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شعورجمعیایکهرفتار
انتخاباتیماراجهتمیدهد

بعد از انتخابات خبرنگارانبهآیندهآزادیبیانورسانههاخوشبیناند
چه می شود؟

نزدیک به سه ماه می شود که به عنوان سخنگوی 
رییس جمهور غنی کار می کنم. بخش عمده ای 
از فعالیت های من در این مدت، پیام رسانی 

پروسه ی صلح و انتخابات ریاست جمهوری بوده 
است. در جریان کار با رییس جمهور، دریافتم که 
وی در پیوند به پروسه صلح، دید واضح دارد. 
وی با مطالعه تاریخ، درک دقیقی از پی آمدهای 

احتمالی نتایج پروسه صلح دارد. او پروسه 
صلح را از دیدگاه کالن و فراگیر مورد بررسی  

قرار می داد و با دید و دقت کامل، پیش رفت ها 
را دنبال می کرد و با تدبیر الزم به آن واکنش 

نشان می داد. با وجود این که  10 ماه، مذاکرات 
مستقیم زلمی خلیل زاد نماینده ی ویژه وزارت 

امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، با 
گروه طالبان، به دور از چشم حکومت افغانستان 
برگزار می شد و طالبان تنها برای گرفتن امتیاز 
صدا بلند می کردند، اما رییس جمهور غنی با 
حوصله مندی کامل و با درک وضعیت، منتظر 

می ماند تا این تالش ها به کجا می رسد.

برگزاریانتخاباتتداوم
جمهوریتاست
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ادامهکارزارهایانتخاباتی؛
غنی،عبداهلل،نبیل،حکمتیاروپدرامهمایش

انتخاباتیبرگزارکردند

۸صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، رییس دسته 
است  اعالم کرده  اعتدال«  و  انتخاباتی »صلح 
ششم  انتخابات  رقابت های  در  شرکت  از  که 
میزان به حیث نامزد خودداری کرده و از هیچ 
نامزد مشخص در این انتخابات اعالم حمایت 

نمی کند، بلکه پس از این بی طرف است.
اتمر  آقای  دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
مساعد  اقدام  این  دلیل  است،  شده  منتشر 
نبودن شرایط تخنیکی، سیاسی و امنیتی برای 
برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه و سراسری و 
کشیده شدن کشور به بی ثباتی عمیق سیاسی 
به دلیل پذیرفته نشدن نتیجه انتخابات »غیر 

شفاف و ناعادالنه« خوانده شده است.
صورت  در  که  است  کرده  تأکید  اتمر  آقای 
تعویق انتخابات، حق نامزدی اش را در انتخابات 

ششم میزان محفوظ می داند.
حنیف اتمر در هفدهم ماه اسد اعالم کرده بود 
که کارزارهای انتخاباتی اش را به حالت تعلیق 
در  امنیت، عدم شفافیت  نبود  است.  درآورده 
انتخابات و اولویت دهی به صلح از دالیل این 
دسته ی  بود.  شده  خوانده  اتمر  آقای  اقدام 
انتخاباتی صلح و اعتدال اکنون اما گفته است 
که پیش از این خواستار تعویق انتخابات شده 
بود تا دولت و رهبری سیاسی و جامعه مدنی 

کامل  هم آهنگی  و  اجماع  در  بتوانند  کشور 
را  عادالنه  و  انتخابات شفاف  برگزاری  شرایط 
فراهم کنند و هم چنان یک موضع واحد ملی 
»جمهوری  چارچوب  در  و  صلح  روند  در  را 
و  گیرند  دست  روی  افغانستان«  اسالمی 
این  که  است  گفته  او  برسانند.  کامیابی  به 

پیشنهادها هرگز پذیرفته نشده است.
توجه  با  که  است  داده  توضیح  اتمر  حنیف 
به  ریاست جمهوری  انتخابات  روند  این که  به 
باور  با  می شود،  نزدیک  خود  پایانی  روزهای 
ششم  انتخابات  در  انتخابات،  اصل  به  کامل  
به  را  خود  حق  اما  نمی کند،  شرکت  میزان 
انتخابات  تعویق  صورت  در  نامزد  یک  حیث 

محفوظ می داند.
این در حالی است که هم زمان با آغاز کارزارهای 
شد  گزارش  اسد،  ششم  در  نامزدان  انتخاباتی 
رهبری  به  اعتدال  و  صلح  انتخاباتی  دسته  که 
است.  شده  سکته گی  دچار  اتمر  محمدحنیف 
این  هرچند  اعتدال  و  صلح  انتخاباتی  دسته 
گزارش ها را تأیید نمی کرد، اما با پیوستن محمد 
محقق، معاون دوم این دسته به دسته عبداهلل 
انتخابات ریاست جمهوری  عبداهلل، نامزد دیگر 
پیش رو سکته گی دسته انتخاباتی صلح و اعتدال 

به صورت رسمی تأیید شد.

شماری از گرداننده گان رسانه ها با ابراز خوش بینی از توجه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ارزش های هجده ساله، به  ویژه 
آزادی بیان، می گویند که نامزدان در جریان گفت وگوها از این دست آوردها به عنوان »خط سرخ« نام  برده اند. این گرداننده گان 

که برنامه های گفت وگو با نامزدان ریاست جمهوری را پیش می بردند، تایید می کنند که در جریان این گفت وگوها...
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پسازگفتوگوبانامزدانانتخابات؛

زمینهیدسترسی
خبرنگارانبهاطالعات
انتخاباتیتسهیلشد

دو روز قبل در بحث با گروهی از سفیران کشورهای اروپایی، یکی از سفیران در 
خصوص مشارکت شهروندان در انتخابات از نظرپرسی ای حکایت کرد که با شماری 
از همکاران  محلی اش داشته است. سفیر از چهار تن از همکاران محلی سفارت 
پرسیده است که می خواهند در انتخابات شرکت کنند یا نی. پاسخ هر چهار تن، نه 
بوده است. آنان پاسخ های متفاوتی به خاطر عدم مشارکت شان در انتخابات داده اند، 
این که امنیت خراب است، نامزد مورد پسندی در میان نامزدان ندارند و یا این که بر 

سیستم انتخاباتی موجود اعتماد ندارند.

امروز چهارشنبه فرجامین روز پیکارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور است. مطابق تقویم انتخاباتی، پیکارهای این نامزدان در ششم ماه اسد آغاز 
شد و قرار است ساعت دوازده امشب، سوم میزان، رسماً به پایان برسد. نامزدان در این مدت دو ماهه دست کم ۲۰۰ همایش انتخاباتی برگزار کرده اند که توسط 
نیروهای دولتی تأمین امنیت شده است. بیش تر این همایش ها در کابل، پایتخت، هرات، بلخ، ننگرهار، بامیان، غور و چند شهر بزرگ دیگر کشور برگزار شده است.

۸صبح، کابل: هم زمان با نزدیک شدن انتخابات 
شمارش  آغاز  و  میزان  ششم  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی،  کارزارهای  دوره  ختم  برای  معکوس 
همایش های  انتخاباتی  نامزد  پنج  دست کم 
انتخاباتی شان را در کابل پایتخت و والیت ها برگزار 

کردند.
محمداشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، رحمت اهلل نبیل، 
گلبدین حکمتیار و عبداللطیف پدرام، پنج نامزدی 
همایش  در  میزان  دوم  سه شنبه،  روز  که  بودند 
انتخاباتی هواداران شان حضور یافتند و برنامه های 

دسته های انتخاباتی شان را تشریح کردند.
محمداشرف غنی، رییس دسته انتخاباتی دولت ساز 
میان  در  و  رفت  بلخ  والیت  به  سه شنبه  روز 
هوادارانش سخنرانی کرد. او هم چنان در همایش 
از  شماری  سوی  از  که  کابل  شهر  در  انتخاباتی 
رهبری  به  اعتدال  و  اعضای دسته انتخاباتی صلح 
از دولت ساز ترتیب  اتمر به حمایت  محمدحنیف 

شده بود، سخنرانی کرد.
محمداشرف غنی در بلخ به هوادارانش وعده داد 
که در صورت پیروزی تمام ولسوالی های بلخ را تا 
دو سال آینده به برق وصل می کند و هم چنان بندر 
تجارتی حیرتان را به بزرگ ترین بندر صادراتی بدل 

خواهد کرد.
و  ثبات  انتخاباتی  دسته  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
انتخاباتی  همایش  قندهار  و  هرات  در  هم گرایی 
داد  وعده  هرات  در  عبداهلل  عبداهلل  کرد.  برگزار 
تکمیل  را  تاپی  پروژه  پیروزی  صورت  در  که 
هرات  در  عبداهلل  انتخاباتی  همایش  کرد.  خواهد 
این همایش یک  در  بود.  نیز همراه  با حاشیه ای 

اشتراک کننده به دلیل افتادن کانکریت استیژ به 
اثر ازدحام زیاد، ابتدا زخم برداشت و سپس جان 

باخت.
امنیت  انتخاباتی  دسته  رییس  نبیل،  رحمت اهلل   
انتخاباتی  همایش  یک  در  بامیان  در  عدالت  و 
هواداران این دسته انتخاباتی ظاهر شد و از کارنامه 

حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرد.  
گلبدین حکمتیار، رییس دسته انتخاباتی صلح و 
عدالت اسالمی در یک همایش انتخاباتی در کابل 
اعالم کرد که در صورت برگزاری انتخابات شفاف، 
پیروز میدان خواهد بود. او از سوی دیگر هشدار 
داد که به شیوه مسالمت آمیز از سنگر آمده است 
و نباید تقلب در انتخابات سبب شود تا دوباره به 

سنگر برگردد.
به همین ترتیب، عبداللطیف پدرام از دیگر نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری به والیت ننگرهار رفت 
و در یک همایش انتخاباتی از اشتراک کننده گان 

خواست تا در ششم میزان به او رأی دهند.
اخیر  روزهای  در  نامزدان  انتخاباتی  کارزارهای 
تشدید یافته است. این در حالی است که پیش تر 
انتخاباتی،  کارزارهای  بودن  کم رنگ  دلیل  به 
کمیسیون  و  شهروندان  انتخاباتی،  ناظر  نهادهای 
شکایت های انتخاباتی از نامزدان انتقاد کرده بودند.

ریاست  انتخابات  دیگر   روز  سه  تا  است  قرار 
جمهوری در ششم میزان برگزار شود. کارزارهای 
انتخاباتی نامزدان که در ششم اسد آغاز شده بود، 
چهارشنبه شب آینده پایان می یابد و دوره سکوت 
آغاز می شود. نامزدان در دوره سکوت حق ندارند 

به کارزارهای انتخاباتی ادامه دهند.

نامزدان تا کنون ۲۰۰ همایش انتخاباتی 
برگزار کرده اند

فرجامین روز پیکارهای انتخاباتی؛
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انتخابات ریاست جمهوری
 باید برگزار شود

چهار شنبه
شماره ۳۱۹۸

۳ میزان ۱۳۹۸
2۵ سپتامبر 20۱۹

قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

ریاست  انتخابات  برگزاری  با  سیاست مداران  از  جمعی 
بسیاری  که  است  این  جالب  کرده اند.  مخالفت  جمهوری 
جمهور  رییس   کرزی  آقای  مثل  یا  سیاست مداران  این  از 
قبلی  جمهوری  ریاست  انتخابات های  در  یا  بوده اند  منتخب 
و  آشکار  بسیار  تناقض  این  آورده اند.  رای  و  بوده  کاندیدا 
خودشان  روزگاری  که  سیاست مدارانی  که  است  آزاردهنده 
به  انتخابات  با  حال  بودند،  انتخاباتی  مشروعیت  مدعی 
ملی  وحدت  حکومت  کنند.  مخالفت  واهی  خیلی  بهانه های 
تمدید عمر  است. هیچ مرجع دیگری صالحیت  تمام  وقتش 
انتخابات  کنون  تا  که  آن جایی  از  ندارد.  را  حکومت  این 
ادامه  وظیفه  شان  به  حکومت  سران  است،   نشده  برگزار 
می دهند. تأخیرهای مکرر در تاریخ برگزاری انتخابات هم به 
دلیلی  هیچ  دیگر  حال  شد.  پذیرفته  فنی  و  تخنیکی  دالیل 
انتخابات  نشود.  برگزار  بعد  روز  انتخابات دو  ندارد که  وجود 
ریاست جمهوری باید دو روز بعد به روز شنبه، ششم میزان، 
سوال  نشود،   برگزار  تاریخ  آن  در  انتخابات  اگر  شود.  برگزار 
بزرگ این است که رهبران حکومت بر چه مبنایی بر کرسی 

لمیده اند!  حکومتی 
عمر  نیست.  انتخابات  برگزاری  از  غیر  دیگری  راه  بنابراین 
دیگر  طرف  از  است.  رسیده  پایان  به  ملی  وحدت  حکومت 
شدن  سرپرست  یا  سرپرست  حکومت  کشور  اساسی  قانون 
وقتی  است.  نکرده  پیش بینی  را  برحال  رییس  جمهور 
می شد،  تصویب  و  تسوید  کشور  برای  اساسی  قانون 
زمان  آن  در  نشد.  پرداخته  دقت  به  موضوعات  این   به 
تجربه ی  اساسی  قانون  نویسنده گان  و  قانون گذاران 
برگزار  صورت  در  نمی دانستند  و  نداشتند  انتخاباتی 
انتخابات، چه جنجال های کالنی به وجود  نشدن به موقع 
یک  به  از  قدرت  انتقال  صرف  اساسی  قانون  آمد.  خواهد 
از  غیر  می شناسد،  رسمیت  به  را  منتخب  جمهور  رییس  
برخی  که  سرپرست  اداره ی  نیست.  دیگری  راه  هیچ  این 
قانون  در  می کنند،   پاره  گلو  آن  برای  سیاست مداران  از 
بنابراین هیچ کسی  است.  نشده  پیش بینی  اسیاسی کشور 

