
چرا اعالم نتایج ابتدایی 
به تأخیر افتاد؟

براساس تقویم انتخابات دیروز باید 
نتایج ابتدایی انتخابات اعالم می شد. اما 
این  وضعیت،  پیش آمدن  با  نشد.  اعالم 
روشن است که نتایج نهایی هم به موقع 
تقویم  اول  نگاه  در  شد.  نخواهد  اعالم 
چندمین بار  برای  شد.  نقض  انتخابات 
اجرای  در  کمیسیون  برنامه ریزی  است 
انتخاباتی  تقویم  مبنای  بر  برنامه هایش 
کمیسیون  مثال  به عنوان  نمی رود.  پیش 
برگزاری  از  پیش  انتخابات  مستقل 
روز  پایان  در  که  بود  گفته  انتخابات 
رای دهند گانی  تخمینی  آمار  انتخابات 
اعالم  رفته اند،  صندوق  ها  پای  که  را 
خواهد کرد، اما کمیسیون این گفته های 
خود را نقض کرد و تنها یک هفته پس 
مشخص  را  تقریبی  آمار  انتخابات  از 
به  عمل  کمیسیون  مسئولیت  کرد. 
نتیجه  در  است.  بود/  انتخابات  تقویم 
در  کمیسیون  که  می دهد  نشان  امر  این 
برنامه ریزی خود دقیق نبوده است. اما در 
گام دوم آنچه که قابل توجه است، دلیل 
این تأخیر است. این پرسش برای مردم 
نتیجه ی  چرا  که  است  مطرح  افغانستان 
ابتدایی انتخابات در وقت و زمان معین 

آن اعالم نشد؟ 
تأخیر اعالم...

شکوه،  و  غلظت  همه  آن  با  خر،  آواز  که  زمانه ای  در 
پاسخ مساعدی دریافت  برسد  اگر  نمی رسد و حتا  به خدا 
رفته  سینه ها  از  شفقت  و  مهر  که  روزگاری  در  و  نمی کند 
و به همین خاطر سگ صاحب خود را پیدا نمی کند )چون 
اهمیت  هم  بز  یک  اندازه ی  به  خود  سگ  به  صاحبش 
تنگنای  در  که  سخاوتمندی  جوانمردان  هستند  نمی دهد(، 
را  مسکین  تهی دستان  بی نوایی دست  و  بدبختی  و  عسرت 

می گیرند. 
است.  جوانمردان  آن  از  یکی  دردمند  محی الدین 
قریه ی  در  شمسی   1369 سال  در  دردمند  محی الدین 
به جهان گشود. وی سپس  کاپیسا چشم  بید والیت  هفت 
سرمایه دار شد. آقای دردمند از همان عنفوان سقوط امارت 
اسالمی و تشکیل حکومت با پایه های وسیع خود را به یکی 
از آن جا که  نزدیک کرد و  پایه های وسیع حکومتی  این  از 
می دانست از اقتصاد نفتی چه فتنه ها در جهان برخاسته، با 
احساس مسئولیت ملی یکی از بزرگ ترین قراردادهای تیل 
از  برای آن که  به کف آورد. وی سپس  در وزارت دفاع را 
آفات اقتصاد نفتی در کشور جلوگیری کند، تمام چهارهزار 

و پنج صد تانکر تیلی را که از...

از  در نخستین سال کار حکومت وحدت ملی و پس 
وزارت  از  فساد  بزرگ  پرونده  دومین  بانک،  کابل  پرونده 
شهرسازی روی میز دادستانی قرار گرفت. شش مقام ارشد 
جواز  صدور  شهرک ها،  ساخت  به دلیل  شهرسازی  وزارت 
وزارت  آپارتمان های  فروش  و  شهرک ها  ساخت  برای 

شهرسازی متهم به فساد شدند. 
اما در سال پایان کار حکومت وحدت ملی و نزدیک 
مدیریت  برای  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  پیش  ماه   9 به 
را  آنالین  دیتابیس  سیستم  ساختمانی-تعمیراتی  پروژه های 

راه اندازی کرد. 
سیستم  می گویند  شهرسازی  وزارت  در  مسئوالن 
دیتابیس آنالین باعث شده فساد به طور چشم گیری در طرح 

و تطبیق پروژه های ساختمانی این وزارت، کاهش یابد. 
به  آسان  دسترسی  این سیستم همزمان  آنان  گفته ی  به 

معلومات و سرعت کار را بهبود بخشیده است. 
طرح موفق دو دانش آموخته ی دنبال کار

نه ماه پیش از امروز، دو دانشجوی تازه فارغ از...

سیاسی  مبلغ  هیتلر«  »آدولف   1919 سال  اکتبر   16 در 
اصلی  شغل  عمر  آخر  تا  که  کاری  شد؛  )پروپاگاندیست( 
به  نمی توانست  »پروپاگاندا«  بدون  هیتلر  می ماند.  باقی  او 
به  این که  به  رسد  چه  شود،  بدل  شناخته شده  چهره ی  یک 
که  بود  سیاسی  مبلغ  به عنوان  هیتلر  فعالیت  برسد.  قدرت 
دشمن  را  یهودیان  و  ساخت  ممکن  را  دوم  جهانی  جنگ 
از محتوای آن  هیتلر  پروپاگاندای  معرفی کرد. شکل  آلمان 
روایتی  به صورت  را  جهان  رویدادهای  او  نبود؛  جداشدنی 
تخیلی در قالب شعارهای ساده درآورد؛ شعارهایی که باید 
نشده اند،  نابود  آن  توسط  تعریف شده  دشمن  که  زمانی  تا 

تکرار شوند.
قبل از سال 1919، هیتلر یک سرباز و مرد تنبلی بود. 
او در سال 1889 در منطقه ای از اتریش در نزدیکی مرز با 
امپراتوری آلمان به دنیا آمد و مطیع امپراتوری »هابسبورگ« 
تحسین  مورد  که  بود  بی تفاوتی  دانش آموزی  آدولف  بود. 
مادرش قرار داشت و جوانی خود را با دوری از زنان و در 
رویای رسیدن به شهرت سپری کرد. او بدون این که مکتبش 

را تمام کند به امید ورود به...

ای شیخ چه دل نهی به دالر | طنز چگونه دو دانش آموخته ی دنبال کار، 
گلوگاه  فساد در بخشی از 
وزارت شهر سازی را بستند؟

آدولف هیتلر؛ از پیشگام 
»اخبار جعلی« تا پیشوای نازی ها

اطالعات روز: باچا خان موالداد، عضو کاروان 
صلح خواهان هلمندی می گوید که شش عضو این 
کاروان که صبح دیروز )شنبه، 27 میزان( از سوی 

طالبان ربوده شده بودند، آزاد شده اند.
آقای موالداد به روزنامه اطالعات روز گفت 
ساعت،  هفت  حدود  از  پس  نفر  شش  این  که 
حوالی ساعت 3:00 بعدازظهر دیروز آزاد شده اند. 
او در مورد دلیل و انگیزه ی ربودن این افراد چیزی 

نگفت...

شش عضو ربوده شده ی 
کاروان صلح خواهان هلمندی 

در لوگر آزاد شدند

در  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
)جمعه،  قبل  روز  دو  خونین  انفجار  به  واکنش 
»هسکه  ولسوالی  در  مسجد  یک  در  میزان(   26
تروریستان  که  است  گفته  ننگرهار،  والیت  مینه« 
مساجد،  بر  حمله  با  وقت  هیچ  آن ها  حامیان  و 
شفاخانه ها، غیرنظامیان و تأسیسات عامه به اهداف 

شوم شان نمی رسد.
آقای غنی گفته است که طالبان در برابر قانون 

و مردم افغانستان مسئول است، زیرا...

واکنش ها به انفجار 
خونین روز جمعه در مسجدی 

در ننگرهار
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ترکیه و ُکردها، 
یکدیگر را به نقض آتش بس 

متهم کردند
اطالعات روز: وزارت دفاع ترکیه و 
نیروهای دموکراتیک سوریه، شامل 

ائتالفی از شبه نظامیان...

تظاهرات شیلی: 
ناآرامی در سانتیاگو به دلیل 

افزایش قیمت بلیت مترو
رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
شیلی به دنبال شدت گرفتن تظاهرات 

علیه افزایش...

پولیس کابل یک فرد 
را به اتهام قتل پدرش 

بازداشت کرد
اطالعات روز: پولیس کابل یک فرد 
را به  اتهام قتل پدرش از مربوطات 

ناحیه ی هجدهم امنیتی...

در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
والیت پکتیا می گویند که یک قاضی 

از سوی افراد مسلح...

افراد مسلح ناشناس 
یک قاضی را در والیت 

پکتیا کشتند
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اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی در واکنش 
به انفجار خونین دو روز قبل )جمعه، 26 میزان( در یک 
مسجد در ولسوالی »هسکه مینه« والیت ننگرهار، گفته 
است که تروریستان و حامیان آن ها هیچ وقت با حمله 
بر مساجد، شفاخانه ها، غیرنظامیان و تأسیسات عامه به 

اهداف شوم شان نمی رسد.
قانون و  برابر  آقای غنی گفته است که طالبان در 
مردم افغانستان مسئول است، زیرا به گفته ی او طالبان 
هم خود حمالت خونین و تروریستی را انجام می دهد 
و هم زمینه ی حمالت، جنایات و ترور دیگر گروه های 

تروریستی به شمول داعش را فراهم می کند. 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور نیز گفته است 
که »این جنایت نابخشودنی ضعف و شکست دشمن« 

را آشکار می کند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن 
این  عامالن  که  است  گفته  حمله،  این  محکوم کردن 

حمله باید مورد بازخواست قرار بگیرند.
را محکوم  این حمله  نیز  کابل  در  امریکا  سفارت 
بی رحمانه و  نمازگزاران  که کشتن  است  گفته  و  کرده 

غیرقابل قبول است.
جان بس، سفیر امریکا در کابل در یک پیام تویتری 

همچنان نوشته است: »تمامی افغان ها حق دارند تا در 
یک فضای امن عبادت و زندگی کنند.«

این  نیز  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
حمله را محکوم کرده و گفته است که ناتو در جنگ با 
تروریزم بین المللی در کنار افغانستان و نیروهای امنیتی 

و دفاعی افغان می ایستد.
»جودره«ی  منطقه ی  در  مسجد  یک  در  انفجار 
دو  دقیقه ی   1:30 ساعت  حوالی  مینه  هسکه  ولسوالی 
رخ  جمعه  نماز  هنگام  میزان(   26 )جمعه،  پیش  روز 
داد. منابع امنیتی در ننگرهار به روزنامه اطالعات روز 
نیز  انفجار سقف مسجد  این  نتیجه ی  در  که  بود  گفته 

فروریخته است.
نوعیت این انفجار هنوز مشخص نشده، اما مبارز 
روزنامه  به  ننگرهار  پولیس  فرماندهی  اتل، سخن گوی 
اطالعات روز گفته بود که یک فیر مرمی راکت به این 

مسجد برخورد کرده است. 
است  کرده  اعالم  ننگرهار  والی  مطبوعاتی  دفتر 
 36 و  کشته  غیرنظامی   62 انفجار  این  نتیجه ی  در  که 
این  اعالمیه ی  در  شده اند.  زخمی  دیگر  غیرنظامی 
درمان  برای  رویداد  این  زخمیان  که  است  آمده  دفتر 
والی  میاخیل،  منتقل شده اند. شاه محمود  به شفاخانه ها 
ننگرهار به تمامی شفاخانه های نظامی و غیرنظامی در 
این والیت هدایت داده است که به زخمیان انفجار روز 
جمعه به گونه ی عاجل رسیدگی کنند. فرد یا گروهی تا 
است.  نگرفته  عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت  کنون 
گروه طالبان هر گونه دست داشتن در این انفجار خونین 

را رد کرده است.
والیت ننگرهار در شرق کشور از والیت های ناامن 
افغانستان به شمار می رود.  و خاستگاه گروه داعش در 
از ولسوالی های  گروه های طالبان و داعش در شماری 
فعالیت  آن  مرکز  جالل آباد،  شهر  به شمول  والیت  این 

گسترده ی تروریستی دارند.

واکنش ها به انفجار خونین روز جمعه در مسجدی در ننگرهار

نیویورک تایمزـ  تیموتی  سنایدر

مترجم: جلیل پژواک

افراد مسلح ناشناس یک قاضی را در والیت پکتیا کشتند
اطالعات روز: منابع محلی در والیت پکتیا می گویند که یک قاضی از سوی افراد 

مسلح ناشناس در مربوطات ولسوالی »احمدابا«ی این والیت کشته شده است.
عبداهلل حسرت، سخن گوی والی پکتیا به روزنامه اطالعات روز گفت که قاضی 
الهور حوالی ساعت 5:30 دقیقه ی بعدازظهر دو روز پیش )جمعه، 26 میزان( هنگامی 
که به سوی خانه اش در حرکت بوده، از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه ی »رود« 

ولسوالی »احمدابا« کشته شده است.
کار  پکتیکا  والیت  »متاخان«  ولسوالی  در  الهور  قاضی  که  گفت  آقای حسرت 

می کرد و مدتی بود که در یک رخصتی کوتاه مدت به خانه اش آمده بود.
او افزود که تا کنون دلیل و انگیزه ی این رویداد مشخص نشده است. به گفته ی 
او، تحقیقات برای روشن شدن چگونگی قضیه و بازداشت عامالن آن آغاز شده است.

این در حالی است که اخیرا ترور کارمندان عدلی و قضایی در شماری از والیات 
کشور افزایش یافته است. چند روز پیش یک دادستان در مرکز والیت پروان و یک 
روز پس از آن یک دادستان دیگر در مرکز والیت غور از سوی افراد مسلح ناشناس 

کشته شده بودند.

