
تفکیک آرای سیاه از سفید
انتخابات  مسأله ی  مهم ترین  اکنون 
نتیجه ی  شفاف  بررسی  افغانستان، 
از  آرای مردم است. تفکیک آرای سیاه 
را  انتخابات  نتیجه ی  سرنوشت  سفید، 
کمیسیون های  است  الزم  می زند.  رقم 
طرزالعمل های  کار  این  برای  انتخاباتی 
نظرداشت  در  بدون  را  انتخاباتی 
این که  کنند.  تطبیق  احتمالی  فشارهای 
این  به  احتمالی  فشارهای  می گوییم 
موجود،  اطالعات  بنابر  که  است  دلیل 
کمیسیون های انتخاباتی در برخی موارد 
زیر فشار است، هرچند که کمیسیون های 
رسانه ها  به  را  این  هیچ گاهی  انتخاباتی 
براساس  همزمان  نمی کنند.  تأیید 
اطالعات ما کمیسیون ها در برخی موارد 
همکاری الزم را نسبت هم ندارند که در 
هردو صورت نگرانی از جداسازی آرای 

سیاه از سفید جدی است. 
آرای  جداسازی  مسأله ی  به  توجه 
است:  مهم  نظر  دو  از  سفید  از  سیاه 
انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  این که  اول 
حفاظت  مردم  آرای  از  به درستی  نتواند 
روند  به  مردم  اعتماد  شک  بدون  کند، 
شد.  خواهد  بدتر  هم  این  از  انتخابات 
در انتخابات هفته ی پیش مشارکت مردم 
میان واجدین  از  یعنی  بود.  پایین  بسیار 

شرایط رای دهی تنها...

در شامگاه 30 جنوری 1948 مهاتما گاندی از خانه ی 
یک بازرگان بانفوذ هندی در دهلی خارج و راهی جلسه ی 
»مانو« و  نوه هایش  معمول  را طبق  گاندی  باغ شد.  در  دعا 

»ابها« همراهی می کردند.
درحالی که رهبر 78 ساله ی هند از پله های سکوی دعا 
باال می رفت، مردی در لباس خاکی از میان جمعیت بیرون 
آمد، مانو را کنار زد، تپانچه اش را بیرون کشید و سه گلوله 
را درون سینه و شکم این رهبر ضعیف و نحیف خالی کرد.
گاندی به زمین افتاد، زیر لب دعایی را به نام یک خدای 
مقدس هندی زمزمه کرد و در آغوش زنی جان داد که در 
و  مراقب  محرم،  به  هند،  رهبر  پردردسِر  و  آخر  سال های 
کاتب وقایع زندگی او تبدیل شده بود. گاندی کم تر از یک 
سال  قبل از مرگش در ماه مِی 1947 به مانو در آنچه به نظر 
یک پیش گویی ترسناک می رسد، گفته بود که او می  خواهد 

مانو »شاهد« پایان کارش باشد.
زندانیان  جوان ترین  از  یکی  به  سالگی   14 در  مانو 
آن  در  گاندی  بود.  شده  تبدیل  آزادی  برای  هند  مبارزه ی 

زمان به خاطر خواسته اش یعنی...

از ترافیک سنگین و حوصله سربر موترهای شهر کابل 
پراکنده ی  ترافیک آدم هایش می رسیم. خیل  به  که بگذریم، 
معابر  به کوچه ها، خیابان ها و  از خروس خوان صبح  آدم ها 
عمومی می ریزند، انگار که چیز مهمی گم کرده اند و سر شب 
همه سراسیمه دوباره هجوم می برند به سمت خانه های شان، 
انگار که گم شده ی شان را نیافته اند. در این برو و بیای سنگین 
آدم های شهر کابل، چیزی که کم تر می توان یافت، جای پا 
پیاد ه روها،  میان  مدام  است  ناگزیر  رفتن  برای  پا ها  است. 
انگار  بزند،  زیگزاگ  جویچه ها  دیواره ی  و  جاده ها  کناره ی 
که پیاده روها را برای همه کار ساخته اند، جز برای پیاده ها. 