کند.  حتا صحبت  سرپرست  حکومت  مورد  در  نمی تواند 
چه  باشد،  سرپرست  حکومت  یک  تشکیل  بر  قرار  اگر 
خواهد  تعیین  مکانیزمی  چه  با  را  اداره  این  رییس  کسی 
مهم  سوال  بیاید،  سنتی  بزرگ  جرگه ی  یک  اگر  کرد؟ 
گزینش  را  جرگه  آن  اعضای  کسی  چه  که  است  این 
در  جمهوری  شهروندان  باشد  قرار  اگر  کرد؟  خواهد 
مکانیزم  بهترین  باشند،   شریک  اساسی  تصمیم گیری های 
انتخابات ریاست جمهوری است. شهروندان جمهوری  آن 
رای  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  از  یکی  به  باید 
با  هم آهنگی  در  او  و  شود  انتخابات  برنده ی  او  تا  بدهند 
را شکل  ملی  اجماع  نیروهای سیاسی یک حکومت  دیگر 
بدیلی  که  نیست  قادر  بیرونی  و  داخلی  مرجع  هیچ  دهد. 
پیدا کند. در داخل کشور هم هیچ مرجع  انتخابات  برای 
دیگری صالحیت ندارد که دوره ی کار رییس  جمهور را به 
مدت بسیار طوالنی تمدید کند. شهروندان جمهوری هم 
انتخابات برگزار شود  خسته اند و می خواهند هرچه زودتر 

تا شاهد تغییر در فضای سیاسی کشور باشند. 
شهرها  در  صرف  انتخابات  که  می کنند  استدالل  عده  یک 
محروم  روستاها  و  می تواند  شده  برگزار  والیات  مراکز  و 
و  شورشیان  که  است  تلخ  واقعیت  یک  این  می مانند. 
دهکده ها  از  بسیاری  طالب ها  به  مربوط  تروریستی  نیروهای 
کامل  لغو  دلیل  امر  این  اما  در آورده اند؛  خود  اشغال  به  را 
نمی تواند.  شده  نا معلوم  زمان  یک  به  آن  تعویق  یا  انتخابات 
خوانده  جمهوری  نظم  تسلط  ساحه ی  که  منطقه ای  هر  در 
می شود، باید انتخابات برگزار شود و هر نامزدی که بیش از 
پنجاه در صد آرا را به دست آورد،  بر کرسی ریاست جمهوری 
تکیه بزند. این حکم قانون اساسی است. اگر این حکم قانون 
قانون  بر  مبتنی  نظم  از  کشور  نشود،  کل  تطبیق  اساسی 
برگزار شود،  حتا  باید حتماً  انتخابات  اساسی خارج می شود. 
اگر برگزاری انتخابات محدود به شهرها و مراکز والیات شود. 
اگر سطح مشارکت خیلی گسترده نباشد، بازهم نامزدی که 
قانونی مشکلی  لحاظ  به  رای می آورد،  پنجاه درصد  از  بیش 
ندارد و می تواند رییس دولت شود؛ ولی مشکل سیاسی باید 
مهم سیاسی حل شود.  و چهره های  نیروها  اجماع  از طریق 
به  از همین حاال  نیروها و چهره های سیاسی مهم می توانند 
تفاهم برسند که در پایان انتخابات یک حکومت اجماع ملی 
یا چیزی که مورد قبول تمام شهروندان و نیروهای سیاسی 
برای  باید  سیاسی  نیروهای  بدهند.  همه ی  تشکیل  باشد، 
انتخابات موفق ریاست جمهوری تالش کنند.  برگزاری یک 

امروز چهارشنبه فرجامین 
نامزدان  پیکارهای  روز 
ریاست  انتخابات 
کشور  جمهوری 
تقویم  مطابق  است. 
پیکارهای  انتخاباتی، 
ششم  در  نامزدان  این 
قرار  و  شد  آغاز  اسد  ماه 
رسماً  میزان،  سوم  امشب،  دوازده  ساعت  است 
ماهه  دو  مدت  این  در  نامزدان  برسد.  پایان  به 
دست کم ۲۰۰ همایش انتخاباتی برگزار کرده اند 
شده  امنیت  تأمین  دولتی  نیروهای  توسط  که 
است. بیش تر این همایش ها در کابل، پایتخت، 
شهر  چند  و  غور  بامیان،  ننگرهار،  بلخ،  هرات، 
بزرگ دیگر کشور برگزار شده است. کمیسیون 
شکایات انتخاباتی ۹۴ مورد شکایت را در پیوند 
ناظر  نهادهای  است.  ثبت کرده  پیکارها  این  به 
در  نامزدان  پیکارهای  از چگونه گی  انتخابات  بر 

جریان دو ماه راضی نیستند.
ماه نخست کم  نامزدان در  انتخاباتی  پیکارهای 
و  گفت وگوها  که  بعدتر  اما  بود،  سرد  و  رمق 
تالش های مرتبط به صلح با طالبان لغو و متوقف 
شد، رونق بیش تری گرفت. امریکا گفت وگوهایش 
کرد  لغو  سنبله  شانزدهم  در  را  طالبان  گروه  با 
و حکومت افغانستان نیز تالش هایش در زمینه 
بیست وسوم  در  آن  از  بعد  هفته  یک  را  صلح 
اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  داد.  توقف  سنبله 
یا  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
»فیفا«، می گوید که پیکارهای انتخاباتی نامزدان 
این دلیل سرد بود که  در هفته های نخست به 
انتخابات  برگزاری  از  مردم  نه هم  و  نامزدان  نه 
به  او،  گفته  به  بودند.  مطمئن  میزان  در ششم 
دنبال آن که اقدامات مربوط به صلح متوقف شد، 
نامزدان و مردم اطمینان یافتند که حاال برگزاری 
انتخابات قطعی است و پیکارهای انتخاباتی نیز 

گرم تر شد.
از جانب دیگر از چگونه گی  رییس اجرایی فیفا 
پیکارهای انتخاباتی نامزدان راضی نیست و روی 
چند مورد این پیکارها انتقاد دارد. به گفته یوسف 
ارایه  جای  به  ماه  دو  مدت  در  نامزدان  رشید، 
برنامه های خود برای آینده افغانستان و شرح این 
برنامه ها، به گالیه و کنایه و بهتان علیه همدیگر 
و همین طور شعاربافی و کلی گویی متوسل شدند. 
رشید هم چنان یادآوری کرد که تمامی نامزدان 
تنها در شهرها و والیات بزرگ تجمع انتخاباتی 
برپا کردند و به شهرها و والیاتی که ساکنان آن 
شوند،  آگاه  آن ها  برنامه های  از  بودند  مستحق 
سفر نکردند. او گفت که به این ترتیب، مردم در 
حال حاضر به درستی نمی دانند که فالن نامزد 
چه برنامه دارد و تفاوت برنامه او با سایر نامزدان 

چیست.
یوسف رشید از جانب دیگر بیان داشت که نامزدان 
برابر  زمینه  به  دسترسی  خود  پیکارهای  برای 
نداشتند و تنها دسته های انتخاباتی »دولت ساز« 
و »ثبات و هم گرایی« امکانات بیش تر در اختیار 
داشتند. به ادعای رشید، این دو دسته انتخاباتی 
ماموران  دولتی،  امکانات  کودکان،  از  هم چنان 
سود  خود  پیکارهای  در  دولت  ملکی  و  نظامی 
نامزد  سه  دست کم  برای  که  حالی  در  برده اند، 

چرخ بال به هدف سفر به والیات قرار داده نشده 
است. 

در کمیسیون شکایات انتخاباتی تا ناوقت دیروز 
سه شنبه ۹۴ مورد شکایت در پیوند به تخّطی ها 
و تخلفات نامزدان در جریان پیکارهای انتخاباتی 
معاون  فیاض،  محمدرضا  بود.  شده  ثبت  آن ها 
به  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  سخنگوی 
روزنامه ۸صبح گفت که ۳۰ مورد از این شکایات 
به دلیل آن که مستند نبود، رد شده است. به گفته 
او، چهار مورد از این شکایات مربوط به روزهای 
دوشنبه و سه شنبه است که زیر بررسی قرار دارد. 
فیاض عالوه کرد که به سایر شکایات رسیده گی 
شده است و خاطی ها یا جریمه نقدی شده اند و یا 

هم اخطاریه و توصیه نامه دریافت کرده اند.
بیش ترین  فیاض،  محمدرضا  معلومات  طبق 
شکایات در برابر دسته های انتخاباتی »دولت ساز« 
و »ثبات و هم گرایی« ثبت شده است. او گفت که 
این شکایات شامل سوء استفاده از امکانات دولتی 
ماموران  از  بعضی  شرکت  و  عامه  تأسیسات  و 
انتخاباتی  پیکارهای  در  دولت  نظامی  و  ملکی 
این دو دسته و هم چنان استفاده از کودکان در 
که  افزود  هم چنان  فیاض  می شود.  پیکارها  این 
بیش ترین شکایت از کابل )۴۱ مورد( و تخار )۱۱ 

مورد( ثبت شده است.
وزارت امور داخله می گوید که نامزدان تا یک روز 
پیش از پایان پیکارهای انتخاباتی دست کم ۲۰۰ 
گفته  به  بودند.  کرده  برگزار  انتخاباتی  همایش 
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، برای 
نیروهای  انتخاباتی  همایش های  امنیت  تأمین 
نظامی کافی گماشته شده  بودند و به همین دلیل 
این همایش ها در مقایسه به انتخابات ۱۳۹۳ در 
فضای امن تر برگزار شده است. رحیمی تصریح 
تنها  انتخاباتی  پیکارهای  جریان  در  که  کرد 
شش رویداد تروریستی که هدف آن همایش ها 
و تجّمعات انتخاباتی بوده است، به وقوع پیوسته 
است، در حالی که این رقم در انتخابات ریاست 
جمهوری گذشته به ۸۶ مورد می رسید. نصرت 
در  رویدادها  این  که  کرد  تصریح  رحیمی 
کمربندهای امنیتی و صدها متر دورتر از محل 
همایش های انتخاباتی رخ داده است و نتوانسته 
است نظم این همایش ها را مختل کند. او درباره 

تلفات این حمالت معلومات نداد.
حاشیه هایی  با  نامزدان  انتخاباتی  پیکارهای 
که  حاشیه ها  بیش ترین  است.  بوده  همراه  نیز 
پیکارهای  به  متعلق  است،  شده  نیز  خبرساز 
انتخاباتی دسته انتخاباتی »دولت ساز« به ریاست 
محمداشرف غنی است. دست کم چهار همایش 
انتخاباتی »دولت ساز« در هرات، کاپیسا، بامیان 
در  که  است  داشته  حاشیه هایی  بدخشان  و 
همایش های انتخاباتی دیگر دسته های انتخاباتی 
دیده نشده است. در هرات، محافظان ویژه غنی 
با مردم برخورد فزیکی داشتند و همین طور این 
محافظان در بامیان با شماری از خبرنگاران نیز 
انتقاد نهاد  با  برخورد خشونت آمیز داشته اند که 
»نی« روبه رو شده است. به همین شکل، در سه 
همایش انتخاباتی »دولت ساز« در کاپیسا، بامیان 
آب،  بوتل  پرتاب  با  مردم  از  بعضی  بدخشان،  و 
بوت، سنگ، چوب و خاک به سوی اعضای این 
دسته انتخاباتی، مخالفت شان نسبت به این دسته 

را اعالم کرده اند.
همایش های دسته انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« 
با  نیز  هرات  و  تخار  ننگرهار،  والیات  در 
که  همایشی  در  است.  بوده  همراه  حاشیه هایی 
این دسته انتخاباتی روز گذشته در هرات داشت، 
یک نفر در زیر پای اجتماع و افتادن کانکریت، 
جانش را از دست داد. هم چنان در همایش دیگر 
تخار،  در  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته 
عبداهلل  سخنرانی  محل  در  مردم  تجمع  هنگام 
عبداهلل و عبدالرشید دوستم، استیژ زیر پای آن ها 
کارزارهای  جالب  اتفاقات  از  یکی  و  فروریخت 
عبداهلل  همایش  زد.  رقم  را  دوره  این  انتخاباتی 
بر  شماری  اعتراض  با  نیز  ننگرهار  در  عبداهلل 
ضد تیم »ثبات و هم گرایی« و حمایت بخشی از 

حاضران از تیم »دولت ساز« همراه بود.
پیکارهای انتخاباتی نامزدان با همه آن چه در این 
مدت اتفاق افتاد، ساعت دوازده امشب به پایان 
می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  می رسد. 
که همزمان با پایان مهلت این پیکارها، برای ۴۸ 
ساعت دوره سکوت آغاز می شود تا مردم بتوانند 
در این مدت با فکر آرام در باره انتخابات رییس 
عبدالعزیز  بگیرند.  تصمیم  خود  آینده  جمهور 
مستقل  کمیسیون  سخنگویان  از  ابراهیمی 
دوره سکوت  در  نامزدان  که  می گوید  انتخابات، 
اجازه هیچ نوع تجمع و کمپین انتخاباتی را ندارند 
و با نامزدانی که شرایط این دوره را نقش کنند، 

در چهارچوب قانون برخورد خواهد شد.
طبق الیحه مبارزات انتخاباتی، نامزدان و هواداران 
آن ها از هر گونه کمپین، تجمع انتخاباتی، توزیع و 
پخش تصاویر و شعارهای انتخاباتی منع شده اند. 
و  احزاب  نامزدان،  الیحه،  این  طبق  هم چنان 
ائتالف های سیاسی مکلف هستند قبل از شروع 
دوره سکوت، تمامی مواد تبلیغاتی خود را که در 
صد متری مراکز رأی دهی به نمایش گذاشته اند، 

بردارند. 
برگزاری  روز  میزان  ششم  انتخاباتی،  تقویم  در 
که  حالی  در  است.  جمهوری  ریاست  انتخابات 
است،  انتخاباتی  پیکارهای  روز  فرجامین  امروز 
کامل  صورت  به  انتخابات  روز  کارکنان  هنوز 
استخدام نشده اند و مواد حساس و غیرحساس 
انتخاباتی نیز به تمام ولسوالی ها و مراکز رأی دهی 
از  ابراهیمی  عبدالعزیز  است.  نشده  منتقل 
سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات می گوید 
که مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی به ۲۰۰ 
ولسوالی منتقل شده است و ۹۸ درصد کارکنان 
روز انتخابات استخدام و ۵۰ درصد این کارکنان 
نیز آموزش دیده اند. او افزود که تمام این کارها 

در جریان دو روز آینده تکمیل خواهد شد.
وزارت امور داخله می گوید که برای تأمین امنیت 
گماشته  نظامی  نیروی  هزار   ۷۲ انتخابات  این 
در  نیز  دیگر  نظامی  نیروی  هزار   ۲۰ و  شده اند 
بود.  خواهند  آماده باش  حال  در  انتخابات  روز 
هم چنان تا کنون بیش از ۱۱۸ هزار نفر مهمان 
ویژه، ناظر و مشاهد برای نظارت و گزارش دهی 
کرده اند.  دریافت  نظارت  کارت  انتخابات  روز  از 
انتخابات با هزینه ۱۴۹ میلیون دالر برگزار  این 
می شود و بیش نُه ونیم میلیون نفر واجد شرایط 
نام نویسی  آن  در  شرکت  برای  نیز  رأی دهی 

کرده اند.

