور  عدم  صورت  در 

پاسخ دهی هشدار داده شده است. 
متن  که  است  گفته  تازه گی  به  خلیل زاد 
و  است  شده  تهیه  طالبان  با  امریکا  توافق نامه 
پس از تأیید دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا 

به امضا خواهد رسید.

هفته گذشته حکومت افغانستان نیز اعالم کرد 
توافق نامه  اساسی متن  که در جریان جزئیات 
امریکا با گروه طالبان قرار گرفته و آن را بررسی 
می کند. خلیل زاد، متن توافق نامه را به رهبران 

حکومت وحدت ملی تنها »نشان داده« است.
خود  موضع  افغانستان  حکومت  آن،  دنبال  به 
که  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  به  نسبت  را 
شود،  اجرایی  ترمپ  دونالد  تأیید  با  است  قرار 
ریاست  کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی  اعالم 
جمهوری، روز چهارشنبه، سیزدهم سنبله، در 
یک رشته توییت، نگرانی حکومت را نسبت به 
»پیامدها و خطرات ناگوار« توافق نامه امریکا و 
باره  اعالم کرد و خواستار وضاحت در  طالبان 

این توافق نامه شد.
مایک  تمایل  عدم  از  تایم  مجله  هم  سویی  از 
امضای  به  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  پومپئو، 
به گزارش  با طالبان خبر داد.  توافق نامه صلح 
تایم، خطر باالی به هم خوردن این توافق نامه 
از جمله علت های  ناپای بندی طالبان به آن  و 
وزارت  است.  آن  امضای  به  پومپئو  بی میلی 
نشان  واکنش  گزارش  این  به  امریکا  خارجه 

نداده است.

نخستین محموله 
صادراتی افغانستان از بندر 

حیرتان راهی چین شد
صادراتی  محموله  نخستین  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان روز پنج شنبه، چهاردهم سنبله، از 

شهرک بندری حیرتان راهی چین شد.
دفتر مطبوعاتی والی بلخ اعالم کرده است که 
در گام نخست ۴۱ واگون سنگ تالک از مسیر 
قزاقستان  و  اوزبیکستان  کشورهای  ترانزیتی 
این  می رود  انتظار  و  است  شده  چین  راهی 

واگون ها تا ۱۲ روز دیگر به مقصد برسد.
این  که  است  گفته  نیز  ترانسپورت  وزارت 
و  هزار  یک  تالک  قیمتی«  »سنگ  محموله 
۱۰۰ تُن وزن دارد. به گفته این وزارت، سنگ 
تالک پس از پروسس برای درمان به کار گرفته 

می شود.
روز  ترانسپورت  وزارت  سرپرست  یاری،  یما 
پنج شنبه در مراسمی به همین مناسبت گفته 
گشودن  با  است  متعهد  وزارت  این  که  است 
محصوالت  و  تولیدات  آن،  توسعه  و  راه ها 

افغانستان را به بازارهای جهان برساند.
 در این مراسم که در شهرک بندری حیرتان 
برگزار شد، شماری از مقام های محلی، سفیران 
کشورهای اوزبیکستان، قزاقستان و مقام های 

کنسولی چین در کابل، حضور داشتند.
شهر  کیلومتری   ۸۰ در  حیرتان  شهرک 
مزارشریف، مرکز والیت بلخ، قرار دارد و یکی 
می رود.  شمار  به  تاجران  برای  مهم  بنادر  از 
برای  می گویند،  مسووالن  که  آن چنانی 
از  افغانستان  تجارتی  محموله  نخستین بار 

طریق این بندر به چین صادر می شود.

که  است  آوازخوانی  صابری  وحید 
»شهرت« او بیش تر به »دهه  های ۶۰ 
و ۷۰« برمی گردد. زمانی که از آهنگی 
گرامی تر  هستی  ز  موجود  »دو  چون 
را  آفتابی«  بلند  روز  »یک  تا  است« 
زمزمه  افغانستان  در  مردم  از  بسیاری 
می کردند. اوج شهرت او به باور بسیاری ها متعلق به زمانی 
است که او عضو »گروه باران« بود، چیزی که دست کم 
خودش قبول ندارد و شهرتش را مستقل و متعلق به پیش 

از ظهور گروه باران می داند.

گرم تر  هوا  و  است  صبح   ۱۰ ساعت 
می شود. کارگران برای تکمیل کارهای 
ناتمام شان، آماده می شوند. از قضا آنان 
برای گرفتن ابزار مورد نیازشان متّفرق 
می گردند؛ یکی در پی آوردن بیل چه، 
جمع  میان  از  کلنگ.  پی  در  دیگری 
کارگران، تنها دو برادر در نزدیک ساحه ی کار می مانند. 
در آن لحظه، برادر بزرگ تر احساس تشنه گی می کند و 
از برادر کوچک تر، آب می خواهد. به محض این که برادر 
او  کوچک تر کمی از ساحه فاصله می گیرد، برادر بزرگ  

طعمه انفجار می شود و آتش می گیرد.
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ناامنی در فراه تشدید 
می شود

غنی در 
آستانه سفر 

به امریکا
طالبان یک روز قبل با حمله ی گسترده بر مواضع دولتی در والیت فراه، 

در این والیت غوغا برپا کردند. گزارش ها نشان می دهد که دسته های 
چند ده  نفری طالبان از سه استقامت شرق، شمال و غرب در دو نوبت 
شب هنگام و صبح هنگام بر این والیت حمله کرده، اما در نهایت پس از 

چند ساعت درگیری با قبول تلفات سنگین عقب نشینی کرده اند. والی فراه 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح از امکان حمله ی مجدد طالبان بر مواضع 

دولتی در این والیت سخن می زند، اما تأکید می کند که تلفات سنگینی 
به این گروه وارد شده است. 

ادعای »لت وکوب« رییس فناوری داراالنشای 
کمیسیون مستقل انتخابات توسط موالنا عبداهلل

شتاب واشنگتن
مالحظات غنی

»گروه باران« پس از 
رفتن من از هم پاشید

کارگری که آب می خواست 
در آتش سوخت

۸
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ریاست  اول  معاون  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری از بازداشت ۱۵ عضو گروه طالبان به 
شمول پنج شهروند پاکستانی در پی اجرای 
عملیات تصفیه ای در مسیر شاهراه جوزجان- 

سرپل خبر داده است.
مسیر  در  عملیات  که  است  گفته  دفتر  این 
دریافت  از  پس  سرپل   - جوزجان  شاهراه 
گزارش هایی مبنی بر آماده گی طالبان برای 
حمله به روستاهای شبرغان روز چهارشنبه، 
سیزدهم سنبله آغاز شده بود. این معلومات 
ریاست  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  به 
جمهوری رسیده است و به دنبال آن عملیات 

امنیتی به شمول  نیروهای  تصفیه ای توسط 
محافظان ویژه معاون اول آغاز شده است.   

که  است  گفته  هم چنان  دوستم  آقای  دفتر 
روستاهای  همه  عملیات  روز  دو  جریان  در 
وجود  از  سرپل   - جوزجان  شاهراه  مسیر 
از ده طالب  گروه طالبان پاک شده و بیش 
شده اند.  بازداشت  پاکستانی  هویت  کارت  با 
طبق معلومات، »سه شنبه اوزبیکیه، سه شنبه 
افغانیه، تخت و زککه« از روستاهایی اند که از 

وجود گروه طالبان پاک سازی شده اند.
عبدالرشید دوستم خود نیز از جریان عملیات 
تصفیه ای در مسیر شاهراه جوزجان - سرپل و 

ایجاد پوسته های امنیتی در این مسیر بازدید 
کرده است.

دفتر معاونت اول ریاست جمهوری هم چنان 
توسط  شده،  بازداشت  افراد  که  است  گفته 
»رجال برجسته« و محافظان ویژه معاون اول 
ریاست جمهوری، به امنیت ملی سپرده شده 
است. این عملیات در حالی اجرا شده است 
که براساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاون 
اخیر  ماه  چند  در  جمهوری،  ریاست  اول 
شاهراه  مسیر  در  را  حمله های شان  طالبان 
سرپل - جوزجان و روستاهای هم جوار  آن 

افزایش داده اند.

سفر  برنامه  رسمی،  منابع 
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
کردند.  تأیید  را  امریکا  به  کشور، 
اداره  عمومی  رییس  عمر،  وحید 
ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست 
روزنامه  به  گذشته  روز  جمهوری، 
۸صبح گفت که رییس جمهور غنی 
قرار است در رأس یک هیأت دولتی 
به امریکا برود. نبی مصداق، مشاور 
مطبوعات،  امور  در  جمهور  رییس 

۸صبح،  روزنامه  با  صحبت  در  نیز 
به  برنامه سفر رییس جمهور غنی 
که  گفت  او  کرد.  تأیید  را  امریکا 
این یک سفر رسمی است. این دو 
منبع اما در باره زمان و اهداف این 
سفر چیزی نگفتند. صدیق صدیقی، 
روز  جمهوری،  ریاست  سخنگوی 
گذشته گفت که او در حال حاضر 
برنامه سفر غنی به امریکا را نه رد و 

نه تأیید می کند.

گفت وگو با وحید صابری:

روایتیازرویدادششدرک؛
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قبل  روز  یک  طالبان  هرات:  8صبح، 
در  دولتی  مواضع  بر  گسترده  حمله ی  با 
برپا کردند.  این والیت غوغا  والیت فراه، در 
گزارش ها نشان می دهد که دسته های چند 
نفری طالبان از سه استقامت شرق، شمال و 
غرب در دو نوبت شب هنگام و صبح هنگام بر 
این والیت حمله کرده، اما در نهایت پس از 
چند ساعت درگیری با قبول تلفات سنگین 
عقب نشینی کرده اند. والی فراه در گفت وگو 
مجدد  حمله ی  امکان  از  8صبح  روزنامه  با 
طالبان بر مواضع دولتی در این والیت سخن 
می زند، اما تأکید می کند که تلفات سنگینی 

به این گروه وارد شده است. 
کشته  های  شمار  فراه  پولیس  فرماندهی 
طالبان را 61 نفر خوانده که در بین شان چند 
فرمانده کلیدی این گروه هم دیده می شوند. 
والیت  این  پولیس  فرماندهی  که  آماری  در 
اعالم کرده، نام های مولوی نوراحمد چکانی، 
داوود،  مولوی  طالبان،  استخبارات  مسوول 
مولوی فاضل و مال غفار از فرماندهان کلیدی 

طالبان دیده می شود. 
با  فراه،  پولیس  سخنگوی  محب،  محب اهلل 
تأیید این آمار گفته است که ۲۵ طالب هم 
در این حمله زخمی شده اند. به گفته ی وی، 
در این درگیری دو سرباز پولیس ملی جان 

باخته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

چگونه گی آغاز و انجام حمله
ساعت  حوالی  فراه  شهر  به  طالبان  حمله ی 
طرف  سه  از  جمعه  دیروز  صبح  چهار 
آغاز  دولتی  مواضع  بر  شمال  و  غرب  شرق، 
8صبح،  به  رسیده  اطالعات  بنیاد  بر  شد. 
جنگ جویان طالب در گروه های ده ها نفری 
»ریگی«  مناطق  بر  شرق  سمت  از  نخست 
مقاومت  با  اما  کرده،  حمله  زمان«  »قلعه  و 
شدید نیروهای دولتی روبه رو شده و با قبول 
تلفات سنگین عقب نشینی کرده اند. هم زمان 
دسته های مختلف دیگر جنگ جویان طالب 
»باغ  و  »باغ پل«  مناطق  در  غرب  سمت  از 
مواضع  بر  شهر،  سمت  به  پیش روی  با  نو« 
دولتی آتش گشوده اند. در این حمله طالبان 
ارتش  و جذب  مرکز جلب  که  موفق شدند 
را  آن  از  بخش هایی  و  گرفته  کنترل  زیر  را 
آتش بزنند. افراد این گروه هم چنان توانستند 
را  پولیس  امنیتی  حوزه ی  چهارم  سمت 

سقوط دهند.
منابع محلی به 8صبح گفته اند که از سمت 
منطقه ی  بر  حمله  با  طالبان  هم  شمال 
»حیدر قلی« وارد شهر فراه شده و به پیش روی 
ادامه دادند. مقاومت نیروهای امنیتی در فراه 
به  هوایی  نیروهای  که  یافت  ادامه  جایی  تا 
را  طالبان  و  آمده  زمینی  نیروهای  کمک 
نهایت  در  کردند.  عقب نشینی  به  مجبور 
حوالی ظهر روز جمعه، طالبان با قبول تلفات 

سنگین، از منطقه متواری شدند. 
گزارش ها هم چنان می رساند که طالبان عالوه 
بر حمله بر مرکز شهر، در منطقه ی »دارآباد« 
در هشت کیلومتری شمال غرب شهر فراه، بر 
نهایت  در  اما  گشودند،  آتش  دولتی  مواضع 
عقب  مردمی  خیزش  نیروهای  مقاومت  با 
شاه محمود  گفته های  اساس  بر  شدند.  زده 
نعیمی، سرپرست شورای والیتی فراه، برادر 
عبدالستار حسینی، عضو شورای ملی کشور 
روستای  در  مردمی  خیزش  فرمانده  که 

»دارآباد« می باشد، زخم برداشته است. 
گذشته  هفته ی  پنج شنبه   روز  این  از  پیش 
حمله  »اناردره«  ولسوالی  بر  طالبان  هم 
کرده و توانستند با استقرار در برخی مناطق 

مسکونی، بر مواضع دولتی آتش باری کنند. 
هنوز  طالبان  که  می دهد  نشان  اطالعات 
اما  هستند،  مستقر  مسکونی  مناطق  در 
خود  کنترل  به  را  ولسوالی  این  نتوانسته اند 

در آورند. 

اوضاع ناآرام فراه
گفت وگوی  در  فراه،  والی  ثابت،  عبدالجبار 
تلفنی با روزنامه ی 8صبح از خط مقدم جنگ 
مجدد  حمله ی  بیم  که  است  کرده   تأیید 
که  می گوید  ثابت  آقای  دارد.  وجود  طالبان 
انجامیده  کامل  شکست  به  طالبان  حمله ی 
و  داخلی  مشترک  نیروهای  عملیات  در  و 
خارجی، دست کم سه فرمانده کلیدی طالبان 

از پای در آمده اند.
حمالت  دفع  برای  که  می افزاید  فراه  والی 
بیش تر طالبان بر این والیت، آماده گی کامل 
وجود دارد. او وعده سپرده است که این بار 

تلفات بیش تری به طالبان وارد خواهد شد. 
در سوی دیگر شاه محمود نعیمی، سرپرست 
8صبح  روزنامه ی  به  فراه،  والیتی  شورای 
می گوید که وضعیت امنیتی در والیت فراه 
که  تأکید می کند  او هم  است.  نگران کننده 
با وجود آرامش نسبی پس از حمله، بیم آن 
وجود می رود که طالبان با حمله های بیش تر 
امنیتی  نیروهای  بر مردم و  تلفات سنگینی 
وارد کنند. وی می افزاید که مردم با حمایت 
علیه  جنگی  روحیه ی  دولتی،  نیروهای  از 
پای  به  پا  نیاز  موقع  در  و  گرفته اند  طالبان 

نیروهای امنیتی ایستاده خواهند شد. 

انگیزه ی طالبان برای کنترل فراه
فراه در غرب کشور از والیت های استراتژیک 
به شمار می رود. اطالعات نشان می دهد که 
والیت  بر  در حمله  طالبان  استراتژی  تغییر 
فراه جهت گرفتن مواضع بیش تر به دستور 
گرفته  صورت  پاکستان  در  کویته  شورای 
است. فراه هم چنان معبر بزرگ مواد مخدر به 
حساب می رود و مافیای منطقه ای در ترانزیت 
مواد مخدر دست باالیی در این والیت دارند.

تا کنون  قبل  از دو سال  اطالعات،  بنیاد  بر 
شورای کویته در طرح بزرگ نظامی خود در 
پی انتقال پایگاه از هلمند به فراه شده است 
و حمالت کنونی طالبان بر مواضع دولتی در 
که  طرحی  دارد؛  طرح  همین  از  نشان  فراه 
اگر انجام یابد، قدرت طالبان را در والیت های 

هرات، غور و بادغیس افزایش خواهد داد. 
محمدنعیم غیور، از نظامیان پیشین کشور، 
طالبان  با هر حمله ی  که  است  نظر  این  به 
زیاد  گروه  این  جنگ جویان  نیروی  فراه،  بر 
می شود و هر بار با استراتژی جدید جنگی بر 

مناطق مختلف فراه حمله می کنند. 
تغییر  که  است  نظر  این  به  غیور  آقای 
فراه  به  هلمند  از  طالبان  جنگ  جغرافیای 
این  توسط  دامنه ی جنگ  و گسترش دادن 
گروه، به هدف نشان دادن قدرت این گروه به 
طرف دیگر مذاکره کننده در میز صلح است. 
وی تأکید می کند که توان نیروهای نظامی 

در فراه باید افزایش داده شود. 
فرماندهی  اطالعات  اساس  بر  این ها  تمام  با 
به  طالبان  گروه  جنگ جویان  فراه،  پولیس 
روستاهای دور و نزدیک ولسوالی های انار دره 
و پشت کوه این والیت عقب نشینی کرده اند و 
درگیری نیروهای دولتی با طالبان در این دو 

ولسوالی جریان دارد. 
گفتنی است که از مجموع 10 ولسوالی فراه، 
دست کم شش ولسوالی این والیت زیر تهدید 

مستقیم طالبان قرار دارد.