شده،  ساخته  امری  چه  برای  پیاده روها  شهر  این  در 
عابران یا دست فروشان؟ 

از پیاده روهای کوته سنگی، به سمت پل سوخته می روم. 
آن طور  است،  پهن  بساط دست فروشان  پیاده رو،  دو سمت 
نگذاشته اند.  گذاشتن  پا  برای  جا  که  دامنه دار  و  فشرده 
بساطی ها به جای این که برای عابران جا بگذارند تا بگذرند 
و  زندگی  لوازم  انواع  و  کرده اند  قرار  بر  بساط  بروند،  و 
فراهم  برای شان  ممکن  جای  دم دست ترین  در  خوراکی 

کرده اند؛ آن طور که گویی مامور شده اند که...

شماری از مسافرانی که در روزهای گذشته از شاهراه 
کابل - غزنی سفرکرده اند می گویند که ایستگاه های بازرسی 
طالبان دراین مسیر بیش تر شده است و این  گروه به اذیت و 

آزار مردم می پردازند. 
خواستند  مردم  از  غزنی  محلی  مقام های  پیش  هفته ی 
که در رفت وآمد شان در مسیر شاهراه کابل - غزنی محتاط 

باشند.
در آخرین مورد در هفته ی گذشته جنگ جویان طالبان 
دو مسئول فرماندهی پولیس غزنی را در مسیر کابل - غزنی 
میدان وردک  والیت  سیدآباد  ولسوالی  »ساالر«  روستای  در 
غیرنظامی  معاون  سروش،  میرزاحسین  رساندند.  قتل  به 
فرماندهی پولیس غزنی روز یک شنبه ی هفته ی گذشته کشته 
شد و دو روز پس از آن امان اهلل عمری آمر تخنیک و اسلحه ی 
این فرماندهی نیز به قتل رسید. هرچند گروه طالبان تا کنون 
مسئولیت کشته شدن این دو مسئول فرماندهی پولیس غزنی 
را به صورت بر عهده نگرفته  است، اما مسئوالن محلی این 
والیت تأکید می کنند که این دو نفر توسط جنگ جویان گروه 

طالبان کشته شده اند...

مانو گاندی؛ دختری که 
سال های دشوار گاندی را ثبت کرد

پیاده روها در اشغال طالبان از مسافران در شاهراه 
کابل - غزنی اخاذی می کنند

انتخابات  کمیسیون  گزارش  براساس 
انتخابات  چهارمین  رای دهندگان  آمار  افغانستان، 
و  میلیون  دو  از  بیش تر  کشور،  ریاست جمهوری 
695 هزار نفر بوده است. ممکن است در روزهای 
آینده این آمار اندکی تغییر کند. این نگرانی وجود 
دارد که ممکن است تعدادی از این رای دهندگان 
به  نامزدها،  هواداران  از  گروهی  که  باشند  خیالی 
نفع تیم مورد دلخواه شان صندوق ها را با رای های 
خیالی پُر کرده اند. همین مسأله هم برای کمیسیون 

و هم برای حکومت معضل کالنی را...

مشارکت پایین مردم 
در انتخابات و پیام های آن 

به نخبگان سیاسی کشور

کمیسیون انتخابات اعالم کرده است که نتایج 
وردک،  میدان  پروان،  کاپیسا،  کابل،  والیت های 
لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، خوست و ارزگان 

بررسی شده است.
کرد  اعالم  دیروز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فورم  هزار  از 10  بیش  به  این والیت ها  نتایج  که 
و  تصفیه  بررسی،  مراحل  آن  اکثر  که  می رسد 
کاپی برداری را سپری کرده و حدود هفت هزار آن 

آماده ی ثبت در مرکز ملی جمع بندی است...

کمیسیون انتخابات از بررسی 
نتایج ده والیت خبر داد
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سال هشـتم  شماره ۱۸۲۰

ظریف: اروپا نمی تواند 
از برجام خارج شود

ایران  خارجه  وزیر  روز:  اطالعات 
عضو  اروپایی  کشور  سه  می گوید، 

برجام »در موقعیتی نیستند« که...