خلیل اسیر

نامزدان تا کنون ۲۰۰ همایش 
انتخاباتی برگزار کرده اند

فرجامین روز پیکارهای انتخاباتی؛



شماری از گرداننده گان رسانه ها 
توجه  از  خوش بینی  ابراز  با 
ریاست  انتخابات  نامزدان 
ارزش های  به  جمهوری 
آزادی  ویژه  به   هجده ساله، 
نامزدان  که  می گویند  بیان، 
این  از  گفت وگوها  جریان  در 
»خط  عنوان  به  دست آوردها 
برنامه های  که  گرداننده گان  این  برده اند.  نام   سرخ« 
گفت وگو با نامزدان ریاست جمهوری را پیش می بردند، 
با حفظ  این گفت وگوها،  در جریان  که  تایید می کنند 
آزادی و حقوق رسانه ای روی موضوعات اساسی، به  ویژه 

ارزش های دموکراسی، بحث و گفت وگو کرده اند.
جمهوری،  ریاست  انتخابات  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
با توجه  از گرداننده گان رسانه ها می گویند که  شماری 
به گفته های نامزدان ریاست جمهوری، به آینده آزادی 
آنان  خوش بین اند.  کشور  در  رسانه ها  حقوق  و  بیان 
تایید می کنند که نامزدان ریاست جمهوری در جریان 
گفت وگوهای شان از تعهد به دست آوردهای هجده ساله 
به عنوان ارزش ها یاد کرده  و آزادی  رسانه ها را به عنوان 
حکومت شان  سرخ  خط  بشری،  آزادی های  از  بخشی 

دانسته اند.
میرویس استانکزی، گرداننده تلویزیون شمشاد، هرچند 
در  جزئیات  با  وقت  کمبود  دلیل  به  که  می کند  تایید 
اما  خصوص آزادی بیان و حقوق رسانه ها نپرداخته اند، 
می گوید که با توجه به تعهد نامزدان ریاست جمهوری 
به ارزش های هجده ساله، به آینده رسانه ها و آزادی بیان 
برنامه  »نوماند«،  گرداننده گی  که  وی  است.  خوش بین 
نامزدان ریاست جمهوری را بر عهده دارد،  با  گفت وگو 
موضوع  به  کلیات  در  تا  کرده اند  تالش  آنان  که  افزود 
دموکراسی،  ارزش های  از  یکی  عنوان  به  بیان  آزادی 

بپردازند. 
گفت وگو ،  جریان  در  که  کرد  تصریح  استانکزی  آقای 
پرسش های مورد نیاز را بدون سانسور با نامزدان انتخابات 

جریان  در  که  می گویند  رسانه ها  از  حمایت  نهادهای 
بیان،  آزادی  به  جمهوری،  ریاست  نامزدان  با  گفت وگو 
به  کمک  و  رسانه ها  به  کمک   رسانه ای،  خشونت های 
قربانیان رسانه ها، پرداخته نشده است. آنان هرچند دلیل 
می دانند،  موضوعات  کثرت  و  وقت  کمبود  را  کار  این 
را تضمین  این موارد  نامزدان  بود  نیاز  اما می گویند که 

می کردند. 
عبدالمجیب خلوت گر، رییس اجرایی نهاد حمایت کننده 
از رسانه های آزاد افغانستان )نی( در گفت وگو با روزنامه 
با  رسانه ها  در جریان گفت وگوی  تایید کرد که  ۸صبح 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به موضوعات آزادی 
بیان و حقوق رسانه ها با جزئیات پرداخته نشده است. به 
گفته وی، رسانه ها به دلیل محدودیت ها، به  ویژه کثرت و 
گسترده گی موضوعات، در گفت وگوها به آزادی بیان زیاد 

اشاره نکرده اند. 

با  نامزدان  بود  نیاز  که  افزود  هم چنان  خلوت گر  آقای 
و  بیان  آزادی  حق  اساسی،  قانون  دوم  فصل  به  توجه 
حق دسترسی به اطالعات، بررسی موارد خشونت علیه 
خبرنگاران، کمک مالی به حفظ ثبات رسانه ها و اجرای 
می کردند.  تعهد  رسانه ها  قربانیان  خانواده های  حقوق 
به گفته وی، توضیح جزئیات آزادی بیان و تضمین بر 
این موارد باعث بهتر شدن وضعیت رسانه ها در کشور 

می شود.
دادخواهی  مسوول  توحیدی،  حال صدیق اهلل  همین  در 
کمیته مصونیت رسانه ها، هرچند تایید کرد که نامزدان 
جریان  در  رسانه ها  آزادی  و  بیان  آزادی  حمایت  از 
همایش های انتخاباتی و گفت وگوها یاد کرده اند، اما افزود 
که آن ها به مکانیزم تامین مصونیت خبرنگاران، تقویت 
آزادی   به  اعتقاد  و  معلومات  آزاد  چرخش  بیان،   آزادی 
رسانه ای نپرداخته اند. با این حال،  آقای توحیدی می گوید 
پایان  به  از  پس  را  جزئیات  این  می دهند  ترجیح  که 
رسیدن انتخابات با تیم برنده شریک کنند و تعهدات الزم 

را جهت بیرون رفت از نگرانی ها بگیرند.
پانزده  حضور  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 
نامزد به تاریخ ۶ ماه جاری برگزار شود؛ هرچند برای این 
انتخابات هژده تن نامزد بودند، اما سه نامزد کنار رفته اند. 
این انتخابات در حالی برگزار می شود که نهادهای حامی 
خبرنگاران  علیه  خشونت ها  میزان  افزایش  از  رسانه ها، 
در جریان حکومت وحدت ملی خبر می دهند. پیش تر 
بررسی  در  معافیت  فرهنگ  از  نهادها  این  در  مسووالن 
پرونده های خشونت علیه خبرنگاران به عنوان دلیل اصلی 

افزایش خشونت ها نام برده بودند.
یادداشت: این گزارش به همکاری کمیته مصونیت 

خبرنگاران افغان تهیه شده است.

ریاست جمهوری پرسیده و تالش کرده است که به آزادی 
بیان و سایر آزادی های رسانه ای در کلیات بحث بپردازد. 
صلح  بحث های  در  بیان  آزادی  موضوع  که  افزود  وی 
مطرح شده است و بیش تر نامزدان از آن به عنوان »خط 
سرخ« حکومت شان نام  برده اند. او هم چنان افزود که برای 
ارزیابی میزان تعهد نامزدان به آزادی بیان، ترجیح داده 
است که در جریان گفت وگوها این بحث را در چارچوب 

قانون مندی و حفظ ارزش ها دنبال کند.
ارزش  یک  عنوان  به  بیان  آزادی  به  تعهد  موضوع 
دموکراتیک در حالی مطرح می شود که در تازه ترین مورد 
از خشونت ها، گفته می شود که تیم انتخاباتی »دولت ساز« 
از حضور شماری از خبرنگاران که برای پوشش همایش 
این تیم در والیت بامیان رفته بودند، با خشونت جلوگیری 

کرده  است.
»نامزدان به آزادی بیان به گونه واضح نپرداخته اند«

خبرنگاران به آینده آزادی بیان و رسانه ها خوش بین  اند
پس از گفت وگو با نامزدان انتخابات؛ 

چهار شنبه
شماره ۳۱۹۸

۳ میزان ۱۳۹۸
2۵ سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

3

حسیب بهش

با آن که تنها دو روز تا برگزاری 
مانده  باقی   زمان  انتخابات 
انتخاباتی  نهادهای  است، 
از ایجاد سهولت در زمینه 
اطالعات  به  دست رسی 
روز  در  خبرنگاران  برای 
این  می دهند.  خبر  انتخابات 
اساس  بر  می گویند  نهادها 
زمینه  در  که  مکانیزمی 
بخش  در  محدودیت ها  شده،  طرح  اطالع رسانی 
اطالع رسانی را برطرف کرده اند و رسانه ها می توانند به 

شکل خوب تر پروسه انتخابات را پوشش دهند.
از سخنگویان کمیسیون  ابراهیمی، یک تن  عبدالعزیز 
گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  انتخابات  مستقل 
هرچه  پوشش  برای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  که 
در  زمینه  رسانه ها  و  خبرنگاران  برای  روند،  این  بهتر 

میان گذاری اطالعات را فراهم کرده است.
روز  در  می توانند  رسانه ها  و  خبرنگاران  او  گفته  به 
برگزاری انتخابات، برای پوشش جامع این روند، از مرکز 
کمیسیون مستقل انتخابات، معلومات و اطالعات را به 
بگذارند.  میان  با شهروندان در  آفالین  و  آنالین  شکل 
برای  انتخابات  کمیسیون  او  گفته  به  این  بر  افزون 
را  بتوانند محالت و مراکز رای دهی  این که خبرنگاران 
پوشش دهند، اعتبارنامه و کارت مشاهده توزیع کرده تا 
خبرنگاران بدون کدام ممانعت و چالشی، روند رأی دهی 

را پوشش دهند.
دسترسی  عدم  از  خبرنگاران  از  شماری  این  از  پیش 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  اطالعات  به 
انتخابات،  برگزاری  روز  به گفته  آنان در  بودند.  شاکی 
به دلیل حجم زیاد تماس ها با سخنگویان کمیسیون، 
امکان برقراری تماس و اخذ معلومات از این کمیسیون 
محدود شده بود. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات در 
هم آهنگی با نهادهای حامی خبرنگاران برای رفع این 
چالش، مکانیزمی را ایجاد کرده است که بر اساس آن 

زمینه دسترسی به اطالعات تسهیل شده است.
سخنگوی کمیسون مستقل انتخابات گفت که با توجه 
به این مشکالت، سخنگویان این کمیسیون و هم چنان 
انتخابات مصمم اند  برگزاری  مقام های مسوول، در روز 
که معلومات را به صورت همه جانبه در اختیار رسانه ها 
قرار  دهند. عالوه بر این او گفت که کمیسیون مستقل 
انتخابات شماری از مسووالن این کمیسون را در »مرکز 
اطالعات و رسانه های حکومت« گماشته است تا با دایر 
کردن کنفرانس های خبری، معلومات و اطالعات را در 
زمینه انتخابات و مسایل مرتبط با آن را به شکل به روز 

در اختیار رسانه ها قرار دهند.
با این حال او تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات 
با رعایت اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطالعات، 
مسوول است تا تمامی معلومات را به طور همه جانبه در 

اختیار رسانه ها قرار دهد. افزون بر این به رییسان مراکز 
والیتی نیز دستور داده شده است که در روز برگزاری 

انتخابات با رسانه ها همکاری کنند.
محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل 
زمینه ی  در  سهولت  ایجاد  از  نیز  انتخاباتی  شکایات 
با رسانه ها خبر می دهد. آقای  درمیان گذاری اطالعات 
برای  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  گفت  فیاض 
را  سخنگویانش  شمار  معلومات،  ارایه ی  در  سهولت 
افزایش داده است و هم چنان این کمیسیون برای در 
شبکه های  در  ارتباطی  راه های  معلومات  میان گذاری 
این  از  می توانند  رسانه ها  و  کرده  ایجاد  اجتماعی 
کانال های ارتباطی تماس برقرار کنند و معلومات اخذ 

کنند.
در همین حال نهادهای حامی خبرنگاران نیز از تعهدات 
میان گذاری  در  بر  مبنی  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  می گویند  نهادها  این  می دهند.  خبر  معلومات 
تعهد  کشور  رسانه های  به  انتخاباتی  کمیسیون های 
رسانه ها  با  انتخابات  برگزاری  جریان  در  که  داده اند 
همکاری کنند و به اصل آزادی بیان و اطالعات متعهد 

باشند.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دادخواهی کمیته مصونیت 
خبرنگاران افغان در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید، 
علی رغم این که خبرنگاران در دوره های انتخابات گذشته 
با چالش هایی چون دسترسی نداشتن به اطالعات مواجه 
بودند، اکنون این مشکل با کمیسیون های انتخاباتی در 
جریان گذاشته شده و این کمیسیون ها تعهد سپرده اند 
که در این دور انتخابات، این مشکالت را برطرف کنند. 
انتخابات  دور  این  در  که  کرد  اضافه  توحیدی  آقای 
ریاست جمهوری کمیسیون های انتخاباتی یک مکانیزم 

ایجاد کرده اند که  اطالعات  به  برای دسترسی  را  دقیق 
بر اساس آن روند اشتراک معلومات با رسانه ها به شکل 