اکادمی پولیس ملی افغانستان به نام جنرال عبدالرازق مسمی شد
اطالعات روز: وزارت داخله اعالم کرد که اکادمی پولیس ملی افغانستان به نام 

»شهید عبدالرازق« فرمانده پیشین کندهار نام گذاری شده است.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله شام دیروز در صفحه ی تویترش نوشت: 
»هر سرباز که از این اکادمی فارغ می گردد با اندیشه و فکر جنرال رازق آراسته خواهد 
بود، فکر و اندیشه که حب وطن، عشق با مردم، اراده قوی  و خدمت به این وطن و 

مبارزه جدی با دشمنان مردم افغانستان در آن نهفته باشد.«
در  خورشید،  هجری   1397 سال  میزان  ماه  بیست وششم  در  عبدالرازق،  جنرال 

را  رویداد  این  مسؤولیت  طالبان،  باخت.  جان  کندهار،  والی  محافظ  یک  تیراندازی 
قندهار و  بر عالوه ی جنرال رازق، زلمی ویسا والی  به عهده گرفتند. در آن رویداد 

عبدالمومن حسین خیل رییس امنیت ملی قندهار کشته شدند.
از نخستین سالرزو او روز جمعه 26 میزان گرامی داشت شد. رییس جمهور غنی، 
این  در  افغانستان  مقام ها و سیاست گران  از  اجراییه و شماری  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مراسم شرکت کرده بودند. در این محفل رییس جمهور غنی، گفت که اکادمی پولیس 

کشور به نام جنرال عبدالرازق نام گذاری می شود.

و تأثیرگذاری بر جامعه مدنی و احزاب سیاسی 
بود. این فرماندهی سربازان را به عنوان فعاالن 
پنهانی  به صورت  تا  می داد  آموزش  سیاسی 
به عنوان مأمور نیروهای مسلح عمل کنند و افکار 
عمومی را شکل دهند. هیتلر یکی از این سربازان 

بود.
ماه جون هیتلر در دوره های آموزشی  در 
ویژه در دانشگاه مونیخ شرکت کرد. این دوره ها 
به گونه ای طراحی شده بودند که ماموران آینده 
را با پس زمینه های ایدیولوژیک الزم مجهز کنند. 
سخنرانی های »گوتفرید فدر« در مورد اقتصاد 
توجه هیتلر را جلب کرد. فدر به هیتلر آموخت 
که بین سرمایه مولد )ملی( و غیرمولد )یهودی( 

تمایز قایل شود.
در ماه آگست، هیتلر موظف شد تا سربازان 
زندانیان  به عنوان  اردوگاه ها  در  که  را  آلمانی 
کند. در  بازآموزی  نگهداری می شدند،  جنگی 
همان ماه او در گفت وگویی در مورد مسئولیت 
وقوع جنگ شرکت کرد و به گفته ی افسری که 
در آن گفت وگو شرکت داشته، هیتلر شیوه ی 
گفتار »سرزنده« را از خود به نمایش گذاشت و 
به عنوان مقامی ظاهر شد که »در دسترس« است. 
چون  موضوعاتی  مورد  در  او  سخنرانی های 
مهاجرت آلمانی ها و شرایط صلح پسا جنگ به 
خوبی مورد استقبال قرار گرفت. در 28 آگست 
موضوع بحث هیتلر سرمایه داری بود و او آن را 

با یهودیان ربط داد.
ماه بعد، فرمانده  ی هیتلر به او دستور داد تا 
به یک گروه راست گرای کوچک به نام حزب 
کارگران آلمان )DAP( نفوذ کند. این حزب در 
جنوری همان سال تاسیس شده بود و حدود 

در  سپتامبر   12 در  هیتلر  داشت.  عضو  صد 
یکی از جلسات آن که در یک آب جوفروشی 
به  پایان  در  و  کرد  شرکت  بود،  شده  برگزار 
حزب  رهبر  داشت.  نیز  صحبتی  اتفاقی  طور 
تحت تاثیر سخنرانی هیتلر قرار گرفت و از او 
خواست وارد حزب شود. این ظاهرا خواسته ی 
افسران مافوق هیتلر نیز بود. هیتلر در درخواست 
مکتوب خود گفت که می خواهد مبلغ سیاسی 
)پروپاگاندیست( شود: »مردم می گویند که من 
کارگران  حزب  وارد  او  دارم.«  را  استعدادش 
آلمان شد اما همچنان از ارتش معاش دریافت 

می کرد.
همان طور که »ایان کرشاو«، زندگی نامه نویس 
به  را  »هیتلر  ارتش  هیتلر خالصه کرده است، 
پروپاگاندیست مبدل کرد.« از آن جایی که هیتلر 
از ارتش معاش دریافت می کرد و شغل دیگری 
نداشت، می توانست خودش را تمام وقت وقف 
این کار کند. حزب کارگران آلمان از قبل وجود 
داشت بنابراین هیتلر مجبور نبود گروه خودش 
را تشکیل دهد. تشکیل گروه می توانست برای 
هیتلر خسته کننده باشد. با این حال، از آن جا که 
حزب کارگران آلمان بسیار کوچک بود، هیتلر 

بالفاصله به عنوان سخنران اصلی آن ظاهر شد.
او خودش را وقف برنامه ریزی و تمرین 
اجراها و سخنرانی هایش کرد. هیتلر از آینه ای 
جریان  در  حرکاتش  و  بیان  فن  بهبود  برای 
سخنرانی استفاده می کرد. او در حال تبدیل شدن 
به یک مجری، به یک هنرمند بود. چنان که خود 
»نبرد من« می نویسد:  در  بعد  هیتلر چند سال 
از پروپاگاندا یک هنر واقعی  »استفاده درست 

است.«
هیتلر در سپتامبر 1919 در پاسخ به نامه ی 
یکی از دانش آموزان سربازش، نگرش خود را 
نسبت به مسله یهود بیان می کند؛ این که یهودی ها 
از هرچیزی که ممکن است برای هدف باالتری 
به عنوان  دموکراسی(  سوسیالیسم،  )دین،  باشد 
راهی برای پول درآوردن استفاده می کنند؛ این که 
قرار نیست با یهودیان به عنوان افراد هم نوع مان 
رفتار کنیم بلکه باید به عنوان یک مشکل عینی 
مانند بیماری )»سل نژادی«( که باید مداوا شود، 

شناخته شوند.
هیتل در »نبرد من« این باورهایش را یک 
قدم جلوتر می برد. او می گوید که تمام ایده ها 
برای خیر جهانی صرفا تله های ذهنی هستند که 
توسط یهودیان برای جذب آلمانی های ضعیف 
پهن شده . به باور او تنها راه بازگرداندن ایمان 
»بنیامین  بود.  یهودیان  ریشه کن کردن  آلمان  به 
کارتر هت« در پژوهشی فوق العاده اش در مورد 
»کلید درک  هیتلر می گوید:  به قدرت رسیدن 
این که چرا بسیاری از آلمانی ها از هیتلر حمایت 
کردند در ردشدن جهان عقالنی و واقعی توسط 

نازی ها نهفته است.«
هیتلر در سخنرانی های خود در اواخر سال 
1919، پیشگام سبک تبلیغات سیاسی بود که از 
آن زمان بیشتر رویدادهای قرن را تعریف کرده 
است )و فیلسوف جیسون استنلی ماهرانه آن را 
توصیف کرده است.( در این سبک از تبلیغات 
سیاسی، کار با تمرکز تمام و کمال به تکنیک های 
متقاعدکننده آغاز می شود، از خلق اسوره ای ناب 
عبور می کند و ختم آن به ملتی می رسد که به 
به  که  جعلی  توهمات  دنبال  به  مبلغ  تشویق 
افتاده اند.  به راه  قبرهای واقعی ختم می شوند، 
هیتلر در »نبرد من« می نویسد که پروپاگاندا »باید 
به چند نکته محدود باشد و بار بار تکرار شود.«

در 16 اکتبر 1919، هیتلر در اولین سخنرانی 
خود به عنوان عضو حزب کارگران آلمان در یک 
آب جوفروشی در مونیخ، طوری به نظر می رسد 
که گویا از قبل این تکنیک را به چنگ آورده 
است. به گفته یک شنونده، هیتلر در سخنرانی 
خود با »واژه های محکم« خواستار اقدام قاطعانه 
علیه »دشمنان مردم« یعنی یهودیان می شود. او 
است  خشمگین  روزنامه ها  علیه  به خصوص 
ارگان های  با  آن ها  جایگزین شدن  خواستار  و 
را  آلمانی ها  احساسات  که  می شود  تبلیغاتی 

سخنرانی،  این  از  پس  چندی  دهد.  بازتاب 
ارتش به هیتلر و حزب وی )که در آن زمان 
به نام NSDAP، حزب ناسیونال سوسیالیست 
کارگران آلمان یا »نازی ها« شناخته می شد( کمک 
می کند تا روزنامه ای را برای انتشار پیام های شان 

به دست آورند.
داد،  ارائه   1919 سال  در  هیتلر  آنچه 
سیمس«  »برندن  بود.  جهانی شدن  به  واکنشی 
هیتلر  مورد  در  که  جدیدی  زندگی نامه ی  در 
نوشته، ادعا می کند که هیتلر در آن زمان تحت 
متحده  ایاالت  و  انگلیس  جهانی  قدرت  تاثیر 
در »جبهه غربی« قرار گرفته بود. البته در این که 
هیتلر می گفت سرنوشت آلمان به دست قدرت 
امپراتوری های کاپیتالیست، به ویژه وقتی امریکا 
وارد جنگ شد، افتاده، حق با او بود. با این حال، 
هیتلر در سال 1919 به جای این که نتیجه گیری 
تصویر  نیست،  آلمان  نفع  به  جنگ  که  کند 
احساسی از آلمانی ها را به عنوان قربانیان بی گناه 

شر جهانی ترجیح داد.
سخنرانی اش  در  هیتلر  نوامبر،   13 در 
به خاطر  نه تنها  را  یهودیان  آب جوفروشی،  در 
سرمایه داری بلکه به خاطر کمونیسم نیز مقصر 
دانست. توطئه ی جهانی علیه آلمانی ها در راه 
بود و بنابراین آلمانی ها برای دفاع از خود مجبور 
بودند ماموران یهودی خود را افشا کنند. یک 
او  که  می آورد  یاد  به  هیتلر  سخنان  مخاطب 
و  می کرد  صحبت  ماهرانه ای«  بسیار  طرز  »به 
حق  در  که  را  بی عدالتی هایی  از  »تصاویر«ی 
آلمانی ها صورت گرفته بود، یادآوری کرد که 

»قلب ها را به تپش آورد.«
کسانی  که زندگی نامه ی هیتلر را نوشته اند، 
این پرسش که هیتلر چه زمانی  به  نمی توانند 
ضدیهود شد، پاسخ بدهند. قبل از سال 1919 
هیتلر مشکلی با یهودیان، به شمول آن هایی که 
در واحد او می جنگیدند، نداشت. یکی از آن  
یهودیان، فرمانده ای بود که به هیتلر مدال داد. 
عقاید ضدیهودی  وی زمانی آشکار شد که هیتلر 
راه  به عنوان  )پروپاگاندا(  سیاسی  تبلیغات  به 

زندگی رو آورد.
یهودستیزی هیتلر برای هر سوال پیچیده ای، 
بگوییم  است  بهتر  یا  داد  ساده ای  پاسخ 
یهودستیزی هیتلر پرسش ها راجع به این که چه 
چیزی ممکن است برای آلمانی ها بهترین باشد 
را به جلسه احضار و اعدام »نیروهای اسرارآمیز 
مشکل،  راه حل  کرد.  تبدیل  جهان«  بر  حاکم 
دیگر رسیدگی به آن نبود بلکه از بین بردن این 
نیروهای اسرارآمیز و سرچشمه ی مشکل یعنی 
یهودیان بود. برای متفکران معاصر مانند »ویکتور 
کلمپایر« و »هانا آرنت« که هیتلر را مبلغ سیاسی 
می دانستند، مسله این نبود که هیتلر به باورهای 
درونی خاصی رسیده بود بلکه تاثیر پروپاگاندای 

هیتلری بر زندگی عمومی بود.
چند  در  فقط  هیتلر   1919 سال  در 
آب جوفروشی در مونیخ شناخته می شد. در سال 
1923 او به خاطر تالش ناکامش برای رسیدن 
»کودتای آب جوفروشی«  نام  به  که  قدرت،  به 
یاد می شود، تا حدی معروف شد. پس از آن 
هیتلر زندانی شد و در زندان بود که »نبرد من« 

را نوشت. 
با سری  بزرگ«  »رکورد  طی  آلمان  وقتی 
جدیدی از شوک های جهانی روبه رو شد، نوع 
سیاست هیتلر پرطرف دار شد. یکی از پیامدهای 
بحران اقتصادی آن زمان )مانند بحران اقتصادی 
2008( فروپاشی روزنامه های مستقل بود. هیتلر 
روزنامه های مستقل را همواره یهودی و »دشمن 
صدای  ضعیف ترشدن  با  می شمرد.  مردم« 
خالص«  »تیر  سیاسی  مبلغین  روزنامه نگاران، 
نازی ها  و  هیتلر  آن زمان  در  کردند.  رها  را 
شعار ساده ای را پیدا کرده بودند و آن را برای 
بی اعتبارکردن روزنامه نگاران تکرار می کردند. آن 
شعار این بود: Lügenpresse یا »مطبوعات 
این  آلمان  راست افراطی  امروزه  دروغ گو.« 
اصطالح را احیا کرده است که معادل انگلیسی 

آن Fake News یا »اخبار جعلی« است. 