هزاران معترض 
هنـگ کنـگی ممـنوعیت 
ماسک را نادیده گرفتند

با بازگشایی بخشی  اطالعات روز: 
از  پس  هنگ کنگ  ریلی  شبکه  از 

یک تعطیلی بی سابقه، هزاران...

طالبان ۴۳ باشنده ی 
ولسوالی خواجه عمری 

غزنی را آزاد کردند
اطالعات روز: دفتر مطبوعاتی والی 
گروه  که  است  کرده  اعالم  غزنی 

طالبان با میانجی گری...

مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
انتخابات اعالم کرده است که روند 

برگشت مواد حساس انتخاباتی...

انتقال مواد حساس 
انتخاباتی از والیات به 

کابل تکمیل شد
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وزارت انرژی و آب: 

تغییرات اقلیمی باعث بارش زودهنگام 
در کشور شده است
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انتقال مواد حساس انتخاباتی از والیات به کابل تکمیل شد
مواد  برگشت  که روند  است  اعالم کرده  انتخابات  اطالعات روز: کمیسیون مستقل 
حساس انتخاباتی از مراکز والیات به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل تکمیل شده است.
در اعالمیه ی این کمیسیون که دیروز )یک شنبه، 14 میزان( منتشر شده، آمده است 
که این مواد شامل خریطه های محافظتی و وسایل بیومتریک است که در حضور ناظرین 
و مشاهدین ملی و بین المللی باز و جهت پروسس به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده 

می شود.

کمیسیون انتخابات همچنان گفته است که فورم های نتایج هشت والیت به مرکز ملی 
ثبت معلومات فرستاده شده است. به گفته ی این کمیسیون، شش هزار فورم نتایج مراحل 

»انتک«، »اسکن« و »تصفیه« را سپری کرده و آماده ی درج در سیستم است.
امنیتی  بلند  تهدیدات  سایه ی  در  میزان  ششم  تاریخ  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
برگزار شد. براساس زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است نتایج ابتدایی به تاریخ 

27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 16 عقرب سال جاری اعالم شود.

و آب  انرژی  وزارت  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کرده است که تأثیرات تغییر 
بارندگی  رژیم  و  آب  منابع  باالی  اقلیم 
جاری  سال  در  که  است  شده  باعث 
برف باری یک ماه زودتر از سال قبل آغاز 

شود.
آب  منابع  ریاست  اعالمیه ی  در 
وزارت انرژی و آب که دیروز )یک شنبه، 
14 میزان( منتشر شده، آمده است که در 

زمانی  »وقفه ای  به گونه   میزان   13 تاریخ 
جمله  از  والیت  چندین  در  مکانی«  و 
بامیان،  بغالن،  قندوز،  تخار،  بدخشان، 
لغمان، کنر، نورستان،  پکتیا، میدان وردک، 
گرفته  صورت  بارندگی  کابل  و  پروان 

است. 
اخیر  روز  دو  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
در  برف باری  میزان  میزان(   14 و   13(
ایستگاه سالنگ شماری 75 سانتی متر، در 

سالنگ جنوبی 50 سانتی متر، در ایستگاه 
گردن  ایستگاه  متر،  سانتی   15 حاجیگک 

دیوال 3 سانتی متر بوده است.
براساس معلومات ریاست منابع آب 
وزارت انرژی و آب، در اتفاعات سه هزار 
در  آب  سطح  از  بلندتر  متری   500 و 
والیت های بدخشان، تخار، بغالن، بامیان، 
نورستان، لغمان و پکتیا برف باری صورت 
گرفته و در ساحات پایین تر از سطح آب 

بارندگی به شکل باران بوده است.
گفته  همچنان  آب  و  انرژی  وزارت 
است که آغاز برف باری ها در سال 1397 
 1396 سال  در  عقرب،   13 خورشیدی 
 1395 سال  در  و  عقرب   24 خورشیدی 
خورشیدی 2 قوس بوده است. معلومات 
این وزارت نشان می دهد که برف باری ها 
در سال جاری در مقایسه به سال گذشته 

یک ماه زودتر آغاز شده است.