بهتری انجام خواهد شد.
نهاد حمایت گر  یا  نی  اجرایی  رییس  مجیب خلوت گر، 
دور  در  که  چالش هایی  می گوید،  آزاد  رسانه های 
با  داشت،  وجود  خبرنگاران  فراروی  انتخابات  قبل 
از  و  گذاشته شده  در جریان  انتخاباتی  کمیسیون های 
کمیته رسانه های کمیسیون خواسته شده که در جریان 
همکاری  رسانه ها  با  اطالع رسانی  قسمت  در  انتخابات 

کند.
او با اشاره به مشکالت اطالع رسانی در انتخابات گذشته 
انتخاباتی گفت که دسترسی  و هم چنان در کارزارهای 
نداشتن به معلومات یک مشکل عمده فراروی خبرنگان 
اکنون  که  داشت  بیان  خلوت گر  آقای  است.  بوده 
کمیسیون های انتخاباتی با این خواست نهادهای حامی 
انتخابات،  روند  بهتر  هر چه  پوشش  زمینه  در  رسانه ها 
وعده داده اند که در قسمت ارایه معلومات، هیچ گونه تعلل 
را روا ندارند و برای درمیان گذاری معلومات، برابر با قانون 

عمل کنند.
جان  امنیت  تامین  از  خلوت گر  آقای  دیگر  سوی  از 
خبرنگاران در روز انتخابات توسط نهادهای امنیتی خبر 
می دهد. آقای خلوت گر گفت که شماری از خبرنگاران 
این  از  بودند.  شاکی  انتخابات  روز  در  امنیت  تأمین  از 
رو نهادهای حامی خبرنگاران این نگرانی را با نهادهای 
امنیتی در میان گذاشته اند و این نهادها از تأمین امنیت 
جان خبرنگاران اطمینان داده اند. او گفت: »وزارت داخله 
انتخابات دارد، حفظ جان  پالیسی ای که در جریان  در 

خبرنگاران را در اولیت قرارده است.«
به  اشاره  با  خبرنگاران  از  شماری  حال  همین  در 

نهادهای  که  می گویند  انتخابات  قبل  دور  چالش های 
نهادهای  و  انتخاباتی  کمیسیون های  خبرنگاران،  حامی 
امنیتی پیش از برگزاری انتخابات روی روند اطالع رسانی 

هم آهنگی کنند.
تقی سدید، خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی می گوید 
که در روز انتخابات دور قبل، با چالش هایی چون ناامنی 
و دسترسی نداشتن به اطالعات مواجه بودند. او می گوید 
چالش ها  این  انتخاباتی  کمیسیون های  باید  اکنون  که 
نهادهای  انتخابات،  برگزاری  از  پیش  و  کنند  حل  را 
انتخاباتی، امنیتی و کارمندان این نهادها هم آهنگی الزم 
را در زمینه همکاری با خبرنگاران ایجاد کنند، تا به گفته 
او خبرنگاران در جریان پوشش انتخابات با کدام چالش 

مواجه نشوند.
ذوالفقار محمدی، یک تن از خبرنگاران می گوید که با 
انتخاباتی  کمیسیون های  پروسه،  این  اهمیت  به  توجه 
و نهادهای امنیتی باید با رسانه ها به صورت همه  جانبه 
همکاری کنند تا این روند به شکل قابل توجهی پوشش 
داده شود. او از نهادهای امنیتی می خواهد که در زمینه 
حفظ جان خبرنگاران بیش ترین سعی و تالش را کنند 
تا گزارش گران و خبرنگاران بدون کدام ترس و احساس 

خطر، مسوولیت شان را در قبال انتخابات عملی کنند.
کشور  سراسر  در  دیگر  روز  دو  تا  انتخابات  است  قرار 
برگزار شود. در این دور انتخابات به شمول محمداشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل ۱۸ تن برای احزار کرسی ریاست 
جمهوری، نام نویسی کرده اند که با کنار رفتن سه نامزد 
از گردونه ی رقابت ها، شمار نامزدانی که رأی شان شمرده 

می شود، به ۱۵ تن رسیده است.
یادداشت: این گزارش به همکاری کمیته مصونیت 

خبرنگاران افغان تهیه شده است.

زمینه ی دسترسی خبرنگاران به اطالعات انتخاباتی تسهیل شد

عبداالحمد حسینی



جمهوری  ریاست  انتخابات 
برگزار  دیگر  روز  دو  تا 
انتخابات  این  می شود. 
انتخابات های  به  نظر 
دارد.  زیادی  قبلی مخالفان 
طالبان اعالم کرده اند که به 
انتخابات  به  مربوط  اهداف 
حمله می کنند. برخی از سیاست مداران از جمله 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، که خودشان 
برگزاری  می خوانند،  با  صلح  تامین  طرف دار  را 
انتخابات مخالف می کنند. به باور آنان باید در قدم 
حتا  انتخابات.  به  بعد  شود،  تمرکز  به صلح  اول 
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مثل 
آقای کرزی فکر می کنند. احتمال افزایش سطح 
خشونت در روز برگزاری انتخابات بسیار باال است. 
شباهت این انتخابات با انتخابات سال ۲۰۱۴ در 
در سال ۲۰۱۴  هم  است.  آن  پیش تاز  نامزدان 
محمداشرف  غنی و داکتر عبداهلل نامزدان پیش  تاز 
بودند، امروز هم این دو نامزد پیش تاز اند، با این 
تفاوت که متحدان سیاسی شان جا به جا شده اند. 
اشرف  از  خلیلی  و  دوستم  قبلی  انتخابات  در 
امراهلل صالح متحد داکتر   غنی حمایت کردند و 
این  موضع  کنونی  انتخابات  در  اما  بود،   عبداهلل 

سیاست مداران عوض شده است. 
سوال مهم اما این است که در فردای انتخابات چه 
می شود؛ آیا پس از انتخابات بحران سیاسی به میان 
می آید؟ برای پاسخ به این سوال، باید فکت های 
ناظر  مدنی  نهادهای  کنیم.  بررسی  را  نظر  مورد 
بودند  گفته  گزارش ۸صبح  یک  در  انتخابات  بر 
که از میان نه ونیم میلیون اسمی که در فهرست 
انتخابات درج  رای دهنده گان کمیسیون مستقل 

حکومت  آن  نکرد،  رفتار  تمایل شان  مبنای  بر 
با روش  اما  با حکومت دیگری جاگزین کنند،  را 
انتخابات. امروز حتا آنانی که راه رسیدن به قدرت 
جست وجو  خون ریزی  و  جنگ  طریق  از  فقط  را 
در  نامزد  عنوان  به  تا  شده اند  متقاعد  می کردند، 

انتخابات شرکت کنند.
جامعه  بر  بسیاری  اثر  انتخابات  در  مشارکت 
به  انتخابات  در  حضور  با  ما  دارد.  شهروندان  و 
و  می گوییم  نه  گذشته  فکری  حاکمیت های 
از  پاسداری  می کنیم.  تأیید  را  جمهوریت  اساس 
جمهوریت، تنها مکلفیت یک فرد یا نهاد نیست. 
از  انتخابات  در  گسترده  حضور  با  که  هستیم  ما 
جمهوریت دفاع می کنیم. انتخابات  های گذشته از 
جهت هایی با عیب و نقص عدیده ای به همراه بوده 
است. اما دموکراسی در کشور ما سابقه ی زیادی 
است که می توانیم  تمرین مداوم  از طریق  ندارد. 
فایق  انتخابات  برگزاری  در  عملی  مشکالت  بر 
قبول  قابل  انتخابات  یک  آینده گان،  برای  و  آییم 
تا  را به میراث بگذاریم. تمرین ما سبب می شود 
مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی نسل آینده بر 
یک اشتراک معنادار و رفتارهای نظام مند و مؤثر 

مبتنی باشد.
برای دست یابی به این مأمول، مردمان ما به صورت 
مکرر و طی زمان درازی، قربانی داده و ازخودگذری 
از شهروندان رسالت مند  کرده اند. صدها هزار تن 
انتخابات،  مختلف  دوره های  در  سرزمین،  این 
شجاعت مندانه برای ایجاد و نهادمند ساختن یک 
روش جدید و فرهنگ سیاسی مردم محور فداکاری 
کرده اند. از میان آن ها مادر نهایت بزرگ سالی در 
ذهنم نقش بسته است: در یکی از مراکز رأی دهی 
در کابل انفجار شده بود. صبح روز بعدش، وقتی 
در کارته سه، از پیش روی یکی از مراکز ثبت نام 
می گذشتم،  ما  خانه ی  حوالی  در  رأی دهنده گان 
طوالنی  قطار  در  که  دیدم  را  بزرگ سالی  بانوی 
ثبت نام کننده گان ایستاده بود. چنان می نمود که 
نوبت ثبت نامش دیر می رسد، ولی با حوصله مندی 
انتظار می کشید. خواستم عامل انگیزشی این رفتار 
را دریابم. از وی پرسیدم. گفت: »از ما که خالص 
شد. باید رأی بدهیم تا نسل آینده در رفاه و آرامش 
زنده گی کنند. طالب بداند که با کشتار ما حق ما را 

برای اشتراک نمی تواند بکشد.«
می اندیشد،  گونه  این  کهن سال  بانوی  یک  وقتی 
و  تعمیم  برای  سایرین  مسوولیت  و  نقش  پس 

تعمیق مشارکت سیاسی چی باید باشد؟

دو روز قبل در بحث با گروهی 
از سفیران کشورهای اروپایی، 
یکی از سفیران در خصوص مشارکت شهروندان 
با  که  کرد  حکایت  نظرپرسی ای  از  انتخابات  در 
شماری از همکاران  محلی اش داشته است. سفیر 
پرسیده  سفارت  محلی  همکاران  از  تن  چهار  از 
کنند  شرکت  انتخابات  در  می خواهند  که  است 
آنان  است.  بوده  نه  تن،  چهار  هر  پاسخ  نی.  یا 
پاسخ های متفاوتی به خاطر عدم مشارکت شان در 
انتخابات داده اند، این که امنیت خراب است، نامزد 
مورد پسندی در میان نامزدان ندارند و یا این که 
در  ندارند.  اعتماد  موجود  انتخاباتی  سیستم  بر 
افغانستان نیز مانند سایر کشورها، تعدادی هستند 
که در انتخابات از حق شان استفاده نمی کنند، اما 
فراوان  اشتیاق  هنوز  شرایط،  واجدان  بیش ترین 

برای اشتراک دارند.
واقعیت این است که بحث انتخابات در افغانستان، 
تنها بحث گزینش یک سیاست گذار و یا گزینش 
عامل  بلکه  نیست،  کشور  اداره ی  برای  چهره ای 
رأی دهی  رفتار  که  است  دیگری  برجسته ی 
شعور  یک  می کند.  تعیین  را  افغان  شهروندان 
مسوولیت  احساس  یک  و  رؤیت  غیرقابل  جمعی 
پذیرش  با  شهروندان  تا  می شود  سبب  که  است 
هر گونه خطری، به سوی مراکز رأی دهی بروند و 

صف های رأی دهی را استوار نگه دارند.
زیرا گذشته تلخ است. تاریخ گذشته ی ما تجارب 
را  جامعه  بر  حاکم  شرایط  مردم  دارد.  دردناکی 
در دوره های مختلف دیده اند. حاکمان موروثی و 
کودتایی تجربه شده اند. پشت ذهن هر افغان مملو 
است از خاطرات زندان ها، کودتاها و انقالب هایی 
که  باری  هر  است.  شده   خون ریزی  به  منتج  که 
شاهد  ما  آمده،  میان  به  زور  طریق  از  حکومت 
محدودیت  و  فکری  استبداد  یک  شدن  مستولی 
طالبان  سیاه  دوره ی  بوده ایم.  شهروندی  حقوق 
که بدون اراده ی مردم به میان آمد، فشار سخت 
اجتماعی را به همراه داشت و فوق العاده سهم ناک 
بود. اکنون افغان ها دریافته اند که نباید از صحنه به 
دور باشند. آنان می دانند که هر باری که مشارکت 
نکرده اند و از صحنه به دور مانده اند، تاوان بزرگی 
پرداخته اند. عقب گرد برای آن ها دیگر گزینه نیست 

و نباید باشد.
افغان ها شایسته ی یک حکومت مردم ساالر هستند 
است.  انتخابات  خواسته،  این  به  نیل  راه  تنها  و 
ماده ی ۳۳ قانون اساسی افغانستان به شهروندان 

از این حق استفاده کردند و به عنوان رأی دهنده 
بر  می خواهند  مردم  یافتند.  رأی گیرنده حضور  و 
سیاست های دولت اثرگذار باشند و اگر حکومتی 

داده  را  کردن  انتخاب  حق  و  شدن  انتخاب  حق 
است. در انتخاب های ریاست جمهوری و پارلمانی 
ما دیدیم که مردم از گروه ها و قشرهای گوناگون 

یا  و  سیاست گذار  یک  گزینش  بحث  تنها  افغانستان،  در  انتخابات  بحث  که  است  این  واقعیت 
گزینش چهره ای برای اداره ی کشور نیست، بلکه عامل برجسته ی دیگری است که رفتار رأی دهی 
شهروندان افغان را تعیین می کند. یک شعور جمعی غیرقابل رؤیت و یک احساس مسوولیت است 
که سبب می شود تا شهروندان با پذیرش هر گونه خطری، به سوی مراکز رأی دهی بروند و صف های 

رأی دهی را استوار نگه دارند.