ناامنیدرفراهتشدیدمیشود
ناقوس
وحشت

است.  بدی  اوضاع  اوضاع، 
در  کارمندانم  از  یکی 
خاله  ستره،  صاف   شرکت 

گل شاه نام دارد. 
ستره  صاف  که  زمانی  از 
گل شاه  خاله  شده  ایجاد 
از  می کند.  کار  ما  با 
ولسوالی های اطراف پلخمری 
است. خانه اش را به دلیل جوان شدن دختران و 

یگانه پسرش ترک کرده و به کابل آمده است.
برای این که خانه اش را طالبان غصب نکنند و یا 
نفروشند، ماهانه مبلغی را برای طالبان قریه شان 
که  می آید  پیغام  برای شان  روز  هر  می فرستد. 
و  خانه  سر  و  برگردند  قریه  به  خودشان  باید 

زمین شان باشند.
پریشان  حالتی  با  و  آمد  خانه ام  به  خاله  روزی 
نظامی  پایگاه  به  طالبان  گفت  برایم  اشک بار  و 
که برادرش فرمانده آن است حمله کرده  و 11 
تن آنان را با خود برده  و یک تن دیگر را شهید 

ساخت اند.
غزنی- پوسته پولیس

یکی  به  نگهبانی  شیفت  و  است  صبح  نزدیک 
می خواهد  دوستانش  از  می افتد.  هم سنگران  از 

آسوده بخوابند و او مراقب اوضاع است.
خورشید در حال طلوع است که صدای مرمی 
با سر  مرد  اتاق شنیده می شود. چند  بیرون  از 
از  سالح ها  می شوند.  وارد  پوشیده  صورت  و 
با  هم سنگرشان  و  بود  شده  برداشته  کنارشان 
طالبان دست را یکی کرده و پوسته را فروخته و 
در این میان یکی از هم سنگران که تالش برای 
نجات پوسته و همکارانش داشته است نیز شهید 

می شود.
بدون درگیری در داخل اتاق میان آنان و طالبان 
بسته، در موترهای  و دهان شان  دست و چشم 

آنان جابه جا می شود.
چشم های شان که باز می شود می بینند در غاری 
در میان کوه ها رو به دل خوابیده اند دست ها و 
که  همین  و  بسته اند  ریسمان  با  را  پاهای شان 
به هوش می آیند مورد لت وکوب قرار می گیرند.

پلخمری
پلخمری  به  برادرش  نجات  برای  گل شاه  خاله 
و  می فروشد  را  برادرش  زمین  و  خانه  می رود، 
۳8۳ هزار افغانی را تهیه می کند و برای نجات 
فرستادن  از  بعد  می فرستد.  غزنی  به  برادرش 

پول، سه ماه از سرنوشت برادرش خبر نداشت.
کابل

همه ناامید شده بودند و دیگر امیدی به رهایی 
برادر نبود تا این که نزدیک چاشت زنگ تلفن به 
صدا در می آید و برادرش از پشت تلفن می گوید 

که طالبان آزادش کرده اند.
اسیران  جمع  از  طالبان  شاه گل  خاله  گفته  به 
هفت تن را آزاد کرده اند و چهار تن دیگر را هنوز 
به خانه  برادر  نگهداشته اند.  در چنگ خود  هم 
برمی گردد، الغر و رنگ و رو رفته، جای ریسمان 
در  فرورفته گی  رد  شده  باعث  دستش  مچ  در 
و  اشاره  انگشت  طالبان  بماند.  باقی  گوشت 
قطع  را  دوستانش  و  فرمانده  شصت  انگشت 
کرده اند تا دیگر نتوانند در مقابل آنان سالح به 

دست بگیرند.
داستان  هزاران  از  نمونه ای  داستان  این 
و  اندک  معاش  خاطر  به  که  است  انسان هایی 
شرایط  در  شبانه روز  زیاد،  وطن دوستی  حس 
دشوار از خاک و مردم و عزت مان دفاع می کنند.

اتفاق می افتد که  روزهایی  در  دقیقاً  وقایع  این 
ما هر روز شاهد گفت وگوهای صلح با طالبانیم. 
طالبانی که در یک سر میز به صلح می اندیشند 

و در سر دیگر میز ما را به رگبار می بندند.
همه ی  برای  آمدن شان  و  طالبان  پای  صدای 
را  خود  عمر  و  وقت  سال  سال های  که  آنانی 
برای تغییر و رشد جامعه صرف کرده اند، ناقوس 

ناامیدی و وحشت است.

 

است  قرار  که  توافق نامه ای  مفاد  از  دولت  مشروع  نگرانی 
آن  مفاد  در  است.  درک  کند،  قابل  امضا  طالبان  با  امریکا 
خروج  صورت  در  که  است  نشده  داده  تضمینی  توافق نامه 
جنگ  از  می شود،  طالبان  برقرار  ثبات  امریکایی،  نیروهای 
با  غرب  امنیتی  و  نظامی  همکاری های  و  برمی دارند  دست 
بر می آید  چنان  سند  آن  مفاد  از  می یابد.  ادامه  افغاستان 
سوی  از  القاعده  با  مبارزه  تضمین  بدل  در  امریکایی ها  که 
گروه طالبان، نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کنند. 
حتا در مورد مبارزه ی طالبان با القاعده، تردید وجود دارد 
مقام های  و  کنگره  اعضای  همه  از  بیش تر  را  تردید  این  و 
متحدانش  و  متحده  ایاالت  باید  کرده اند.  ابراز  امریکایی 
دارند،  نفوذ  طالبان  بر  که  کشورهایی  روی  آغاز  همان  در 
گفت وگوهای  مراحل  از  یکی  در  تا  می کردند  وارد   فشار 
واشنگتن با طالبان نماینده ی حکومت افغانستان هم حضور 
نشد.  وارد  کشورها  آن  بر  فشاری  چنین  اما  باشد،   داشته 
در  ایاالت متحده  بگوید که  پاکستان  به  امریکا می توانست 
افغانستان به سرنوشت شوروی دچار شده می تواند،  اما مثل 
و  نمی شود  نابود  افغانستان  از  از خروج  اتحاد شوروی پس 
اگر اسالم آباد همکاری نکند، واشنگتن پاکستان را با مشکل 
با پاکستان محاسبه ی  این نوع برخورد  مواجه خواهد کرد. 
نظر  به  می داد.  تغییر  را  کشور  آن  جنرال های  استراتژیک 
عجله  واشنگتن چنان  در  ترمپ  آقای  که دسته ی  می رسد 

داشتند که به این مسایل فکر نکردند. 
این  و  امریکایی در هر صورتی خارج شوند  نیروهای  وقتی 
خروج مشروط تضمین پایان جنگ و تأمین ثبات از سوی 
طالبان نباشد،  رهبران شورای کویته دیگر لزومی نمی بینند 
کنند.  مذاکره  دیگر  یا جای  اسلو  در  پایان جنگ  برای  که 
آنان که خودشان را پیروز جنگ با ناتو می دانند، در صورتی 
باشند،   گرفته  را  متحده  ایاالت  نظامی  خروج  تضمین  که 
سیاسی  نظم  یک  ایجاد  برای  که  نمی بینند  لزومی  دیگر 
جدید که در آن خودشان بخشی از آن نظم باشند نه کلیت 
ناتو  با  آن، مذاکره کنند. نیرویی که خود را برنده ی جنگ 
بداند، با نیروهای داخلی هم برخورد خشن می کند. از کجا 
احتمالی  میان افغانی  گفت وگوهای  در  طالبان  که   معلوم 
نگرانی  بنابراین  نکنند.  جنگ  دوام  به  تهدید  را  همه 
حکومت، نیروهای سیاسی و حتا شماری از سیاست مداران 
است  قرار  که  سندی  مفاد  مورد  در  امریکایی  مقام های  و 

واشنگتن با طالبان امضا کند، مشروع و منطقی است. 
و  دارد  هم  دیگر  مشکل  یک  نشده،   امضا  توافق نامه ی  این 
آن این است که طالبان در پای آن به نام »امارت اسالمی 
دو  مشروعیت  چیزی  چنین  می کنند.  امضا  افغانستان« 
دهه ی اخیر و قربانی های شهروندان افغانستان و کشورهای 
آیا  این است که  را زیر سوال می برد.  سوال مهم  ناتو  عضو 
حکومت قبل از سال ۲001 طالبان مشروع بود یا داعیه ی 
مثبت  پاسخ  اگر  موضوع  دو  این  از  به هریک  آنان؟  کنونی 
و  افغانستان  موجود  سیاسی  نظم  مشروعیت  شود،  داده 
نظم  این  تقویت بخشی  برای  ناتو  و  امریکا  که  قربانی هایی 
دادند، زیر سوال می رود. از طرف دیگر امضای طالبان پای 
سند توافق با امریکا به نام »امارت اسالمی افغانستان« این 
قلمرو دو دولت  افغانستان  به وجود می آورد که  را  ذهنیت 
موازی است، نه قلمرو یک جمهوری واحد و غیر قابل تجزیه. 
قانون اساسی کنونی افغانستان  و حتا قوانین اساسی قبلی، 
که  می کردند  تعریف  جمهوری  یک  قلمرو  را  افغانستان 
غیر قابل تجزیه است. این چیزی است که حکومت پای آن 
باید بایستد و اجازه ندهد که طالبان به نام »امارت اسالمی 
در  هم  کرزی  حامد  کنند.  امضا  امریکا سند  با  افغانستان« 
زمان حکومتش در برابر این امر ایستاد و اجازه نداد که به 
طالبان حیثیت یک دولت  داده شود. موضع کنونی حامد 
دفتر  برابر  در  اش   ۲01۳ سال  موضع  باشد،  هرچه  کرزی 
طالبان در قطر و فورم و نشان آن، بسیار اصولی و مبتنی 
بر قانون اساسی بود. امروز هم ایجاب می کند که حکومت 
در  الزم  اصالحات  خواستار  سیاسی،  نیروهای  مجموع  و 
کنند.  امضا  است  قرار  طالبان  و  امریکا  که  شوند  سندی 
نفس امضای سند میان امریکا و طالبان را کسی نمی تواند 
مانع شود،   ولی افغانستان به عنوان یک دولت مشروع حق 

دارد که نظراتش لحاظ شود. 
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افغانستان«،  در  امریکا  بین المللی  انکشاف  »اداره  شامل 
آسترالیا«،  ملی  »دانشگاه  زنان«،  بین المللی  »کارزار 
»انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا« و چهار سازمان 
بین المللی دیگر می باشد. این در حالی است که نظارت 
این نهادها از روند انتخابات به دلیل اعتبار بین المللی آن ها 
می تواند شفافیت این روند را بیشتر تضمین کند. آن چنانی 
در  گفته اند،  انتخابات  روند  بر  ناظر  داخلی  نهادهای  که 
دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری ده ها نهاد و 

سازمان بین المللی انتخابات را نظارت کرده اند. 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان می گویند 
نامزد  هجده  و  بین المللی  ناظر  نهاد  هشت  کنار  در  که 
انتخابات ریاست جمهوری، ۴۵ نهاد داخلی نیز اعتبار نامه 
احزاب  شامل  نهاد   ۴۵ این  کرده اند.  دریافت  نظارتی 
سیاسی، نهادهای ناظر داخلی، نهادهای جامعه مدنی و 

رسانه ها می باشند.  
انتخابات  روند  بر  ناظر  داخلی  نهادهای  هم  سویی  از 
می گویند که تا کنون هیچ سازمان داخلی و خارجی برای 
آنان تعهد همکاری مالی نداده است. این نهادها هم  چنان 
نظارت  زیر  را  انتخابات  روند  توان  حد  تا  که  افزوده اند 
خواهند داشت، اما در نبود بودجه، سطح نظارت آنان از 
مراکز رأی دهی در ولسوالی ها به شهرها و مرکز والیات 

کاهش خواهد یافت. 
در پی این نگرانی ها، شماری از نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری گفته اند که در تالش تشکیل یک هیأت نظارتی 
دسته ی   1۳ کنون  تا  آنان،  سخن  به  هستند.  مشترک 
انتخاباتی به تشکیل هیأت مشترک نظارتی توافق کرده اند 
و قرار است ۵0 هزار ناظر مشترک نامزدان در قالب این 
انتخابات ششم میزان نظارت کنند. هم آهنگی  از  هیأت 
انتخاباتی  دسته های  برابر  در  نامزدان  این  نظارتی 
و  »ثبات  و  غنی  محمد اشرف  رهبری  به  »دولت ساز« 
همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل به میان آمده است. 
این نامزدان نگران اند که در صورت نظارت پراکنده ی آنان 
و نظارت کم رنگ ناظران داخلی و بین المللی، ممکن میدان 
برای این دو دسته ی انتخاباتی خالی بماند و زمینه ی تقلب 

به نفع آن ها فراهم شود. 
این در حالی است که بر اساس تقویم کمیسیون مستقل 
انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا ۲0 روز 
مستقل  کمیسیون  شود.  برگزار  میزان  ششم  در  دیگر 
انتخابات از این پیش اعالم آماده گی کرده و گفته است که 

برگزاری انتخابات تحت هر شرایطی حتمی  است. 

سفر  برنامه  رسمی،  منابع 
رییس  غنی،  محمداشرف 
را  امریکا  به  کشور،  جمهور 
عمر،  وحید  کردند.  تأیید 
ارتباطات  اداره  عمومی  رییس 
ریاست  استراتژیک  و  عامه 
جمهوری، روز گذشته به روزنامه 
8صبح گفت که رییس جمهور غنی قرار است در رأس 
نبی مصداق، مشاور  برود.  امریکا  به  دولتی  یک هیأت 
با  صحبت  در  نیز  مطبوعات،  امور  در  جمهور  رییس 
روزنامه 8صبح، برنامه سفر رییس جمهور غنی به امریکا 
را تأیید کرد. او گفت که این، یک سفر رسمی است. این 
دو منبع اما درباره زمان و اهداف این سفر چیزی نگفتند. 
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز گذشته 
گفت که او در حال حاضر برنامه سفر غنی به امریکا را نه 

رد و نه تأیید می کند. 
منابع  از  نقل  به  سنبله،  پانزدهم  جمعه،  روز  رسانه ها 
رسمی – بدون افشای هویت این منابع - گزارش کردند 
)امروز( در  قرار است محمداشرف غنی، روز شنبه  که 
رأس یک هیأت سیزده نفری رهسپار امریکا شود. بعدتر 
این  این سفر منتشر شد. طبق  تعویق  از  گزارش هایی 
گزارش ها، برنامه سفر محمداشرف غنی به امریکا پیش 
توافق نامه  قبال  در  افغانستان  موضع حکومت  اعالم  از 
امریکا و طالبان ریخته شده بود. طبق این برنامه، رییس 
جمهور غنی قرار بود روز دوشنبه همین هفته با دونالد 
ترمپ نیز ببیند. رسانه ها گفته اند که این برنامه به دنبال 
آن که حکومت افغانستان نگرانی خود نسبت به »پیامدها 
و خطرات ناگوار« توافق نامه امریکا و طالبان را اعالم کرد، 
به تعویق افتاده است. حکومت افغانستان روز چهارشنبه 
هفته گذشته نگرانی خود درباره پیامدهای احتمالی این 
توافق نامه را اعالم کرد و درباره آن خواستار وضاحت شد.

اداره  عمومی  رییس  عمر،  وحید  آن  از  پس  روز  یک 
نیز در  ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، 
در  نگرانی ها  که  کرد  اعالم  حکومت  رسانه های  مرکز 
مورد تبعات توافق نامه امریکا و طالبان نه تنها در نزد 
حکومت که در نزد مردم نیز موجود است. او افزود که 
شده  گذاشته  میان  در  امریکا  جانب  با  نگرانی ها  این 
از  ناشی  که  رو  پیش   خطرات  کرد،  تأکید  عمر  است. 
یک معامله »عجوالنه« خواهد بود، خطرات واقعی است 
افغانستان حس مالکیت آن را نداشته  و معامله ای که 
این مقام  بزند.  را رقم  آینده مطمئنی  نمی تواند  باشد، 
بیان داشت که حکومت هنوز هم به پروسه  حکومتی 
صلح به عنوان یک فرصت نگاه می کند، اما در صورتی 

شکایات  کمیسیون  مسووالن 
تازه حکومت  تعهد  از  انتخاباتی 
برای تأمین بودجه حدود شش 
هزار ناظر این کمیسیون خبر 
که  می گویند  اما  می دهند، 
وزارت مالیه تا کنون از پرداخت 
است.  نداده  اطمینان  هزینه  این 
که  می افزایند  هم چنان  آنان 
ناظران  استخدام  روند  نظارتی،  بودجه  تأمین  در صورت 
کمیسیون شکایات انتخاباتی به سطح والیات آغاز خواهد 

شد. 
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی، روز جمعه، پانزدهم سنبله، در صحبت با روزنامه 
8صبح، گفت: »ارگ ریاست جمهوری فرمان تأمین بودجه 
ناظران این کمیسیون را صادر کرده، اما وزارت مالیه تا 
کنون از اجرایی شدن این بودجه اطمینان نداده است.« 
آقای الیاسی هم چنان افزود، پس از اطمینان دهی وزارت 
سطح  در  کمیسیون  این  ناظران  استخدام  روند  مالیه، 
شکایات  کمیسیون  سخنگوی  شد.  خواهد  آغاز  والیات 
این  ناظران  نیاز  مورد  بودجه  مقدار  هرچند  انتخاباتی 
رییس  فرمان  گفت  اما  نساخت،  روشن  را  کمیسیون 
روز  کمیسیون  این  ناظران  بودجه  تأمین  برای  جمهور 
کمیسیون  این  به  )1۳سنبله(  گذشته  هفته  چهارشنبه 

مواصلت ورزیده است.  
بودجه  تأمین  از  حالی  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
که  می کند  استقبال  کمیسیون  این  انتخاباتی  ناظران 
کمیسیون مستقل انتخابات یگانه نهاد ناظر دولتی است و 
مسووالن این نهاد موجودیت ناظران داخلی را در تأمین 

گفته است که خلیل زاد کاپی مسوده توافق نامه امریکا و 
طالبان را به رییس جمهور غنی تنها »نشان« داده است. 
حکومت  که  می گوید  جمهوری  ریاست  در  منبع  یک 
افغانستان روی ۲۳ مورد این توافق نامه انگشت گذاشته 
این  از  یکی  منبع،  این  گفته  به  دارد.  انتقاد  آن  از  و 
گفت وگوهای  و  جامع  »آتش بس  نبودن  شامل  موارد، 
بین االفغانی« در متن توافق نامه امریکا و طالبان است. 