هیتلر«  »آدولف   1919 سال  اکتبر   16 در 
که  کاری  شد؛  )پروپاگاندیست(  سیاسی  مبلغ 
تا آخر عمر شغل اصلی او باقی می ماند. هیتلر 
بدون »پروپاگاندا« نمی توانست به یک چهره ی 
به  این که  به  رسد  چه  شود،  بدل  شناخته شده 
قدرت برسد. فعالیت هیتلر به عنوان مبلغ سیاسی 
بود که جنگ جهانی دوم را ممکن ساخت و 
شکل  کرد.  معرفی  آلمان  دشمن  را  یهودیان 
پروپاگاندای هیتلر از محتوای آن جداشدنی نبود؛ 
او رویدادهای جهان را به صورت روایتی تخیلی 
در قالب شعارهای ساده درآورد؛ شعارهایی که 
باید تا زمانی که دشمن تعریف شده توسط آن 

نابود نشده اند، تکرار شوند.
و  سرباز  یک  هیتلر   ،1919 سال  از  قبل 
مرد تنبلی بود. او در سال 1889 در منطقه ای 
از اتریش در نزدیکی مرز با امپراتوری آلمان 
»هابسبورگ«  امپراتوری  مطیع  و  آمد  دنیا  به 
که  بود  بی تفاوتی  دانش آموزی  آدولف  بود. 
جوانی  و  داشت  قرار  مادرش  تحسین  مورد 
خود را با دوری از زنان و در رویای رسیدن 
به شهرت سپری کرد. او بدون این که مکتبش 
هنر«  »آکادمی  به  ورود  امید  به  کند  تمام  را 
در  کرد.  مکان  نقل  »وین«  به  در سال 1907 
مادرش  ماند و  ناکام  آکادمی  امتحان ورودی 
نیز همان سال درگذشت. آدولف شش سال 
به خاطر  که  حقوقی  با  وین  در  نیز  را  دیگر 
او  کرد.  سپری  می کرد،  دریافت  یتیم شدنش 
برخی از نقاشی هایش را فروخت و می گفت 

که می خواهد معمار شود.
پایتخت  »مونیخ«،  به  او   1913 سال  در 
»بایرن« در جنوب آلمان نقل مکان کرد. آدولف 
در مونیخ نیز عادات وین اش را ادامه داد؛ در 
دیروقت  تا  می کرد،  مطالعه  رخت خوابش 
و  می کشید  نقاشی  کمی  می ماند،  بیدار  شب 
بازگو  هم اتاقی هایش  برای  را  خود  خیاالت 
می کرد. اولین تصمیم معنادار آدولف به عنوان 
یک بزرگ سال، داوطلب شدن در ارتش بایرن 

در شروع جنگ جهانی اول بود.
جنگ برای آدولِف جوان به علت العلل و 
منبع حس زندگی بدل شد. هیتلر با شجاعت 
گرفت.  مدال  و  کرد  خدمت  مخبر  به عنوان 
انگلیسی ها در 14 اکتبر 1918 او را در نزدیکی 
مرز فرانسه و بلجیم با گاز خفه کردند. وقتی 
جنگ در ماه نوامبر به پایان رسید، هیتلر در 
شفاخانه ای در آلمان بستری بود و داشت از 
نابینایی موقتی که ناشی از شکنجه با گاز بود، 

بهبود می یافت.
پس از چهار سال جنگ، آلمان به دالیلی 
ساده بازنده ی میدان شد. برلین هرچند در شرق، 
جایی که امپراتوری روسیه فروپاشیده بود، پیروز 
شد، اما نتوانست مستعمرات خود در آن جا را 
به سبد نانی که برای تغذیه اروپای مرکزی و 
مقاومت در برابر سه قدرت جهانی -انگلیس، 
فرانسه و ایاالت متحده- که در مرز غربی اش 
گرد آمده بودند، نیاز بود، تبدیل کند. در تابستان 
آلمان سعی  که  و خزان سال 1918، همچنان  
»جبهه  در  تعیین کننده  نبردی  در  پیروزی  در 
غربی«  داشت، جنگ طوری پیش می رفت که 
زمین  به  آلمان  ارتش  از  که  گویا هر سربازی 
با  امریکایی زنده می شود.  می افتد، یک سرباز 
برای  دولت شان  جانب  از  آلمانی ها  این حال، 
به خصوص،  هیتلر  و  نبودند  آماده  شکست 
او در سال  کار  یافت.  تکان دهنده  را  وضعیت 
1919 یافتن راهی برای مقصرکشیدن دیگران 
انجام  انقالبی  شرایطی  در  را  کار  این  او  بود. 
سیاست  زمینه  در  محدودیت ها  جنگ  داد. 
به  را  طرف  دو  خیال پردازی های  و  برچید  را 
»بلشویک«   1917 انقالب  فراخواند.  واقعیت 
روسیه را درگیر جنگ داخلی کرد، جنگی که 
در مقیاس کوچک تر در سراسر اروپا تکرار شد. 
و  شدند  نابود  اتریش  و  آلمان  امپراتوری های 

جمهوری ها روی کار آمدند.
دولت سوسیالیست جدید آلمان از راست 
توسط کسانی که از صلح ناراضی بودند و از 
تالش  انقالب  برای  که  کسانی  توسط  چپ 
می کردند، به چالش کشیده شد. مانند بسیاری 
از کشورهای اروپایی، تالش جناح چپ برای 
انقالب در آلمان با واکنش سخت تر از جانب 
جناح راست روبه رو شد. در ماه اپریل، گروهی 
از چپ های تندرو در مونیخ سعی کردند رژیم 
کمونیستی را ایجاد کنند. دولت مرکزی برلین 
شورش  بود،  سوسیالیست  خودش  هرچند 
شبه نظامیان  و  سربازان  وسیله  به  را  چپ ها 
راست گرا سرکوب کرد که دست کم 600 نفر در 

آن کشته شد. این تجربه به فرماندهان ارتش در 
بایرن آموخت که آن ها باید نقش فعال تری را در 
سیاست به عهده گیرند. هیتلر طی زمانی که این 
وقایع رخ داد، خودش را در سایه نگه داشت و 
تا زمان مشخص شدن نتایج این وقایع در سایه 
 ماند. بعد از آن هیتلر موضع تهاجمی را انتخاب 

کرد که ماموریت بعدی اش را تعریف می کند. 
وقتی هیتلر در 21 نوامبر 1918 از شفاخانه 
کنترل  در  را  پادگان ها  بازگشت،  مونیخ  به 
شوراهای سربازان چپ گرا یافت. پادگان  جایی 
راحتی  احساس  آن  در  همیشه  هیتلر  که  بود 
لباس رزم برتن داشتن  می کرد. سربازماندن و 
برای هیتلر مهم بود، زیرا معاشی که از ارتش 
دریافت می کرد، تنها منبع درآمد وی بود. رفقای 
هیتلر او را به عنوان نماینده ی خود انتخاب کردند 
و به این ترتیب او با این شوراها شروع به کار 

کرد.
وقتی انقالب ماه اپریل سال 1919 شوراها 
را دچار اختالف کرد، به نظر می رسید که هیتلر 
جناح  وقتی  این حال  با  است.  مانده  بی طرف 
راست بر چپ گراها غالب شد، هیتلر راست را 
انتخاب و سربازان چپ را محکوم کرد. هیتلر 
خصوصیاتی را از خود به نمایش گذاشت که 
آن زمان  ارتش در  بود.  ارتش خواستنی  برای 
تحوالت  دنبال کردن  جای  به  که  بود  مصمم 
را  تحوالت  خود  و  بزند  جلو  آن  از  سیاسی، 

شکل دهد.
جدیدی  فرماندهی   ،1919 مِی  ماه  در 
را  انقالب  که  ارتش  عناصر  از  متشکل 
سرکوب کرده بودند، در مونیخ ایجاد شد. این 
فرماندهی شامل واحد اطالعات به منظور نفوذ 

آدولف هیتلر؛ 
از پیشگام »اخبار جعلی« تا پیشوای نازی ها

دو  از  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی 
به خاطر  نیست:  خارج  حالت 
بررسی  فرایند  در  بیش تر  شفافیت 
کارهای  زیرا  است؛  انتخابات  نتایج 
کمیسیون انتخابات در شمارش آرا و 
واردکردن آرا به سرور مرکزی به دلیل 
مواجه  تأخیر  با  تخنیکی  مشکالت 
باشد،  درست  فرض  این  اگر  شد. 
تصمیم  یک  نتیجه  اعالم  در  تأخیر 
این  به  است.  قبول  قابل  و  درست 
کمیسیون  که  است  قبول  قابل  دلیل 
و  قانون  مبنای  بر  که  کرد  اعالم 
را  بیومتریک نشده  آرای  طرزالعمل، 
اعتبار نمی دهد. با توجه به اینکه هنوز 
آرای سیاه و سفید )بیومتریک شده و 
از  بیومتریک نشده( در سرور مرکزی 
همدیگر تفکیک نشده و اجرایی شدن 
فرض  می برد.  زمان  پروسه  این 
ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  تأخیر  دوم 
فشارهای  و  مشکالت  انتخابات، 
درستی  صورتی  در  است.  سیاسی 
این فرض، اقدام کمیسیون در تأخیر 
غیرمسئوالنه  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم 
این  دلیل  به  است.  جنجال آفرین  و 
و  شک  نتیجه،  اعالم  در  تأخیر   که 
بیش تر می کند.  را  تردیدهای سیاسی 
بر  سیاسی  تردیدهای  همین  حاال  از 
نتیجه ی انتخابات سایه افکنده است. 
و  انتخاباتی همه روزه خط  دسته های 
نشان تازه می کشند. به عبارت دیگر، 
از همین  حاال فضای انتخابات پرتنش 
انتخاباتی  دسته های  روز  هر  است. 
تعیین  و  زودهنگام  پیروزی  اعالم  با 
انتخاباتی  نهادهای  برای  تکلیف 
بدون  است.  آن ها  بر  فشار  صدد  در 
از  ناشی  انتخابات  تأخیر  اگر  شک 
و  شک  باشد،  سیاسی   مداخالت 

تردیدها را زیادتر خواهد کرد.
اعالم  در  تأخیر  اول،  فرض  در 
مسئوالنه  سویی  از  اگر  نهایی  نتایج 
می تواند  دیگر  سوی  از  است، 
فاصله ی  در  باشد.  نیز  چالش آفرین 
ابتدایی،  نتایج  اعالم  تا  باقی مانده 
دخالت های  که  می رود  آن  بیم 
کمیسیون  کاری  امور  در  سیاسی 
نزاع بر سر اعتبار یا عدم اعتبار آرای 
به  و  کرده  تشدید  را  بیومتریک نشده 
انتخابات  نتیجه ی  اعالم  بر  آن،  تبع 
تجربه ی  این که  به ویژه  بگذارد.  تأثیر 
انتخابات های گذشته در کشور نشان 
می دهد، هر باری که کمیسیون تقویم 
چالش ها  کرده،  نقض  را  انتخابات 
بیش تر شده است. بنابراین، کمیسیون 
انتخابات مسئولیت داشت که از آغاز 
برنامه های خود طوری می چید که به 
این مشکل  نمی رسید و از آغاز روند 
به  ابتدایی  نتایج  تا روز اعالم  تصفیه 
پایان می رسید. اما چنانچه در باال هم 
گفتیم، اگر این تأخیر به دلیل شفافیت 
که  هرچند  گرفته،  صورت  بیش تر 
دقیق  برنامه ی  نداشتن  و  کم کاری 
کمیسیون را توجیه نمی کند، اما عمل 
تأخیر را تا جایی می تواند توجیه کند. 
خواست نهادهای ناظر بر انتخابات و 
از  بیش تر  دقت  هم  جهانی  جامعه ی 

سرعت است.
ریاست  جمهوری  انتخابات 
تنش های  به  توجه  با  میزان،   6
و  سوءمدیریت ها  و   2014 انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  بدنام  تقلب های 
این پروسه  اعتبار  به  سال گذشته که 
آسیب  شدیدا  عمومی  افکار  در 
اعاده ی  برای  فرصتی  نوعی  به  زد، 
اعتماد  ترمیم  و  انتخابات  حیثیت 
است.  انتخابات  به  عمومی  افکار 
به  بی توجه  انتخاباتی  کمیسیون  های 
دخالت ها و فشارهای سیاسی باید بر 
مبنای طرزالعمل ها و قوانین انتخاباتی 
انجام  به درستی  را  مسئولیت های شان 

دهد.

اطالعات روز: باچا خان موالداد، عضو 
کاروان صلح خواهان هلمندی می گوید که 
دیروز  صبح  که  کاروان  این  عضو  شش 
ربوده  طالبان  سوی  از  میزان(   27 )شنبه، 

شده بودند، آزاد شده اند.
آقای موالداد به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این شش نفر پس از حدود هفت 
بعدازظهر   3:00 ساعت  حوالی  ساعت، 

و  دلیل  مورد  در  او  شده اند.  آزاد  دیروز 
انگیزه ی ربودن این افراد چیزی نگفت.

دیروز شش عضو  طالبان صبح  گروه 
شهر  در  را  هلمندی  صلح خواهان  کاروان 

پل علم، مرکز والیت لوگر ربوده  بود.
صلح خواهان  کاروان  اعضای  از  یکی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  پیشتر  هلمندی 
از  را  نفر  شش  این  طالبان  که  بود  گفته 

روستای »شهرک« در شهر پل علم ربوده اند.
مورد  در  کنون  تا  اما  طالبان  گروه 
صلح خواهان  کاروان  عضو  شش  ربودن 

هلمندی ابراز نظری نکرده است.
چهار ماه پیش )12 جوزا( جنگ جویان 
طالبان چهار عضو و مؤسسان این حرکت 
را در جریان سفری در ولسوالی موسی قلعه 
در والیت جنوبی هلمند، با خود برده بودند 

که پس از چند روز از سوی این گروه آزاد 
شدند. کاروان صلح خواهان هلمندی پس از 
وقوع یک حمله ی انتحاری بر یک برنامه ی 
تجلیل از جشن نوروز در شهر لشکرگاه، 
مرکز والیت هلمند شکل گرفت و سپس 
و  آتش بس  برقراری  هدف  به  آن  اعضای 
از  بیش  در  در کشور  صلح و ختم جنگ 

بیست والیت با پای پیاده سفر کردند.

فرد  یک  کابل  پولیس  روز:  اطالعات 
را به  اتهام قتل پدرش از مربوطات ناحیه ی 
کرده  بازداشت  کابل  شهر  امنیتی  هجدهم 

است.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس کابل 
در اعالمیه ای گفته است که عزت اهلل فرزند 
در  که  بامیان  والیت  اصلی  ساکن  سرور، 
ناحیه ی سیزدهم شهر کابل زندگی می کرد، 

صبح دیروز )شنبه، 27 میزان( پدرش را با 
ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از آن 

فرار کرده بود.
فرامرز،  فردوس  حال،  همین  در 
به  کابل  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
روزنامه اطالعات روز گفت که فرد متهم 
تحت تعقیب پولیس قرار داشت و سرانجام 
پولیس  سوی  از  دیروز  چاشت  از  پیش 

بازداشت شده است. در مورد انگیزه و دلیل 
وقوع این رویداد چیزی گفته نشده است.