وزارت انرژی و آب: 
تغییرات اقلیمی باعث بارش زودهنگام در کشور شده است

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری 
اعالم کرده است که میرویس ناب، سفیر 
براساس  ترکمنستان  در  افغانستان  پیشین 
به حیث  غنی  اشرف  رییس جمهور  حکم 
معین همکاری های اقتصادی وزارت امور 

خارجه تعیین شده است.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
 14 )یک شنبه،  دیروز  ریاست جمهوری 
میزان( در یک پیام تویتری همچنان گفته 
سخن گوی  تقرر  تا  ناب  آقای  که  است 

دفتر  امور  از  خارجه،  وزارت  جدید 
سخن گوی سرپرستی خواهد کرد. 

که  است  افزوده  صدیقی  آقای 
پیشین  سخن گوی  احمدی،  صبغت اهلل 
اظهارات  به دلیل  خارجه   وزارت 
غیرمسئوالنه اخیرش در مورد سفر هیأت 

طالبان به پاکستان، برکنار شده است.
نمایندگان  سفر  از  احمدی  آقای 
مقام های  پذیرایی  و  پاکستان  به  طالبان 
کرده  استقبال  آنان  از  پاکستانی  ارشد 

برای  پاکستان  بار  این  که  بود  گفته  و 
از  می کوشد،  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
افغانستان  خارجه ی  وزارت  همین رو 
استقبال  طالبان  از  کشور  این  میزبانی  از 

می کند.
با  گفت وگو  در  احمدی  آقای 
از  بود: »صلح  نیوز گفته  تلویزیون طلوع 
اولویت هاست، صلح نیاز مردم افغانستان 
است و ما باید یک روزی به صلح برسیم. 
]در  از تالش هر کشور  که  است  طبیعی 

راستای صلح افغانستان[ استقبال می کنیم. 
به خاطر  پاکستانی ها  هستیم  امیدوار 
با  بار  این  به میز مذاکره  کشانیدن طالبان 
کار  عملی  و  روراست  افغانستان  دولت 

کند.«
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
گفته  آن  از  پیش  اما  ریاست جمهوری 
و  پاکستان  به  طالبان  هیأت  سفر  که  بود 
خالف  هیأت  این  از  اسالم آباد  میزبانی 

تمام اصول روابط میان کشورها است. 

اشرف غنی سخن گوی وزارت خارجه را به دلیل »اظهارات غیرمسئوالنه اش« برکنار کرد

رفتند.  رای   صندوق های  پای  به  درصد   20
بنابر ادعای تقلب های گسترده، ممکن است 
مشارکت مردم زیر 20 درصد باشد. با نگاه 
ریاست جمهوری،  گذشته  انتخابات های  به 
هر  در  مردم  مشارکت  که  شود  می  روشن 
مثال  به عنوان  اشت.  داشته  نزولی  سیر  دور 
 2004 سال  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
میالدی باالی 80 درصد بود. در سال 2009 
در  مردم  مشارکت  میالی رسید 40 درصد. 
انتخابات جنجالی سال 2014 چیزی بیش تر 
از 31 درصد بود. یکی از دالیل اصلی کاهش 
مشارکت مردم، بی اعتمادی به کمیسیون های 
انتخاباتی بوده است. در هیچ دوره نهادهای 
را در شفافیت  انتخابات  نتوانست  انتخاباتی 
نسبی برگزار کنند. در صحبت با بسیاری از 
کسانی که در انتخابات هفته ی پیش به پای 
می آید  به دست  نرفتند،  رای  صندوق های 
از علت های اصلی عدم مشارکت،  که یکی 
است.  انتخاباتی  نهادهای  به  بی باوری 
دارند  وظیفه  انتخاباتی  کمیسیون های  اکنون 
به درستی از آرای مردم صیانت کنند. در غیر 
شد.  خواهد  بدنام تر  روند  این  این صورت 
اگر اعتماد مردم اعاده نشود، شاید این آخرین 