شعور جمعی ای که احمدنادر نادری
رفتار انتخاباتی

 ما را جهت می دهد

بعد از انتخابات چه می شود؟
4

چهار شنبه
شماره ۳۱۹۸

۳ میزان ۱۳۹۸
2۵ سپتامبر 20۱۹
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

کمیسیون  باشد،  بازهم  نداشته  نتیجه  اول  دور 
مستقل انتخابات ناگزیر است انتخابات را به دور 
دوم ببرد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند 
دور دوم را قبل از اول ماه قوس برگزار کند،  مشکل 
جدی خلق می شود. ولی اگر این کمیسیون بتواند 
انتخابات دور دوم را قبل از اول قوس برگزار کند، 
راضی  آن  به  بازنده  نامزدان  که  می رود  احتمال 
شوند. در دور دوم سطح مشارکت نسبت به دور 
اول بسیار کاهش می یابد. اگر در دور اول یا دوم 
نامزد یا نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل 
انتخابات بازنده اعالم می شوند، نتیجه را نبپذیرند، 
بحران سیاسی ایجاد می شود. احتمال آن بسیار 
کم است نامزدانی که کمیسیون مستقل انتخابات 
آن ها را بازنده اعالم می کند،  نتیجه را قبول کنند. 
در  که  است  این  خوش بینانه  بسیار  سناریوی 
از پنجاه درصد  نامزدان بیش تر  از  دور اول یکی 
نامزدان  و  شود  اعالم  برنده  ببرد،   را  آرا  مجموع 
دیگر این نتیجه را قبول کنند. تحقق این سناریو 
که  است  این  دیگر  سناریوی  است.  بعید  اما 
از  انتخابات در دور اول یکی  کمیسیون مستقل 
نامزدان را برنده اعالم کند و نامزدان دیگر نتیجه 
را نپذیرند و خواستار رسیده گی به شکایات شان 
از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شوند و این 
کمیسیون حکم به برگزاری دور دوم بدهد. اگر 
را  دوم  دور  بتواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برگزار کند و نامزد بازنده نتیجه را نپذیرد، بازهم 
کمیسیون  اگر  می گیرد.  شکل  سیاسی  بحران 
مستقل انتخابات نتواند دور دوم را به هر دلیلی 
برگزار کند یا نامزدی که در دور اول خودش را 
برنده می داند به برگزاری دور دوم رضایت ندهد،  
نتیجه بحران سیاسی است. حال احتمال دارد که 

شش  و  دارد  مشکل  آن  میلیون  سه ونیم  است،  
میلیون نام معتبر است. حداقل دو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری نیز این موضوع را تایید می کنند. 
پس شش میلیون نفر واجد شرایط رای دهی اند. 
عمومی  دل سری  و  امنیتی  وضعیت  به  توجه  با 
مستقل  کمیسیون  کارکرد  دلیل  به  انتخابات  از 
که  است  زیاد  آن  احتمال  گذشته،  در  انتخابات 
میزان مشارکت از ۵۰ درصد باالتر نرود. واقعیت 
دیگر این است که شهروندانی که در مراکز والیات 
انتخابات شوراهای  به  بیش تر  زنده گی می کنند، 
والیتی عالقه  دارند. اگر انتخابات شوراهای والیتی 
برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات  با  هم زمان 
می شد ،  نامزدان شوراهای والیتی به دلیل نفوذی 
که در محل داشتند، رای دهنده گان بیش تری را 
انتخابات  نبود  می آوردند.  رای  صندوق های  پای 
ریاست  انتخابات  با  هم زمان  والیتی  شوراهای 
جمهوری،  میزان مشارکت را کاهش خواهد داد. 
را  میزان مشارکت  است که  این  منطقی  حدس 
واجدان  مجموع  اگر  کنیم.  فرض  درصد  پنجاه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  فهرست  در  شرایط 
شش میلیون نفر باشد، در صورت مشارکت پنجاه 
درصدی سه میلیون نفر رای خواهند داد. در آن 
صورت نامزد برنده به یک ونیم میلیون رای نیاز 

دارد. 
یک ونیم میلیون،  رای زیادی نیست. احتمال دارد 
که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک ونیم 
میلیون رای بیاورد. اگر یک نامزد یک و نیم میلیون 
نپذیرند،  را  نتیجه  دیگر  نامزدان  و  بیاورد  رای 
 مشکل سیاسی ایجاد می شود. اگر نامزدان بازنده 
اعالم کنند که نتیجه را نمی پذیرند،  شاید به رفتن 
انتخابات به دور دوم اصرار کنند. اگر انتخابات در 

از دل بحران یا نسخه ی دوم حکومت وحدت ملی 
و یا هم اداره ی موقت بیرون شود. روشن نیست 
که بحران سیاسی پس از انتخابات را چه کسی 
میانجی گری خواهد کرد.  آیا قدرت های منطقه ای 
میان  وساطت  برای  که  شد  خواهند  حاضر 
وزیر خارجه  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
بفرستند؟  کابل  به  را  دیگر شان  بلندپایه گان  یا 
امریکا  کنونی  خارجه ی  وزیر  که  است  روشن 
که  نیست  روشن  نمی آید.  میان جی گری  برای 
آیا خلیل زاد این وظیفه را به دوش خواهد گرفت 
شکل گیری  صورت  در  آن  وجود  با  ولی  نه،  یا 
بحران انتخاباتی که احتمال آن بسیار زیاد است،  
تشکیل  اول  است.  سناریوی  دو سناریو محتمل 
نسخه ی جدیدی از حکومت وحدت ملی است و 
آقای  موقت.  اداره ی  تشکیل  دیگر هم  سناریوی 
کرزی  و سیاست مداران اطراف او برای سناریوی 
اداره ی موقت آماده گی می گیرند. در آن صورت 
احتمال آن زیاد است که جامعه ی جهانی نتایج 
نامشروع  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  جنجالی 
اعالم کند و با آقای کرزی و سیاست مداران دیگر 
احتمال  کنند.  کار  موقت  اداره ی  تشکیل  روی 
انتخاباتی  بحران  که  است  این  دیگر  خطرناک 
نیروهای  خروج  دستور  شود،  ترمپ  عمیق 
امریکایی را صادر کند، کمک ها را متوقف سازد 

و افغانستان به سال ۱۳۷۱ خورشیدی برگردد.
نسخه ی جدید حکومت وحدت ملی، اداره ی موقت 
و گذار به دوره ی سیاه دهه ی هفتاد، سناریوهای 
متصور پس  از انتخابات ریاست جمهوری است. 
در این هم هیچ تردیدی نیست که سیاست در 
افغانستان گاهی مسیری را در پیش گرفته است 

که هیچ کسی تصور آن را نداشت.

فردوس کاوش



نزدیک به سه ماه می شود که به عنوان سخنگوی رییس 
جمهور غنی کار می کنم. بخش عمده ای از فعالیت های 
انتخابات  من در این مدت، پیام رسانی پروسه ی صلح و 

ریاست جمهوری بوده است.
در جریان کار با رییس جمهور، دریافتم که وی در پیوند 
به پروسه صلح، دید واضح دارد. وی با مطالعه تاریخ، درک 
دقیقی از پی آمدهای احتمالی نتایج پروسه صلح دارد. او 
پروسه صلح را از دیدگاه کالن و فراگیر مورد بررسی  قرار 
می داد و با دید و دقت کامل، پیش رفت ها را دنبال می کرد 

و با تدبیر الزم به آن واکنش نشان می داد.
زلمی  مستقیم  مذاکرات  ماه،   ۱۰ که   این  وجود  با 
خلیل زاد نماینده ی ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای 
صلح افغانستان، با گروه طالبان، به دور از چشم حکومت 
گرفتن  برای  تنها  طالبان  و  می شد  برگزار  افغانستان 
با  غنی  جمهور  رییس  اما  می کردند،  بلند  صدا  امتیاز 
حوصله مندی کامل و با درک وضعیت، منتظر می ماند تا 

این تالش ها به کجا می رسد.
جمهور  رییس  طالبان،  با  خلیل زاد  مذاکرات  جریان  در 
هیچ گاهی مداخله نکرد. رییس جمهور با عدم مداخله در 
این مذاکره، می خواست نشان دهد که مانع پروسه صلح 

نیست و سنگ انداز پروسه صلح تلقی نگردد.
رسانه ها همواره خواهان توضیح دیدگاه رییس جمهور در 
مورد نبود حکومت در مذاکرات خلیل زاد با طالبان بودند. 
به عنوان سخنگوی رییس جمهور نیاز بود تا دیدگاه رییس 
جمهور را از طریق رسانه ها به مردم توضیح بدهم. باری 
رییس جمهور برایم گفت که به مردم توضیح بدهید که ما 
یعنی حکومت افغانستان و حکومت امریکا در زمینه صلح، 
در یک مسیر و در یک جهت روان هستیم و امیدواریم 

چنین تالش ها، منتج به ختم جنگ در افغانستان گردد.
رییس جمهور، پی آمد های مذاکرات خلیل زاد با طالبان 
غنی،  جمهور  رییس  می کرد.  درک  واضح  گونه  به  را 
برخالف شماری از سیاسیون ما که در آن روزها، ذوق زده 
شده بودند و در خالی معلوماتی انعطاف پذیری فراوانی 
نسبت به مذاکرات خلیل زاد با طالبان از خودشان نشان 

می دادند، مذاکرات را دنبال می کرد.
رییس جمهور با درک دقیق از پیش رفت های مرحله وار 
مذاکرات خلیل زاد با طالبان، تالش داشت تا مردم را از 
و  حکومت  که  مذاکراتی  احتمالی  پی آمد های  و  عواقب 

مردم افغانستان در آن دخیل نبودند، آگاه سازد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
مسایل مربوط به پروسه صلح، بیش تر از پیش، پیچیده تر 
افغان که  از سیاست مداران  زیادی  و شمار  طالبان  شد. 
حتا در انتخابات ریاست جمهوری نیز خودشان را نامزد 
کرده بودند، به گونه ی علنی با پروسه انتخابات مقاطعه 

چنین  گمان  و  حدس  داشتند.  ابراز  را  مخالفت شان  و 
سیاست مدارانی بر این بود که تنها راه برای رسیدن به 
قدرت، برهم زدن انتخابات و رفتن به اداره ی به اصطالح 
انتخابات  بودند که در  موقت است. چون آن ها مطمین 
پیروز نخواهند شد و یگانه گزینه ای که سهم سیاسیون 
بیرون از قدرت را تضمین می کند، اداره ی موقت یا هم 

انتقالی است.
این گروه از سیاست مداران مخالفت جدی شان را با قانون 
اساسی و ارزش هایی که در آن تاکید شده، بیان داشتند. 
در چنین وضعیتی بحران سیاسی بزرگ دامن گیر ما شده 

بود و خطر انقطاع نظام واضح و متصور بود.
با وجود این همه دشواری ها، رییس جمهور همواره، به 
نقشه ی راه صلح خویش که در نشست ژنیو طرح ریزی 
مهر  آن  به  صلح  مشورتی  لویه جرگه ی  و  بود  کرده 
تایید گذاشته بود، می اندیشید. رییس جمهور به هدف 
پیش برد پروسه صلح و تامین صلح و ثبات در افغانستان، 
کشوری که هر روز مورد آماج حمله های دهشت افگنی 
اهریمن های تاریخی مردم ما قرار دارد و روزانه ده ها تن 
از شهروندان قربانی جهل و بیگانه پرستی آن می شوند، 

برنامه دارد.
حکومت کنونی در رأس رییس جمهور غنی، برای تامین 
صلح و ثبات دیدگاه دارد. به ثمر رساندن پروسه صلح، 
بخشی از دیدگاه اصلی سیاست وی را به حیث رهبر یک 
کشور جمهوری خواه و مردم ساالر تشکیل می دهد. تمرکز 
بیش تر وی دست یابی به یک صلح پایدار و کم خطر است 
که میزان آسیب و عواقب بد آن، به نظام جمهوری ما 
به مراتب کم تر باشد و منتج به انقطاع  نظام مردم ساالر 

کنونی نشود.
وی  دارد.  باور  جمهوریت  تداوم  به  جمهور  رییس 
نمی خواهد به آن چه که ما به عنوان شهروندان افغانستان 
از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ میالدی شاهد آن بوده ایم، دوباره 

برگردیم.
رییس جمهور مانند هر شهروند دیگری به انقطاع نظام 
جمهوری مخالف است و برگشت به  گذشته برایش قابل 

قبول نیست.
و  بی قانونی  دربه دری،  جنگ،  تحمل  جمهور  رییس 
بی عدالتی را که در نبود نظام و قانون در ۴۰ سال پسین 

شاهد آن بوده ایم و بر ما تحمیل شده بود، ندارد.
و  ارزش ها  بی قانونی  و  بی خانمانی  جنگ،  سال   ۴۰
میراث های ملی و تاریخی ما را از بین برده و هویت ملی 
افغانستان را خدشه دار کرده است. تنها در چارچوب نظام 
جمهوری می توانیم هویت ملی و تاریخی خویش را احیا 

کنیم.
در بسیاری از صحبت های رسمی و خصوصی که من نیز 
نظام  به حفظ  پیوسته  بوده ام، رییس جمهور  شاهد آن 
اساسی  قانون  در  مردم ساالری  ارزش های  و  جمهوری 

کشور به شمول برگزاری انتخابات، تاکید داشته است.
تسلسل منطقی، دیدگاه روشن، ثابت قدمی، تشخیص و 
تشریح اهداف واضح سیاسی رییس جمهور در پروسه های 
صلح و انتخابات، مطالعه و محاسبه دقیق و عمیق خطرها، 
چالش ها و فرصت ها با در نظر داشت تغییر سریع وضعیت 
سیاسی ملی، منطقه ای و جهانی، بخشی از توانایی ها و 
ویژه گی های رییس جمهور غنی است که با درک درست 
وضعیت و دقت کامل در حالت بحران، بحران را مدیریت 

و از پی آمدهای نامیمون آن جلوگیری کند.
نظام  جمهوری،  حکومت  تداوم  افغانستان  نو  نسل 
مردم ساالری و حفظ تمام ارزش ها و دست آوردهای پس 
از ۲۰۰۱ را می خواهند و ما به عنوان شهروندان این نظام، 

متعهد هستیم تا از آن پاسبانی کنیم.
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سال یازدهم

برگزاری انتخابات 
تداوم جمهوریت است

Invitation for Bids (IFB)
National Competitive Bidding (NCB)