کابل  پولیس  فرماندهی  اعالمیه ی  در 
آمده است که فرد بازداشت شده در جریان 
تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده 
است. همچنان گفته شده است که در حال 
قرار  نظارت  تحت  )عزت اهلل(  او  حاضر 

دارد.

پولیس کابل در حالی از بازداشت این 
فرد به اتهام قتل پدرش خبر داده است که 
اخیرا گراف جرایم جنایی در شهر کابل باال 
رفته است. هفته ی گذشته دو مدیر مکتب 
از سوی  پی هم  روز  دو  در  کابل  در شهر 
افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته 
مدیر  دو  این  از  یکی  نتیجه  در  که  بودند 

کشته و یکی دیگر آن زخمی شده بود. 
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شش عضو ربوده شده ی کاروان صلح خواهان هلمندی در لوگر آزاد شدند

پولیس کابل یک فرد را به اتهام قتل پدرش بازداشت کرد

به  واکنش  نماینده گان  مجلس 
یک  در  روزجمعه  مرگ بار  انفجارهای 
)شنبه،  دیروز  ننگرهار،  در  مسجد 

27میزان( نشست اضطراری برگزار کرد.
نمایندگان  اضطراری،  نشست  در 
نمازگزار   72 که  را  رویداد  این  مجلس 
از 30 زخمی  بیش  در آن کشته شدند و 
ضدبشری  جنایت  گذاشت  برجای 
آن  عامالن  که  کردند  تأکید  و  خواندند 

قرار  قضایی  و  عدلی  پیگرد  مورد  باید 
گیرند. 

تمیم،  ظاهر  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
»واقعأ  گفت:  نماینده گان  مجلس  عضو 
که یک جنایت تکان دهنده و یک جنایت 

بشری و غیرانسانی بود.«
دیگر مجلس  سایمه خوگیانی، عضو 
انجام  هرکی  را  عمل  »این  گفت:  نیز 

داده است، گروۀ ضد اسالم استند.«

رخ  هنگامی  جمعه،  روز  انفجارهای 
دادند که باشنده گان محل برای ادای نماز 
جمعه به یک مسجد در روستای »جودره« 
ننگرهار جمع  مینه ی  هسکه  ولسوالی  در 

شده بودند.
نهادهای  نماینده گان،  اعضای مجلس 
امنیت  تأمین  در  را  امنیتی  و  استخباراتی 
که  گفتند  و  کردند  متهم  ناتوانی  به  مردم 
پرسش  رویدادها،  این  پی درپی  وقوع 

برانگیز است.
مجلس  عضو  آزاد،  ریحانه 
نماینده گان تصریح کرد: »نهادهای کشفی 
چرا  که  کنند  استیضاح  را  استخباراتی  و 
این حادثات پشت سرهم اتفاق می افتد.«

مجلس  دیگر  عضو  حمیدی،  فریده 
نماینده گان نیز اظهار داشت: »امنیت ملی 
ضعیف  العاده  فوق  ما  استخبارات  ما، 

است.«

مجلس نمایندگان در واکنش به حمله ی خونین ننگرهار جلسه اضطراری برگزار کرد

در ماه ِمی 1919، فرماندهی جدیدی متشکل از عناصر ارتش که انقالب 
فرماندهی شامل  این  ایجاد شد.  در مونیخ  بودند،  کرده  را سرکوب 
واحد اطالعات به منظور نفوذ و تأثیرگذاری بر جامعه مدنی و احزاب 
سیاسی  فعاالن  به عنوان  را  سربازان  فرماندهی  این  بود.  سیاسی 
مسلح  نیروهای  مأمور  به عنوان  پنهانی  به صورت  تا  می داد  آموزش 
عمل کنند و افکار عمومی را شکل دهند. هیتلر یکی از این سربازان 

بود.



صفحه ویـژه جـوانان
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هادی دریابی 

جلیل رونق

اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
برای مدت نامعلوم به تأخیر افتاد

با آن که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کشور دیروز 
)شنبه، 27 میزان( اعالم شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته که به علت 
به  را  نتایج  اعالم  شفافیت«  تأمین  منظور  به  بیش تر  و  تخنیکی  »مشکالت 

تأخیر انداخته است.
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری در 
کابل گفت: »کمیسیون انتخابات تمام تالش های خود را متمرکز به این کرد 
که مراحل پس از روز انتخابات را نیز به صورت درست و بهتر مدیریت کنند 
که در این میان مدیریت زمان از یک طرف و دقت و شفافیت در طی مراحل 
نتایج از جانب دیگر از موضوعات مهم و اساسی فرا راه کمیسیون بود، اما 
شفافیت  تأمین  به منظور  بیش تر  و  تخنیکی  دالیل  بنابر  کمیسیون  متأسفانه 
نتوانست به وقت معینه در زمان بندی انتخاباتی، نتایج ابتدایی را اعالم کند.«
با این حال کمیسیون مشخص نکرد که اعالم نتایج نهایی انتخابات تا 
چه وقت به تأخیر افتاده است. اما خانم نورستانی به دلیل این تأخیر از مردم 

معذرت خواست.
)فیفا(  افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  حال،  همین  در 
درج  آرا،  تصفیه ی  روند  کنون  تا  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
معلومات دستگاه های بیومتریک و اوراق نتایج آرا به سرور مرکزی و تطبیق 
فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در مورد بازشماری 
و ابطال شماری از محالت رأی دهی تکمیل نشده است. یوسف رشید این 

موضوعات را از علت های اصلی تأخیر در روند انتخابات می داند.
چهار روز پیش )چهارشنبه، 24 میزان( همزمان با پایان مهلت رسیدگی 
به شکایت های انتخاباتی در دفاتر والیتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
محل   817 و  یک هزار  آرای  که  بود  کرده  اعالم  کمیسیون  این  انتخاباتی، 
شده  ارجاع  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  مجدد  شمارش  برای  رأی دهی 

است. همچنان این کمیسیون از ابطال آرای 77 مرکز دیگر خبر داده بود.
پیش از این در تاریخ 17 میزان بنیاد انتخابات افغانستان با نشر گزارشی 
از روز انتخابات ریاست جمهوری در کشور گفته بود که براساس یافته های 
نظارتی این نهاد، کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی را با تأخیر اعالم می کند. 
این نهاد هشدار داده بود که تأخیر در اعالم این نتایج، می تواند شک و تردید 

را نسبت به کارکرد کمیسیون های انتخاباتی و نتایج انتخابات ایجاد کند.
از سویی هم، محمدحنیف دانشیار، از اعضای این کمیسیون می گوید 
که کمیسیون انتخابات این تصمیم اش را در مشورت با دسته های انتخاباتی 
گرفته است. در این میان که روزنامه اطالعات روز با سه دسته ی انتخاباتی 
رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات  غنی،  رییس جمهور  رهبری  به  »دولت ساز« 
رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت  و  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
رحمت اهلل نبیل صحبت کرده است، از این میان دسته ی انتخاباتی امنیت و 

عدالت می گوید که آن ها در جریان این موضوع نیست.
براساس زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری 1398، قرار بود که نتایج 
ابتدایی این انتخابات، دیروز اعالم می شد و نتایج نهایی آن نیز حدود سه 

هفته بعد )16 عقرب( اعالم شود.
واکنش ها به تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی

دسته های انتخاباتی دولت ساز، ثبات و همگرایی و امنیت و عدالت از 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  انتخابات در  تأخیر کمیسیون مستقل  تصمیم 
تأکید می کنند که در صورت تضمین شفافیت  تیم ها  این  استقبال می کنند. 
در روند انتخابات از سوی کمیسیون های انتخاباتی، به این تصمیم اعتراضی 

ندارند. 
سید محمدباقر کاظمی، از سخن گویان دولت ساز می گوید که براساس 
شواهد و نظارت این دسته ی انتخاباتی، تصمیم تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی 
به هدف شفافیت در روند انتخابات گرفته شده است. او می افزاید که دسته ی 
انتخاباتی دولت ساز از تصامیم کمیسیون های انتخاباتی که شفافیت را تأمین 
کند و در مطابقت با طرزالعمل ها و قوانین انتخاباتی باشد، استقبال می کند. 
به گفته ی آقای کاظمی، باید روند کار کمیسیون های انتخاباتی منجر به تمثیل 

»اراده ی واقعی« رأی دهندگان شود.
ثبات  انتخاباتی  اعضای دسته ی  از  نوررحمان اخالقی،  در همین حال 

»وجود  به خاطر  انتخابات  کمیسیون  که  است  باور  این  به  نیز  همگرایی  و 
مشکالت تخنیکی« و شفافیت بیش تر در روند انتخابات، اعالم نتایج ابتدایی 
آن را به تأخیر انداخته است. آقای اخالقی می گوید: »در همه ی مراحل روند 
انتخابات، باید اصل بر شفافیت گذاشته شود، نه بر سرعت. اکنون ما این 

تأخیر را منطقی می دانیم و از آن استقبال می کنیم.«
این عضو دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی اما تأکید می کند که نباید 
تقلب«  زمینه سازی  برای  »فرصت  به عنوان  انتخابات  نتایج  اعالم  تأخیر  از 
استفاده شود. نوررحمان اخالقی هشدار می دهد »در صورتی که ما احساس 
کنیم این تأخیر مشکل تخنیکی نداشته باشد و یک مشکل سیاسی برای آن 
وجود داشته که باز زمینه ساز تقلب شود، قطعا علیه این تصمیم عکس العمل 

خواهیم داشت و در مقابل آن ایستاد خواهیم شد.«
تأخیر  در  از تصمیم  استقبال  با  نیز  امنیت و عدالت  انتخاباتی  دسته ی 
اعالم نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات، می گوید که اگر این تأخیر 
به شرط تضمین شفافیت در این انتخابات بوده باشد، از آن حمایت می کند. 
انتخاباتی می افزاید که به دلیل  محمدعارف کیانی، سخن گوی این دسته ی 
تقلب های گسترده و سازمان دهی شده در انتخابات، امکان اعالم نتایج ابتدایی 
انتخابات ممکن نبوده است: »زمان بندی ای که کمیسیون های انتخاباتی برای 
انتخابات ریاست جمهوری تدوین و ترتیب کرده بود، متأسفانه بعضی مفاد 
این زمان بندی به دلیل تقلب های گسترده و مزاحمت ها برای تقلب کاری در 

زمان معین اش تطبیق نشده است.«
دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی  از  نام بردن  با  کیانی  آقای  هم،  سویی  از 
می گوید که این دسته ی انتخاباتی به کمک شماری از مسئوالن داراالنشای 
داراالنشای  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  جمله  از  انتخاباتی  کمیسیون های 
کمیسیون انتخابات در تالش تقلب در این مدت می باشد. او به همین خاطر 
از کمیسیون انتخابات می خواهد که باید دلیل تأخیر و مراحل کاری پس از 

تأخیر را با دسته های انتخاباتی، نهادهای ناظر و رسانه ها شریک کند.
از سوی  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تأخیر  تصمیم  اما  فیفا  نظارتی  نهاد 
کمیسیون انتخابات را ناشی از ضعف و تطبیق مراحل پس از روز انتخابات 
ریاست جمهوری می خواند. رییس اجرایی این نهاد می گوید که روند کاری 
قابل  وجه  هیچ  به  نتایج  که  می باشد  مرحله ای  در  انتخابات  کمیسیون  در 

اعالم نیست.
با این حال، یوسف رشید تأکید می کند که کمیسیون های انتخابات باید 
یک زمان بندی جدید برای اعالم این نتایج را ترتیب و مراحل اجرایی در 
آن را مشخص کند: »امیدوارم که کمیسیون انتخابات با پذیرش کاستی ها و 
کمی هایی که در کار خود دارد، اعتراف کند و کاری که در چند روز آینده 
انجام می دهد تا زمینه برای نتایج ابتدایی مساعد شود، برای مردم بگوید که 

کدام کارها را انجام می دهد.«
»حدود دو هزار و ۸۸۸ دستگاه بیومتریک از قرنطین خارج شده است«

که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  همچنان  انتخابات  کمیسیون  رییس 
حدود دو هزار و 888 دستگاه بیومتریک بنا به دالیل شکستن شیشه های شان، 
روشن نشدن، عدم اخذ عکس فورمه ها در روز انتخابات توسط این کمیسیون 
دستگاه  تعداد  این  که  افزود  نورستانی  حواعلم  است.  بوده  شده  قرنطین 
هم اکنون در حضور ناظران و مشاهدین انتخاباتی از قرنطین خارج شده و 

اطالعات آن در سرور مرکزی انتقال داده می شود.
از سویی هم خانم نورستانی گفت که به تعداد 25 هزار و 566 فورمه ی 
ملی  مرکز  در  کنون  تا  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  مراکز  از  نتایج 
جمع بندی آرا تا به حال طی مراحل شده که از این میان به تعداد یک هزار و 
329 فورمه ی آن بنا به دالیلی نیازمند بررسی دوباره می باشد. خانم نورستانی 
انتخابات  به کمیسیون  تا کنون  نتایج  تأکید کرد که 482 فورمه ی  همچنان 

نرسیده است.
رقابت  با  میزان(  )ششم  پیش  هفته ی  سه  ریاست جمهوری  انتخابات 
13 نامزد به شمول رییسان جمهور و اجرائیه در سراسر کشور برگزار شد. 
 890 و  هزار   695 و  میلیون  دو  انتخابات،  کمیسیون  آمار  آخرین  براساس 

رأی دهنده در انتخابات رأی داده اند.