مشارکت مردم در انتخابات باشد. 
طرزالعمل های  که  صورت  در  دوم، 
نتایج  تعیین کننده ی  انتخاباتی  نهادهای 
دیگر  یک بار  افغانستان  نباشد،  انتخابات 
این  نهادها  سوءمدیریت  از  ناشی  بحران  به 
انتخابات در  نتیجه ی  پذیرش  خواهد رفت. 
است.  نبوده  ساده  انتخابات  از  دوری  هیچ 
اما  است؛  شده  کشیده  جنجال  به  دور  هر 
بدترین جنجال در سال 2014 میالدی و در 
سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
تا جای پیش رفت که  پیش آمد. جنجال ها 
افغانستان را به مرز فروپاشی سیاسی کشاند. 
خارجه ی  وزارت  وساطت  با  نهایت  در 
امریکا، یک حکومت توافقی به میان آمد. در 
بحران  پای  نیز همین  حاال صدای  دور  این 
شنیده می شود. تنها دو روز پس از برگزاری 
انتخابات فضای سیاسی با ادعاهای پیروزی 
زودهنگام از سوی نامزدهای رقیب تنش آلود 
دارد.  ادامه  حاضر  حال  در  تنش  این  شد. 
انتخابات  نتیجه ی  محور  بر  عمدتا  تنش ها 
تقلب  که  است  این  روایت  یک  می چرخد. 
آرای  تنها  باید  و  گرفته  صورت  گسترده 
بیومتریک شده دارای اعتبار شناخته شود، این 
روایت عمدتا بر محور تکت ثبات و همگرایی 
به رهبری عبداهلل عبداهلل می چرخد و روایت 
دوم این است که تقلبی در کار نبوده یا هم 
تقلب در حدی نبوده که باعث نگرانی باشد. 
این روایت عمدتا بر محور تیم دولت ساز به 
رهبری محمداشرف غنی می چرخد. هرچند 
این تیم هنوز موضع خود را به صورت روشن 
در قبال آرای بدون بیومتریک نگفته و همواره 
گفته است که تابع تصمیم نهادهای انتخاباتی 
است؛ اما فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس 
در  غنی  اشرف  انتخاباتی  متحدان  از  و  سنا 
تهدیدآمیزی  لحن  با  مجلس  علنی  نشست 
به  وادار  را  انتخابات  با زور کمیسیون  گفته 

شمارش آرای بدون بیومتریک می کند.
مضاف بر این که متأسفانه در افغانستان 
رقابت  در  شکست  پذیرش  فرهنگ 
دموکراتیک در ذهنیت و رفتار سیاست مداران 
ما نهادینه نشده است. معموال سیاست مداران 
انتخابات  امر  به  برد-برد  بازی  منطق  با  ما 
در  را  پذیرش شکست  می نگرند و ظرفیت 
در  مشکالت  کنار  از  نکرده اند.  ایجاد  خود 
به سادگی  نمی توان  نیز  انتخاباتی  نهادهای 
روز  در  که  تخنیکی  مشکالت  از  گذشت. 
رای دهی پیش آمد تا جنجال های درون نهادی 
همه  بیومتریک  دستگاه های  ناپدیدشدن  و 
قابل نگرانی است. ویدیوهایی از نشان تقلب 
به بیرون درز کرده و در رسانه های اجتماعی 
و  تقلب  احتمال  که  می شود  دست به دست 
نگرانی را افزایش داده است. تا کنون بسیاری 
از نامزدان از تقلب گسترده خبر داده و ابراز 

نگرانی کرده اند. 
براساس  سفید  از  سیاه  آرای  تفکیک 
در  و  انتخاباتی  نهادهای  طرزالعمل های 
از  اعتماد  می تواند  هم  قانون  روشنی 
رفتن  از  هم  و  برگرداند  را  دست رفته 
جلوگیری  دیگر  بحران  یک  به  افغانستان 
کند. هرچند کمیسیون های انتخاباتی اطمینان 
اما  کرد؛  خواهند  چنین  که  داده اند  وعده  و 

انتظار مردم عمل به این وعده ها است.

براساس تقویم انتخاباتی، مواد حساس انتخاباتی تا 13 
رسیده  هدف  این  به  کمیسیون  که  می رسد  مرکز  به  میزان 

است. 
ششم  تاریخ  به  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
میزان برگزار شد و در آن 13 نامزد برای رسیدن به کرسی 

ریاست جمهوری رقابت کردند.
 27 تاریخ  به  ابتدایی  نتایج  انتخابات،  زمان بندی  طبق 

میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعالن می شود.