این منبع اما درباره ۲۲ مورد دیگر اشاره ای نکرد.
امریکا و  زلمی خلیل زاد پیش تر گفته بود که توافقات 
بود: خروج سربازان  بخش خواهد  طالبان شامل چهار 
امریکایی از افغانستان، تضمین این که از افغانستان علیه 
امریکا و متحدان آن استفاده نشود، آتش بس جامع و 
فراگیر بین طالبان و دولت افغانستان و هم چنان شروع 
گفت وگوهای بین االفغانی. او تأکید کرده بود در صورتی 
که روی یکی از این موارد بین امریکا و طالبان توافق 
حاصل نشود، روی هیچ مورد دیگری توافق نخواهد شد. 
بین  از  که  گفت  گذشته  هفته  اما  امریکایی  مقام  این 
این چهار موضوع تنها روی دو موضوع نخست )خروج 
سربازان امریکایی و استفاده نشدن از خاک افغانستان 
حاصل  توافق  اصول  در  آن(  متحدان  و  امریکا  ضد  بر 

انتخابات  ناظران کمیسیون شکایات  بودجه  تأمین  طرح 
اظهار بی خبری می کنند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی 
این وزارت، می گوید تا کنون طرح و یا فرمانی برای تأمین 
بودجه ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی به این وزارت 
ناظران  هزینه  فرمان،  این  رسیدن  با  اما  است،  نرسیده 
برای  که  بودجه ای  از  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
نظر گرفته شده است،  انتخاباتی در  کمیسیون شکایات 

تأمین خواهند کرد.
حالی  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  ناظران  بودجه 
تأمین شده  از سوی حکومت  تأخیر  ماه  از یک  بیش  با 
است که از این پیش مسوولیت تأمین بخش اعظم بودجه 
با  همکار  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  را  انتخابات 
دولت به دوش داشتند. در انتخابات پارلمانی سال گذشته 

نیز نقش این سازمان ها درشت بود . 
هزینه  دالر  میلیون   11۵ میان  از  افغانستان  حکومت 
انتخابات پارلمانی سال 1۳۹۷، تنها 11 میلیون دالر آن 
را تأمین کرد . اما در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، 
دارد.  دوش  بر  را حکومت  انتخابات  بودجه  اعظم  بخش 
هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، 
1۴۹ میلیون دالر پیش بینی شده است. از این میان، تنها 
بین المللی  همکاران  و  کشورها  را  آن  دالر  میلیون   ۵۹
به  دالر دیگر آن  تعهد کرده اند و ۹0 میلیون  افغانستان 

دوش دولت است. 
با این همه، نقش نظارتی ناظران داخلی و بین المللی نیز 
در انتخابات پیش رو نسبت به انتخابات دوره های پیشین 
کم رنگ تر خواهد بود. آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات 
می رسانند که تا کنون تنها هشت نهاد بین المللی از این 
کمیسیون اعتبارنامه نظارتی دریافت کرده اند. این نهادها 

شده است. او هم چنان گفت که آتش بس و گفت وگوهای 
باید  که  است  افغانستان  داخلی  از مسایل  بین االفغانی 
کرد  تصریح  خلیل زاد  کند.  کار  آن  روی  افغان ها  خود 
طالبان  جانب  با  نیز  مسایل  این  روی  هرچند  او  که 
گفت وگو کرده است، اما توافق درباره آن مربوط به خود 
شروع  به  طالبان  که  افزود  خلیل زاد  می شود.  افغان ها 
گفت وگوهای بین االفغانی تعهد کرده اند و برای این کار 
و  فراگیر  هیأت  یک  افغانستان  که حکومت  است  نیاز 

قدرتمند تشکیل کند.
ریاست جمهوری در  نبی مصداق، مشاور  این حال،  با 
امور مطبوعات، نگرانی حکومت از پیامدهای توافق نامه 
او گفت که به عنوان  امریکا و طالبان را موجه خواند. 
مشاور رییس جمهور نه بلکه به عنوان یک روزنامه نگار 
و تحلیل گر مسایل سیاسی، نظرش این است که جانب 
دولت  و  مردم  به  خود  وعده  کردن  عملی  در  امریکا 

افغانستان کم آمده است. 
به گفته او، آن گونه که وعده داده شده بود، باید خروج 
سربازان امریکایی در کنار آن که به قطع رابطه طالبان 
با گروه های تروریستی مشروط شده است، به آتش بس 
جامع و شروع گفت وگوها با دولت افغانستان نیز مشروط 
می شد. او گفت که حاال هیچ ضمانتی وجود ندارد که 
گروه طالبان به دنبال خروج سربازان امریکا از افغانستان 
به آتش بس جامع و شروع گفت وگوها با دولت افغانستان 

تن بدهند. 
طالبان  گروه  که  افزود  دیگر  جانب  از  مصداق  نبی 
خواست هایی دارد که هرگز عملی به نظر نمی رسد. به 
این گروه در کنار پرچم کنونی،  او، نصب پرچم  گفته 
اسالمی«،  »جمهوری  کنار  در  »امارت«  کردن  اضافه 
و  پارلمان  در  زنان  درصدی   ۲۵ سهمیه  بردن  بین  از 
هم چنان لغو موافقت نامه استراتژیک افغانستان با امریکا، 
از خواست های غیرعملی طالبان است که قصد دارد در 
مصداق  شود.  محقق  بین االفغانی  گفت وگوهای  نتیجه 
تأکید کرد که این خواست ها در حالی مطرح است که 
جانب امریکا به خروج سربازانش از افغانستان با طالبان 
این  از  افغانستان  حکومت  نگرانی  و  رسیده  توافق  به 

خواست ها در این توافق نادیده گرفته شده است.
با این حال، گزارش شده است که زلمی خلیل زاد همراه 
و  امریکایی  نیروهای  عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  با 
گفته  رفته اند.  قطر  به  گذشته  روز  افغانستان،  در  ناتو 
شده است در نشست چندین ساعته ای که بین آن ها و 
نماینده گان طالبان در قطر دایر شده بود، جزئیات فنی 

توفق نامه دو طرف نهایی شده است.
شتاب زده  خروج  با  امریکایی  دیپلمات  نه  تازه گی  به 
افغانستان مخالفت کرده اند. این  از  سربازان این کشور 
هشدار  دارند،  افغانستان  در  کار  سابقه  که  دیپلمات ها 
داده اند که خروج شتاب زده از افغانستان، این کشور را 
به سوی جنگ تمام عیار داخلی سوق خواهد داد. طبق 
توافق امریکا و طالبان قرار است حدود پنج هزار سرباز 
این کشور از پنج پایگاه در 1۳۵ روز افغانستان را ترک 
کنند. کنگره امریکا از خلیل زاد خواستار وضاحت درباره 

این توافق شده است.

که درست مدیریت نشود، آینده افغانستان مبهم خواهد 
بود. با این حال، وحید عمر توضیح نداد که چه خطراتی 
این  و  شد  خواهد  ناشی  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  از 
آینده  سوی  به  را  افغانستان  چگونه  می تواند  خطرات 

مبهم سوق دهد.
زلمی خلیل زاد، نماینده امریکا در امور صلح افغانستان، 
هفته گذشته اعالم کرد که توافق نامه امریکا و طالبان 
این  که  گفت  او  است.  شده  نهایی  پرنسیپ«  »در 
توافق نامه به دنبال تأیید دونالد ترمپ، امضا و اجرایی 
می شود. حکومت افغانستان پس از سه روز، نگرانی خود 
را اعالم کرد. صدیق  امریکا و طالبان  توافق نامه  درباره 
چهارشنبه  روز  جمهوری،  ریاست  سخنگوی  صدیقی، 
گذشته گفت که حکومت افغانستان با توجه به نگرانی ای 
این توافق نامه دارد،  ناگوار«  از »پیامدها و خطرات  که 

خواستار وضاحت درباره آن است.
حکومت  اختیار  در  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  متن 
افغانستان گذاشته نشده است. زلمی خلیل زاد می گوید 
این  دو  هر  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  که 
عمومی  رییس  عمر،  وحید  »خوانده اند«.  را  توافق نامه 
جمهوری،  ریاست  استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره 

اثرگذار  جمهوری  ریاست  انتخابات  شفافیت  و  عدالت 
عنوان کرده اند. آنان هم چنان نگرانی شان را نسبت به نبود 
بودجه الزم، حدود یک ماه پیش با حکومت و سازمان های 

بین المللی ابراز کرده اند. 
دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
در شانزدهم اسد سال روان در دیدارش با پیری مایدون، 
از  افغانستان،  در  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  و  سفیر 
ناظر  هزار  شش  دست کم  استخدام  برای  بودجه  نبود 
این  مسووالن  است.  کرده  نگرانی  ابراز  کمیسیون  این 
کمیسیون گفته اند که در نبود بودجه، نظارت الزم از روند 

انتخابات ممکن نخواهد بود. 
خاطر نشان  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 
می سازند که برای هر مرکز رأی دهی، یک ناظر و برای هر 
ولسوالی یا ناحیه یک ناظم استخدام خواهند کرد. ناظران 
این کمیسیون تنها برای روز رأی دهی استخدام خواهند 
شد و نقش آنان نظارت و ثبت شکایات انتخاباتی می باشد. 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن  که  آن چنانی 
استخدام  ماه  دو  برای  انتخاباتی  ناظم های  می گویند، 
ناظران  راهنمایی  و  مدیریت  آنان  مسوولیت  و  می شوند 

انتخابات است. 
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات 
و  ناظران  استخدام  روند  آغاز  به  پیوند  در  انتخاباتی، 
ناظم های انتخابات گفت، هرگاه وزارت مالیه از پرداخت 
صالحیت  و  آغاز  استخدام  روند  دهد،  اطمینان  بودجه 
استخدام این ناظران به دفاتر والیتی این کمیسیون واگذار 
این  آموزش  و  استخدام  روند  او،  سخن  به  شد.  خواهد 

ناظران یک هفته را در بر خواهد گرفت. 
با این حال، مسووالن وزارت مالیه از دریافت فرمان و یا 
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پس از سفر سفیر خلیل زاد 
نهم  دور  ختم  و  کابل  به 
گفت وگوهای شان با طالبان، 
اختالف های کابل و واشنگتن 
بیش تر رو شده است. آقای 
خلیل زاد ظاهراً اجازه نداشت 
است  قرار  را که  که سندی 
واشنگتن با طالبان امضا کند، 
اما  دهد.  تحویل  ملی  وحدت  رهبران حکومت   به 
رهبران حکومت فرصت یافتند و این سند را مطالعه 
از  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  برداشت  کردند. 
جمله آقای غنی این است، که سندی که خلیل زاد 
با گروه طالبان نهایی کرده است تضمین کننده ی 
ثبات افغانستان نیست. ظاهراً طالبان در آن سند 
صرف به مذاکره تعهد کرده اند نه به تضمین ثبات 
و توقف فوری جنگ. عالوه بر این، طالبان در پای 
امضا  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام  به  سند  آن 
نیروهای  تمام  و  حکومت  برای  امر  این  می کنند. 
سیاسی افغانستان قابل قبول نیست. اما واشنگتن 
به دلیل عجله ای که داشت تصمیم گرفت که توافق 
با گروه طالبان را نهایی کند. به نظر نمی رسد که 
آقا ترمپ در سندی که خلیل زاد با طالبان نهایی 
کرده است، تغییر چندانی بیاورد. چنین می نماید 
ملی  امنیت  وزیر خارجه، مشاور  پروای  ترمپ  که 
و مجموع استبلشمنت امریکا را نخواهد کرد، مگر 
ابزاری که در اختیار  این که استبلشمنت از تمام 
ایاالت متحده  دارد، استفاده کند تا رییس جمهور 
انتخابات  برای  ترمپ  بگیرد.  تصمیم  دیگری  طور 
سال ۲0۲0 ایاالت متحده نیاز دارد اعالم کند که 
طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا را ختم کرده است. 
زودتر سند  هر چه  که  است  آن  مستلزم  امر  این 
نهایی شود، خروج نیروهای امریکایی کلید بخورد و 

گفت وگوهای میان افغانی برگزار گردد. 
که  نگران اند  خلیل زاد  سفیر  مثل  دیپلمات هایی 
برگزار  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  اگر 
برنده شود،  دیگر  نامزد  یک  یا  غنی  آقای  و  شود 
روند حل  افتادن  راه  با  است که  زیاد  آن  احتمال 
سیاسی که در آن منافعش محفوظ نباشد،  مخالفت 
کند. از طرف دیگر ایاالت متحده عجله دارد ولی 
انتخابات سال جاری خورشیدی  از دل  که  کسی 

8صبح، کابل: موالنا محمد عبداهلل، 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر 
پناهی،  محمدکبیر  انتخابات، 
معلوماتی  فناوری  رییس 
دبیرخانه این کمیسیون را مورد 
چند  است.  داده   قرار  لت وکوب 
منبع در صحبت با روزنامه 8صبح 
و  است  کرده  را  مطرح  ادعا  این 
ریاست داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز تأیید 
می کند که موالنا محمدعبداهلل با رییس فناوری معلوماتی 

این دبیرخانه برخورد »فزیکی« داشته است. 
این اتفاق روز پنج شنبه، چهاردهم سنبله رخ داده است. 
داراالنشای  معلوماتی  فناوری  رییس  پناهی،  محمدکبیر 
کمیسیون مستقل انتخابات نیز موضع ریاست دبیرخانه را 
تأیید می کند و می گوید که گزارش مفصل برخورد موالنا 
محمد عبداهلل را به دبیرخانه برای تصمیم گیری فرستاده 
است. او هرچند توضیحات بیش  تر در این مورد نداد اما 
تصریح کرد که هر آن چه داراالنشای کمیسیون مستقل 

انتخابات در این باره گفته است، صحت دارد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای  ترتیب،  این  به 
روز جمعه، پانزدهم سنبله، یک نشست »اضطراری« در 
است. حبیب الرحمان  برگزار کرده  این موضوع  به  پیوند 
به  انتخابات  داراالنشای کمیسیون مستقل  رییس  ننگ، 
روزنامه 8صبح گفت که موالنا محمد عبداهلل، کمیشنر این 
برخورد  دبیرخانه  معلوماتی  فناوری  رییس  با  کمیسیون 
فزیکی داشته است و به همین دلیل یک نشست اضطراری 
در دبیرخانه با حضور رییسان مربوط به آن برگزار شده 
بود و بحث مفصل در این باره صورت گرفته است. ننگ 
مورد  این  در  نهایی  تصمیم  تاکنون  که  گفت  هم چنان 
تا  تصمیم  این  که  اما تالش می شود  است  نشده  گرفته 

است که حکومت باید به هیاتی که در نشست اسلو 
تصمیم گیری  عام وتام  صالحیت  می کند،  شرکت 
بدهد و هر فیصله ای را که در آن نشست صورت 
می گیرد تطبیق کند. اما ریاست جمهوری با چنین 
معاون  صالح  امراهلل  آقای  نیست.  موافق  چیزی 
هیات  که  گفت  دولت ساز  انتخاباتی  تکت  اول 
مذاکره کننده در اسلو صرف صالحیت دارد مذاکره 
کند. به گفته ی او فیصله ی نهایی را باید جرگه ی 
سنتی و پارلمان کند. برخی از مقام های دولتی از 
ریفراندوم هم صحبت می کنند. پیشنهاد شماری از 
حلقات این است که اگر طالبان زیاد بر مواضع شان 
تا  شود  راه اندازی  ریفراندومی  باید  کردند  اصرار 
شهروندان افغانستان تصمیم نهایی را بگیرند. ولی 
چنین چیزی برای ترمپ و تیم عجولش قابل قبول 
نیست. آن عده از مقام های امریکایی که می خواهند 
واشنگتن با تدبیر پیش برود، نیز تا حال نتوانسته اند 
او را فراهم کنند.  قناعت ترمپ و دسته ی عجول  
سفیر خلیل زاد تالش جدی کرد تا آقای غنی را قانع 
بسازد که از مفاد توافق طالبان و امریکا استقبال 
کند و به هیاتی که در نشست آتی ناروی شرکت 

می کند، صالحیت تصمیم گیری نهایی بدهد. 
به نظر می رسد که سفیر خلیل زاد نتوانسته است که 

آقای غنی را قانع بسازد. شاید به همین دلیل است 
شده  دعوت  واشنگتن  به  غنی  رییس جمهور  که 
است تا نگرانی هایش را با تصمیم گیرنده گان اصلی 
دیپلمات های  شاید  بگذارد.  میان  در  سفید  کاخ 
آقای  اگر  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  امریکایی 
با مقام های کلیدی کاخ سفید  واشنگتن  غنی در 
از جمله دونالد ترمپ گفت وگو کند، مالحظاتش را 
کنار می گذارد. اما چیزی که خیلی واضح است این 
است که در نبود یک نظم جمهوری و دموکراسی 
نمی رسد.  پایان  به  افغانستان  جنگ  نماینده گی 
مدرن  دولت  تشکیل  بحران  که  نیست  تردیدی 
این  از  یکی  و  دارد  افغانستان مشکالت جدی  در 
مشکالت تقابل تاریخی جامعه با نهاد دولت است. 
با  دولت  رابطه ی  جمهوری  نظم  یک  نبود  در  اما 
نیروهای اجتماعی سنتی، صورت ارگانیک، تعریف 
با  یک حکومت  یافت.  نخواهد  قبول  قابل  و  شده 
زمانی  هم  اجتماعی  و  سیاسی  وسیع  پایه های 
دموکراتیک  مشروعیت  که  بماند  باقی  می تواند 
داشته باشد و در قالب نظم جمهوری شکل بگیرد، 
همه ی نیروهای سیاسی باید نظم جمهوری را خط 

سرخ اعالم کنند.