در نخسـتین سـال کار حکومـت وحـدت ملـی و 
پـس از پرونـده کابـل بانـک، دومیـن پرونـده بـزرگ 
فسـاد از وزارت شهرسـازی روی میـز دادسـتانی قرار 
گرفـت. شـش مقـام ارشـد وزارت شهرسـازی به دلیل 
سـاخت  بـرای  جـواز  صـدور  شـهرک ها،  سـاخت 
شـهرک ها و فـروش آپارتمان های وزارت شهرسـازی 

متهـم به فسـاد شـدند. 
امـا در سـال پایـان کار حکومـت وحـدت ملی و 
نزدیـک بـه 9 مـاه پیـش وزارت شهرسـازی و اراضی 
سـاختمانی-تعمیراتی  پروژه هـای  مدیریـت  بـرای 

سیسـتم دیتابیـس آنالیـن را راه انـدازی کـرد. 
می گوینـد  شهرسـازی  وزارت  در  مسـئوالن 
سیسـتم دیتابیـس آنالیـن باعـث شـده فسـاد به طـور 
چشـم گیری در طـرح و تطبیـق پروژه های سـاختمانی 

ایـن وزارت، کاهـش یابـد. 
بـه گفتـه ی آنـان ایـن سیسـتم همزمان دسترسـی 
آسـان بـه معلومـات و سـرعت کار را بهبـود بخشـیده 

ست.  ا
طرح موفق دو دانش آموخته ی دنبال کار

تـازه  دانشـجوی  دو  امـروز،  از  پیـش  مـاه  نـه 
از رشـته ی کمپیوتـر سـاینس دانشـگاه کابـل،  فـارغ 
بـا لپ تاب هـای شـخصی و درحالی کـه اتاقـی از آن 
خـود در وزارت شهرسـازی نداشـتند، با ایـده ی ایجاد 
دیتابیـس آنالیـن بـرای مدیریـت پروژه هـا دسـت بـه 
کار شـدند. تمنـا ایـوب و عبدالطیف عرفـان زمانی که 
هنـوز کارمنـد رسـمی ایـن وزارت نبودند، اما دسـت 
بـه اقدام بـزرگ زدنـد. ایـن دو دانش آموختـه ی دنبال 
کار امـا پـر از امید روزهـا، هفته ها و چنـد ماهی برای 
ایجـاد یـک دیتابیـس پاسـخ گو در کمپیوترهای شـان 
زود  خیلـی  را  ابتدایـی  پلت ُفـرم  نوشـتند.  برنامـه 

. ختند سا
سـه مـاه بعد آنـان قادر شـدند دیتابیـس آنالین با 
تمامـی گزینه هـای الزم برای انسـجام داده ها، مدیریت 
داده هـا و در نهایـت مدیریـت پروژه هـا را روی میـز 

مدیران ارشـد خـود بگذارند. 
دیتابیس چگونه کار می کند؟

بـه گفتـه ی تمنـا ایـوب و عبدالطیف عرفـان، این 
دیتابیـس دو بخـش دارد. بخـش »بانـک معلومـات« 
کـه در آن معلومـات کلـی راجـع بـه پروژه هـا ماننـد 
موقعیـت پـروژه، نوعیـت پـروژه، حالـت و پیشـرفت 
پـروژه و بخـش دوم »سیسـتم مدیریتـی پروژه هـای 
سـاختمانی« کـه در آن پروژه هـا در رده هـای متعددی 

شـده اند.  دسـته بندی 
آنالیـن  دیتابیـس  سیسـتم  ایـن  سـازندگان 
می گوینـد، پـروژه در بخـش بانک معلومات براسـاس 
فاکتور مختلف دسـته بندی شـده اسـت: »بخـش اولین 
رده، دسـته بندی پروژه هـا براسـاس سـال اسـت و تـا 
ایـن  در   98 و   97  ،96 سـال های  پروژه هـای  کنـون 
سیسـتم به طـور جداگانه تعریـف شـده اند. رده ی دوم 

به  به کمک  بگستر.« و شروع کرد  را  شهرت خویش 
داد.  شهید  سهراب  خانواده ی  به  دالر  صد  بی نوایان. 
داد.  تایمنی  اسحاق  بریدمل  بیوه ی  به  افغانی  سی هزار 
هشتاد و سه هزار کلدار به حیات آباد پیشاور فرستاد 
تا به دست خانواده ی مسکین استاد عظیم خان چشتی 
مرحوم برسد. پنجاه یورو به استاد نور علم طوفان معلم 
لیسه بالل حبشی داد. در همه ی این موارد تأکید آقای 
مطلع  کمک ها  این  از  کسی  لطفا  که  بود  این  دردمند 

نشود. می گفت:
»دوست ندارم ریاکاری شود«.

آقای دردمند برای این که میزان خلوص قلبی خود 
علی  حضرت  کمک  داستان  همیشه  کند،  بیش تر  را 
رضی  اهلل عنه را به خود یادآوری می کرد. در روایت ها 
آورده اند که حضرت علی رضی اهلل عنه نیمه شب ها به 
نفهمند  آن ها  که  این  برای  و  می رفت  کوران  محله ی 
به  همه  می کند  کمک  آن ها  به  شخصا  علی  حضرت 

قدرت خداوند کور بودند. 
کارش  در  را  دردمند  آقای  که  اشعاری  از  یکی 

دلگرمی می داد این بیت حافظ بود:
»سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز 

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند«.
دردمند  آقای محی الدین  مشاوران  از  یکی  روزی 

به او گفت:
»استاد، درست است که مرد نکونام هرگز نمی میرد، 
اما حتما توجه دارید که این کمک های مخفیانه ی شما 

سـید نسـیم خلیق، معین امور سـاختمانی وزارت 
شهرسـازی و اراضـی می گوید80 درصـد کار مدیریت 
پروژه هـا منـوط بـه چرخـش و گـردش معلومـات و 
داده هـا اسـت. بـه هـر انـدازه ای کـه معلومات سـریع 
و یکدسـت باشـد، بـه همـان انـدازه تصمیم گیـری در 
مـورد پروژه هـا آسـان خواهـد بود: »مـا در گذشـته با 
پراکندگـی معلومـات و گاهی حتا بـا داده های متناقض 
روبـه رو بودیـم، سـرعت گـردش معلومات کـم بود و 
هماهنگـی الزم میـان کارمنـدان و اداره و میـان ادارات 

براسـاس  پروژه هـا  طبقه بنـدی  پروژه هـا،  دسـته بندی 
سـکتور )دینی-مذهبـی، تعلیمی-تحصیلـی، صنعتـی-
دسـته بندی  سـوم،  رده ی  اسـت.  زراعتـی...(  مدنـی، 
پروژه هـا بر اسـاس زون هـای هشـت گانه ی افغانسـتان 
اسـت. رده ی چهـارم، دسـته بندی پروژه هـا براسـاس 
رده ی  اسـت.  بودجـوی(  مسـتقل  )واحدهـای  اداره 
پنجـم، تعریـف پروژه هـا براسـاس والیـت اسـت و 
رده ی ششـم، طبقه بنـدی پروژه هـا براسـاس برنامه هـا 
اراضـی  و  شهرسـازی  وزارت  خـود  پروژه هـای  و 

» است.
سـه  در  »سیسـتم  می گویـد  عرفـان  عبدالطیـف 
محیـط )کمپیوتـر، تبلت و مبایل( قابل اسـتفاده اسـت. 
پیام خانـه  اجتماعـی،  شـبکه های  شـبیه  سیسـتم  ایـن 
بـرای گفت وگوهای فـردی و گروهـی دارد و کاربران 
و  مسـایل  گروهـی  یـا  فـردی  به صـورت  می تواننـد 

نظریات شـان را شـریک کننـد.«
رییس جمهور، کاربر ویژه 

برای این سیسـتم سـازند گان آن چهـار نوع کاربر 
ایـن سیسـتم  کابـر  تعریـف کرده انـد. هـر چهـار  را 
همزمـان می تواننـد از جریـان طرح و تطبیـق پروژه ها 

کنند.  نظـارت 
کاربـر اصلـی: کاربـر اصلی ایـن سیسـتم معینیت 
و  عامـه  سـاختمان های  برنامـه  و  سـاختمانی  امـور 
دولتـی در وزارت شهرسـازی و اراضـی اسـت. کاربر 
اصلـی، صالحیـت درج و تصحیح معلومـات را دارند 

و از تمامـی پروژه هـا نظـارت می کننـد. 
کاربـر دومـی: ریاسـت های والیتی شهرسـازی و 
اراضـی، کاربـران دومـی ایـن سیسـتم اند. آن هـا برای 
ورود به سیسـتم اسـم کاربری و ُکدواژه های مشـخص 
دارنـد و تنهـا به پروژه هـا در محـدوده ی جغرافیایی و 
کاری شـان دسترسـی دارنـد. کاربـران دومـی اجازه ی 
بارگـذاری معلومـات مرتبـط بـه پروژه هـا در سیسـتم 
را دارنـد، امـا هرگـز نمی تواننـد داده هـا و اطالعـات 

بارگذاری شـده را حـذف کننـد.
مسـتقل  ادارات  و  وزارت خانه هـا  سـوم:  کاربـر 
بودجـوی کـه در وزارت شهرسـازی پروژه/پروژه هـا 
بـرای طـرح و تطبیـق دارند، به عنـوان کاربران سـومی 
ایـن سیسـتم تعریـف شـده اند. کاربـران سـومی نیـز 
بـرای  مشـخص  کـدواژه ی  و  کاربـر  اسـم  هرکـدام 
ورود بـه سیسـتم دارنـد. آن ها نـه می تواننـد معلومات 
بارگـذاری کننـد و نـه هـم اجـازه ی حـذف معلومات 
را دارنـد. هـر اداره، فقـط می توانند گـزارش وضعیت 
و پیشـرفت یـا مشـکالت پروژه های خود را به دسـت 

آورند. 
در  اراضـی  و  شهرسـازی  وزارت  ویـژه:  کاربـر 
دیتابیـس ایجـاد شـده، محمداشـرف غنـی را به عنوان 
کاربـر ویـژه معرفی کـرده اسـت. آقای غنـی می تواند 
بـه تمامـی پروژه های درج شـده در دیتابیس دسترسـی 
داشـته باشـد، امـا ایـن دسترسـی در حـد مطالعـه و 

اسـت.  کـرده  جلوگیـری  داده هـا  متناقض بـودن 
از دیـد ایـن مقـام ارشـد در وزارت شهرسـازی 
تأمیـن  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  عرصـه ی  در  دیتابیـس 
شـفافیت کمـک فراوانـی کـرده اسـت: »مـا از تمـام 
مراحـل پروژه های خویـش تصویربرداری کـرده و آن 
را در سیسـتم بارگـذاری می کنیـم. موقعیـت پروژه هـا 
در ایـن سیسـتم واضـح اسـت. مـا تـالش می کنیم در 
آینـده ی نزدیـک ایـن دیتابیـس را به اپلیکیشـن تبدیل 
کنیـم تـا بـر عـالوه ی نهادهـای دولتـی، رسـانه ها نیز 
بـه معلومـات و داده های نظیر شـرکت های قـراردادی، 
مبالـغ قـرارداد، موقعیـت، نوعیـت و حالـت پروژه هـا 

دسترسـی داشـته باشـند و نظـارت بکننـد.«
برنامـه  رییـس  ایـوب،  محمدحکیـم  همزمـان 
ایـن  نیـز  شهرسـازی  وزارت  عامـه  سـاختمان های 
سیسـتم را کارآمـد می خوانـد. او می گویـد: »وزارت 
پروژه هـای  حاضـر  حـال  در  اراضـی  و  شهرسـازی 
طـرح،  را  دیگـر  ارگان   57 سـاختمانی-تعمیراتی 
ابتـدا در جمـع آوری  تطبیـق و نظـارت می کنـد. مـا 
مواجـه  مشـکالت  بـا  معلومـات  همگانی کـردن  و 
بودیـم. در گذشـته وقتـی پـروژه ای با مشـکلی مواجه 
می شـد، مـا مجبـور بودیـم تمامی اسـناد آن پـروژه را 
ورق بـه ورق بررسـی کنیـم. ایـن کار وقـت زیـادی 
الزم داشـت. امـا حـاال بـا چنـد کلیـک، بـه تمامـی 
می کنیـم.  پیـدا  دسترسـی  پـروژه  یـک  معلومـات 
دیتابیـس مـا را در عرصـه ی جمـع آوری معلومـات، 
همگانی کـردن معلومـات و رسـیدگی بـه مشـکالت 

کـرده.« فوق العـاده ی  کمـک 
بـه گفته آقـای ایوب در گذشـته این نهـاد هر 15 
روز بـه نهادهـای همکارشـان در پـروژه کار گـزارش 
مـی داد کـه یـک رونـد زمان بـر و طاقت فرسـا بـود، 
امـا اکنـون نهادهـای مرتبـط هـر سـاعتی که خواسـته 
باشـند، گـزارش پروژه هـای خویش را به دسـت آورده 

می تواننـد. 
بـا تمـام ایـن اوصـاف، هنـوز ایـن دیتابیـس بـا 
مشـکل  بزرگ تریـن  اسـت.  همـراه  نیـز  مشـکالتی 
دسترسـی کاربـران به انترنت اسـت. هنوز در بسـیاری 
وجـود  انترنـت  بـه  خـوب  دسترسـی  والیت هـا  از 
می گویـد:  غـور  والیـت  شهرسـازی  رییـس  نـدارد. 
»خدمـات انترنـت در غـور ضعیـف اسـت. مـا هنگام 
در آپلودکـردن )بارگـذاری( معلومـات در سیسـتم بـا 
مشـکالت مواجهیـم. گاهـی بـرای آپلودکـردن یـک 

می نشـینیم.« منتظـر  سـاعت ها  عکـس، 
سیسـتم دیتابیـس آنالین که تمنـا و عبدالطیف آن  
را از ایـده بـه عمل رسـانده، در حـال حاضر معلومات 
و داده هـای 727 پـروژه را در دل خود جا داده اسـت. 
امـا ایـن دو دانش آموخته ی کمپیوتر سـاینس که اکنون 
در وزارت شهرسـازی صاحب کار شـده، امیدوارند که 
کار آن ها در دل بروکراسـی و سیستم فرسوده ی اداری 

افغانسـتان جـای بیش تری بـاز کند.