Date:    25-September -2019
 Grant No:   0506 & 0507-AFG- Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)
Contract Title:   Rehabilitation of Main Canal Kocha Hasar and Arpoli  
   (Pilot Project) in Takhar and Badakhshan Provinces as per  
	 	 	 Designs	Drawing,	Technical	Specification	and	Bill	of	Quantity
Contract No.   MAIL/P-ARBP/NCB-007

Closing Date & Time: 26-October -2019 at 10:00 Am

1.	The	Islamic	Republic	of	Afghanistan	has	received	financing	from	the	Asian	Development	
Bank	(ADB)	towards	the	cost	of	Panj-Amu	River	Basin	Project	(P-ARBP)".	Part	of	this	financing	
will	be	used	for	payments	under	the	contract	named	above.	Bidding	is	open	to	bidders	from	
eligible source countries of the ADB. 
2.		The	Ministry	of	Agriculture,	Irrigation	and	Livestock	("the	Employer")	invites	sealed	bids	from	
eligible	bidders	for	Rehabilitation	of	Secondary	Network	of	Laqi,	Aqtepa,	Chardara	and	Qalae	
Zal	in	Kunduz	Province	As	per	Designs	Drawing,	Technical	Specification	and	Bill	of	Quantity.
3.	Only	eligible	bidders	with	the	attached	key	qualifications	in	the	bidding	documents	should	
participate in this bidding;
a)		Submission	of	an	audited	balance	sheet	for	the	last	3	years.	Bidder's	net	worth	calculated	
as the difference between total assets and total liabilities should be positive;
b)  The average annual turnover shall be of a minimum of AFS 179,692,900.00 AFN   with in 
last	3	years.
c)		Participation	in	at	least	one	contract	that	has	been	successfully	or	substantially	completed	
within	the	last	8	years	counting	backward	from	date	of	Bid	Submission	and	that	is	similar	to	
the proposed works, where the value of the bidder’s participation exceeds 167,713,400 AFN. 
The	similarity	of	the	bidder’s	participation	shall	be	based	on	Key	activates	which	is	mentioned	
in Bidding Document.
d)	 	 The	 Bidder	 must	 demonstrate	 that	 its	 financial	 resources	 for	 amount	 for	 the	 Subject	
Contract of   AFN 29,948,830.00/- 
4.  To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should contact
(Kabul Address) 
Attention:
                 Mr. Mohammadullah Sahil,
             Procurement Director 
	 Street	Address:		First	Floor	of	Finance	and	Admin	Building	Ministry	of	Agriculture,		
 Irrigation and Livestock (MAIL) 
	 City:	Kabul	Country:	Afghanistan	
 Telephone: + 93 (0) 794 73 83 44  
	 Electronic	mail:	mohammadullah.sahil@mail.gov.af
																	Copy	to	
                 Ihsanullah Ihsan  
 Sr. Procurement Manager/Head of Section 
 CMPO ADB MAIL 
	 Street	Address:	First	Floor	of	Finance	and	Admin	Building	Ministry	of	Agriculture,		
 Irrigation and Livestock (MAIL) 
	 City:	Kabul	Country:	Afghanistan	
 Telephone: + 93 (0) 786 723 941  
	 Electronic	mail:	ihsanullah.ihsan@mail.gov.af	&	ihsanullahk@gmail.com
5.	A	complete	set	of	Bidding	Documents	 in	English	may	be	obtained	by	 interested	eligible	
bidders	in	a	flash	and	cd	from	Works	Department	of	Procurement	Directorate	of	MAIL,	Kabul,	
Afghanistan.	The	interested	bidders	may	contact	by	email	or	phone	with	the	above	project	
focal points for bidding documents. Bids should be submitted in sealed envelopes containing 
a technical proposal and a price proposal marked "Original" & 2 copies marked "COPY" to 
address	in	Kabul	only.	

6. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which 
will take place on 12-October-19 at 10:00 AM in the meeting room at the address given below 
to	explain	the	procedure	of	proper	preparation	and	submission	of	bid,	clarify	 issues	and	to	
answer	questions	on	any	matter	that	may	be	raised	at	that	stage.

7. Deliver bid: 
(i) In hard copies, the bid should be submitted to the address in Kabul. 
(ii) On or before the deadline 26-October-2019 Time: 10:00 AM. 
(iii)	Together	with	a	bid	Security	as	stated	in	the	bidding	document	(Bid	Data	Sheet).	
Electronic	submission	of	Bids	will	NOT	be	accepted.	Bidders	are	required	to	submit	Bids	in	
person or currier on or before the date and time for submission of Bids along with the Bid 
Security.	The	Employer	will	NOT	consider	any	bid	that	arrives	after	the	deadline	for	submission	
of	bids.	Any	bids	 received	after	 the	deadline	shall	be	declared	 late,	 rejected,	and	returned	
unopened to the bidder. 
Bids	will	 be	opened	 immediately	after	 the	deadline	at	 the	Deputy	Ministry	of	Finance	and	
Admin	Building,	First	Floor,	Procurement	Directorate,	Ministry	 of	Agriculture,	 Irrigation	and	
Livestock (MAIL), Jamal Mina, Kabul, Afghanistan in the presence of bidders who choose to 
attend. 
8.	 When	 comparing	 Bids,	 ADB's	 Domestic	 Preference	 Scheme	 will	 not	 be	 applied	 in	
accordance with the provisions stipulated in the Bidding Document. 

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور
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حماسه ابوالفتح خان

نز روزنامه
ضمیمه ط

کاریکاتوریست: عتیق اهلل شاهد صفحه آرا: رضا مرادی دبیر بخش طنز: موسی ظفر  

اعالنمعاشیابی

و  درست  دزد  بود.  دزد  نبود.  خان  خان،  ابوالفتح 
از  و  می رفت  می کرد.  دزدی  آفتابه  نبود.  هم  حسابی 
خانه های مردم آفتابه ها و دمپایی ها را از دم دستشویی ها 
اکثرا  دستشویی ها  زمان ها  آن  می برد.  و  می کرد  جمع 
سرراست ترین  دزدی  آفتابه  و  بود  خانه ها  حیاط  توی 

اگر  هم  مال  صاحب  حتا  بود.  دزدی  راحت ترین  و 
معموالً  می رسید  به صرافت تعقیب دزد و سر 

معموالً پس گرفتن مالش  و  نمی افتاد 
حواله  و فحشی  دزد  خوارمادر 

می کرد چک و لگدی حواله  خودش 
می شد.  تمام  ماجرا  کاًل آفتابه دزد و 

خود  و  بود  زده  خدا  ها را  د ز د
دزدی  آفتابه  که  کسی  هم 

حساب  آدم  قاطی  را  می کرد 
نمی کردند. هرچه بود ابوالفتح خان 

آفتابه دزد«  »ابوالفتح  به  زمان  آن  که 
بود،  نشده  »خان«  هنوز  و  بود  معروف 

روزگارش را با آفتابه دزدی و سرقت دمپایی 
از  یکی  موقع  روز  یک  می گذراند.  توالت 
سرقت هایش صاحب خانه سر رسید و ابوالفتح 
پایش  مستراح  داخل  در  بود،  شده  هول  که 
برخورد  توالت  سنگ  به  سرش  و  خورد  لیز 
از خال راهی سفر آخرت شد.  کرد و همان جا 
بعد از مرگ او فرزندانش برای او مجلس ختم 
آوردند  ذاکر  عنوان  به  را  و کسی  دادند  ترتیب 

تا ذکری بخواند و از خوبی های پدرشان یاد کند. 
نداشت  دندان گیری  خوبی  هیچ  مرحوم  چون  منتها 

پدرسوخته گی  و  آفتابه دزدی  به  را  او  هم  همه شهر  و 
می شناختند، فرزندان مرحوم پول اضافه بر نرخ معمول 
به ذاکر دادند که بگوید ابوالفتح درست است که دزد بود 
از در مستراح مردم برمی داشت  آفتابه هایی را که  ولی 
خرج ایتام می کرد. ذاکر هم چنین کرد اما ملت که همه 
ابوالفتح آفتابه دزد را می شناختند، همانجا توی مسجد 
بلندبلند خندیدند که ’این فالن فالن شده بچه یتیم گیر 
می آورد ترتیبش را می داد‘ و ’این حرف ها را جایی بزنید 
که کسی این قرمساق را نشناسد‘. خالصه هرچه ذاکر 
می گفت ملت که احساس می کردند به شعورشان توهین 
شده است، با خنده و تمسخر و سخنان زشت برخورد 
می کردند. جوری که در نهایت ذاکر قهر کرد و رفت و 
مردم هم چای و خرما نخورده و »تف به گور ابوالفتح« 

گویان متفرق شدند.

ذاکر  به  مرحوم  فرزندان  باز  ابوالفتح  مرحوم  سالگرد 

آفتابه دزدی  و خواستند کمتر روی  دادند  پول  دیگری 
مانور دهد و بیشتر فوکوس کند روی بخش کمک به 
گاهی  اینکه  بر  مبنی  چید  مقدمه ای  هم  ذاکر  ایتام... 
مختصری  اشاره  بعد  و  می کند  توجیه  را  وسیله  هدف 
و  رفت  بالفاصله  و  مرحوم  آفتابه دزدی های  به  کرد 
فوکوس کرد روی بخش کمک به ایتام... 
باز صدای همهمه و پچ پچ در 
عده ای  و  شد  بلند  سالن 
و  اعتراض  سبیل  بر 
تمسخر چیزی گفتند... 
از  سال  یک  ولی خب 
گذشته  ابوالفتح  فوت 
بود و دیگر زیاد کسی به 
آفتابه های ازدست داده اش 
به  اعتراض ها  و  نمی کرد  فکر 
شدت سال پیش نبود... در این 
میان بعضی ها هم فکر می کردند 
ابوالفتح  واقعاً  معلوم  کجا  از 
گاهی  را  دزدی  پول  آفتابه دزد، 
نمی کرده؟  ایتام  به  کمک  صرف 
باری این بار به جز چند نفری که 
بلند شدند و ناسزاگویان مجلس را 
ترک کردند، بقیه نشستند و گوش 
و  و خرمایی خوردند  و چای  دادند 
فاتحه ای نثار روح ابوالفتح آفتابه دزد 

کردند بلکه آمرزیده شود.

ختم  مراسم  در  سال  هر  بعد  سال های  و  بعد  سال 
سانسور  مرحوم  آفتابه دزدی  بخش  از  ذاکر  ابوالفتح، 
سال  می افزود...  ایتام  به  کمک  بخش  به  و  می کرد 
از پسوند  آفتابه دزد  لقب  بود که دیگر  یا پنجم  چهارم 
اسم مرحوم به کلی افتاد و او را مرحوم ابوالفتح خالی 
خطابش می کردند... هشتمین سالگرد او بود که ذاکری 
در حین ذکر گفتن، سهواً لقب »خان« را به انتهای نام 
مرحوم اضافه کرد که البته همان جا عده ای که ابوالفتح 
و  نبود  خان  ابوالفتح،  که  دادند  تذکر  می شناختند  را 
شغل آزاد داشته است. در دوازدهمین سالگرد بود که 
در اعالمیه مراسم ترحیم لقب »خان« به اسم ابوالفتح 
اضافه شد و چون کسی توجهی نکرد، دیگر این اسم بر 

سر زبان ها افتاد.

سال پانزدهم در مراسم ترحیم او جوانی بلند شد و 
با گریه به حضار گفت که وقتی که کودکی یتیم بوده 
و  می آورده  لباس  و  غذا  برایش  شبانه  خان  ابوالفتح 
و  قرار گرفته  تاثیر  حاضران در مسجد به شدت تحت 
برخی  نیست.  این جوان مکشوف  کار  )علت  گریستند 
والدینش  فشار  با  بوده که  نوه ای خود مرحوم  گفته اند 
چنین خاطره  ای را جعل کرده است.( 20 سال بعد از 
فوت ابوالفتح خان در مراسم سالگرد او که دیگر مراسم 
ترحیم نبود و به نوعی مراسم بزرگداشت ابوالفتح خان 
ابوالفتح  از »حماسه  بار صحبت  اولین  شمرده می شد، 
خان« شد. گویا کسی مدعی شده بود که مرگ ابوالفتح 
خان بر اثر شکسته گی پیشانی بوده که بر اثر شیرجه 
که  یتیم  دخترکی  جان  نجات  برای  رودخانه  در  زدن 
در  است.  شده  حادث  است  بوده  شدن  غرق  حال  در 
و  خان  ابوالفتح  حماسه  بزرگداشت  سالروز  سی اُمین 
مرگ شهادت گونه اش گفته شد که عده ای او را به خواب 
دیده اند که با یکی از بزرگان دین فالوده می خورده. در 
پنجاهمین سالروز حماسه آن بزرگوار، اسم میدان اصلی 
شهر به میدان ابوالفتح خان تغییر پیدا کرد و از همان 
او، دسته های عزاداری  سال بود که در سالروز حماسه 
خاطره  و  می افتادند  راه  شهر  در  مخصوص  شیوه  به 
رشادت ها و مردانه گی های او را گرامی می داشتند. بعدها 
ابوالفتح  آقا  نام سقاخانه  به  در همان شهر سقاخانه ای 
خان ساخته شد که مردم زیاد برای گرفتن حاجات شان 
به آن جا می رفتند و در آن جا شمعی روشن می کردند و 

حتا شفا می گرفتند.

االن سال هاست که حماسه ابوالفتح خان و داستان هایی 
که از بزرگمنشی ها و رشادت های او نقل می شود الهام 
بخش مردمان و سقاخانه او حاجت دهنده حاجت مندان 

آن شهر است. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

ضمیمه طنز روزنامه

9:40 PM

Online

100%

Type a message ...

Ustad Ata Mohammad
Online

AF AWTF

Me, Mr. Karzai

دولت ساز همان نرخ قبلی را داده. 30 سفارت، هفت 
وزارت، 22 معینیت و هشتاد ریاست. چطو کنیم؟

خو چه کار کنیم؟ در ثبات و همگرایی هیچی 
نمانده. بیخی تیمش پره است.