محمدحنیف  اما  بگذارند،  اعالن  به  را  سخنگو  معاونت 
که  داد  توضیح  ننگ  بود.  کرده  مخالفت  آن  با  دانشیار 
فزیکی  برخورد  بروز  سبب  کمیشنر  دو  میان  »رقابت« 
است.  شده  معلوماتی  فناوری  رییس  با  عبداهلل  موالنا 
معاونت  بست  می گوید،  دبیرخانه  رییس  که  آن چنانی 
سخنگوی به پیشنهاد و فشار یک کمیشنر به اعالن رفته و 
به پیشنهاد و فشار کمیشنر دیگر دوباره حذف شده است. 
معاونت  بست  »اصوالً«  که  گفت  ننگ  حبیب الرحمان 
آزاد  رقابت  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
بر اساس فرمان ریاست جمهوری و  گذاشته نمی شود و 
پیشنهاد این کمیسیون مقرر می شود. او در عین حال گفت 
که نسبت به این رقابت و اختالف دو کمیشنر »شدیداً« 
اعتراض کرده و این اقدام را خالف مسوولیت های اعضای 
کمیسیون می داند. به گفته ی ننگ، بخش اداری مربوط به 
دبیرخانه می شود و هر نوع مداخله در امور آن غیرقانونی 

است.
از جانب دیگر، موالنا محمدعبداهلل در صحبت با روزنامه 
می کند،  رد  را  »فزیکی«  برخورد  این که  ضمن  8صبح، 
تأکید دارد که بر اساس کارشیوه های انتخاباتی هر بست  
کمیسیون مستقل انتخابات باید به اعالن گذاشته شود، 
اما یک شمار افرادی که شناسایی نشده اند، مانع این روند 
می شوند و می خواهند افراد را بر اساس تعلقات قومی و 
شخصی در بست های کمیسیون معرفی کنند. او این نوع 

برخورد را با اداره »کشنده« توصیف کرد.
یک  گفت،  ادامه  در  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  این 
بست که قباًل به اعالن گذاشته بود، دو روز بعد از آن از 
سایت حذف شد. بر اساس آن چه داراالنشای کمیسیون 
گذاشته  اعالن  به  بست  است،  گفته  انتخابات  مستقل 
موالنا محمد عبداهلل  است.  بوده  معاونت سخنگو  مربوط 
می گوید که تنها بدون درگیری فزیکی، علت اعالن حذف 

بست معاون سخنگو را پرسیده است و نیز در این مورد 
هشدار داده است، در صورتی که این موارد در آینده بدون 
دلیل تکرار شود، »هم تفتیش را به جانش روان می کنم و 
هم خودم با جمع محافظین گرفته راس به لوی سارنوالی 

تسلیم می کنم.«
کمیسیون  عضو  دانشیار،  محمدحنیف  حال،  همین  در 
و  او  میان  اختالف  انتخابات می گوید که مسأله  مستقل 
موالنا عبداهلل نبوده است. او تأیید می کند که موالنا محمد 
داراالنشای  معلوماتی  تکنولوژی  فناوری  رییس  عبداهلل 
کمیسیون مستقل انتخابات را مورد لت وکوب و حتا توهین 
لت وکوب  این  مستقیم  شاهد  اما  است،  داده  قرار  قومی 
با فشار  او، محافظان موالنا عبداهلل  به گفته  نبوده است. 
و ارعاب محمدکبیر پناهی را به دفترش برده اند و سپس 
مورد لت وکوب قرار داده است. او این اقدام را »تک تازانه 

و مغرضانه« خواند.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت این ماجرا پس 
از آن آغاز شد که موالنا عبداهلل از منابع بشری خواسته 
بود تا بستی را که »قابل اعالن نبوده«، به اعالن بسپارد، 
اما داراالنشا، از رییس فناوری معلوماتی خواسته است که 
این بست قابل اعالن نیست، باید از سایت حذف شود. به 
گفته او، پس از حذف این اعالن، موالنا عبداهلل، محمدکبیر 
پناهی را مورد لت وکوب قرار داده است. او تصریح کرد که 
به این مسأله رسیده گی خواهد شد و کمیسیون مستقل 

انتخابات روز شنبه در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
چگونه گی استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات 
در گذشته نیز خبرساز و جنجالی شده بود. موالنا محمد 
اطرافیان  اعالم کرد که  امسال  عبداهلل در سی ام جوزای 
محمداشرف غنی و حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری در 
انتخابات در امور  با داراالنشای کمیسیون مستقل  تبانی 

تقرر کارمندان انتخاباتی، مداخله می کنند.
داراالنشای  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  هم چنان 
کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با روزنامه 8صبح 
گفته است که در گزینش کارمندان این کمیسیون بیش تر 
از آن که حکومت و دیگر نهادها مداخله کنند، کمیشنران 
بر حال این کمیسیون دخالت دارند. تا جایی که به گفته ی 
حبیب الرحمان ننگ،۵0 درصد گزینش  کارمندان این نهاد 
گرفته  صورت  کمیسیون  این  اعضای  مداخله  نتیجه  در 

است.

بیرون می شود،  افغانستان  به عنوان رییس جمهور 
 عجله ای نخواهد داشت و خودش را مکلف به رعایت 
جدول زمانی واشنگتن نخواهد کرد. چیز دیگری 
که دیپلمات های امریکایی از آن نگران اند،  به دور 
بحران  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  رفتن  دوم 
باید نسخه ی دوم  یا  سیاسی است. در آن صورت 
هرج ومرج  یا  آید  کار  روی  ملی  وحدت  حکومت 
را  امریکایی  مقام های  این مالحظات،  حاکم شود. 
انتخابات بدبین باشند.  واداشته است تا نسبت به 
انتخابات  طالبان هم نفع خودشان را در برگزاری 
به  طالبان  که  است  زیاد  آن  احتمال  نمی بینند. 
باشند  کابل نشین گفته  از سیاست مداران  شماری 
که در صورت برگزار نشدن انتخابات، آتش بس را 
قبول می کنند تا همه روی شکل گیری یک دوره ی 
انتقالی مذاکره کنند. چنین چیزی برای آنانی که 

در واشنگتن عجله دارند،  خیلی جذاب است. 
شاید  و  امریکایی  دیپلمات های  دیگر  نگرانی 
هیات  در  غنی  آقای  که  است  این  ترمپ  اداره ی 
را  آنانی  بیش تر  اسلو  نشست  در  مذاکره کننده 
را  مذاکره  و  باشند  خودش  هم نظر  که  بگنجاند 
طوالنی بسازند. این امر رقابت جدی سیاسی را نیز 
در کابل خلق کرده است. خلیل زاد به صراحت گفته 

رییس  شود.  نهایی  سنبله،  شانزدهم  شنبه،  روز  پایان 
دبیرخانه کمیسیون مستقل به تأکید گفت که عمل انجام 
شده را تقبیح می کند و خواهان پی گیری این موضوع از 
مجرای قانونی آن است. اما یک منبع دیگر تأیید می کند 
که در جلسه اضطراری فیصله شده تا موضوع »لت وکوب و 

اهانت« به آقای پناهی به لوی سارنوالی معرفی شود.
موالنا محمد عبداهلل که متهم به برخورد »فزیکی« با رییس 
فناوری معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات است، انجام 
این عمل از سوی خودش را رد می کند. او تأیید می کند 
که روی مسأیل کاری در این مورد گفت وگو داشته است، 
اما کسی را لت وکوب نکرده است. رییس دبیرخانه و چند 
منبع دیگر به روزنامه 8صبح به صراحت گفته است که 

موالنا عبداهلل با کبیر پناهی برخورد فزیکی داشته است. 
ماجرا از کجا آغاز شد

کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته پنج معاون سخنگو 
داشت که بر اساس حکم ریاست جمهوری به این سمت ها 
گماشته شده بودند. اما کبرا رضایی، یک تن از این معاونان 
از سمتش استعفا داده/ منفک شده و گفته می شود که به 
خارج از کشور رفته است. معاونان سخنگوی کمیسیون 
انتخابات  جریان  در  و  گذشته  سال  انتخابات  مستقل 

پارلمانی به این سمت معرفی شده بودند. 
با این حال، ریاست داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات 
تأیید می کند که این »برخورد« فزیکی، پس از اختالف ها 
محمد  موالنا  و  دانشیار  محمدحنیف  میان  »رقابت«  و 
عبداهلل از کمیشنران این کمیسیون بر سر نحوه گزینش 
معاون سخنگوی تازه برای کمیسیون مستقل انتخابات به 

میان آمده است. 
موالنا  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  ننگ،  حبیب الرحمان 
فناوری  رییس  و  بشری  منابع  ریاست  از  عبداهلل  محمد 
معلوماتی دبیرخانه این کمیسیون خواسته بود که بست 
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رقابت های انتخابی میان بانوان برای 
آغاز  والیبال  ملی  تیم  در  حضور 
دیدار  در  است  قرار  است.  شده 
نهایی این رقابت ها، تیم والیت 
تیم سره میاشت  برابر  در  هرات 

صف آرایی کند. 
رقابت های انتخابی بانوان با حضور 
10 تیم از مرکز و والیات در کابل 
برگزار شده است. این رقابت ها روز یک شنبه، 10 سنبله در 
میدان های سرپوشیده ریاست تربیت بدنی آغاز شد و قرار 
است شنبه، 16 سنبله با برگزاری دیدار نهایی به پایان برسد. 
در این رقابت ها، به شمول تیم های بانوان والیت های هرات، 
غزنی، بلخ،  فراه و دایکندی، پنج تیم باشگاهی از مرکز نیز 
حضور دارند. تیم سره میاشت، شهرداری، راه سبز، صلح و 
امید داله پس از برگزاری رقابت هایی در کابل،  توانستند جواز 
حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی بانوان را به دست 

آورند. 
گاللی حکمت، مسوول برگزاری این رقابت ها و مدیر تیم 

تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین دیدار رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ قطر و جام ملت های ۲0۲۳ 
چین در خانه ی قطر شکست سنگین را پذیرفت. قطر 
سپیدپوشان  مقابل  را  ستاره هایش  تمام  که  شبی  در 
افغانستان به میدان فرستاده بود، در ورزشگاه »جاسم 
بن حمد« و در مقابل چشمان هوادارانش آتش بازی بر پا 
کرد و به پیروزی پر گل 6-0 دست یافت. واسع احمدی 
پنج  در  را  افغانستان  ملی پوشان  اصلی شکست  دالیل 

نکته برجسته ساخته است. 
اتفاق  بدیهی ترین  قطر  مقابل  ما  باخت  باختیم.  یکم: 
ممکن بود. آقای دستگیر قطعاً پیش از بازی می دانست 
آسیا  قهرمان  از  امتیازگیری  یارای  او  شاگردان  که 
به  تهاجمی  را  تیمش  آگاهی،  این  باوجود  ندارند.  را 
بود،  او  جای  به  دیگر  اگر کسی  شاید  فرستاد.  میدان 
نامش  را در پسونِد  قهرمانی آسیا  تیمی که  مقابل  در 
یدک می کشد، خیلی محتاط تر عمل می کرد و چیدمان 
انجام می داد. در شبی  مهره هایش را کمی سنجیده تر 
که بازیکنان ما کم ترین لمس توپ داشتند، سه بار و 
فرو  افغانستان  دروازه ی  دقیقه   1۳ زمانی  فاصله ی  در 
در  و  بپاشد  هم  از  تیم  شیرازه ی  تا  فروریخت  ریخت. 

نهایت نتیجه ی سنگین در بر داشته باشد. 
روی  یکی  دارد.  روی  دو  سکه  هم چون  فوتبال  دوم: 
شد  قطری ها  سهم  گذشته  شب  که  است  آن  خوش 
کرد.  تلخ  را  ما  مردم  کام  که  آن  روی خشن  دیگر  و 
مدرن  فوتبال  در  باخت  و  پیروزی  امر،  واقعیت  در  اما 
تواضع  ایمان و  به داشتن  عرق ملی و  امروزی، دیگر 
نیست؛ محصول سال ها تالش است، برنامه ریزی مدون 
است، سرمایه گذاری است، توجه به زیرساخت ها، کشف 
است.  دیگر  فاکتورهای  کلی  و  استعدادها  پرورش  و 
قطر اگر در این بازی توانسته قدرتش را به رخ بکشد، 
سال ها برای این خودنمایی کار بنیادی کرده است. 100 
درصد بازیکنان تیم ملی فوتبال قطر، محصول آکادمی 
»اسپایر« استند؛ مجموعه ای که سال ۲00۴ به هدف 
عفیف،  اکرم  المعزعلی،  چون  استعدادهای  پرورش 
حسن عبدالکریم، حسن الهیدوس، شعیب السعد، بوعالم 
خوخی و شمار دیگری از ستاره های پر آوازه  ی قطری 
گشایش یافت و هم چون کارخانه ی بزرگ تولیدی، هر 

سال محصول جدید تحویل جامعه ی قطری می دهد.
تیمی  مقابل  در  انوِش دستگیر  مردان  پنج شنبه  سوم: 
به میدان رفتند که قصه اش نُقل هر مجلس و دورهمی 
بزرگ  بنگاه های  و  شبکه ها  لطف  به  است.  فوتبالی 
اطالع رسانی امروزی، آوازه ی قدرت و ثروت فوتبال قطر 
تمام مرزها را در نوردیده و در گوش هر فوتبال دوستی 

در دورترین نقطه ی جهان زمزمه شده است. 
از شمالی ترین منطقه ی اروپا و تا شاخ آفریقا، از امریکای 
جنوبی تا شرقی ترین قسمت اقیانوسیه آوازه ی میزبانی 
قطر در جام جهانی ۲0۲۲ در جای جای دنیا رسیده و 
لوگوی جام جهانی که شکل یک هشت انگلیسی را دارد، 
به تازه گی در بیش تر کشورهای دنیا به نمایش گذاشته 

انتخابی  رقابت های  بیش تر  درصد  که  افزود  پیمان  آقای 
تیم ملی بانوان توسط بانوان رهبری شده است. وی حضور 
تیم های هرات و فراه را در این رقابت ها نمایان گر عالقه مندی 
بانوان دانست و آن را برای آینده والیبال بانوان »نویدبخش« 
خواند. او افزود که قرار است در این رقابت ها، 16 بازیکن 
برای حضور در تیم ملی بانوان و 1۴ بازیکن دیگر برای تیم 

جوانان بانوان انتخاب شوند. 
 با این حال، آقای پیمان از مشکالت امنیتی به عنوان چالش 
اصلی فرا راه حضور بانوان سایر والیات در این رقابت ها یاد 
دلیل  به  بغالن  و  تخار  والیات  بانوان  که  افزود  وی  کرد. 

مشکالت امنیتی نتوانستند در این رقابت ها حضور یابند.
پیش از این، فدراسیون والیبال کشور از برگزاری دیدارها 
در چارچوب معارف و باشگاه های کابل میان تیم های بانوان 
برای حضور در این رقابت ها خبر داده بود. این در حالی 
است که چندی پیش، وزارت معارف تفاهم نامه ای مبنی 
به همکاری با فدراسیون ملی والیبال امضا کرد. بر بنیاد 
این تفاهم نامه، قرار است معارف کشور نقش »ارزنده ای« در 

گزینش تیم های والیبال داشته باشد.

امید،  تیم  و  سال  نوزده  سال،  شانزده  سال،  چهارده 
دست آوردهای فراوان داشته اند.

آسیایی  مسابقات  در  قطر  سال   1۹ زیر  تیم  قهرمانی 
جهانی  جام  حذفی  مرحله ی  در  قطر  حضور   ،۲01۴
فوتبال زیر ۲0 سال در سال ۲01۵، کسب مقام سومی 
تیم امید قطر در بازی های قهرمانی آسیا در سال ۲018 
و هم چنان آخرین دست آورد نسل طالیی قطر، قهرمانی 
پررنگ  با حضور  که  است  آسیا ۲01۹  ملت های  جام 

همین بازیکنان حاصل شده است. 
در مقابل اما تیم ملی فوتبال کشورمان هیچ شباهتی با 
عنابی پوشان قطری ندارد. بازیکنان تیم ملی چون دانه ی 
لیگ های  در  همه  پراکنده اند.  جهان  سراسر  در  گندم 
دسته ی دوم، سوم و چهارم کشورهای اروپایی، امریکایی 
و آسیایی توپ می زنند. ساختن تیمی به معنای واقعی 
برای کشور جنگ زده و ناامنی چون افغانستان، ظاهراً در 

حال حاضر مقدور نیست.
شهر  در  سه شنبه  روز  دیدارش  دومین  در  افغانستان 
ملی  تیم  پذیرای  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه، 
بنگالدیش است، که اگر شیران خراسان بتوانند نمایش 
چشم گیر و بازی قابل قبول از خود به نمایش بگذارند، 
آقای  دوش  از  قطر  مقابل  شکست  بار  سنگینی  شاید 

دستگیر و سران فدراسیون برداشته شود. 
پی  در  تنهایی  به  دستگیر  انوش  این که،  آخر  سخن 
از  پیش  که  ماموریتی  برآمده،  دشوار  ماموریتی  انجام 
او مربیان بزرگی چون سالون اسکلزیچ، پتر شگرت و 
اتوفیستر از انجام آن ناتوان بوده اند. افغانستان دور قبلی 
این مسابقات با اسکلزیج آلمانی در دیدار آغازین مقابل 
سوریه تن به شکست مشابه 6-0 داد. با پترشگرت نیمی 
از راه را پیمود و با اتوفیستر از گردونه ی رقابت ها کنار 
رفت. اکنون شیران خراسان تمام این مسیر دشوار را به 
فرماندهی انوش دستگیر در پیش گرفته اند. باید دید و 
منتظر ماند که در روزهای آینده این سرمربی ۲۹ ساله 
آرامش می رساند  به سواحل  را  تیم ملی  ناآرام  کشتی 

یا خیر.

ملی والیبال بانوان افزود که این دیدارها در دو گروه پی گیری 
شد و تیم های سره میاشت و هرات توانستند به دیدار نهایی 
راه یابند. به گفته ی بانو حکمت، قرار است دیدار نهایی و 

رده بندی در ورزشگاه تربیت بدنی برگزار شود.
وی افزود که دیدار رده بندی برای کسب جایگاه سوم میان 
تیم شهرداری و صلح پی گیری خواهد شد. بانو حکمت افزود 
که آنان با برگزاری این رقابت ها، عالوه بر گزینش بهترین 
چهره ها برای تیم  ملی بانوان، بازیکنان برتر در بخش جوانان 
را نیز انتخاب خواهند کرد. وی اضافه کرد که تیم نوجوانان 
والیبال بانوان با کادر جداگانه تمرینات شان را ادامه خواهند 

داد.
تربیت  ریاست  سخنگوی  پیمان،  عارف  حال  همین  در 
بدنی می گوید که قرار است تیم ملی والیبال بانوان کشور 
کمپ  در  هفته ای  یک   حضور  برای  آینده  روزهای  در 
تمرینی وارد قزاقستان شوند. وی افزود که تیم ملی والیبال 
از پشت سر گذاشتن این کمپ، برای حضور  بانوان پس 
در رقابت های قهرمانی زون مرکز آسیا به بنگالدیش سفر 

خواهد کرد.