تمام  می کند،  کمک  بی نوایان  و  مساکین  به  دردمند 
تالش خود را به کار می برد که کسی از کمک کردن او 
به آن تیره بختان آگاه نشود. اما دریغا که همیشه سی-
چهل نفر کمره  به دست آگاه می شوند و از جریان عبور 
به  دردمند  محی الدین  دست  از  افغانیگی  هزار  نوت 
دست نیازمندان عکس و فیلم می گیرند و آن عکس ها 
و فیلم ها را، بدون اجازه و رضایت آقای دردمند، در 
فیس بوک و انستاگرام و هولو و آمازون و بخش کامنت 
وبسایت اتحادیه ی اروپا و آی کالود گوگل و جاهای 
عکس ها  آن  هم  دردمند  آقای  خود  می گذارند.  دیگر 

و فیلم ها را در فیس بوک خود می گذارد و می نویسد:
»دوستان مرا دایما شرمنده  می سازند. شکار شدم. 

این همه محبت دوستان را با چه زبانی پاسخ بدهم؟«
آقای  شکارشدن  اخیر  برنامه های  از  یکی  در 
یازده  دختر  یک  به  را  افغانی  هزار  ده  ایشان  دردمند، 
ساله اهدا کرد. در این برنامه معین وزارت معارف، سفیر 
کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی کنیا، دوهزار 
هماهنگ کننده ی  ملی،  اردوی  دلیر  سرباز  پنج صد  و 
پنجاه  و  دوصد  و  نوبل  جایزه ی  کمیته ی  برنامه های 

خبرنگار از سراسر جهان حضور داشتند.

مختلـف وجـود نداشـت، احتمـال ضایع شـدن اسـناد 
و معلومـات حیاتـی و بـروز سـکتگی در کار وجـود 
داشـت، چـون معلومـات و داده هایـی  کـه بایـد میـان 
نهادهـای درگیـر در پروژه هـا تبادله شـوند، بـه اوراق 

خالصـه می شـد.«
آقـای خلیـق معتقـد اسـت کـه سیسـتم آنالیـن 
دیتابیـس در مـدت کوتاهـی هماهنگـی خوبـی میـان 
کارمنـدان و ادارات ایجـاد، سـرعت کار را افزایـش، 
دسترسـی بـه معلومـات را آسـان و از پراکندگـی و 

به بی نوایان تا قیامت مخفی خواهد ماند«.
آقای دردمند گفت:

»خوب، مخفی بماند. عیبش چیست؟«
آن مشاور گفت:

»جسارت نشود. عیبش این است که وقتی مخفی 
که  بدانند  کجا  از  مردم  نمی شوید.  نکونام  شما  بماند 
کی به کی کمک کرده تا از کمک کننده به نیکویی نام 

ببرند؟«
مخالف  صددرصد  تحلیل  این  با  دردمند  آقای 
بود اما آن را کامال پذیرفت. به همین خاطر، روزها و 
شب ها در این اندیشه بود که چطور هم خود را مرد 
نکونام که نمیرد هرگز بسازد و هم کمکش به بی نوایان 
ریا پنداشته نشود. یک روز آقای دردمند فیس بوک خود 
را باز کرد و دید که کسی شال و کاله کرده و سر و 
صورت خود را آراسته و دست مزین به ساعت دوهزار 
دالری خود را زیر چانه ی خود گرفته و عکس انداخته 

و زیرش نوشته:
»شکار کمره ی همایون جان شدم دوست ها«.

»شکار  مفهوم  با  دردمند  آقای  که  بود  آن جا  در 
آقای  که  وقت  هر  پس،  آن  از  گردید.  آشنا  شدن« 

نظـارت از پروژه هـا اسـت. رییس جمهـوری نمی تواند 
چیزی را از سیسـتم حـذف یا معلوماتـی را بارگذاری 
کنـد. تمنـا ایـوب می گوید: »از حسـابی کـه در اختیار 
ریاسـت جمهوری قـرار داده شـده، تـا کنـون یک بـار 

ورود بـه سیسـتم گزارش شـده اسـت.«
آیا این سیستم کارآمد است؟

ناهماهنگـی و عـدم مدیریـت درسـت پروژه هـا 
همیشـه با انتقـاد روبه رو بـوده که همین مسـأله باعث 

فسـاد نیز شـده است.

در زمانه ای که آواز خر، با آن همه غلظت و شکوه، 
مساعدی  پاسخ  برسد  اگر  حتا  و  نمی رسد  خدا  به 
از  دریافت نمی کند و در روزگاری که مهر و شفقت 
سینه ها رفته و به همین خاطر سگ صاحب خود را پیدا 
نمی کند )چون صاحبش به سگ خود به اندازه ی یک بز 
هم اهمیت نمی دهد(، هستند جوانمردان سخاوتمندی 
دست  بی نوایی  و  بدبختی  و  عسرت  تنگنای  در  که 

تهی دستان مسکین را می گیرند. 
است.  جوانمردان  آن  از  یکی  دردمند  محی الدین 
قریه ی  در  شمسی   1369 سال  در  دردمند  محی الدین 
وی  گشود.  جهان  به  چشم  کاپیسا  والیت  بید  هفت 
عنفوان  همان  از  دردمند  آقای  شد.  سرمایه دار  سپس 
پایه های  با  اسالمی و تشکیل حکومت  امارت  سقوط 
وسیع خود را به یکی از این پایه های وسیع حکومتی 
نزدیک کرد و از آن جا که می دانست از اقتصاد نفتی چه 
ملی  مسئولیت  احساس  با  برخاسته،  جهان  در  فتنه ها 
دفاع  وزارت  در  تیل  قراردادهای  بزرگ ترین  از  یکی 
را به کف آورد. وی سپس برای آن که از آفات اقتصاد 
نفتی در کشور جلوگیری کند، تمام چهارهزار و پنج صد 
تانکر تیلی را که از طریق پاکستان وارد میهن گردیده 
بودند، در گوشه  ای از کابل توقیف کرد و آن تانکرها را 

در ظرف سه ماه یک رقم فروخت که او خدا. 
اما محی الدین دردمند کسی نبود که آن طور باشد 
که هر ده انگشت خود را به دهان خود کند. این است 
رو  دالر/  به  نهی  دل  چه  شیخ  »ای  گفت  خود  با  که 

چگونه دو دانش آموخته ی دنبال کار، 
گلوگاه  فساد در بخشی از وزارت شهر سازی را بستند؟

ای شیخ چه دل نهی به دالر 
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سخیداد هاتف  

اما دریغا که همیشه سی-چهل نفر کمره  به دست آگاه می شوند و از جریان عبور 
نوت هزار افغانیگی از دست محی الدین دردمند به دست نیازمندان عکس و فیلم 
می گیرند و آن عکس ها و فیلم ها را، بدون اجازه و رضایت آقای دردمند، در فیس بوک 
و انستاگرام و هولو و آمازون و بخش کامنت وبسایت اتحادیه ی اروپا و آی کالود 
گوگل و جاهای دیگر می گذارند. خود آقای دردمند هم آن عکس ها و فیلم ها را در 
فیس بوک خود می گذارد و می نویسد:
»دوستان مرا دایما شرمنده  می سازند. شکار شدم. این همه محبت دوستان را با چه 
زبانی پاسخ بدهم؟«

و  شهرسازی  وزارت 
دیتابیس  در  اراضی 
شده،  ایجاد 
را  غنی  محمداشرف 
ویژه  کاربر  به عنوان 
است.  کرده  معرفی 
می تواند  غنی  آقای 
پروژه های  تمامی  به 
دیتابیس  در  درج شده 
دسترسی داشته باشد، 
در  دسترسی  این  اما 
نظارت  و  مطالعه  حد 
است.  پروژه ها  از 
ی  ر ییس جمهو ر
را  چیزی  نمی تواند 
یا  حذف  سیستم  از 
بارگذاری  را  معلوماتی 
کند. تمنا ایوب می گوید: 
»از حسابی که در اختیار 
قرار  ریاست جمهوری 
کنون  تا  شده،  داده 
یک بار ورود به سیستم 

گزارش شده است.«



ترکیه و ُکردها، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند
نیروهـای  و  ترکیـه  دفـاع  وزارت  روز:  اطالعـات 
شـبه نظامیان  از  ائتالفـی  شـامل  سـوریه،  دموکراتیـک 
ُکـرد، یکدیگـر را بـه نقـض آتش بس در شـمال سـوریه 

متهـم کردنـد.
بـه گزارش ایـران اینترنشـنال، وزارت دفـاع ترکیه، 
نوشـت:  بیانیـه ای  انتشـار  بـا  میـزان،   27 شـنبه  روز 
»نیروهـای مسـلح ترکیـه کامـال بـه توافـق ]آتش بـس[ 
]نیروهـای  تروریسـت ها  حـال،  ایـن  بـا  پایبندنـد. 
شـبه نظامی کـرد[ 14 حملـه را طی 36 سـاعت گذشـته 

انجـام دادنـد.«
وزارت دفـاع ترکیـه دربـاره جزئیات ایـن حمالت 

اضافـه کـرده کـه 12 حملـه از شـهر راس العیـن، یـک 
حملـه از شـهر تـل ابیـض و یـک حملـه دیگر از شـهر 
تل تمر انجام شـده و شـبه نظامیان کرد از سـالح سـبک 

و سـنگین و چندیـن راکـت اسـتفاده کرده انـد.
امـا در مقابل، نیروهای دموکراتیک سـوریه، شـامل 
ائتالفـی از نیروهـای کـرد شـمال سـوریه، روز شـنبه با 
انتشـار بیانیـه ای، ترکیـه را بـه نقـض آتش بـس و ادامـه 

حمـالت علیـه کردهـا متهـم کردند.
در بیانیـه نیروهـای کـرد آمـده کـه با گذشـت بیش 
از 30 سـاعت از آغـاز آتش بس، ترکیه بـه کردها »اجازه 
نـداده اسـت کـه بـرای خـارج کـردن افـراد زخمـی و 

غیرنظامـی محاصـره شـده در شـهر راس العیـن گذرگاه 
امنـی ایجـاد کنند.«

نیروهـای کـرد، امریـکا را مسـئول تعهـد ترکیـه به 
اجـرای ایـن توافـق و ایجـاد گـذرگاه دانسـته اند.

وزیـر  پمپئـو،  مایـک  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بروکسـل در  امریـکا، شـامگاه جمعـه در  امورخارجـه 
آتش بـس  کـه  کـرد  تاییـد  خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو 
توافـق شـده، »بالفاصلـه« از سـوی طرفیـن اجـرا نشـد.
او مشـکالت »هماهنگـی« برای اطمینـان از »خروج 
امـن مبـارزان یگان هـای مدافع خلـق ]شـبه نظامیان کرد 
شـمال سـوریه[ از مناطـق تحت کنترل ترکیـه در توافق« 

را علـت این تاخیر دانسـت.
بـه دنبال مذاکرات میان ترکیـه و امریکا، آنکارا روز 
پنج شـنبه پذیرفـت کـه به مـدت پنـج روز حمالت خود 
علیـه شـبه نظامیان کـرد را متوقـف کنـد، به شـرط آنکه 
ایـن شـبه نظامیان از مناطـق مـرزی سـوریه عقب نشـینی 
کننـد تـا ترکیـه بتوانـد »منطقه امـن« مورد نظـر خود را 

در ایـن مناطق ایجـاد کند.
اما سـازمان ناظران حقوق بشـر سـوریه روز جمعه 
و  ترکیـه  حمـالت  در  غیرنظامـی   14 کشته شـدن  از 
همچنیـن بمب بـاران شـبه نظامیان تحـت حمایـت ترکیه 

علیـه کردها در شـمال سـوریه خبـر داد.

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

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله
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دست کم ۱۰۰ ایرانی طی پیاده روی اربعین امسال در خاک عراق جان  باختند
اطالعـات روز: دسـت کم 100 تـن از زائـران ایرانـی 
شـرکت کننده در پیـاده روی اربعیـن  جان خـود را در خاک 
عـراق از دسـت دادنـد. از ایـن تعـداد حداقـل 35 نفـر در 
تصادفـات رانندگـی کشـته شـدند و تاکنـون 454 مصدوم 

نیـز از مرزهـای مختلـف بـه ایـران منتقل شـده اند.
بـه نقـل از ایـران اینترنشـنال، میرمسـعود حسـینیان، 
سرکنسـول جمهوری اسـالمی ایـران در کربـال، اعالم کرد 
کـه »تاکنون دسـت کم 100 تـن از زائران ایرانـی در جریان 
برگـزاری مراسـم پیـاده روی اربعیـن سـال جاری در خـاک 
عـراق جـان خـود را از دسـت داده انـد« و »حـدود 35 نفر 
از زائران ایرانی شـرکت کننده در مراسـم پیـاده روی اربعین 

بـر اثـر سـانحه تصـادف در خاک عراق کشـته شـدند.«
از جملـه تصادف هـای مـورد اشـاره  رییـس کمیتـه 
بهداشـت و درمـان پیـاده روی اربعیـن، تصـادف اتوبـوس 
ایرانـی در شـامگاه پنج شـنبه هجدهـم میـزان در  زائـران 
جـاده جصـان به دوگونی، در اسـتان واسـط عـراق  با یک 
اتوبـوس دیگـر،  8 تـن کشـته  و 30 نفـر زخمـی شـدند 
کـه از طریـق مـرز مهـران بـه بیمارسـتان های ایـن شـهر و 

شـدند. منتقل  کرمانشـاه 
علـوم  اربعیـن  سـتاد  سـخن گوی  امیـن،  منصـور 
پزشـکی آبـادان، نیـز جمعـه گذشـته اعـالم کـرد کـه پنـج 
تـن از زائرانـی کـه از شـلمچه وارد عـراق شـده بودند نیز 
در سـوانح رانندگـی جـان خود را از دسـت دادنـد، دو تن 
قطـع نخـاع شـدند و 53 مجـروح ایـن تصادفـات نیـز از 
طریـق همیـن مـرز بـه بیمارسـتان های آبـادان و خرمشـهر 

شـدند. منتقل 

ایـن آمارهـا مربـوط بـه سـوانح رانندگـی در خـاک 
عـراق اسـت و عـالوه بـر ایـن مـوارد، شـماری از زائـران 
نیـز در خـاک ایران دچار سـانحه شـدند و جـان باختند که 