کمیسیون انتخابات اعالم کرده است که نتایج والیت های 
لغمان،  ننگرهار،  لوگر،  وردک،  میدان  پروان،  کاپیسا،  کابل، 

پنجشیر، خوست و ارزگان بررسی شده است.
نتایج  که  کرد  اعالم  دیروز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این والیت ها به بیش از 10 هزار فورم می رسد که اکثر آن 
مراحل بررسی، تصفیه و کاپی برداری را سپری کرده و حدود 

هفت هزار آن آماده ی ثبت در مرکز ملی جمع بندی است.
شده،  منتشر  کمیسیون  این  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 

همچنان آمده است که  اکنون حدود 22 هزار فروم دیجیتالی 
بررسی  تحت  و  رسیده  دیجیتالی  فورم های  ثبت  مرکز  به 

است.
از  انتخاباتی  حساس  مواد  تمام  اعالمیه،  این  بنیاد  بر 
والیات به کمیسیون مرکزی در کابل رسیده است. این مواد 
نتایج است که از  بیومتریک و جدول  شامل وسایل دستگاه 
کمیسیون رسیده  مرکز  به  کدام مشکل  بدون  تمام والیت ها 

است. 

کمیسیون انتخابات از بررسی نتایج ده والیت خبر داد

شوند.
به گفته ی آقای یعقوبی، طالبان در واکنش به این برخورد 
مردم محل، بیش از 40 نفر از اهالی این روستا را ربوده بودند.

»ده حاجی« روستایی دورافتاده در غرب ولسوالی خواجه 
در  را  روستا  این  کنترل  طالبان  است.  غزنی  والیت  عمری 
دست دارند و در این اواخر تنش هایی میان مردم آن محل و 

جنگ جویان طالبان به میان آمده است.

کرده  اعالم  غزنی  والی  مطبوعاتی  دفتر  روز:  اطالعات 
 43 محلی،  بزرگان  میانجی گری  با  طالبان  گروه  که  است 
باشنده ی ولسوالی خواجه عمری این والیت را که چند روز 

پیش ربوده بود، آزاد کرده است.
که  غزنی  والی  مطبوعاتی  دفتر  کوتاه  اعالمیه ی  یک  در 
شام دو روز قبل )شنبه، 13 میزان( منتشر شده، آمده است که 
این افراد سه روز پیش از سوی طالبان از روستای »ده حاجی« 

ولسوالی خواجه عمری به گروگان گرفته شده بودند.
هرچند در این اعالمیه ی کوتاه در مورد دلیل به گروگان 
سوی  از  عمری  خواجه  ولسوالی  باشنده ی   43 شدن  گرفته 
طالبان چیزی گفته نشده، اما احمدضیا یعقوبی، ولسوال این 
به بی بی سی گفته است که طالبان قصد داشتند در  ولسوالی 
روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری )ششم میزان( وارد 
اما مردم تالش کردند مانع آنها  روستای »ده حاجی« شوند، 

طالبان ۴۳ باشنده ی ولسوالی خواجه عمری غزنی را آزاد کردند

خارجه  وزارت  احمدی، سخن گوی  پیش تر، صبغت اهلل 
نوجوان  این  که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  کشور 
افغانی در نتیجه ی خصومت های شخصی مورد شکنجه قرار 
گرفته است. درحالی که پیش از آن گزارش شده بود که این 
نوجوان به اتهام »پرزه/ متلک« گفتن به همسر رییس شورای 

محلی روستای »َسلخ« شکنجه شده است. 
قضیه  این  عامالن  که  بود  گفته  همچنان  احمدی  آقای 
بازجویی  تحت  حاضر  حال  در  و  شده  بازداشت  ایران  در 

قرار دارند.
در  نوجوان  این  که  بود  شده  گزارش  ابتدا  در  هرچند 
نتیجه ی شکنجه ی شدید جان باخته، اما آقای احمدی گفت 
که او هنوز زنده است و برای درمان به شهر بندرعباس ایران 