گرمی  به  پرمخاطب  رشته ی  این  عالقه مندان  و  شده 
از آن استقبال کرده اند. این ها به خوبی نشان می دهد 
اهداف  نمی اندیشد،  منطقه  و  در سطح محل  قطر  که 
قطری ها فرا قاره ای است و آن ها برای جام جهانی که 
خود میزبانی آن را در اختیار دارند، فکرهای بزرگ تری 
در سر می پرورانند. پس اگر افغانستان در مقابل چنین 
اتفاق خیلی  پرگول شکست می خورد، مطمیناً  تیمی، 
عجیبی نیست. همین قطر، با همین بازیکنان، درست 
چند ماه پیش بود که امارات، میزبان جام ملت های آسیا 
را چهارتایی کرد، جاپان را در فینال ۳-1 شکست داد و 
پیش از آن از سد تیم های ملی کوریای جنوبی و عراق 

و لبنان گذشته بود. 
چهارم: افغانستان فاقد برنامه بود. آماری که از بازی به 
جای مانده، نشان می دهد که تیم ملی فوتبال افغانستان 
در مقابل حریف قدرت مندش عماًل حرفی برای گفتن 
نداشته است. فوتبال بی نقص قطری ها و گول که خیلی 
از  را  عمل  آزادی  شد،  افغانستان  دروازه ی  وارد  زود 
بازیکنان ما گرفت و فرصت داده نشد تا مربی جوان ما 
برنامه هایش را در زمین مسابقه پیاده کند. از ۲1 شوتی 
که به سمت دروازه ها شلیک شد، ۲0 شوت آن سهم 
قطر و صرفاً یک شوت سهم مرداِن فوتبال باز افغانستان 
بود. این دیدار هشت کرنر داشت که هفت تای آن سهم 
قطری ها و یک کرنر نیز سهم شیران خراسان. آمارها به 
خوبی نشان می دهد که مردان انوش دستگیر حتا یک 

شوت هم درون چارچوب دروازه ی حریف نداشتند.
پنجم: از زمانی که قطر شروع به ساختن و ایجاد یک 
تیم پایه کرد، اهداف آن ها نیز دست یافتنی تر شد. تمام 
ستاره های درخشانی که در بازی مقابل افغانستان کنار 
برای  و  گذاشتند  نمایش  به  را  چشم نواز  فوتبال  هم 
مخاطبان شان دلبری کردند، روزگاری گام های نخستین 

را کنار هم برداشته اند.
و  رشد  به  هم  با  و  آموختند  هم  با  را  فوتبال  الفبای   
همان  قطر  امروزی  ستاره های  رسیدند.  بالنده گی 
با  پایین  سنی  رده  های  از  که  جوانانی اند  و  نوجوانان 
هم آغاز کردند و در این بازه ی زمانی در تورنمنت های 
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واسع احمدی

 خبرهای کوتاه ورزشیویـــــــژه ورزش

تیم ملی کرکت کشور دومین روز از دیدار 
با  را  بنگالدیش  برابر  کرکت  روزه  چهار 
برتری 146 دوش دنبال می کند. در روز اول 
به  دوش   342 افغانستان  تیم  دیدار،  این 
دست آورد. در مقابل، بازیکنان بنگالدیش 

در اولی روز 194 دوش به دست آورد.

در  توانست  کشور   19 سن  زیر  کرکت  تیم 
آسیایی  جام  آوره   50 رقابت های  چارچوب 
که  دیدار  این  در  بگذرد.  پاکستان  سد  از 
افغانستان  بود،  یافته  تقلیل  آور   46 به 
تیم  مقابل،  در  و  آورد  به دست  194 دوش 

پاکستان تنها 78 دوش کسب کرد.

چارچوب  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
 2022 جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های 
قطر  تیم  از   2023 آسیا  ملت های  جام  و 
شکست خورد. بازیکنان قطر توانستند 6 
المعز  برسانند.  ثمر  به  دیدار  این  در  گول 

علی توانست در این دیدار هتریک کند.

برتر  لیگ  سوم  هفته  دیدار  نخستین  در 
 1 بر  هندوکش4  عقابان  تیم  افغانستان، 
اباسین سپی را شکست داد. در این دیدار، 
دروازه  وارد  را  گول  سه  ولی زاده  عمران 
حریف کرد. قرار است این تیم در آخرین 

دیدار به مصاف د اسپین غر بازان برود

گروهی  دیدارهای  از حساس ترین  یکی  در 
هریرود  طوفان  تیم  افغانستان،  برتر  لیگ 
با شکست دادن تیم میوند اتالن به عنوان 
تیم اول به دور نیمه نهایی راه یابد. بازیکنان 
طوفان هریرود این دیدار را با نتیجه 3 بر 1 

برنده شدند.

قرارداد  در  اینتر  مهاجم  ایکاردی،  مائورو 
پاریس  به  خرید  حق  با  یک ساله  قرضی 
دو  توافق  بر  بنا  پیوست.  ژرمن  سینت 
با  ژرمن  سینت  پاریس  است  قرار  طرف، 
را در  قرارداد وی  یورو،  میلیون  قیمت 70 

اخیر فصل دایمی کند.

در  مادرید  ریال  دروازه بان  ناواس،  کیلور 
قرارداد چهارساله با قیمت 15 میلیون یورو 
به پاریس سینت  ژرمن پیوست. وی که 32 
سال سن دارد، اولین بازیکن کاستاریکایی 
در تاریخ لیگ فرانسه است. وی در این تیم  

لباس نمبر 1 را بر تن می کند.

در یکی از حساس ترین دیدارهای فوتبال، 
جونیور  بوکا  برابر  در  پالته  ریور  تیم 
صف آرایی کرد. این دیدار که در چارچوب 
نتیجه  با  بود،  شده  برگزار  آرژنتاین  لیگ 
مساوی به پایان رسید. این دیدار به دلیل 
جذابیت به »سوپر کالسیکو« شهرت دارد.

تیم  در  حضور  برای  نامزد   55 اسامی  فیفا 
منتخب سال را اعالم کرد. در این فهرست، 
لیگ برتر انگلستان با 21 بازیکن بیش ترین 
سهمیه را در میان لیگ های فوتبال اروپایی 
بازیکن   11 حضور  با  نیز  بارسلونا  دارد. 
بیش ترین بازیکنان را در این فهرست دارد. 

دادن  شکست  با  اسپانیایی  نادال  رافائل 
مرحله  به  آرژنتاینی،  سباستین شوارتزمن 
نیمه نهایی تینس آزاد آمریکا راه یافت. در 
نادال در سه  این دیدار سخت و نفس گیر، 
ست پیهم با نتیجه 6-4، 7-2 و 6-2 از سد 

حریفش گذشت.

جهان

افغانستان
شنبه

شماره 1386

16 سنبله 1398
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

رضا مرادی



هارون که در پنج متری انفجار قرار داشت، در جا آتش می گیرد و در عطش نوشیدن 
آب، جان می دهد. هارون سه روز پیش از این رویداد شاهد تولد سومین فرزندش 
بود؛ فرزندی که از نوازش های پدرانه برای همیشه محروم شد. از او سه فرزند به 

جا مانده که هر سه پسر اند. هارون تا صنف سوم در مکتب درس خواند و به دلیل 
مشکالت اقتصادی، از ادامه ی درس هایش منصرف شد. 

روایتیازرویدادششدرک؛

ساعت ۱۰ صبح است و هوا گرم تر 
می شود. کارگران برای تکمیل 
آماده  ناتمام شان،  کارهای 
برای  آنان  قضا  از  می شوند. 
نیازشان  مورد  ابزار  گرفتن 
متّفرق می گردند؛ یکی در پی 
آوردن بیل چه و دیگری در پی 
کلنگ. از میان جمع کارگران، 
تنها دو برادر در نزدیک ساحه ی کار می مانند. در آن 
از  و  می کند  تشنه گی  احساس  بزرگ تر  برادر  لحظه، 
برادر کوچک تر، آب می خواهد. به محض این که برادر 
کوچک تر کمی از ساحه فاصله می گیرد، برادر بزرگ  او 

طعمه انفجار می شود و آتش می گیرد.
با سایر  او  بود.  کارگر  و  محمدهارون ۲۴ سال داشت 
مردان کار، قرار بود برای رد شدن لوله آب، در ساحه 
شش درک، کندن کاری کند. آنان این کار را از یک اداره 
دولتی اجاره گرفته بودند. در روز رویداد، هارون یک جا 
با برادر کوچکش زودتر از سایر کارگران به محل کار 
ابزار  کارگران  از  شماری  این که  دلیل  به  او  می آیند. 
کارشان را با خود نیاورده بودند، لحظه ای را در آن جا 

منتظر می مانَد.
احساس  وی  و  می شود  گرم تر  هوا  زمان  گذشت  با 
برادر کوچکش می خواهد  از  تشنه گی می کند. هارون 
که پیش از رسیدن کارگران، برایش آب نوشیدن بیاورد 
تا مبادا در جریان کار تشنه شود. برادر او بوتل را بر 
می دارد و برای آوردن آب، به سمت نلی که در همان 
نزدیکی روانه می شود. هارون اما در انتظار رسیدن سایر 
کارگران بر دیوار تکیه می کند. لحظه ای نمی گذرد که 
موتری از نوع تونس به یک باره از سرک منحرف می شود 
و پس از تصادم با موانع پالستیکی، در نزدیکی دو موتر 

متن  نهایی شدن  با  هم زمان 
ایاالت  میان  توافق نامه ی صلح 
متحده امریکا و گروه طالبان 
و هم چنان نزدیک شدن زمان 
ریاست  انتخابات  برگزاری 
جمهوری، خشونت ها در کشور 
طالبان  گروه  حمالت  ویژه  به 
یافته  افزایش  کشور  سراسر  در 
است. گروه طالبان در هفته ی گذشته، حمالت خونینی 
را در شماری از والیت های کشور به راه انداخت. در پی 
درگیری ها و حمالت انتحاری که از سوی این گروه در 
تن کشته  راه اندازی شد، ۳۴۸  جریان هفته ی گذشته 

شدند و ۳۶۱ تن دیگر زخم برداشتند. 
در یک هفته گذشته والیت های کابل، کندز، بغالن، فراه، 
پکتیا،  تخار، هرات، سمنگان، غزنی، بدخشان،  ارزگان، 
ننگرهار و بلخ شاهد حمالت خونین گروه طالبان بودند. 
زخمی«  و  »کشته  تن   ۷۰۰ از  بیش  حمالت  این  در 
رسمی  منابع  سوی  از  که  آمارهایی  اساس  بر  شده اند. 
اعالم شده است، در یک هفته ی گذشته ۴۹ غیرنظامی، 
۳۴ نظامی و ۲۵۸ جنگ جوی گروه طالب کشته اند. به 
این ترتیب در میان زخمیان این رویدادها ۲۶۳ نظامی 

و غیر نظامی و ۹۸ جنگ جوی گروه طالبان شامل اند. 
گروه طالبان بامداد روز شنبه ، نهم سنبله از چهار جناح 
حمالت تهاجمی شان را بر شهر کندز آغاز کردند. این 
درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی یک روز 
ادامه یافت. وزارت داخله اعالم کرد که در این درگیری ۲۵ 
نفر به شمول ۲۰ نیروی امنیتی و پنج غیرنظامی کشته  
شده اند و ۸۵ تن دیگر به شمول نظامیان و غیرنظامیان 
از سوی  آماری که  براساس  برداشته اند. هم چنان  زخم 
وزارت امور داخله اعالم شد، ۵۶ جنگ جوی گروه طالبان 
نیز در این درگیری ها کشته شده اند. از سوی دیگر گروه 
طالبان ادعا کرده است که در حمله ی تهاجمی شان به 
والیت کندز، ۲۱ تن از نیروهای کماندو را کشته اند و ۳۰ 
تن دیگر آنان را زخمی ساخته اند. هم چنان در حمله ی 
انتحاری ای که در مرکز این شهر توسط گروه طالبان اجرا 
شد، به شمول سیدسرور حسینی سخنگوی پولیس این 

والیت، ۱۰ تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
طالبان پس از شکست در کندز، بامداد روز یک شنبه، 

جا  در  داشت،  قرار  انفجار  متری  پنج  در  که  هارون 
آتش می گیرد و در عطش نوشیدن آب، جان می دهد. 
هارون سه روز پیش از این رویداد شاهد تولد سومین 
برای  پدرانه  نوازش های  از  که  فرزندی  بود؛  فرزندش 
همیشه محروم شد. از او سه فرزند به جا مانده که هر 
سه پسر اند. هارون تا صنف سوم در مکتب درس خواند 
ادامه ی درس هایش  از  اقتصادی،  دلیل مشکالت  به  و 

منصرف شد. 
 زنده گی هارون اما جالب می نماید. او در گذشته سرباز 

گفته ی  به  کردند.  حمله  ارزگان،  والیت  خاص  ارزگان 
وزارت امور داخله در این حمله ۱۷ تن از جنگ جویان 
این حمله چهار  در  گروه کشته شده اند. هم چنان  این 
باخته اند. در همین حال گروه  نیز جان  نیروی پولیس 
طالبان ادعا کرده اند که در حمله موتر بمب گذاری شده 
این گروه، ساختمان ولسوالی ارزگان خاص تخریب شده 
است. از سوی دیگر در والیت پکتیا دو تن از نظامیان به 
شمول فرمانده پولیس این والیت در نتیجه انفجار ماین 

کنار جاده ای کشته شده اند.
کابل  شهر  گذشته،  هفته  پنج شنبه ی  روز  گونه  همین 
گروگان گیر  گواه  لوگر  و  میدان وردک  والیت های  و 
در  که  انتحاری  حمله  در  بود.  انتحاری  حمالت  و 
نزدیکی  در  و  اول  مکروریان  عمومی  سرک  ساحه 
 ۱۰ پیوست،  وقوع  به  کابل  شهر  عبدالحق  چهارراهی 
تن از غیرنظامیان کشته و ۴۲ تن دیگر زخم برداشتند. 
از  تن  دو  رویداد  این  جان باخته گان  میان  در  هم چنان 
را  این حمله  مسوولیت  بودند.  نیز شامل  ناتو  نیروهای 
گروه طالبان به عهده گرفته و ادعا کرده است که کاروان 
نیروهای خارجی را که قصد ورود به یکی از ریاست های 
این  را داشتند، هدف قرار داده اند.  امنیت ملی  عمومی 
گروه مدعی است که در این حمله شماری از نیروهای 

خارجی و داخلی را کشته اند. 
هم چنان گروه طالبان صبح روز پنج شنبه، سرپرست دفتر 
جلریز  منطقه  در  را  غور  والیت  بشر  حقوق  کمیسیون 
والیت میدان وردک بردند و سپس سرش را بریدند. به 
همین ترتیب در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیت ملی 
چهار عضو یک خانواده در والیت ننگرهار کشته شده اند. 
سخنگوی والی ننگرهار با تأیید این خبر گفته است که 
ننگرهار  بودند. شهروندان  داعش  گروه  کشته گان عضو 
شمار  از  کشته گان  که  گفته اند  گفته ها،  این  رد  با  اما 
غیرنظامیان و از طرف داران دولت بوده اند. کشته شدن 
این چهار عضو یک خانواده سبب شد تا جلسه اضطراری 
در ارگ برگزار شود. رییس جمهور غنی در این نشست، 
کشته شدن غیرنظامیان را غیر قابل قبول خواند. افزون 
این چهار عضو یک خانواده سبب  این کشته شدن  بر 
شد تا معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی از وظیفه اش 
استعفا دهد/ برکنار شود. استعفای وی به خاطر افزایش 
تلفات غیرنظامیان از سوی رییس جمهور پذیرفته شده 

کارگریکهآبمیخواست،درآتشسوخت

یکهفتهجنگ
زخمیکشتهوونزدیکبه ۳۵۰۳6۰

که قرار بود وارد یک اداره دولتی شوند، منفجر می شود.
آتش انفجار زبانه می کند و دود غلیظ آن فضا را می گیرد. 
عالوه بر دو موتری که هدف انفجار بود، چندین موتر 
که پس  تصاویری  می گیرند.  آتش  جاده  در  نیز  دیگر 
از انفجار نشر شد،  دو مرد را در نزدیکی حادثه نشان 
می دهد. با وجود انحراف موتر تونس، یکی از آنان اما 
بدون توجه آهسته از سرک رد می شود. دیگری اما به 
محض دیدن وضعیت با عجله می خواهد که از ساحه 

دور شود که موتر بم در همان لحظه انفجار می کند.

دهم سنبله، به شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن حمله 
کردند. این درگیری تا اکنون ادامه دارد. به گفته نصرت 
رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، طالبان در منطقه 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  و  شده اند  جابه جا  »کرکر« 
می جنگند. سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که 
گروه طالبان خانه ها و غیرنظامیان را سپر ساخته است و 
به همین دلیل عملیات تصفیه ای با کندی روبه رو شده 
است. براساس آمارهایی که از سوی وزارت امور داخله 
اعالم شده است، در این نبرد به شمول ولسوال نام نهاد 
 ۳۱ و  کشته  گروه  این  جنگ جویان  از  تن  طالبان ۵۱ 
وزارت  ترتیب  به همین  آنان زخمی شده اند.  دیگر  تن 
امور داخله تعداد کشته  گان غیرنظامی را هفت نفر و افراد 
نظامی را شش تن اعالم کرده است. گروه طالبان کشته 
شدن والی نام نهاد این گروه را رد کرده است. افزون بر 
این والیت  های غزنی و بلخ نیز در روز یک شنبه هفته 
رودررو  و حمالت  انفجارها  سلسله  یک  شاهد  گذشته، 
با گروه طالبان بوده است. در والیت بلخ، هشت تن به 
جان  جاده ای  کنار  ماین  انفجار  اثر  در  زن  یک  شمول 
نتیجه ی  در  غزنی،  والیت  در  حال  همین  در  داده اند. 
طالبان، ۱۲  درمانی  مرکز  بر  امنیتی  نیروهای  عملیات 

طالب کشته شده اند.
در هفته گذشته، روزهای دوشنبه و سه شنبه والیت های 
شاهد  نیز  پایتخت نشینان  هم چنان  و  بلخ  سمنگان، 
حمالت خونین گروه طالبان بودند. گروه طالبان حوالی 
با  را  حمله ای  سنبله  یازدهم  دوشنبه شب،   ۱۰ ساعت 
دیوار  بر  شده  بمب گذاری  »تراکتور«  یک  از  استفاده 
جنوبی کمپ »گرین ولیج« در مربوطات ناحیه نهم شهر 
کابل اجرا کرد. در این حمله ی موتربمب، ۱۶غیرنظامی 
گروه  برداشتند.  زخم  دیگر  تن   ۱۱۹ و  شدند  کشته 
طالبان که مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته، مدعی 
شده است که در این حمله تلفات زیادی را به شهروندان 

خارجی وارد کرده اند.
با  اردوی شاهین در شمال کشور  قول  در همین حال 
نشر اعالمیه گفته است که در نتیجه حمله ی هوایی این 
نیروها ۳۰ تن از جنگ جویان طالب را در والیت سمنگان 

کشته اند. 
طالبان  هفته گذشته،  روز چهارشنبه  ترتیب  به همین 
با استفاده از یک موتربمب به قرارگاه پولیس ولسوالی 

پولیس بود و یک جا با سایر هم رزمانش از مس عینک 
در والیت لوگر محافظت می کرد. در آن زمان، خانواده 
دیدن  برای  هارون  و  می کرد  زنده گی  روستا  در  وی 

فرزندانش گاه گاهی به قریه می رفت.