آمـار کلـی از آن ارایه نشـده اسـت.
رضـا  گفتـه  بـه  رانندگـی  سـوانح  ایـن  جملـه  از 
دولتشـاهی، رییـس پولیـس راه اسـتان خوزسـتان تصادف 
بامداد یک شـنبه بیسـت و یکـم میـزان در کیلومتر 20 جاده 
اهـواز- خرمشـهر بیـن دو  دسـتگاه سـواری پـژو 405 و 

پرایـد بـود کـه 6 کشـته و سـه مصـدوم برجاگذاشـت.
بـه گفته سرکنسـول ایران در کربال حسـینیان عالوه بر 
جان باختـن بیـش از صـد تـن از زائـران ایران طی مراسـم 
پیـاده روی اربعیـن در خـاک عراق، تعـدادی از زائران ایران 
نیـز در ایـن کشـور دسـتگیر شـده اند. حسـینیان گفـت که 
برخـی زائـران هشـدارهای الزم دربـاره رعایـت مقـررات 
کشـور عـراق به ویـژه غیرقانونی بـودن حمل مـواد مخدر 
و برخـی مـواد ممنوعـه را رعایت نکردند و بـه همین دلیل 

تعـداد زیـادی از این افراد توسـط پولیس دسـتگیر شـدند.
وی »گم شـدن خردسـاالن، پیرمردان، پیرزنـان و افراد 
دچـار آلزایمـر« را از دیگر مشـکالت این روزهـای زائران 
ایرانـی در عـراق عنـوان کـرد و گفـت: »تاکنـون بیـش از 
یک هـزار نفـر از گمشـدگان بـا همـکاری هـالل احمـر و 
کمـک افـراد نیکـوکار به کشـور بازگشـت داده شـده اند.«

همزمان روز جمعه بیسـت و ششـم میزان، پیرحسـین 
کولیونـد، رییـس سـازمان اورژانـس کشـور کـه ریاسـت 
کمیتـه بهداشـت و درمـان پیـاده روی اربعیـن را بـر عهـده 
دارد خبـر داد کـه 454 مصـدوم از خـاک عـراق بـه ایـران 

منتقـل شـده اند.
وی گفـت کـه نیروهـای اورژانـس در پایانـه مـرزی 
مهـران بـه 306 مصـدوم و بیمـار کـه از عـراق بـه ایـران 
منتقـل شـده بودنـد امدادرسـانی کردنـد کـه از ایـن تعداد 
53 نفـر در مراکـز درمانـی ایـالم بسـتری و 212 نفـر بـه 
شـهر های مبـداء انتقـال و 41 نفر درمان و مرخص شـدند.

بـه گفتـه کولیوند از مرز شـلمچه نیـز 130 مصدوم به 
خـاک ایـران انتقـال داده شـدند کـه از ایـن تعـداد 16 نفر 
در مراکـز درمانـی خوزسـتان بسـتری، 35 نفـر بـا اقدامات 
درمانـی مناسـب بـه شـهرهای مبـداء انتقـال و 79 نفـر نیز 

درمـان و مرخص شـدند.
رییـس کمیتـه بهداشـت و درمـان پیـاده روی اربعیـن  
همچنیـن گفـت: »از مـرز خسـروی یـک مصـدوم پـس از 
درمـان مرخـص شـد و به ایـران انتقـال داده شـد و از مرز 
چذابـه نیـز 17 مصـدوم داشـتیم کـه از ایـن تعـداد 10 نفر 

بسـتری و 7 نفـر مرخـص شـدند.«

افزایـش روزانـه مالیـات معـادل 0.20 دالـر خبـر داده بـود.
به رغـم این کـه از افزایـش مالیاتـی چنـد سـاعت بعد عقب نشـینی شـد، 

امـا اعتراضـات ادامه پیـدا کرد.
حـدود یـک مـاه پیش هـم صدهـا نفـر در اعتراض بـه بحـران اقتصادی 

جـاری در لبنـان بـه خیابان هـای بیـروت، پایتخـت این کشـور ریختند.
بـه  دولـت  لبنـان،  پارلمـان  تصویـب  بـا  پیـش  مـاه  چهـار  حـدود  از 
سیاسـت های ریاضتـی در اقتصـاد روی آورده و به منظـور کاهـش کسـری 
دالـر کمـک خارجـی، هزینه هـای خدمـات  میلیاردهـا  دریافـت  و  بودجـه 

اسـت. داده  کاهـش  را  عمومـی 
دولـت لبنان بـا 86 میلیارد دالـر بدهی، یکـی از مقروض ترین دولت های 
جهـان در مقایسـه بـا حجم اقتصاد کشـور اسـت. حجـم این بدهی بـه اندازه 

یک ونیـم برابـر کل تولید ناخاص سـاالنه لبنان اسـت.

اطالعـات روز: حسـن نصـراهلل، رهبـر حـزب اهلل لبنـان در واکنـش بـه 
ناآرامی هـای اخیـر در ایـن کشـور گفتـه »تمامـی احزاب سیاسـی این کشـور 
بایـد مسـئولیت مشـکالت اقتصـادی را که بـه اعتراضات خیایانی منجر شـده 

بپذیرند«.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، آقـای نصـراهلل دیـروز )شـنبه، 19 اکتبر( 
در یـک سـخنرانی تلویزیونـی ضمن اعـالم حمایت از دولت لبنان، خواسـتار 

»دسـتور کار جدیـد« درباره ی مالیات شـده اسـت.
بـه گفتـه آقـای نصـراهلل، حـزب اهلل لبنـان خواسـتار اسـتعفای دولـت بـا 

وجـود اعتراضـات گسـترده در ایـن کشـور نیسـت.
آقـای نصـراهلل در عیـن حـال گفته بـا اعمال مالیـات بر روی قشـر فقیر، 

»او مجبـور خواهـد شـد از طرفدارانـش بخواهـد به خیابان هـا بیایند.«
دو روز قبـل )جمعـه، 18 اکتبـر( پـس از آن کـه هـزاران نفـر در سراسـر 

لبنـان بـه خیابان هـا ریختنـد، نیروهـای امنیتـی بـه سـمت تظاهرکننـدگان در 
بیـروت گاز اشـک آور پرتـاب کردنـد. معترضـان السـتیک ها را در خیابـان 

آتـش زدنـد و ده هـا نفـر در ایـن درگیری هـا مجـروح شـدند.
ایـن تظاهـرات از بزرگ تریـن اعتراضـات در لبنـان در سـال های اخیـر 

اسـت. بوده 
ایـن ناآرامی هـا در پـی انتشـار برنامه هـای مربـوط بـه افزایـش مالیـات 
صـورت گرفـت که بر روی خدمات پیام رسـانی شـبکه هایی ماننـد واتس آپ 

در دسـترس قـرار گرفت.
ایـن اقـدام کـه بعدتر دولت گفت کنار گذاشـته می شـود، خشـم عمومی 
گسـترده  نسـبت بـه شـرایط وخیـم اقتصـادی و اقدامـات جدیـد ریاضـت 

اقتصـادی را شـعله ور کرد.
در پیام هـای صوتـی بـر روی واتـس آپ و اپ هـای مشـابه، دولـت از 

حسن نصر هللا: 
تمام احزاب سیاسی لبنان باید مسئولیت مشکالت اقتصادی را بپذیرند

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه سیستم آبیاری 
سولری قسمت حصار 1 و ۲ واقع قریه کوزه کال و سیدآباد ولسوالی مروره والیت کنر را به شرکت 
ساختمانی بلدتیک دارنده جواز نمبر )D-0۲-438( واقع ذاهداهلل کور، روغتیا ریاست، مخامخ شهر 
کنر را به قیمت مجموعی )۲3,967,971(بیست و سه میلیون و نه صد و شصت و هفت هزار و نه صد 

و هفتاد و یک افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره )۲( مـاده چهـل و سـوم قانـون تـدارکات بـه اطـالع عموم رسـانیده 
می شـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالـداری در نظر دارد قـرارداد پروژه 
اعمـار دیـوار دیـوالن گیبون وال ولسـوالی جلریز میـدان وردگ را به شـرکت سـاختمانی برند دارنده 
جـواز نمبـر )D-830۲4( واقـع کارته نویـن سـرک ۲ و 3 مارکیـت جالل الدیـن حیـران مرکز کابل 
را بـه قیمـت مجموعـی )5,971,500(پنج میلیـون و نه صـد و هفتـاد و یک هـزار و پنج صـد افغانـی 

اعطـا نماید.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند، می تواننـد اعتـراض 
خویـش را از تاریـخ نشـر ایـن اعـالن الـی 7 روز تقویمـی طـور کتبـی توأم بـا دالیل آن به ریاسـت 
تـدارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری واقـع جمال مینـه ناحیـه سـوم، کابل افغانسـتان طبق 

احـکام مـاده پنجاهم قانـون تـدارکات ارائـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقد قـرارداد نبـوده، الـی تکمیـل میعـاد فوق الذکر و طـی مراحـل قانونی 

بعـدی قـرارداد منعقد نخواهد شـد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه کار باقی مانده 
پروژه اعمار دیوار احاطه فارم مالداری بینی حصار را به شرکت ساختمانی و سرکسازی و تولید مواد 
ساختمانی ضیااهلل دارنده جواز نمبر )D-۲۲669( واقع عمرزایی مارکیت مرک خوست والیت خوست 
را به قیمت مجموعی )10,906,4۲0( ده میلیون و نه صد و شش هزار و چهارصد و بیست افغانی اعطا 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه سیستم آبیاری 
سولری سرکانو للمه قریه للمه ولسوالی سرکانو والیت کنر را به شرکت ساختمانی بلدتیک دارنده 
جواز نمبر )D-0۲-438( واقع ذاهداهلل کور، روغتیا ریاست، مخامخ شهر کنر را به قیمت مجموعی 
)۲4,661,999.3( بیست و چهارمیلیون و شش صد و شصت و یک هزار و نه صد و نود و نه اعشاریه 

سه افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه کار باقی مانده 
پروژه اعمار سربند و کانال صادق خیل واقع قریه ابراهیم خیل )صادق خیل( ولسوالی مرکز پکتیا را به  
شرکت ساختمانی و سرکسازی متحده حدران دارنده جواز نمبر )D-۲5130( واقع سرک 3، شاه 
شهید، ناحیه8، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی )16,954,090.80( شانزده میلیون و نه صد و 

پنجاه و چهارهزار و نود افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره )۲( مـاده چهـل و سـوم قانون تـدارکات به اطـالع عموم رسـانیده 
می شـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در نظـر دارد قـرارداد 
پـروژه سیسـتم آبیـاری سـولری نرنـگ داگ ولسـوالی مرکـز والیـت کنر را به شـرکت سـاختمانی 
بلدتیـک دارنـده جـواز نمبر )D-0۲-438( واقـع ذاهداهلل کور، روغتیا ریاسـت، مخامخ شـهر کنر 
را بـه قیمـت مجموعـی )17,078,600(هفده میلیـون و هفتـاد و هشـت هزار و شـش صد افغانـی 

نماید. اعطـا 
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند، می تواننـد اعتـراض 
خویـش را از تاریـخ نشـر ایـن اعـالن الـی 7 روز تقویمـی طور کتبی تـوأم با دالیل آن به ریاسـت 
تـدارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری واقـع جمال مینه ناحیه سـوم، کابل افغانسـتان طبق 

احـکام مـاده پنجاهـم قانون تـدارکات ارائـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقد قـرارداد نبـوده، الـی تکمیل میعـاد فوق الذکـر و طی مراحـل قانونی 

بعـدی قـرارداد منعقد نخواهد شـد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

تظاهرات شیلی: 
ناآرامی در سانتیاگو به دلیل افزایش قیمت بلیت مترو

دوربین هـای مداربسـته و شـماری از 
دیگـر تجهیـزات را از بیـن برده انـد.

از  یکـی  سـانتیاگو  متـرو 
در  شـهری  قطارهـای  مدرن تریـن 

اسـت. جنوبـی  امریـکای 
اخیـر  مـاه  در  شـیلی  دولـت 
قیمـت بلیط مترو در سـاعات شـلوغ 
را بـه دلیـل افزایش هزینه سـوخت و 
کاهـش ارزش پـول ملـی یـک دالر و 

17 سـنت افزایـش داد.
در  گفته انـد  شـیلی  مقام هـای 
تصمیـم خـود تجدیدنظـر نخواهنـد 

کـرد.
کـه  را  آنچـه  شـیلی  دولـت 
تخریـب  و  خشـونت بار  »اقدامـات 
امـوال عمومـی« به دسـت »گروه های 
سـازمان دهی یافتـه« خوانـده محکوم 
فـوق  وضعیـت  اعـالم  بـا  و  کـرده 
العـاده، جرایـم سـنگین تری را بـرای 

اطالعـات روز: رییس جمهـوری 
شـدت گرفتن  به دنبـال  شـیلی 
تظاهـرات علیـه افزایـش قیمت بلیت 
متـرو در سـانتیاگو، پایتخت وضعیت 

اضطـراری اعـالم کـرده اسـت.
فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
تظاهرکننـدگان کـه بسـیاری از آن هـا 
بـه  هسـتند،  دانشـجو  و  دانش آمـوز 
ایسـتگاه های متـرو در پایتخت حمله 
آتـش  در خیابان هـا  آن هـا  کرده انـد. 
روشـن کـرده و باعـث بـروز ترافیک 

شـدیدی در شـهر شـدند.
گفته انـد  شـیلی  مقام هـای 
خسـارات زیـادی به شـهر وارد آمده 
و سیسـتم حمـل و نقـل بـا اختـالل 

اسـت. شـده  مواجـه 
تلویزیونـی  تصاویـر 
می دهـد  نشـان  را  تظاهرکنندگانـی 
کـه با پرتـاب سـنگ بـه خودروهای 

پولیـس حملـه می کنند. آن هـا حداقل 
یـک اتوبوس را بـه آتش کشـیده اند.