او استاذ، چه کار کنیم؟ هم از طوی ماندیم هم از 
خیرات. بیخی لق د میدان ماندیم.

پُف می کند او بیادر. اگر الف زدن به پیسه می بود آقای 
تورسن باید ماهانه دو لک افغانی بل پوف می پرداخت.

چیز است. بامان خدا. باش که همی میرویس از 
بایسکل افتاد. فعالً خداحافظ. باز گپ می زنیم.

با نبیل گپ بزنم؟ شاید جور بیاییم.

دروغ می گن. به سخی اگه نیم وزارت بته. حتی اگه کدام 
والیت مالیت داشته باشی از پیشت می گیرن. دروغ است.

نی مه از نبیل خفه هستم. برای کلگی نامه نوشته کده، 
طرف ما و شما والگه یک اشپالق کده باشد. گمش کو.

من امروز با تورسن گپ می زنم. خودش می گه که صد 
فی صد رئیس جمهور است.

رییس صاحب گپت یک کمی شینگ نداشت؟

ها وال. مه دیروز گفتم اگه پست های چپراسی و دریور 
و آشپز مانده باشد که یک معامله کنیم. گفتن پست های 

خشره را قبالً محقق گرفته.

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

مشاورمیلیونی

اینجانب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور برحال 
فرانسه، به یک پست مشاوریت خوب در 

افغانستان که معاش پالسایی داشته باشد 
ضرورت دارم. اگر پست خوب سراغ دارید 
لطفاً به France@president.fr ایمیل 

بفرستید. شیرینی داده می شود.

ضمیمه طنز روزنامه

شراگیم زند
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

))دعوت به داوطلبی روش باز ملی((
شماره دعوت به داوطلبی:

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت  آبیاری و مالداری  ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 
مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  بازسازی کانال کوچه حصار و ارپولی واقع والیت تخار و 
بدخشان  اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور 
 www.npa.gov.af رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی
بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 4  عقرب  ۱۳9۸ مطابق 26- اکتوبر 20۱9   ساعت ۱0:00 
قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه 

نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مطابق معیار شرطنامه ارایه گردد.

MAIL/P-ARBP/NCB-007 
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دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
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 )دعوت به داوطلبی اظهار عالقمندی (
شماره دعوت به داوطلبی:

استخدام    پروسه  در  تا  می نماید  دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از   HVCDSP پروژه 
Agribusiness Enterprise  ضرورت پروژه HVCDSP اشتراک نموده، از تمام داوطلبان 
عالقمند خواهشمندیم تا  اظهار عالقمندی ) EOI( را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان 
  )www.mail.gov.af( و یا از ویب سایت وزارت زراعت آبیاری و مالداری HVCDSP از پروژه
)EOI( به دست آورده اظهار عالقمندی )www.npa.gov.af( و یا از ویب سایت تدارکات ملی

خویش را طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱0:00 بجه قبل از ظهر روز پنجشنبه  تاریخ 
۱0/ اکتوبر 20۱9 به پروژه HVCDS منزل دوم تعمیر همیشه بهار وزارت زراعت آبیاری و مالداری 

ارایه نماید.

 MAIL/HVCDSP/ABE-001

چهارشنبه
شماره 3198

3 میزان 1398
25 سپتامبر 2019
قیمت: 20 افغانی
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ریاست  انتخابات  شدن  نزدیک  با 
و  رسانه ها  مسووالن  جمهوری، 
خبرنگاران از آماده گی های ویژه برای 
انتخابات  روز  رویدادهای  پوشش 
رسانه ها  مسووالن  می دهند.  خبر 
شمار  میزان  ششم  برای  که  می گویند 
داد،  افزایش خواهند  را  گزارشگران شان 
اما گزارشگران از تهدیدات امنیتی نگران اند. خبرنگاران هشدار 
از چالش های  را  زورگویان محلی  تهدید  و  تروریستی  گروه های 

عمده در برابر اطالع رسانی عنوان می کنند. 
میرآقا پوپل، مسوول خبرهای داخلی شبکه تلویزیونی طلوع نیوز 
می گوید، با استخدام گزارشگران موقت برای روز انتخابات، قرار 
زنده  گونه  به  را  والیات  درصد  پنجاه  از  بیش  رویدادهای  است 
پوشش دهند. آقای پوپل با اشاره به انتخابات دوره های پیشین 
ریاست جمهوری گفت، هشدار گروه طالبان و تهدید زورمندان 
محلی دو چالش اصلی در برابر اطالع رسانی است. به سخن او،  در 
دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری، مقام ها و زورمندان محلی 
که در تقلب و تخطی های انتخاباتی دخیل بوده اند، سد راه کار 

اطالع رسانی شده اند. 
هم چنان حامد کوهستانی، مسوول خبرها و گزارش های تحقیقی 
رادیو کلید، می گوید که با توجه به این تهدیدها، به خبرنگارانی 
که برای پوشش رویدادهای روز انتخابات به ساحه خواهند رفت، 

به  دهند.  اولویت  جانی شان  مصونیت  به  که  است  شده  توصیه 
خبرنگاران  الزم،  توصیه های  کنار  در  رسانه ای،  مسووالن  سخن 
با جلیقه ضد گلوله و کاله ایمنی نیز مجهر خواهند شد. آقای 
مراکز  بر  تروریستی  گروه های  احتمالی  حمالت  اما  کوهستانی 
رای دهی را یک چالش جدی در کار اطالع رسانی عنوان کرد و 
از نیروهای امنیتی خواست که برای مصونیت خبرنگاران تدابیر 

ویژه ای در نظر بگیرند. 
مسووالن رسانه های تصویری، صوتی و چاپی هم چنان خاطرنشان 
می سازند که در روز انتخابات به منظور اطالع رسانی به شهروندان 
گونه  به  نیز  اجتماعی  شبکه های  از  اصلی،  کانال های  کنار  در 
ابراز  با  اما  این رسانه ها  کار خواهند گرفت. خبرنگاران  گسترده 
با وجود  انتخابات می گویند که  احتمالی روز  از خطرات  نگرانی 

تهدیدهای امنیتی، به کار شان متعهد هستند.
لیال نورانی، یک تن از خبرنگاران گفت،  پوشش رویدادهای روز 
انتخابات نسبت به دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری 
دشوارتر خواهد بود؛ زیرا به سخن او، گروه طالبان این بار مراکز 
رای دهی را به گونه جدی تهدید کرده اند و حضور خبرنگاران و 
کار  خبرنگاران  برای  روز  این  رویدادهای  لحظه به لحظه  پوشش 

خبرنگاران از ناامنی و تهدید زورگویان نگران اند
به  تهدیدها  این همه  با  اما می افزاید که  او  بود.  نخواهد  ساده ای 

کارش متعهد خواهد بود. 
هم چنان علی شیر شهیر، گزارشگر روزنامه صبح کابل می گوید، 
مانع  است  ممکن  انتخابات  روز  در  که  تهدیدهایی  بیش ترین 
در  محلی  زورمندان  سوی  از  شود،  خبرنگاران  اطالع رسانی 
نهادهای  از  روزنامه نگار  این  رو،  همین  از  بود.  خواهد  والیات 
حمایت کننده رسانه های آزاد کشور می خواهد تا در روز رای دهی 
باشند. آقای شهیر می افزاید در صورتی  با خبرنگاران هم آهنگ 
یا  و  امنیتی  نهادهای  محلی،  زورمندان  از سوی  خبرنگاران  که 
کمیسیون های انتخاباتی به گونه مستقیم یا غیرمستقیم تهدید 
شوند یا با خشونت رو به رو گردند، نهادهای حامی  رسانه ها باید این 
گونه موارد را مستندسازی و پس از روز انتخابات همچو قضایا را 

پی گیری کنند. 
با این حال، مسووالن کمیته مصونیت خبرنگاران از همکاری شان 
با خبرنگاران اطمینان می دهند و می گویند، برای روز رای دهی 
برنامه های ویژه را روی دست خواهند گرفت. صدیق اهلل توحیدی، 
مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت، در روز انتخابات همه اعضای این کمیته 

چالشهایاطالعرسانیدرروزانتخابات؛

فهیم امین

در دفتر حضور خواهند داشت و به صورت دوامدار با نماینده گان 
این کمیته در ۳4 والیت در تماس خواهند بود. به گفته او، در 
زورمندان  امنیتی،  نیروهای  از سوی  ممانعتی  کدام  که  صورتی 
محلی و یا جهت های دیگر متوجه خبرنگاران باشد، به نهادهای 
امنیتی و مسووالن کمیسیون های انتخاباتی تماس خواهند گرفت 

تا مشکل را برطرف کنند. 
رسانه های  یا حمایت کننده  دفتر »نی«  از سویی هم، مسووالن 
آزاد افغانستان نیز امنیت جانی خبرنگاران را مهم عنوان می کنند. 
از مسووالن رسانه ها  نهاد،  این  اجرایی  رییس  مجیب خلوت گر، 
خواست تا خبرنگاران شان را در روز انتخابات با جلیقه های ضد 
گلوله و کاله های ایمنی مجهز بسازند. آقای خلوت گر هم چنان 
از نهادهای امنیتی خواست که در روز انتخابات از برخورد افراد 

دخیل در روند انتخابات با کارمندان رسانه ها جلوگیری کنند. 
این در حالی است که قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا دو 
روز دیگر در ششم میزان برگزار شود. نهادهای امنیتی از تامین 
امنیت مراکز رای دهی اطمینان داده اند. وزارت امور داخله اعالم 
موظف  نیرو  هزار  حدود 70  رای دهی  روز  برای  که  است  کرده 
خواهند بود. سخنگوی این وزارت هم چنان گفته است که حدود 
۳0 هزار نیروی دیگر در حالت آماده باش قرار خواهند داشت تا در 

صورت نیاز وارد میدان شوند. 
یادداشت: این گزارش، به همکاری کمیته ی مصونیت خبرنگاران 

افغان تهیه شده است.



sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:            سنجر سهيل
ferdawskawisha@yahoo.com مدیرمسوول:              فردوس کاوش

معاون مدیرمسوول:     وحيد پيمان
گزارش  تحقيقی:        علی آرش

خبرنگاران:                 خليل اسير، سيدحسن حسينی، فهيم امين و علی شاه حقمل
ویراستار:                  علی نظری، س.نوین

رضا مرادی و حسيب بهش صفحه آرایي:    
ضيا محمدي وبسایت:         

مسوول رسانه های اجتماعی:  نورعلی فرحت
اميد نبی زاده، حسن آذرمهر  ویدیو:  

Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510 پذیرش اعالن:    
صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    

جاده شيرپور، ناحيه دهم، کابل، افغانستان نشانی دفتر کابل: 
8am.daily@gmail.com ایميل روزنامه:  

8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. سایر 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Ferdaws Kawish
ferdawskawisha@yahoo.com    

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

انتخابات  برگزاری  به  مانده  روز  دو 
افغانستان  در  جمهوری  ریاست 
تب وتاب انتخابات در والیت های 
است.  گرفته  باال  کشور  غربی 
بادغیس  و  غور  والیت های  در 
می گویند،  مسووالن  که  آن طور 
چند  از  انتخاباتی  آماده گی های 
روز به این طرف روی دست گرفته 
شده است و کارمندان روز رأی دهی آموزش دیده اند. با این 
حال برخی از مناطق در مرکز شهر و شماری از ولسوالی ها 
نگرانی  قضیه،  و همین  دارند  قرار  امنیتی  بلند  تهدید  زیر 
مسووالن کمیسیون های انتخاباتی و دفترهای والیتی هر دو 

والیت را در پی داشته است.

آماده گی های انتخاباتی در غور
در  انتخابات  والیتی  کمیسیون  رییس  جاللی،  فضل اهلل 
مواد حساس  روزنامه ی ۸صبح می گوید که  به  غور  والیت 
در  رأی دهی  باز  مراکز  تمام  به  انتخاباتی  حساس  غیر  و 
وی  است.  شده  فرستاده  غور  والیت  مختلف  ولسوالی های 
هم چنان می افزاید که مواد حساس انتخاباتی در مرکز والیت 

هم در روز جمعه توزیع خواهد شد. 
رأی دهی  روز  کارمندان  تمام  جاللی،  آقای  گفته ی  به 

استخدام شده و مراحل آموزش را سپری کرده اند.
نام نویسی  رأی دهی  مرکز   ۱۸۱ در  مردم  غور  والیت  در 
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفترهای  گزارش  اما  کرده اند، 
انتخابات این والیت نشان می دهد که بنا بر مشکالت امنیتی 
و حضور پر رنگ طالبان در مناطق مختلف غور، ۶۵ مرکز 

رأی دهی به روی رأی دهنده گان بسته است. 
رییس والیتی کمیسیون انتخابات غور می گوید که به جز 
روز  در  آن  رأی دهی  مراکز  که  »لعل وسرجنگل«  ولسوالی 
سایر  در  است،  باز  کامل  طور  به  مردم  روی  به  انتخابات 
ولسوالی های والیت غور تعداد مراکز باز کم تر گزارش شده 

است. 
پسابند،  ولسوالی های  در  که  می کند  اضافه  جاللی  آقای 
سایر  و  تیوره، چهار سده، شهرک  تولک، شهرک،  دولینه، 
مناطق به طور مختلف از یک تا ۱۲ مرکز رأی دهی باز است 

تب و تاب باالی انتخاباتی در غور و بادغیس

چهارشنبه
شماره 3198
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چهارسده، تولک و پسابند کم ترین شمار مراکز رأی دهی باز 
خواهد بود. 

والیت  مرکز  و  لعل وسرجنگل  ولسوالی  که  می افزاید  وی 
شاهد بیش ترین شمار مراکز رأی دهی خواهد بود.