طالبان  هم  باز  ولی  کرد،  ترک  را  بودن  پولیس 
کشتندش

فعالیت  آنان  قریه  در  طالبان  گروه  که  آن جایی  از 
داشت، وی بنا بر مشکالتی که برایش ایجاد می شود، 
پولیس بودن را ترک می کند و برای پیدا کردن نفقه 
خانواده اش، یک جا با آنان به کابل می آید. او در همان 
آغازین روزهای کارش به عنوان یک کارگر ساده، قربانی 
حمله ی انتحاری ای می شود که مسوولیت آن را گروه 
طالبان بر عهده گرفتند؛  همان گروهی که جبر کارگری 

را بر وی تحمیل کردند.
در همان قضیه اما، مرد دیگری در هشت متری حادثه،  
زنده بیرون آمده است. محمد مسعود ۲۷ سال دارد و 
در شهر راننده گی می کند. او هر چند در هنگام انحراف 
موتر از مسیر جاده،  متوجه این قضیه نشده بود، اما به 
محض شنیدن صدای مهیب، سر خود را در زیر فرمان 
موتر فرو می برد. وی در این انفجار اندکی از ناحیه شانه 
آسیب دید. با وجود انفجار بزرگ و شکستن شیشه  جلو 

موترش، او اما از رویداد سالمت بیرون آمده است.
این رویداد اوایل صبح روز پنج شنبه، چهاردهم سنبله 
رخ داد که در آن، ۱۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰ 
این حمله  ریاست جمهوری  ارگ  برداشتند.  زخم  تن 
را  حمالت  گونه  این  بانی  با  صلح  و  کرد  نکوهش  را 
»دشوار« خواند. ریاست اجرایی نیز در واکنش به این 
رویداد، گفت که گروه طالبان از این طریق می خواهند 
در روند صلح امتیاز بگیرند و اراده برای پایان جنگ و 

خون ریزی ندارند.
هارون اما در آتش چنان سوخت که هویتش در اوایل 
کار تشخیص شدنی نبود؛ آتشی که بیش تر قربانیان آن 
با کار  او می خواست  را غیرنظامیان تشکیل می دادند. 
کردن در شهر، به دور از هشدار طالبان و در سکون، 
نفقه ی خانواده اش را به دست بیاورد، اما در یک حمله ی 
طالبان قربانی شد. حاال و پس از این، کودکان او قرار 
است باقی عمرشان را دور از مهر پدر و در حسرت او 

سر کنند.

است. 
با این حال گروه طالبان حمالت انتحاری و گروهی شان 
را در والیت های کشور متوقف نکردند. این گروه صبح 
روز پنج شنبه، چهاردهم سنبله با ورود به بخش هایی از 
شهر فراه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این گروه در 
ساعات اول حمله اش به این والیت، مرکز جلب وجذب 
ارتش در ناحیه چهارم را تصرف کرد. سخنگوی وزارت 
دفاع گفته است که حمله گروه طالبان دفع شده است. 
بر اساس آماری که از سوی وزارت دفاع اعالم شده است، 
در این درگیری ۸۵ طالب کشته و ۳۰ طالب دیگر زخم 
آسیبی  امنیتی  نیروهای  به  حمله  این  در  برداشته اند. 

نرسیده است.

طالبان مردم را به صلح بی باور کرده اند
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش 
می کند.  نگرانی  ابراز  کشور  در  طالبان  گروه  حمالت 
محمدنعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که طالبان با 
کشتن غیرنظامیان و تشدید حمالت شان، در پی کسب 
امتیاز از حکومت افغانستان اند. او از این عمل کرد طالبان 
انتقاد کرد و گفت که طالبان نسبت به قواعد بشردوستانه 
و معیارهای بین المللی بی توجه اند. از این رو این گروه با 
کشتن غیرنظامیان می خواهد فشارهای بیش تری را روی 
حکومت افغانستان وارد کند. آقای نظری این روش گروه 
طالبان را نگران کننده توصیف کرد و گفت که این گروه 
با افزایش حمالت تهاجمی و انتحاری اش مردم را مأیوس 
کرده است و بدین ترتیب باور مردم نسبت به برنامه های 

صلح کاهش یافته است.
که  خواست  جنگ  درگیر  طرف های  از  او  حال  این  با 
نسبت به حفظ جان غیرنظامیان دقت بیش تری به خرج 
دهند. او از طرف های درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان 
خواست که قواعد اصول بشردوستانه را رعایت کنند تا 

سبب تلفات غیرنظامیان به ویژه کودکان و زنان نشوند.
از سوی دیگر، دفتر هیأت سازمان ملل متحد در کابل 
یا یوناما، نیز از افزایش حمالت گروه طالبان در کشور 
ابراز نگرانی کرده است. تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه 
دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به 
خشونت های هفته گذشته در کشور گفته است که باید 
این خشونت ها از طریق توافق و گفت وگو خاتمه یابد و به 

رنج های مردم افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. 
ابراز می شود که حمالت گروه  این واکنش ها در حالی 
طالبان با نهایی شدن متن توافق نامه ی این گروه با امریکا 
در  است.  یافته  افزایش  توجهی  قابل  به طور  در کشور 
هفته گذشته والیت های شمال شرق و نیز کابل پایتخت 

کشور، شاهد خشونت های گسترده بود.

حسیب بهش

عبداالحمد حسنی
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی.

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

دعوت به داوطلبی 
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری لوازم چیله انگور برای بخش باغداری پروژه ملی 
باغداری ومالداری )NHLP( اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( 
به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری 
و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به تاریخ ۲۲ 
اکتوبر ۲۰۱۹ به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. 
آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از 
آفرگشائی به تاریخ ۹ اکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.

اخذ  امرکایی  دالر  هزار   مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰سیزده  بانکی  تضمین خط  به صورت  آفر  تضمین 
میگردد.
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گوناگون  کشورهای  در  که  پرخاصیت  میوه ای 
انجیر  میوه ی  تولید  دارد.  زیادی  دوست داران 
امسال در هرات ۲۵ درصد افزایش یافته است، اما 
به  دلیل نبود بازار فروش، باغ داران محصول خود را 

۵۰ درصد ارزان تر از سال قبل می فروشند. 
اعضای اتحادیه ی باغ داران انجیر هرات می گویند 
و  دارند  زیادی  مشکالت  فروش  بخش  در  که 
نکرده  توجه  به  آن ها  باید،  آن چنان که  حکومت 

است. 
آن که  سبب  جای  به  انجیر  برداشت  افزایش 
خوش حالی باغ داران شود، کاهش بهایش آنان را 
نگران کرده است. همین چند ماه پیش بود که 
افزایش کم پیشنیه ی برداشت تربز در والیت فراه، 

بهای آن  را به کیلویی یک افغانی رساند. 
محصوالت  بازاریابی  هرات  زراعت  ریاست 
ریاست  وظیفه ی  را  جهانی  بازار  در  کشاورزی 
تجارت و صنایع می داند. هرچند مقام های ریاست 
بازاریابی  خاطر  به  که  می گویند  هرات  تجارت 
محصوالت کشاورزی در چند کشور خارجی اقدام 
که  می گویند  هراتی  صادرکننده گان  اما  شده، 
این والیت  برای صادرات در  زیرساخت های الزم 

وجود ندارد. 
ایران  و  الجزایر  ترکیه، مصر، مراکش،  کشورهای 
جهان  در  انجیر  صادر کننده گان  بزرگ ترین 
هستند، اما انجیر افغانستان با وجود کیفیت باال 

در بازار جهانی جایی ندارد. 

محصول خوب، بازار بد 
پرآبله زیر  با دست های  باغ دارانی  که  حاصل کار 
خریدار  بازار  در  ریخته  اند،  عرق  سوزان  آفتاب 
انباشته  زمین  روی  که  میوه هایی  ندارد؛  زیادی 
شده و مشتریان با بی میلی به  سمت آن می نگرند.

والیت  زنده جان  ولسوالی  در  انجیر  درصد   ۹۵  
موترهای  ایستگاه  در  می شود.  کاشت  هرات 
زنده جان باغ داران جعبه های انجیر را برای فروش 
آورده اند، ولی در هوای گرم تابستان بازار فروش 

سرد است.
چشم انتظار مشتری اند تا محصول شان  را با بهای 
باغ داران  از  یکی  جمعه گل،  بفروشند.  مناسب 
هراتی، می گوید سال گذشته وضعیت بهتر بود و 
هر کیلو انجیر ۴۰ تا ۵۰ افغانی فروخته  می شد، اما 

افزایش 25 درصدی تولید انجیر 
افزایش  پی  در  که  بود  پیش  ماه  چند  همین 
بی پیشینه ی تولید تربز در والیت فراه، بهای آن به 
یک افغانی در هر کیلو رسید و موترهای پر از تربز 

در آن والیت خریدار نداشت. 
مال داری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست  مسووالن 
با  مقایسه  در  انجیر  تولید  که  می گویند  هرات 
است.  یافته  افزایش  درصد   ۲۵ گذشته  سال 
زراعت  انکشاف  و  ترویج  مدیر  ناصری،  حمیداهلل 
ریاست زراعت هرات، به روزنامه  ۸صبح می گوید 
که در هرات امسال شش هزار و ۲۰۰ تن انجیر 
زیر کشت  زمین  هزار هکتار  و ۳۳۰  تولید شده 
این محصول است. آقای ناصر می پذیرد که نبود 
بازار فروش مناسب سبب کاهش چشم گیر بهای 
انجیر شده است. او اضافه می کند که انجیر مرغوب 
هرات سال گذشته تا کیلویی ۸۰ افغانی فروخته 
شد، اما امسال همین محصول ۱۰ تا ۱۵ افغانی به 

 فروش می رسد. 
به  که  می گویند  هرات  زراعت  ریاست  مقام های 
 دلیل نبود سردخانه و محل نگهداری مناسب برای 
محصوالت کشاورزی، کشاورزان مجبور می شوند 
محصول خود را در بازار با بهای اندک بفروشند؛ 
اما اگر زمینه ی صادرات فرآورده های کشاورزی به 

جایخالیانجیرهراتدربازارجهانی

امسال وضعیت بازار بسیار بد است. 
عبدالظاهر، یکی دیگر از باغ داران، تأکید می کند 
که به  دلیل نبود بازار فروش، محصول باغ داران 
باغ داران  از بین می رود یا هم  یا در هوای گرم 
مجبور می شوند میوه ای را که سال گذشته هر 
کیلو ۴۰ افغانی می فروختند، کیلویی ۱۰ افغانی 

بفروشند. 
در  انجیر  باغ داران  اتحادیه ی  عضو  عبدالباقی، 
توجه  حکومت  که  می گوید  زنده جان،  ولسوالی 
نمی توانند  آنان  و  ندارد  باغ داران  به  چندانی 
او  بفروشند.  مناسب  بهای  با  را  خود  محصوالت 
تأکید می کند که بهای انجیر در مقایسه با سال 
گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته و افزایش میزان 
برداشت سبب کاهش چشم گیر قیمت شده است. 
افزون بر این باغ داران مکان مناسبی برای فروش 
کشاورزی  فرآورده های  و  ندارند  خود  محصوالت 

کنار خیابان ها به  فروش می رسد. 
به  باور کارشناسان کشاورزی، انجیر هرات به دلیل 
کاشت و برداشت طبیعی و استفاده نشدن مواد 
کشورهای  محصوالت  با  مقایسه  در  کیمیاوی 
ولی  دارد،  خوبی  کیفیت  صادر کننده  بزرگ 
حکومت در قسمت بازاریابی و فروش این محصول 

در بازار جهانی ناکام بوده است. 

زیادی  سهولت های  شود،  فراهم  کشور  از  خارج 
برای باغ داران و کشاورزان ایجاد می شود. 

سهم افغانستان در بازار جهانی چقدر است؟ 
ترکیه، مصر، مراکش، الجزایر و ایران بزرگ ترین 
صادر کننده گان انجیر در جهان هستند. براساس 
آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۷ میالدی 
کشور ترکیه بیش تر از ۳۰۵ هزار تن انجیر تولید 
کرده است، اما انجیر افغانستان با وجود کیفیت باال 

در بازار جهانی جایی ندارد. 
مشکالت گوناگون دست به دست هم داده تا راه 
صادرات فرآورده های کشاورزی افغانستان از جمله 
انجیر به خارج از کشور هموار نشود. از دید ریاست 
بازاریابی  بازار فروش و  زراعت هرات، پیدا کردن 
برای محصوالت کشور، وظیفه ی وزارت تجارت و 

صنایع است. 
و  تجارت  ریاست  سرپرست  صادق،  میرعارف 
۸صبح  روزنامه   با  گفت وگو  در  هرات،  صنایع 
تالش  توان  حد  در  تجارت  وزارت  که  می گوید 
در  کشور  صادراتی  محصوالت  برای  تا  کرده 
بازارهای جهانی بازاریابی کند و اتشه های تجارتی 
افغانستان در سراسر  نماینده گی های سیاسی  در 

جهان مسوول این امر هستند. 
پیدا  صورت  در  که  است  این جا  اساسی  مشکل 
برای صادرات  بازار فروش، زیر ساخت الزم  شدن 
محمدعثمان  ندارد.  وجود  کشاورزی  محصوالت 
اتحادیه ی صادرکننده گان هرات،  انصاری، رییس 
صادرات  برای  الزم  زیر ساخت  که  می کند  تأکید 
تا  و  ندارد  از هرات وجود  فرآورده های کشاورزی 
کنون فقط یک پرواز انتقال هوایی از هرات راهی 
ممکن  هم  راه الجورد  از  صادرات  و  شده  دهلی 

نیست. 
با این وجود جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، 
می گوید که در آینده ی بسیار نزدیک زیر ساخت 
رسمی  آغاز  برای  هرات  هوایی  میدان   در  الزم 
پروازهای »کارگو« ایجاد می شود و قرار است به 

زودی اسکنرهای میدان  هوایی نصب شود. 
که  می گویند  باغ دارن  و  کشاورزان  وجود  این  با 
چندانی  اعتماد  حکومتی  مسووالن  وعده های  به 
در  محصوالت شان  بازاریابی  برای  باید  و  ندارند 

بازارهای جهانی گام های عملی برداشته شود.

شنبه
شماره 1386

16 سنبله 1398
7 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

7

محمدحسین نیک خواه 



11th Year   No: 3186  Saturday  7 September, 2019   Price: 20 Afs

گفتوگوباوحیدصابری:
»گروهباران«پسازرفتنمنازهمپاشید

وحید صابری آوازخوانی است که »شهرت« او بیش تر به »دهه  های 
۶۰ و ۷۰« برمی گردد. زمانی که از آهنگی چون »دو موجود ز هستی 
در  مردم  از  بسیاری  را  آفتابی«  بلند  روز  »یک  تا  است«  گرامی تر 
باور بسیاری ها متعلق  او به  افغانستان زمزمه می کردند. اوج شهرت 
دست کم  که  چیزی  بود،  باران«  »گروه  عضو  او  که  است  زمانی  به 
خودش قبول ندارد و شهرتش را مستقل و متعلق به پیش از ظهور 

گروه باران می داند. 
میانه او با فرهاد دریا با وصف همه کارهای مشترکی که انجام داده اند، 
همواره دچار فرازوفرود بوده است. وحید صابری مخالف سرسخت به 
گفته ی خودش »استفاده از واژه های دری به جای واژه های فارسی« 
است. می گوید هنر را با »گیلن های پنج لیتری تیل و تشت شروع 
کرده و با وصف آن  که سازمان جوانان برایش آپارتمان داده، اما او 

هیچ وقت طرف دار هیچ حزبی نشده است. 
وحید صابری پس از دهه های ۶۰ و ۷۰ برای سال ها کم تر سر زبان ها 
بود. او پس از سقوط طالبان تا حال بیش از ۱۰۰ آهنگ جدید ساخته 
»مبتذل«  افغانستان  در  موسیقی جدید  که  است  معتقد  و خودش 

است. 
وحید پیمان گفت وگویی داشته با وحید صابری، هنرمندی که روزها 
پشت دروازه رادیو تلویزیون ملی افغانستان می ایستاد، اما به او اجازه 
ورود به رادیو تلویزیون را نمی دادند. وحید صابری به این شرط قول 

مصاحبه داد که هیچ یک از حرف هایش سانسور نشود.
۸صبح: از خودت بگو، کجا به دنیا آمدی؟

وحید صابری: ما اصاًل سدوزایی و اهل قندهار هستیم، اما خودم در 
ده افغانان کابل متولد شدم، پدر و مادرم دختر کاکا و بچه کاکا بودند.  
من در مکتب عمرا خان واصل آباد شامل مکتب شدم، سپس به لیسه 
حبیبه رفتم و از آن جا شامل پوهنحی زبان و ادبیات روسی شدم و تا 

مرحله ماستری در آن جا ادامه تحصیل دادم.
۸صبح: چطور شد که به هنر روی آوردی؟

بگویم که قوم گرا  باید  این سوال،  به  از پاسخ  پیش  وحید صابری: 
باید  را  قوم  به  تعلق خود  وقتی که کسی هنرمند می شود،  نیستم. 
فراموش کند. پدرم پس از محرومیت های بسیار در زنده گی، در منطقه 
»آغا علی شمس« کابل یک خانه خریداری کردند، در همین منطقه 
یک اتاق سپورت داشتم، ورزش بوکس را انجام می دادم و قهرمانی 
آوردم.  به دست  زمانی  را هم در همان مقطع  کالس ۶۲ کیلوگرام 
در همین اتاق بوکس، با »گیلن های پنج لیتری تیل و تشت« یک 
دانه جاز یا درم ساخته بودم، با همان جاز، درم می نواختم و آواز هم 
می خواندم. پیش از آن اما زمانی  که در لیسه حبیبیه درس می خواندم، 
آهنگ  و  میزهای صنف طبله می زدم  - روی  تفریح  در ساعت های 
که  بچه هایی  می شدند.  جمع  من  دور  هم صنفی هایم  و  می خواندم 
پیسه دار بودند به کانتین لیسه می رفتند و منتو  و نوشابه می خوردند و 
در نهایت کیف می کردند، اما ما غریب بچه ها دور هم جمع می شدیم 
و ساعت تیری می کردیم. این آغازی بود برای آوازخوانی وحید صابری.