پولیس ضد شـورش در پایتخت 
از گاز اشـک آور و باتوم برای متفرق 

کردن معترضان اسـتفاده کرده است.
گذشـته،  روز  چنـد  در 
افزایـش  بـه  فراوانـی  اعتراض هـای 
قیمـت بلیـط متـرو صـورت گرفتـه 

. سـت ا
سـانتیاگو،  متـرو  مقام هـای 
پایتخت شـیلی گفته انـد تمام خطوط 
متـرو حداقـل بـرای دو روز تعطیـل 
خواهنـد بـود. آنهـا دلیـل تعطیلـی را 
»خسـارات شـدید« وارده می داننـد و 
می گوینـد در شـرایط فعلـی، امـکان 

»اداره امـن« متـرو وجـود نـدارد.
بـه  نزدیـک  وارده  خسـارات 
و  شـده  اعـالم  دالـر  هـزار   700
مقام هـای شـهری گفته انـد معترضان 

در  اختـالل  اتهـام  بـه  کـه  افـرادی 
نظـم عمومی محکـوم شـوند در نظر 

گرفتـه اسـت.
هنـوز معلـوم نیسـت چنـد نفـر 
از معترضـان بازداشـت و یـا زخمـی 

شـده اند.
دیگـر  بـار  اخیـر  ناآرامی هـای 
را  شـیلی  در  اقتصـادی  شـکاف 
آشـکار کـرده اسـت. شـیلی یکـی از 
منطقـه  کشـورهای  ثروت مندتریـن 
ایـن  امـا  اسـت،  التیـن  امریـکای 
کشـور در زمینـه نابرابـری اقتصـادی 

اسـت. پیشـتاز  هـم 
هزینه هـای  از  مـردم  نارضایتـی 
سـانتیاگو،  در  به خصـوص  زندگـی 
شـهری با شـش میلیون نفـر جمعیت 
خواهـان  بسـیاری  و  یافتـه  افزایـش 
و  کار  قوانیـن  مالیاتـی،  اصالحـات 

سیسـتم تأمیـن اجتماعـی هسـتند.
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لطف علی سلطانی

والیت دارد. 
نظامی  آگاه  امرخیل،  عتیق اهلل  اعتقاد  به   
دولت  مسلح  مخالفان  و  گروه های هراس افگن 
افغانستان سعی می کنند ننگرهار را ناامن کرده و 

از آن طریق به کابل نفوذ کنند. 
به گفته ی آقای امرخیل، ننگرهار را دروازه 
کابل نیز می گویند: »هر گروهی که بر ننگرهار 
تسلط پیدا کرد، به زودی خودش را به کابل هم 
می رساند. طالباه از طرف ننگرهار به کابل آمدند 
و همین طور مجاهدین در دوره ی نجیب، اولین 
حمله ی خود را باالی ننگرهار آغاز کردند، به 

این دلیل که آن را دروازه ی کابل می گفتند.«
دیگر  و  طالبان  جنگ  که  دینی  عالمان 
دولت  و  مردم  برابر  در  تروریستی  گروه های 
افغانستان را نامشروع و خالف دین می خواند، 
همواره از سوی این گروه ها هدف قرار گرفته اند 
که به گفته ی آقای امرخیل یکی از دالیل انفجار 
در مسجد هسکه مینه می تواند همین مورد باشد. 
در  را  آن  امرخیل  آقای  که  دیگری  عامل 
پاکستان  منافع  می داند،  دخیل  ننگرهار  ناامنی 
است. او استدالل می کند که پاکستان آبی را که 
از افغانستان به این کشور می رود، همیشه جاری 
می خواهد و این آب از والیت ننگرهار به این 
ناامن  ننگرهار  »یک  می شود:  سرازیر  کشور 
ناامن  ننگرهار  اگر  زیرا  است،  پاکستان  نفع  به 
نباشد، آبی که به پاکستان می رود مهار می شود.«
که  می گوید  امرخیل  آقای  حال  این  با 
دولت  کار  ننگرهار  دشوارگذر  ولسوالی های 
افغانستان برای دسترسی به این مناطق را دشوار 
کرده است و در مقابل به مخالفان مسلح دولت 
آن جا  در  کرده   کمک  تروریستی  گروه های  و 
پناه گاهای امن تأسیس کنند و از آن جا حمالت 

تروریستی را سازمان دهی کنند. 
در  ننگرهار  والیت  نمایندگان  از  شماری 
پارلمان و اعضای شورای والیتی این والیت بر 
عالوه ی نقش پاکستان، نبود نیروی امنیتی کافی 
می کنند  عنوان  والیت  این  در  ناامنی  عامل  را 
که به اعتقاد آنان زمینه  را برای وقوع حمالتی 
فراهم  مینه   در هسکه  در مسجدی  انفجار  مثل 

می کند. 
ننگرهار  مردم  نماینده  شپون،  عبدالروف 
در مجلس می گوید که تدابیر امنیتی در والیت 
گرفته  نظر  در  نفر  میلیون   1.5 برای  ننگرهار 
به  که  والیت  این  نفوس  اکنون  اما  بود،  شده 
تغییری  نفر می رسد، در تشکیالت  میلیون  پنج 

نیامده است. 
مخالف  گروه های  شپون،  آقای  اعتقاد  به 
این  از  تروریستی  گروه های  و  دولت  مسلح 
خالء استفاده و این والیت را ناامن کرده است.  
راه اندازی  به  را  پاکستان  شپون  آقای 
حمالتی چون انفجار در مسجدی در هسکه مینه 
متهم می کند و می گوید که پاکستان نمی گذارد 
این  باشند.  داشته  زندگی صلح آمیز  افغان ها  که 
که  می دهد  هشدار  پاکستان  به  مجلس  عضو 
دست  افغانستان  در  ناامنی  به  دامن زدن  از  اگر 
برندارد، روزی خود به چنین سرنوشتی گرفتار 

خواهد شد.
رویداد خونین روز جمعه در مسجدی در 
ولسوالی هسکه مینه ی والیت ننگرهار در حالی 
رخ داد که به تازگی هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد )یوناما( اعالم کرده است که در 9 ماه اول 
 563 و  هزار  دو   )2019( میالدی  جاری  سال 
غیرنظامی در افغانستان کشته و پنج هزار و 676 

غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده اند.

خونینی  حمله ی  گذشته  جمعه ی  ننگرهار 
در  مسجد  یک  در  انفجاری  بود.  شاهد  را 
منطقه ی »جودره«ی ولسوالی هسکه  مینه ی این 
والیت حدود 70 کشته و بیش از 30  زخمی 

برجای گذاشت. 
ارائه  متفاوتی  آمار  رویداد،  این  تلفات  از 
جمله  از  رسمی  منابع  که  آماری  است.  شده 
رویداد  این  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بیرون داده است، شامل 62 کشته و 36 زخمی 
می شود. در سوی دیگر منابعی از محل رویداد 
به شماری از رسانه ها گفته اند که در این رویداد 

72 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شده اند.   
هنوز نوعیت و عامل این انفجار مشخص 
ننگرهار  والیت  پولیس  فرماندهی  است.  نشده 
می گوید که گروهی از نهادهای امنیتی مشغول 

بررسی چگونگی وقوع این رویداد است. 
مبارز اتل سخن گوی فرماندهی پولیس این 
هنوز  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  والیت 
مشخص نشده است که نوعیت انفجار چه بوده 
است:  بوده  آن  عامل  گروه  یا  شخص  کدام  و 
مردم  با  رویداد  این  جزئیات  بررسی  از  »پس 

افغانستان شریک می شود.« 
اعالم  اما  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
حلقه  دو  از  ناشی  رویداد  این  که  است  کرده 
و  بوده  مسجد  داخل  در  کارگذاری شده  ماین 
بوده،  نماز  ادای  مشغول  نمازگذاران  که  زمانی 

منفجر شده است.
بشر  حقوق  کمیسیون  اعالمیه ی  در 
در  که  قساوتی  به دلیل  حمله  »این  است:  آمده 
ماین  پی هم  انفجار  )دو  است  رفته  کار  به  آن 
و  نمازگذاران( و کمیت  میان  در  جاسازی شده 
با  تن زخمی  و 60  کشته   62( قربانیان  کیفیت 
سنین متفاوت(، مصداق جنایت علیه بشریت و 

جنایت جنگی است.«
واکنش ها به این رویداد

این رویداد با واکنش های گسترده ی ملی و 
بین المللی روبه رو شد.

رییس جمهور غنی در واکنش به این حمله 
هیچ  آنان  حامیان  و  تروریستان  که  است  گفته 
گاه با حمله بر مساجد، شفاخانه ها، غیرنظامیان 
و تأسیسات عامه به اهداف شوم شان نمی رسند. 
چنین  مسئول  را  طالبان  تلویحا  غنی  آقای 
حمالت دانسته است، زیرا به گفته ی او طالبان 
هم خود حمالت خونین و تروریستی را انجام 
می دهد و هم زمینه  را برای دیگر گروه ها مثل 
داعش فراهم می کند تا چنین حمالتی را انجام 

دهند. 
طالبان اما اعالم کرده که این حمله کار آنان 

نبوده و از سوی آنان محکوم است. 
در همین حال صدیق صدیقی، سخن گوی 
نوشته  تویترش  صفحه ی  در  ریاست جمهوری 
به  را  هیأتی  دیروز  صبح  حکومت  که  است 
و  قربانیان  بازماندگان  به  تا  فرستاده  ننگرهار 

زخمی های این رویداد رسیدگی کند. 

هرچند دولت گفته است که گروه داعش 
در ننگرهار تضعیف و سرکوب شده است، اما 
این گروه تا کنون فعالیت دارد و گفته می شود 
این  پایگاه های در  ماه های پسین دوباره  که در 

والیت برای خودش دست و پا کرده است. 
ننگرهار  والیت  محلی  مقام های  سویی  از 
عملیات  سو  این  به  ماه  یک  از  که  می گویند 
ولسوالی  در  به ویژه  والیت  این  در  گسترده ای 
از  زیادی  مناطقی  که  شده  راه اندازی  اچین 
وجود این گروه پاکسازی و تلفات سنگینی بر 

جنگ جویان آن وارد شده است. 
اطالعات روز گفت  به روزنامه  اتل  مبارز 
که در تازه ترین مورد 10 عضو گروه داعش در 
ساحه »باندر« این ولسوالی کشته شده اند. او افزد 
که در این عملیات سه قرارگاه، هشت پاسگاه، 
دو تونل و یک مخفی گاه این گروه تخریب شده 
است: »افراد کشته شده، خطرناک ترین های گروه 
داعش در این ولسوالی بودند و در بسیاری از 
عمل های تخریبی و فعالیت های تروریستی در 

ننگرهار نقش داشتند.«
مینه که  اضافه کرد که ولسوالی هسکه  او 
روز جمعه در آن مسجدی هدف قرار گرفت، 

در کنترل دولت است. 
شماری از آگاهان نظامی می گویند به لحاظ 
و  پاکستان  با  ننگرهار  طوالنی  سرحد  نظامی 
نزدیکی آن به کابل تأثیر مستقیم به امنیت این 

جمعه ی خونین ننگرهار؛ 
چرا والیت »همیشه بهار« همیشه ناامن است؟

بگیرند.
را  حمله  این  نیز  کابل  در  امریکا  سفارت 
محکوم کرده و گفته است که کشتن نمازگذاران 

بی رحمانه و غیرقابل قبول است.
جان بس، سفیر امریکا در کابل در یک پیام 
افغان ها  »تمامی  است:  نوشته  همچنان  تویتری 
و  عبادت  امن  فضای  یک  در  تا  دارند  حق 

زندگی کنند.« 
ناتو نیز این حمله را محکوم کرده و گفته 
تروریسم  با  جنگ  در  سازمان  این  که  است 
و  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  از  بین المللی 

دفاعی این کشور حمایت می کند. 
در  اجتماعی  شبکه های  در  رویداد  این 
است.  یافته  گسترده ای  بازتاب  نیز  افغانستان 
همدردی  ضمن  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
با قربانیان این رویداد، انزجارشان را از قتل و 

کشتار و گروه های هراس افگن ابراز کرده اند. 
دلیل ناامنی ننگرهار چیست؟

به  که  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
از  یکی  است،  مشهور  همیشه بهار«  »والیت 
ناامن ترین والیت های کشور در سال های اخیر 
طالبان،  بر  افزون  والیت  این  در  است.  بوده 
نیز حضور گسترده  دیگر  تروریستی  گروه های 
دارند. داعش در سال 1393 برای نخستین بار 
در افغانستان از همین والیت ظهور کرد و آن را 

پایتخت خود خواند.

عبداهلل عبداهلل، رییس اجرای حکومت این 
رویداد را جنایت نابخشیدنی خوانده و گفته که 
»چنین جنایت هایی ضعف و شکست دشمن را 

آشکار می کند«. 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان این رویداد 
جنگی«  »جرایم  و  بشریت«  علیه  »جنایت  را 
عنوان کرده و گفته که کشتار جمعی مردم در 
»عبادت گاه ها« و حمله بر مناسبت های اجتماعی 
اعمال  نشان دهنده ی  مردمی،  گردهمایی های  و 
ضدبشری  و  سیستماتیک  و  هدفمند  مجرمانه، 

است.
این کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از تلفات 
تروریستی  حمالت  در  غیرنظامیان  روزافزون 
و  بشر  که حقوق  درگیر خواسته  از طرف های 
کنند.  رعایت  را  بشردوستانه  بین المللی  حقوق 
کمیسیون حقوق بشر از نهادهای مسئول کشفی، 
امنیتی و قضایی نیز خواسته است که این رویداد 
را  آن  عامالن  بررسی،  همه جانبه  به طور  را 
بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند. 
اعالمیه ای  نشر  با  افغانستان  سنای  مجلس 
به  که  است  خواسته  کشور  رییس جمهوری  از 
پاس حرمت به خون قربانیان این رویداد، امروز 

)یک شنبه، 28 میزان( را ماتم ملی اعالم کند. 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد 
که  است  گفته  حمله،  این  محکوم کردن  ضمن 
قرار  بازخواست  مورد  باید  حمله  این  عامالن 