بادغیس، بغرنج تر از غور
وضعیت در والیت بادغیس اما نسبت به والیت غور اندکی 

بغرنج تر به نظر می رسد. 
از سه روز به این طرف طالبان با کنترل شبکه های مخابراتی 
همین  به  و  نمی دهند  مردم  به  را  تماس  برقراری  اجازه ی 
دلیل با محدودیت اطالعات نسبت به آماده گی های انتخابات 

روبه رو شده ایم. 
با این حال نبی اهلل بینش، گزارشگر محلی در والیت بادغیس 
محلی  مقام های  از  نقل  به  می برد،  سر  به  هرات  در  که 
بادغیس می گوید که مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی 

اما سایر مناطق بنا بر تهدیدات امنیتی، بسته است.
به گفته ی وی ۲۹ مرکز رأی دهی در این والیت زیر تهدید 
مناطق  تمام  در  ناامنی  آن،  از  فارغ  اما  است  امنیتی  بلند 
والیت غور جان کارمندان و مردم را در روز رأی دهی تهدید 

می کند. 
والیت غور اخیراً شاهد درگیری های نسبتاً زیاد بین نیروهای 

امنیتی و طالبان بود.
عملیات  راه اندازی  با  امنیتی  نیروهای  مورد  آخرین  در 
شمار   »۱۷ ظفر  »ضرب  نام  به  هوایی  و  زمینی  مشترک 

زیادی از طالبان را کشتند.
در همین حال دفتر والی غور با تایید گراف باالی ناامنی در 
این والیت می گوید که به نیروهای امنیتی هدایت داده شده 

تا متوجه امنیت مردم باشند. 
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به روزنامه ی ۸صبح 
ولسوالی های  در  امنیتی،  تهدیدات  بر  بنا  که  می گوید 

به تمام ولسوالی های بادغیس از جمله باالمرغاب این والیت 
منتقل شده است. 

بادغیس  محلی  مقام های  از  نقل  به  هم چنان  بینش  آقای 
بادغیس،  در  رأی دهی  مرکز   ۷۳ مجموع  از  که  می افزاید 
انتخابات در ۴۳ مرکز رأی دهی در این والیت برگزار می شود.

مقر،  قادس،  جوند،  ولسوالی های  در  انتخابات  است  قرار 
برگزار  بادغیس  مرکز والیت  و  ولسوالی ها  آب کمری، سایر 
شود.  از این میان آب کمری و باالمرغاب بادغیس از ماه ها 
به این طرف محل درگیری نیروهای مخالف دولت با سربازان 
دولت است. طالبان با حمله های پی هم بر مناطق مختلف 
این والیت سعی در زیر کنترل در آوردن مناطق زیادتری از 

والیت بادغیس داشتند. 
آن طوری که گزارش شده، مواد حساس انتخاباتی به ولسوالی 
»باالمرغاب« که همین اکنون زیر کنترل طالبان قرار دارد 
هم فرستاده شده است، اما شواهد نشان می دهد که کسی 
در این ولسوالی به پای صندوق های رأی دهی نخواهد رفت. 
بازار ولسوالی از چندی به این سو در کنترل طالبان قرار دارد.

چند روز قبل عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس در گفت وگو 
با روزنامه ی ۸صبح اعالن کرده بود که تمام آماده گی ها برای 

برگزاری انتخابات در این والیت گرفته شده است. 
در  امنیتی  نیروهای  که  بود  گفته  هم چنان  ملکزی  آقای 
هم آهنگی با نهادهای مرتبط به انتخابات در مناطق مختلف 
به پای صندوق های  آرام  با خاطر  تا مردم  توظیف شده اند 

رأی بروند.
اما  بود  کم رنگ   انتخاباتی  کمپین های  بادغیس  والیت  در 
کم تر از یک هفته می گذرد که روی دیگر سکه ی کمپین ها 
تبلیغ  و  تقال  به  بیش تر  نامزدان،  و  داده  نشان  را  خودش 

افتاده اند.

هم زمان با دیگر والیت های کشور شمارش معکوس برای 
آغاز  نیز  هرات  در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
تالش  انتخاباتی  کارزار  روزهای  واپسین  در  است.  شده 

دسته های انتخاباتی برای تبلیغات شدت گرفته است.
و  گوشه  در  نامزدان  بزرگ  و  خرد  تصاویر  هرات  در 
کنار شهر نصب شده و باوجود کم رنگ بودن پیکارهای 
انتخاباتی نسبت به سال های گذشته بازهم شهر حال و 

هوای انتخاباتی به خود گرفته است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  در  مقام ها 
برخی  به  انتخاباتی  حساس  مواد  می گویند  هرات  در 
جز  به  آینده  روزهای  طی  و  شده  فرستاده  ولسوالی ها 
دو ولسوالی که در آن نام نویسی رأی دهنده گان صورت 
ولسوالی ها  سایر  به  نمی شود  برگزار  انتخابات  و  نگرفته 

فرستاده خواهد شد.
انتخابات، طی نشستی در  بر  ناظر  نهادهای  این همه  با 
هرات بر هم آهنگی بیش تر برای برگزاری بهتر انتخابات 
کمیسیون های  و  ناظر  نهادهای  دید  از  می کنند.  تاکید 
انتخاباتی برخی چالش ها در روند برگزاری انتخابات ششم 
بدون  انتخابات  دارند  امید  آن   ها  اما  دارد،  وجود  میزان 

مشکل جدی برگزار شود.
در فراه نیز مقام های حکومتی نگران وضعیت بد امنیتی 
این والیت و تاثیر آن بر روند انتخابات هستند. مسووالن 
از  فراه  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 
مراکز  امنیت  تامین  با  می خواهند  امنیتی  مقام های 

رای دهی زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنند.

فضای نسبتاً انتخاباتی شهر 
تا همین چند روز پیش شهر هرات چنان که باید حال 
هیأت  انتخابات  حال  و  شور  نداشت.  انتخاباتی  هوای  و 
انتخابات  از  هرات  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مدیره 
نامزدان  و جای عکس های  بود  بیش تر  ریاست جمهوری 
انتخابات  نامزدان  بزرگ  ریاست جمهوری، تصاویر  مطرح 
هیأت مدیره اتاق تجارت بر بلبوردهای شهر نصب شده 

بود.
 پس از توقف گفت وگوهای صلح میان آمریکا و طالبان 
انتخاباتی  کارزارهای  بازار  ترمپ،  دونالد  تصمیم  پی  در 
جان گرفت و دسته های انتخاباتی تبلیغات شان را با شدت 

بیش تری ادامه دادند.

صدیق زاد،  داوود  اما  می شود،  عنوان  رو  پیش  انتخابات 
اطمینان  هرات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
انتخابات مجلس نماینده گان  می دهد که مشکالت فنی 

تکرار نخواهد شد.

مسدود بودن مراکز رأی دهی در فراه 
بخش های  در  طالبان  گروه  فعالیت  گسترش  و  ناامنی 
گوناگون فراه، برگزاری انتخابات را در این والیت با چالش 
جدی روبه رو کرده است. چند روز پیش طالبان با حمله ی 
گروهی بر مرکز شهر فراه، فرماندهی جلب وجذب ارتش 
در این والیت را تصرف کرده و وارد بخش هایی از شهر 

فراه شدند.
فراه  والیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
می گویند بیش تر مراکز انتخاباتی در این والیت به دلیل 
تهدیدهای امنیتی بسته است و انتخابات در چند ولسوالی 

ناامن برگزار نمی شود.
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  پارسا،  منیر 
انتخابات در فراه در گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح می گوید 
از میان بیش تر از ۲00 مرکز انتخاباتی در این والیت ۱۶۱ 

مرکز به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته اند.
پرچمن، جوین،  ولسوالی  های  در  پارسا  آقای  به گفته ی 
اناردره، باالبلوک و پشت رود والیت فراه انتخابات برگزار 

نمی شود.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات فراه تأکید می کند که 
آماده گی ها برای برگزاری انتخابات در دیگر ولسوالی های 
فراه گرفته شده و تا کنون مواد حساس انتخاباتی به پنج 
ولسوالی انتقال داده شده و کارمندان و ناظران انتخابات 

نیز آموزش دیده اند.

ناگفته  های خانواده ی مردی که در همایش انتخاباتی 
کشته شد  

گل آقا، برای اشتراک در همایش انتخاباتی عبداهلل عبداهلل، 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در هرات همراه برادران 
و دوستانش به محل برگزاری همایش رفته بود. شاید اگر 
می دانست تقدیر برایش کشته شدن در همایش را نوشته، 

هرگز به این همایش نمی رفت.
او برای در امان ماندن از نور افتاب زیر سایه ی سازه ای 
کانکریتی که روی پایه ای فلزی قرار داشت پناه برده بود. 

آماده گی ها برای برگزاری انتخابات در هرات و فراه 
میزان  ششم  انتخابات  برگزاری  به  مانده  روز  دو  حاال 
برخی  و  انتخابات  مطرح  نامزد  دو  از  بزرگی  عکس های 
و  نصب شده  هرات  اصلی  خیابان های  در  دیگر  نامزدان 

رقابت میان دسته ها جدی تر از گذشته دنبال می شود.
در  که  انتخاباتی  مطلق  فضای  بازهم  این ها  همه ی  با 
شهر  بر  نماینده گان  مجلس  انتخابات  روزهای  واپسین 
حاکم بود و چهره ی هرات را به کلی تغییر داده بود، حس 
نمی شود و مردم هنوز از تقلب های گسترده و مشکالتی که 
در انتخابات مجلس نماینده گان به میان آمد سر خورده اند.

مردم این روزها برنامه های انتخاباتی نامزدان را با دقت از 
دریچه ی رسانه ها دنبال می کنند تا تصمیم نهایی برای 

رأی دادن به نامزد مورد نظر خود را بگیرند.

چالش های انتخابات 
انتخابات  برگزاری  برابر  در  چالش ها  جدی ترین  از  یکی 
ریاست جمهوری تامین امنیت روز برگزاری انتخابات است.

مقام های امنیتی و مقام های اداره ی محلی هرات پیش از 
این برای مردم اطمینان داده اند که انتخابات در فضایی 
امن برگزار می شود و آنان اقدامات الزم برای تامین امنیت 

را سنجیده اند.
مقام های  اطمینان  وجود  با  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
حکومتی نگران تامین امنیت انتخابات هستند. سیداشرف 
سادات، فعال مدنی و نماینده ی مجتمع جامعه ی مدنی 
افغانستان )مجما( در هرات عمده ترین نگرانی مردم را در 

پیوند به انتخابات چگونه گی تامین امنیت آن می داند.
آقای سادات تاکید می کند که برخی مراکز انتخاباتی در 
زون غرب کشور به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی  بسته اند 

و این مسأله برای مردم نگران کننده است.
انگشِت  ریاست جمهوری،  انتخابات  گذشته ی  دور  در 
»کشک رباط  ولسوالی  در  رأی دهنده گان  از  شماری 
مدنی  فعاالن  شد.  قطع  طالبان  از سوی  هرات  سنگی« 
نگران تکرار مواردی مانند این در انتخابات پیش رو هستند 
و تهدیدهای انتخابات را تنها مربوط به روز برگزاری آن 

نمی دانند.
در  رای دهنده گان  نام   کردن  پیدا  در  بی نظمی 
انتخابات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فهرست های 
گرفتن  کار  در  کارمندان  نابلدی  و  نماینده گان  مجلس 
چالش های  از  دیگر  یکی  »بایومتریک«  دستگاه های  از 

با نزدیک شدن ورود عبداهلل به محل همایش، ازدحام زیاد 
سبب تخریب سازه ی کانکریتی می شود و تکه ای از آن به 

سر گل آقا برخورد می کند.
داکتر ابراهیم محمدی، مسوول هرات آمبوالنس در گفت وگو 
با روزنامه ی ۸صبح می گوید این فرد ۳0 سال داشت و پس 
از برخورد تکه ای کانکریت بر سرش زخمی شده و در هنگام 

انتقال به شفاخانه مرکزی هرات جان داده است.
منیرشاه، برادر فرد کشته شده می گوید برادرش باشنده ی 
اصلی ولسوالی باالمرغاب بادغیس بود و شش ماه پیش به 

هرات بی جا شده اند.
باقی  از وی پسر شش ساله ای  بود و  ازدواج کرده  گل آقا 
مانده است. اعضای خانواده ی فرد کشته شده می گویند با 
وجود این اتفاق، آن ها بازهم برای تعیین سرنوشت شان در 

انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می کنند.

شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات 
چنان که به نظر می رسد برگزاری همایش های انتخاباتی 
و سفرهای نامزدان به والیت های گوناگون کشور یکی از 

برنامه های اصلی آنان برای جلب نظر مردم بوده است.
و  بود  نامزدان  برخی  میزبان  اخیر  روزهای  طی  هرات 
دیدار  مردم  با  همایش های شان  در  مختلف  دسته های 

کردند.
محمداشرف غنی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، نوراهلل 
احمدولی  و  عبداهلل،  عبداهلل  نبیل،  رحمت اهلل  جلیلی، 
مسعود برای کسب رأی هراتیان به این والیت سفر کرده 

و همایش های انتخاباتی را برگزار کردند.
در  مختلف  شیوه های  به  انتخاباتی  تبلیغات  چند  هر 
کشورهای دیگر صورت می گیرد، اما در افغانستان تاکنون 
تمرکز نامزدان بر همایش های انتخاباتی بوده و دسته های 
انتخاباتی از همین راه دیدگاه و برنامه های کاری شان را با 

مردم در میان گذاشته اند.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گویند 
شده  گرفته  انتخابات  برگزاری  برای  الزم  آماده گی های 
انتخابات  در  به گونه گسترده  مردم  دارند  انتظار  آنان  و 

شرکت کنند.
با این وجود مردم برای برگزاری انتخابات در هرات و فراه 
شمارش معکوس را آغاز کرده اند و چشم انتظار فرارسیدن 

روز رأی دهی و برگزاری انتخابات هستند.

محمدحسین نیک خواه 
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دو روز تا انتخابات؛ 
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