۸صبح: به شکل رسمی تر اما چی وقت هنر را آغاز کردی؟
وحید صابری: پس از آن که در سال ۱۳۵۷ از لیسه عالی حبیبیه فارغ 
شدم، دوران »نازنین ترین رییس جمهور افغانستان سردار محمدداوود 
خان« بود. به رادیو تلویزیون ملی مراجعه کردم، در آن زمان کسانی 
 که در کار آوازخوانی تازه کار بودند، باید از فیلتر یک هیأت بررسی 
می گذشتند. عبدالوهاب مددی، استاد زالند، استاد سرآهنگ، استاد 
مهوش، استاد آرمان، استاد ناشناس، مسحور جمال و شمار دیگری 
از آوازخوانانی  که کارهای نسل تازه کار موسیقی را گوش می دادند و 
پس از قضاوت، کامیاب یا ناکام می کردند. سپس فهرست کامیاب ها 
و ناکام ها را دم دروازه رادیو تلویزیون ملی افغانستان نصب می کردند. 
من در این امتحان به همراه ۲۵۰ دختر و پسر شرکت کردم و به 
رفتیم. مسحور جمال رییس موسیقی  تلویزیون ملی  استدیوی ۴۸ 
در آن زمان دستور داده بود، هنرمندانی که در محافل عروسی آواز 
می خوانند باید بیایند و جواز آوازخوانی بگیرند. من در آن زمان در 
یک گروپ موسیقی به اسم »گروپ کابل« که مرحوم وحید دالوری 
ایجاد کرده بود، درم و جاز می نواختم. من در آن روز رفته بودم تا 
امتحان جاز و درم بدهم اما متأسفانه »عبداهلل اعتمادی« که جازیست 
مشهور احمدظاهر بود و باید امتحان درم و جاز را می گرفت، آن روز 
حضور نداشت. برایم گفتند روز دیگری بیا؛ اما من از فرصت استفاده 
کردم و برای شان پیشنهاد دادم که یک آهنگ می خوانم. آهنگ »از 
غمت ای نازنین« از احمدظاهر را خواندم و آن ها ثبت نوار کردند. نوار 
ناشناس که  بُردند. استاد خیال، استاد مددی و استاد  را نزد هیأت 

بعد از آن گروه باران یک ماه دیگر هم دوام کرد، گروه باران در یک 
کنسرت در شهر مزار شریف شرکت کرده بود، قهار عاصی و اسد بدیع 
بر سر انانسری کانسرت گروه باران با هم درگیر شده بودند، اسد بدیع 
انانسری را شروع می کند، اما قهار عاصی از پشت ستیج به روی صحنه 
درگیر  باهم شدیداً  از اسد بدیع می گیرد و سپس  را  می آید، مایک 
می شوند و سایر اعضا نیز به سود دوستان خود مداخله می کنند، پس 
از آن، اعضای گروه در مزار شریف بر سر تقسیم پیسه باهم درگیر 
شدند. این درگیری آن قدر گسترده بود که به جان هم چاقو کشیدند

و این آغاز فروپاشی گروه باران بود.
افغانستان  از  یا  و  ماندی  رفتی؟  کجا  باران  از  بعد  ۸صبح: 

برآمدی؟
از  یکی  کار کردم، کمپوزهای  باران مستقل  از  بعد  وحید صابری: 
کنسرت هایم را در این زمان، فرهاد دریا ساخت، در سال ۱۳۷۱ با 
دو  شدیم،  دعوت  تاجیکستان  به  کشور،  زمان  آن  ممثل  آرام،  اسد 
افغانستان  شب کنسرت زنده اجرا کردم که تحوالت سیاسی نو در 
از یک  آن جا پس  از  و  برگردم  نتوانستم  به کشور  دیگر  ایجاد شد. 
دعوت، به ازبیکستان رفتم. خانمی به اسم مطلوبه صفروا برنامه ای به 
اسم مرواریدهای شرق ساخته بود، اولین برنامه خودش را با گوگوش 

خواننده معروف ایرانی ثبت کرد و در دومین برنامه، مرا دعوت کرد.
۸صبح: دیگر کابل برنگشتی؟

وحید صابری: یک بار برگشتم، اما مخفی - در کابل یک آپارتمان 
داشتم به خاطر حل مشکالت این آپارتمان به کابل آمده بودم.

۸صبح: در سال ۱۳5۷ حتا یک افغانی نداشتی که کرایه موتر 
پرداخت کنی و به رادیو تلویزیون بیایی، آپارتمان را از کجا 

آورده بودی؟
وحید صابری: وقتی که به شهرت رسیدم، سازمان جوانان خواست 
یک  را  من  که  داشتند  تصمیم  آن ها  کند.  سوء  استفاده  من  از  که 
فرید  اما من تسلیم سیستم سیاسی نشدم،  سازمانی معرفی کنند، 
مزدک برایم وعده ماهانه ۱۰هزار افغانی معاش داد، در آن زمان حتا 
یک وزیر هم ۱۰ هزار افغانی معاش نداشت، به هر حال آن ها به من 

یک آپارتمان داده بودند.
۸صبح: در بدل ۱۰ هزار افغانی و آپارتمان سازمان جوانان از تو 

چی می خواست؟
وحید صابری: عضو سازمان شوم و رهبری »گروه گل سرخ« را به 
دست بگیرم. من به مزدک گفتم که شبانه ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار افغانی 
من از یک محفل می گیرم و این را بهانه قرار دادم و در نهایت نیز 

تاپه ی سازمان را به پیشانی ام نزدم.
وقتی برای حل مشکل آپارتمان به کابل آمدم، در مکروریان کهنه، 
جمعیتی ها و دوستمی ها در دو سوی آن تسلط داشتند. به هر اداره ای 
که وارد می شدم کسی اصاًل من را تحویل نمی گرفت. در یکی از روزها 
برادر کوچکم  قدرت اهلل  بردیم،  کابل  والی  نزد  را  آپارتمان  سندهای 
آن را نزد والی برد و من در انتظارخانه نشسته بودم، والی کابل باید 
قباله ی خانه ما را مهر می کرد. والی کابل از پنجشیر بود و از برادرم 
پرسیده بود که وحید صابری خودش کجاست؟ برادرم گفته بود که 
در انتظارخانه نشسته است. والی مرا به اتاقش فراخواند و من را بسیار 
عزت و استقبال کرد، شرط والی کابل برای مهر قباله خانه من این 
بود که برایش چند کاست آهنگ هایم را بیاورم، قدرت برادرم را به 
مکروریان ها فرستادم و برایش کاست های آهنگ هایم را آوردم، مشکل 
خانه حل شد و مخفیانه از افغانستان خارج شدم و به ازبیکستان آمدم 

و تا حاال هم این جا ماندم.
به  موقت  حکومت  ایجاد  و  طالبان  سقوط  زمان  تا  ۸صبح: 

افغانستان نیامدی؟ چی کار می کردی؟
وحید صابری: چند بار به مسکو رفتم و دو آلبوم با یک تیپ کهنه 
ثبت کردیم. سپس سال ۲۰۰۵ به هندوستان رفتم و در سفر اول خود، 
۵۰ آهنگ با سمفونی هندی ثبت کردم، کاری که هیچ هنرمندی از 
افغانستان انجام نداده بود. سال ۲۰۱۰ دوباره به هند رفتم و این بار 
۴۰ آهنگ ثبت کردم که از این میان ۶۰ آهنگ آن کلیپ شده است.
۸صبح: وحید صابری دهه ۶۰ در اوج بود، پس از آن در دهه 
۷۰ فعالیت آن چنانی نداشت و سپس طی پنج سال، ۹۰ آهنگ 
ثبت کرد و به نظر من استقبال نشد، خودت فکر نمی کنی این 

حجم کالن آهنگ، سر کیفیت کارت تاثیر گذاشت؟
وحید صابری: یک تفاوت وجود دارد، من فقط خواستم یک ابتکار 
کنم، ابتکاری که در آن آهنگ افغانی با موزیک هندی خوانده شود. 
برخی از مردم، بیش تر »قطغنی« و »بی بی صنم جان« واری آهنگ ها 
گام  دنیا هم،  زیبای  موزیک های  دیگر  باید طرف  اما  را می پسندند 

عضو کمیته بودند تصور کردند که نوار احمدظاهر را اشتباهاً نزدشان 
آوردند، اما برای شان توضیح دادند که این صدای احمد ظاهر نیست 
و جوان تازه کاری است به اسم وحید صابری...  خالصه مرا کامیاب 
را  ملی  تلویزیون  رادیو  در  جدید  آهنگ های  ثبت  اجازه  و  ساختند 

گرفتم.
این مجموعه، من کامیاب شده  از میان  با وجودی  که  اما بدبختانه 
بودم، هر باری که به رادیو - تلویزیون ملی مراجعه می کردم کسی من 
را به دروازه رادیو و تلویزیون اجازه نمی داد. کسی به اسم استاد هالل 
کنار دروازه رادیو - تلویزیون ملی همیشه نشسته بود، همان کسی 
 که آهنگ )گل سرشوی( را خوانده بود. باالی یک چوکی کشال، دم 
دروازه این اداره نشسته بود و چاینک چای هم کنار خود گذاشته بود و 
هر بار به من اجازه ورود نمی داد، تا این  که یکی از روزها مددی صاحب 
را از پشت کلکین های رادیو - تلویزیون دیدم و صدایش زدم. برایش 
گفتم که من وحید صابری هستم، من کامیاب شدم اما این کاکا من 

را اجازه ورود به رادیو تلویزیون را نمی دهد. 
در نهایت با حمایت مددی وارد رادیو - تلویزیون ملی شدم. سپس به 
من جواز هنری دادند، اما بازهم مشکالت زیادی داشتم. روزها شکم 
گرسنه از »چهاردهی« و »آغاعلی شمس« تا رادیو و تلویزیون ملی 

را پیاده طی می کردم و در آن زمان پیسه کرایه موتر را هم نداشتم.
مبارزه کردم، ادامه دادم و اولین آهنگم را یک بزرگ مرد هراتی که در 
شعبه مدیریت موسیقی مسوولیت داشت، ثبت کرد. این مرد ساحر 
هراتی نام داشت که شاعر، ممثل و کمپوزیتور بود. ساحر هراتی این 
آهنگ را برای فرزانه ساخته بود. در آن زمان حدوداً ۱۸ سال داشتم 
دوران  که  است  یادم  نمی گرفت.  تحویل  را  من  هیچ کس  تقریباً  و 
حفیظ  اهلل امین بود، دوران انقالبی و مردم اکثراً خون جگر بودند، فضای 

بدی حاکم بود و هر کس از سایه خود هم می ترسید.
این آهنگ، شعرش با مطلع »دختر زحمت کش دهقان منم« از ساحر 
داد،  تغییر  منم«  دهقان  زحمت کش  »بچه  به  را  مطلع  بود.  هراتی 
کمپوز را هم خودش ساخته بود و بعد از تلویزیونی شدن این آهنگ 

بود که کمپوزیتورها، خودشان به من مراجعه می کردند.
۸صبح: سپس وارد گروه باران شدی؟

وحید صابری: یک موضوع همیشه برایم جالب است، این  که اصاًل 
گروه باران در آن زمان وجود نداشت، من در سال ۱۳۵۷ وارد رادیو 
تا سال ۱۳۶۱ کلی شهرت پیدا کرده بودم، گروه  تلویزیون شدم و 
باران در سال ۱۳۶۲ تشکیل شد، برخی از مردم تصور می کنند که 
وحید صابری با گروه باران شناخته شده است. در آن زمان، فرهاد 
دریا آهنگ کالسیک می خواند، آهنگ های فرهاد دریا در آن زمان 

استقبال نشده بود.
و  هویت  از  کالنی  بخش  که  بپذیری  نمی خواهی  اما  ۸صبح: 

شهرت وحید صابری با گروه باران گره خورده؟
وحید صابری: می پذیرم، فرهاد دریا وقتی با خودش فکر کرد که 
آهنگ های کالسیک، غزل و محلی اش مورد استقبال قرار نگرفته، به 
فکر ایجاد یک گروه افتاد. ایده اش عالی بود، از من هم دعوت کرد تا 
عضو این گروه باشم، دعوتش را پذیرفتم. در آن زمان به جز من و 
فرهاد دریا از میان بچه هایی که بعداً عضو گروه باران شدند، هیچ کس 
دیگری در رادیو تلویزیون ملی آواز نخوانده بود. بعد از آن جاوید راهی 

و هارون لمحه هم عضو گروه شدند. 
۸صبح: در مورد ختم کار گروه باران بگو، باران چگونه منحل 
شد؟ با اختالفات درونی یا تغییرات سیاسی در وضعیت کلی 

افغانستان؟
و خوب  بود  ایجاد شده  زیبایی هایش  با همه  باران  وحید صابری: 
در  نبود.  سیاسی  اختالفات  باران  گروه  بچه های  بین  در  درخشید. 
این میان تنها فرهاد دریا با نجم الدین کاویانی و فرید مزدک روابط 
دوستانه داشت. من در آن زمان عسکر بودم اما بعدها حفیظ اهلل امین، 

کارمل و آناهیتا راتب زاد من را زیاد تشویق کردند. 
در آن زمان همراه با »عبدالحمید محتاط، معاون رییس جمهور وقت« 
و گروه بزرگی از هنرمندان کشور طی یک دعوت رسمی به مسکو 
رفتیم، شبی که ما کابل را ترک کردیم، گروه باران کنسرت داشت. 
مرحوم ظاهر هویدا گوینده گی کنسرت را بر عهده داشت. از من در 
صابری  وحید  بدهد  توضیح  مردم  به  که  نکرد  یادی  هیچ  کنسرت 
ایجاد  برای عالقه مندانم سوال  برگشتم،  از سفر  وقتی  که  کجاست. 
شده بود که آیا وحید صابری از باران خارج شده؟ برخی  از اعضا گفته 
بودند وحید صابری به »پیداگری« خود مصروف است. این برای من 
سخت تمام شد و من هم ارتباطم را با گروه باران قطع کردم، فرهاد 

دریا در آن روزها از طریق گروه باران رشد کرده بود.

برداریم. شاید فردا با موزیک عربی، روسی یا ترکی بخوانم. 
۸صبح: وضعیت فعلی موسیقی افغانستان را چگونه می بینی؟

خودم  با  شوم  آوازخوان  می خواستم  نو  وقتی  من  صابری:  وحید 
آهنگ های »استاد امانی« را زمزمه می کردم، الگوی زنده گی من اول 
امانی و سپس احمد ظاهر بود. اما در موسیقی فعلی افغانستان، هنر و 
صدا اصاًل مطرح نیست. موسیقی فعلی افغانستان موسیقی »مبتذل« 
زودتر  باشد،  ابتذال  آن صحنه های  در  بیش تر  که  کلیپی  هر  است. 
مطرح می شود. صدا اصاًل مطرح نیست، به جز آریانا سعید در میان 
خانم ها من به هیچ یک دیگرشان باور ندارم و در میان آقایان هم فعاًل 

اصال کسی در ذهنم خطور نمی کند.
سال   ۱۸ طی  طالبان  سقوط  از  پس  و   2۰۰۱ سال  از  ۸صبح: 
این  از  آیا  بود،  فرصت  یک  افغانستان  در  هنر  برای  گذشته 

فرصت درست استفاده شد؟
وحید صابری: از اواخر دهه ۷۰ تا سقوط طالبان، هنر تقریباً دفن شد 
اما با تحول جدید، هنرمندان جدیدی متولد شدند. نسل نو، سدها را 
درهم شکستاندند. در این زمان رسانه ها هم رشد کردند، اما بگذارید 
که خارج از بحث هنر، هم یک حرف دلم در مورد رسانه ها را بزنم. 

رسانه ها در افغانستان وابسته گی داشتند در این زمان.
از  برخی  ساختند.  کشور  وارد  را  بومی  غیر  فرهنگ های  رسانه ها 
رسانه ها از واژه های ایرانی استفاده می کنند و زیر فرمان همین کشور 

کار می کنند و فرهنگ آن کشور را سر ما تحمیل می کنند. 
۸صبح: منظورت این است که به جای موسیقی اصیل افغانی، 
چون  می کنند؟  نشر  را  دیگر  کشورهای  موسیقی  رسانه ها، 
من می خواهم بدانم که ارتباط موضوعی که بیان کردی با هنر 

چیست؟
وحید صابری: هم در گفتار و خبر از واژه ها استفاده می کنند و هم در 
موسیقی از واژه های ایرانی بسیار زیاد استفاده صورت می گیرد که من 
شدیداً متنّفر هستم، من دوست دارم از واژه های دری خود ما استفاده 
شود. بسیار بد است که واژه های مانند »دوچرخه« و غیره استفاده 
می کنند. شما کدام ایرانی را دیدید که به افغانستان بیاید و فارسی 

خودش را کنار بگذارد و به جایش دری ما را صحبت کند؟
۸صبح: این یک بحث جداگانه است که فعاًل به آن نمی پردازیم 

و در مورد موسیقی صحبت می کنیم.
وحید صابری: قبول داری که فرهنگ بیگانه سر ما تحمیل می شود؟
۸صبح: من فعاًل در جایگاه سوال کننده هستم نه پاسخ دهنده!

سر  ایرانی  فرهنگ  آیا  برادر!  می کنی  فرار  سوال  از  وحید صابری: 
فرهنگ افغانی در حال تحمیل است یا نه؟

مصاحبه  من  با  رسانه  از  نماینده گی  به  خودت  گاه  هر  ۸صبح: 
کردی در این مورد یک کتاب همراهت گپ خواهم زد، اما فعاًل من 
در جایگاه پرسش گر و خودت در جایگاه پاسخ دهنده قرار داری!

وحید صابری: به خاطری که تو می ترسی و پاسخی نداری، می گویی 
که من فعاًل از آدرس یک رسانه با تو در صحبت هستم.

داریم  قرار  دورانی  در  می پرسم،  را  سوال  آخرین  ۸صبح: 
در  را  هنر  وضعیت  است.  پیچیده  افغانستان  در  وضعیت  که 

سال های پیش رو چگونه پیش بینی می کنی؟
وحید صابری: اگر طالب سر قدرت شود، هنر را در داخل افغانستان 
صدای  همیشه  هنر  افغانستان  از  خارج  اما  می کند.  دفن  دوباره 
فریاد وطن سر  بوده و در سخت ترین شرایط، هنرمندان  افغانستان 
دادند. من دوست دارم همان افغان های سابق شویم، زمانی که مطرح 
نبود چه کسی سقاو، چه کسی پنجشیری، چه کسی هزاره و چه کسی 
پشتون و ازبیک است. همه ما افغان بودیم، هستیم و خواهیم ماند. 
اتحاد ما قوت ما است، احمدشاه درانی زمانی مانند این  که از جوی چه 
تیر شویم تا پانی پت هند را می رفت، از بی اتحادی ما است که امروز 

پاکستان سر هر کدام ما فرمان روایی می کند.
۸صبح: تشکر که وقت گذاشتی.

وحید صابری: تشکر از شما.

وحید پیمان
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سیدحسن حسینی

ویژه غرب افغانستان
25 سپتامبر سال 2017 میالدی 
شدن  اجرایی  روز  با  بود  برابر 
طرح تقسیمات اداری ولسوالی 
بر  که  طرحی  شیندند؛  بزرگ 
بزرگ ترین  از  یکی  آن،  پایه ی 
یک  از  افغانستان  ولسوالی های 
واحد اداری به پنج واحد تقسیم 
به  شیندند  تقسیم  از  هدف  شد. 
بیش تر  امنیتی  نیروهای  استقرار  کوچک،  ولسوالی  پنج 
رفاهی  خدمات  میزان  بردن  بلند  و  امنیت  تأمین  برای 

دولت برای شهروندان عنوان شده بود.
پرونده ی تغییر نام ولسوالی بزرگ شیندند به پنج ولسوالی، 
دهلیزهای  در  ساله  دو  به  نزدیک  سرگردانی  از  پس 
اداره های دولتی در کابل، باألخره بسته شد و »شیندند، 
زاول، زیرکوه، پشت کوه و کوه زور« به عنوان ولسوالی های 

جدید در تقسیمات اداری اسبق شیندند شناخته شدند.
هرچند بهانه ی تقسیم شیندند، تأمین امنیت و بهتر شدن 
با  اما  بود،  شهروندان  قبال  در  حکومتی  رفاهی  خدمات 
گذشت نزدیک به سه سال از اجرایی شدن آن، هنوز نه 
از امنیت در آن مناطق خبری است و نه ساکنان منطقه 

دسترسی حتا نسبی به خدمات رفاهی دولتی دارند. 
ساکنان منطقه بارها به رسانه ها گفته اند که برای برطرفی 
دروازه ی  دولت،  به  مراجعه  عوض  در  حقوقی  مشکالت 
دستگاه  قضایی طالبان را زده اند. ساکنان روستاهای مرزی 
ولسوالی ها هم چنان بنا بر مشخص نبودن مرجع رسمی 
برای حل و فصل مشکالت شان، دست به دامن این اداره  و 

آن مسوول دولتی هستند.
عالوه بر این، از آن زمان تا کنون مجموع نیروهای امنیتی 
و اداری دو ولسوالی زیر کوه و پشت کوه در عوض رفتن به 
منطقه، در هرات توظیف شده اند. نیروهای امنیتی این دو 
ولسوالی، مسوولیت تأمین امنیت مناطق مختلف شهر را 
برعهده دارند و ولسواالن و کارمندان اداری این ولسوالی ها 
هم در مجتمع اداری والیت هرات ایفای وظیفه می کنند. 

ولسواالن، فرماندهان پولیس و آمران امنیت ولسوالی های 
پشت کوه و زیر کوه هم از مرکز شهر هرات برای برطرفی 
مشکالت امنیتی کار می کنند، اما ارزیابی مردم از نتایج 

کارشان به خط روی آب تشبیه شده است.

از  دولت  علیه  نبرد  والیت های همجوار جهت  به  طالبان 
جمله مثال هایی است که سبب شده شیندند هرات لقب 

ولسوالی ناامن را با خود یدک بکشد.
ولسوالی  هرات،  به  سفری  در  نیز  غنی  جمهور  رییس 
شیندند را من حیث »غده سرطانی« در غرب افغانستان یاد 
کرد و به مردم وعده سپرد که برای تأمین امنیت دست از 

هیچ تالشی بر نمی دارد. 
زمین ولسوالی های چندگانه ی شیندند هم اکنون از طرف 
دو گروه طالبان کنترل می شود و گاهی اعضای این گروه ها 
برای رقابت مسلحانه با هم در صف نبرد ایستاده می شوند. 
مال منان نیازی، از رهبران کلیدی انشعاب یافته ی طالبان 
در هم آهنگی غیر مستقیم با مهره های درشتی مانند مال 
ننگیالی، در مقابل افراد وفادار به مال صمد از شاخه ی مال 
هبت اهلل می جنگد. عالوه بر این در مواردی دیده شده که 
درگیری و تنش های این دو گروه به مردم عادی و ساکنان 
مناطق آسیب زده و حتا سبب شده که برخی از مناطق 

خالی از سکنه شود.
تقابل طالب با طالب و دولت با طالب بر سر چیزی است که 

وضعیت امنیتی در سه ولسوالی دیگر وادی شیندند هم 
و کشتار  از کشت  روزه خبر  ندارد. همه  تعریف چندانی 
در  می شود.  محلی  رسانه های  تیتر  طالبان  توسط  مردم 
آخرین حمله طالبان بر مراکز امنیتی ولسوالی شیندند و 
مقاومت نیروهای دولتی، سه زن و دو کودک جان شان را 
در تقابل آتش دو طرف از دست دادند. تهدیدات امنیتی 
به  اکنون  هم  که  است  زیاد  حدی  به  شیندند  وادی  در 
جز ساختمان ولسوالی ها و برخی مناطق نزدیک به بازارها، 
تمامی مناطق زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و آنان از مردم 

عشر و زکات جمع آوری می کنند.

بهانه ی امنیتی چه بود؟
کیلومتری   135 در  شیندند  چندگانه ی  ولسوالی های 
قرارگاه گروه های شورشی  به عنوان  جنوب والیت هرات 
شناخته می شوند. بنا بر گزارش ها، ریشه ی اکثر ناامنی های 
ترورهای  طراحی  می خورد.  آب  ولسوالی ها  این  از  هرات 
نیروهای  بر  انفجاری  حمالت  انجام  هرات،  در  هدفمند 
دولتی و اعزام جنگ جویان شورشی برای تقویت صفوف 

از سال ها به این طرف میدان نبرد را در شیندند داغ کرده 
و دیده می شود که طرح تقسیم شیندند هرات که برای 
تأمین امنیت بهانه شده بود، نتیجه ای به جز سرگردانی 

مردم و بلند رفتن گراف ناامنی در پی نداشته است. 

پی آمدهای تقسیم شیندند
دسترسی  بهبود  برای  که  می دهد  نشان  اداری  تیورهای 
مردم به خدمات دولتی و فراهم آوردن شرایط بهتر جهت 
استفاده ی شهروندان از امکانات، دو روش وجود دارد: روش 
تجزیه و روش افزایش صالحیت ها. این روش ها به صورت 
کل جهت کاهش بروکراسی اداری و افزایش خدمات به 

کار گرفته می شوند.
هرات،  شیندند  ولسوالی  در  به خصوص  و  افغانستان  در 
کاهش  منظور  به  اداری  تجزیه ی  معنای  به  اول  طرح 
بروکراسی و افزایش امنیت مورد استفاده ی دولت وحدت 

ملی قرار گرفت. 
کوچک  زمان  مرور  به  اداری  واحدهای  تجزیه ،  روش  در 
می شود تا ساکنان دورترین مناطق به بیش ترین خدمات 
هم  را  دیگری  مسأله هدف  این  باشند.  داشته  دسترسی 
برای  کار  دسترسی  زمینه ی  بردن  بلند  دارد؛  خود  با 

شهروندان.
افتاده  اتفاق  بر اساس آن چه که در وادی شیندند هرات 
دولت مردان  تصورات  در  که  آن چه  عکس  نتیجه   است، 
می گذشت، به بار آمده و اکنون نه از امنیت خبری است و 

نه زمینه ی کار برای شهروندان فراهم شده است.
باور است که برای بهبود وضعیت، گوش  این  نگارنده به 
وادی  ساکنان  و  مردم  تقالی  شنیدن  به  مرکزی  دولت 

شیندند باید بدهکار باشد. 
والی پیشین و والی کنونی هرات به دروازه های وزارت های 
دفاع، داخله و شورای امنیت برای افزایش تشکیل و مد نظر 
ولسوالی های چندگانه ی  برای  گرفتن سالح های سنگین 
قانونی  و  مشروع  خواست های  به  توجه  رفته اند.  شیندند 
برای  اصلی  مسیرهای  از  هرات،  بزرگان  و  محلی  اداره ی 

بهبود وضعیت امنیتی به حساب می رود.

گوناگون  کشورهای  در  که  پرخاصیت  میوه ای 
دوست داران زیادی دارد. تولید میوه ی انجیر امسال در 
هرات 25 درصد افزایش یافته است، اما به  دلیل نبود 
بازار فروش، باغ داران محصول خود را 50 درصد ارزان تر 

از سال قبل می فروشند. 
اعضای اتحادیه ی باغ داران انجیر هرات می گویند که در 
بخش فروش مشکالت زیادی دارند و حکومت آن چنان 

که باید، به  آن ها توجه نکرده است. 
افزایش برداشت انجیر به جای آن که  سبب خوش حالی 
باغ داران شود، کاهش بهایش آنان را نگران کرده است. 
کم پیشنیه ی  افزایش  که  بود  پیش  ماه  چند  همین 
برداشت تربز در والیت فراه، بهای آن  را به کیلویی یک 

افغانی رساند. 
ریاست زراعت هرات بازاریابی محصوالت کشاورزی در 
بازار جهانی را وظیفه ی ریاست تجارت و صنایع می داند. 
هرچند مقام های ریاست تجارت هرات می گویند که به 
کشور  چند  در  کشاورزی  محصوالت  بازاریابی  خاطر 
خارجی اقدام شده، اما صادرکننده گان هراتی می گویند 
والیت  این  در  صادرات  برای  الزم  زیرساخت های  که 

وجود ندارد. 
ایران  و  الجزایر  مراکش،  مصر،  ترکیه،  کشورهای 
بزرگ ترین صادر کننده گان انجیر در جهان هستند، اما 
جهانی  بازار  در  باال  کیفیت  وجود  با  افغانستان  انجیر 

جایی ندارد. 

محصول خوب، بازار بد 
حاصل کار باغ دارانی  که با دست های پرآبله زیر آفتاب 
ندارد؛  زیادی  خریدار  بازار  در  ریخته  اند،  عرق  سوزان 
با  مشتریان  و  انباشته شده  زمین  روی  که  میوه هایی 

بی میلی به  سمت آن می نگرند.
هرات  والیت  زنده جان  ولسوالی  در  انجیر   95 درصد 
کاشت می شود. در ایستگاه موترهای زنده جان باغ داران 
جعبه های انجیر را برای فروش آورده اند، ولی در هوای 

گرم تابستان بازار فروش سرد است.
بهای  با  را  محصول شان   تا  مشتری اند  چشم انتظار 

بوده است. 
افزایش 25 درصدی تولید انجیر 

همین چند ماه پیش بود که در پی افزایش بی پیشینه ی 
تولید تربز در والیت فراه، بهای آن به یک افغانی در هر 
کیلو رسید و موترهای پر از تربز در آن والیت خریدار 

نداشت. 
هرات  مال داری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست  مسووالن 
با سال گذشته  مقایسه  در  انجیر  تولید  که  می گویند 
25 درصد افزایش یافته است. حمیداهلل ناصری، مدیر 
ترویج و انکشاف زراعت ریاست زراعت هرات، به روزنامه  
8صبح می گوید که در هرات امسال شش هزار و 200 
تن انجیر تولید شده و 330 هزار هکتار زمین زیر کشت 
این محصول است. آقای ناصر می پذیرد که نبود بازار 
فروش مناسب سبب کاهش چشم گیر بهای انجیر شده 
سال  هرات  مرغوب  انجیر  که  می کند  اضافه  او  است. 
امسال  اما  افغانی فروخته شد،  تا کیلویی 80  گذشته 

همین محصول 10 تا 15 افغانی به  فروش می رسد. 
به  دلیل  زراعت هرات می گویند که  ریاست  مقام های 
نبود سردخانه و محل نگهداری مناسب برای محصوالت 
کشاورزی، کشاورزان مجبور می شوند محصول خود را 
در بازار با بهای اندک بفروشند؛ اما اگر زمینه ی صادرات 
از کشور فراهم شود،  فرآورده های کشاورزی به خارج 
ایجاد  کشاورزان  و  باغ داران  برای  زیادی  سهولت های 

می شود. 

جای خالی انجیر هرات در بازار جهانی 

هراتی،  باغ داران  از  یکی  جمعه گل،  بفروشند.  مناسب 
می گوید سال گذشته وضعیت بهتر بود و هر کیلو انجیر 
امسال وضعیت  اما  فروخته  می شد،  افغانی  تا 50   40

بازار بسیار بد است. 
عبدالظاهر، یکی دیگر از باغ داران، تأکید می کند که به 
 دلیل نبود بازار فروش، محصول باغ داران یا در هوای 
باغ داران مجبور می شوند  یا هم  بین می رود  از  گرم 
افغانی   40 کیلو  هر  گذشته  سال  که  را  میوه ای 

می فروختند، کیلویی 10 افغانی بفروشند. 
عبدالباقی، عضو اتحادیه ی باغ داران انجیر در ولسوالی 
به  چندانی  توجه  حکومت  که  می گوید  زنده جان، 
با  باغ داران ندارد و آنان نمی توانند محصوالت خود را 
بهای مناسب بفروشند. او تأکید می کند که بهای انجیر 
یافته و  با سال گذشته 50 درصد کاهش  در مقایسه 
افزایش میزان برداشت سبب کاهش چشم گیر قیمت 

شده است. 
فروش  برای  مناسبی  مکان  باغ داران  این  بر  افزون 
کنار  کشاورزی  فرآورده های  و  ندارند  خود  محصوالت 

خیابان ها به  فروش می رسد. 
دلیل  به  هرات  انجیر  کشاورزی،  کارشناسان  به  باور 
مواد  نشدن  استفاده  و  طبیعی  برداشت  و  کاشت 
بزرگ  کشورهای  محصوالت  با  مقایسه  در  کیمیاوی 
صادر کننده کیفیت خوبی دارد، ولی حکومت در قسمت 
ناکام  جهانی  بازار  در  محصول  این  فروش  و  بازاریابی 

سهم افغانستان در بازار جهانی چقدر است؟ 
بزرگ ترین  ایران  و  الجزایر  مراکش،  مصر،  ترکیه، 
انجیر در جهان هستند. براساس آمار  صادر کننده گان 
کشور  میالدی   2017 سال  در  متحد،  ملل  سازمان 
ترکیه بیش تر از 305 هزار تن انجیر تولید کرده است، 
اما انجیر افغانستان با وجود کیفیت باال در بازار جهانی 

جایی ندارد. 
مشکالت گوناگون دست به دست هم داده تا راه صادرات 
فرآورده های کشاورزی افغانستان از جمله انجیر به خارج 
از کشور هموار نشود. از دید ریاست زراعت هرات، پیدا 
کشور،  محصوالت  برای  بازاریابی  و  فروش  بازار  کردن 

وظیفه ی وزارت تجارت و صنایع است. 
صنایع  و  تجارت  ریاست  سرپرست  صادق،  میرعارف 
هرات، در گفت وگو با روزنامه  8صبح می گوید که وزارت 
محصوالت  برای  تا  کرده  تالش  توان  حد  در  تجارت 
و  کند  بازاریابی  جهانی  بازارهای  در  کشور  صادراتی 
اتشه های تجارتی در نماینده گی های سیاسی افغانستان 

در سراسر جهان مسوول این امر هستند. 
پیدا شدن  است که در صورت  این جا  اساسی  مشکل 
برای صادرات محصوالت  زیر ساخت الزم  بازار فروش، 
رییس  انصاری،  محمدعثمان  ندارد.  وجود  کشاورزی 
که  می کند  تأکید  هرات،  صادرکننده گان  اتحادیه ی 
کشاورزی  فرآورده های  صادرات  برای  الزم  زیر ساخت 
از هرات وجود ندارد و تا کنون فقط یک پرواز انتقال 
هوایی از هرات راهی دهلی شده و صادرات از راه الجورد 

هم ممکن نیست. 
هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی  وجود  این  با 
می گوید که در آینده ی بسیار نزدیک زیر ساخت الزم در 
میدان  هوایی هرات برای آغاز رسمی پروازهای »کارگو« 
ایجاد می شود و قرار است به زودی اسکنرهای میدان  

هوایی نصب شود. 
به  که  می گویند  باغ دارن  و  کشاورزان  وجود  این  با 
وعده های مسووالن حکومتی اعتماد چندانی ندارند و 
باید برای بازاریابی محصوالت شان در بازارهای جهانی 

گام های عملی برداشته شود.

محمدحسین نیک خواه 
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