منتقل شده است.
به  واکنش  در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
شکنجه ی این نوجوان افغان، از مقام های ایرانی خواسته بود 
که این قضیه را پیگیری و عامالن آن را مورد پیگرد عدلی و 

قضایی قرار دهند.
این نخستین باری نیست که کودکان و خانواده های افغان 
متفاوت مورد خشونت و سوءاستفاده  به گونه های  ایران  در 
قرار می گیرند. سه سال پیش نیز یک دختر بچه ی شش ساله 
شهروند افغانستان »ستایش« از سوی یک نوجوان ایرانی در 
به طور  از آن  ایران مورد تجاوز قرار گرفته و پس  »ورامین« 

»فجیعانه« به قتل رسیده بود.

اطالعات روز: شماری از شهروندان کشور در واکنش به 
شکنجه ی یک نوجوان 16 ساله ی افغان در والیت ُهرُمزگان 
»در  که  می خواهند  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  از  ایران، 
مهاجران  که  نگذارند  و  باشند  حساس  افغان  مهاجران  برابر 

افغان در ایران مورد ظلم و ستم قرار بگیرد«. 
یک  در  میزان(   14 )یک شنبه،  دیروز  شهروندان  این 
حرکت اعتراضی در پیش سفارت ایران در کابل، از جمهوری 
اسالمی ایران خواستند که رفتارش را در برابر مهاجران افغان 

تغییر دهند.
در  که  خواستند  نیز  افغانستان  خارجه  وزارت  از  آنان 
پیوند به شکنجه ی این نوجوان افغان، سفیر ایران در کابل را 

احضار کند و از او خواهان وضاحت شود.
عبدالبصیر رشتیا، یکی از این اعتراض کنندگان می گوید 
که بررسی جرم از صالحیت های نهادهای عدلی و قضایی و 
پولیس هر کشور است و شکنجه ی یک انسان بدون دخالت 
این نهادها غیرقانونی است: »جرم، جرم است، نهادهای عدلی 
و قضایی و پولیس باید آن را بررسی کند. طبق قانون مجازات 
شود. بحث اساسی این جاست، اگر افغان های که مرتکب جرم 
می شوند، آنان نهادهای عدلی و قضایی و پولیس دارند که 
باید به آن رسیدگی کند. می توانند از آن طریق پی گیری کنند.«
شبکه های  در  ساله   16 نوجوان  این  از  که  ویدیوی  در 
اجتماعی منتشر شده، دیده می شود که دست و پای او محکم 
ادامه کسی که  به شدت شکنجه شده است. در  بسته شده و 

از این نوجوان ویدیو گرفته از او می پرسد: »دیگر این کار را 
می کنی؟ بگو غلط کردم.« پسر که از فرط شکنجه به سختی 

می تواند سخن بگوید، حرف ها مرد را تکرار می کند. 
چندی  افغان  ساله ی   16 نوجوان  این  که  می شود  گفته 
پیش از سوی شورای محلی روستای »َسلخ« در جزیره ی قِشم 

والیت ُهرُمزگان ایران شکنجه شده است.

اعتراض شماری از شهروندان کشور به شکنجه ی نوجوان افغان در ایران 
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و غزنـی – پکتیکا را نیز در مربوطات ولسـوالی 
انـدر گاه ناگاه مسـدود می کنند.

شـماری از اعضـای شـورای والیتی غزنی 
می گویند که طالبان از ایسـت های بازرسی شـان 
بـر مسـیرهای منتهـی بـه شـهر غزنـی، عوایـد 
جامـع،  عبدالجامـع  دارد.  نیـز  مالـی  هنگفـت 
عضو شـورای والیتـی غزنی می گویـد: »طالبان 
از ایسـت های بازرسی شـان در مسـیرهای غزنی 
بـا ولسـوالی های آن و سـایر والیت هـا بالـغ بر 
150 لـگ افغانی در روز درآمـد دارد.« او هدف 
از مسـدوکردن این مسـیرها و افراز ایسـت های 
بازرسـی توسـط طالبان را اسـتفاده ی اقتصادی، 

نظامـی و سیاسـی می خواند.
بـه بـاور آقـای جامـع طالبـان هم اکنـون با 
مسـیر  ایـن  از  قسـمت هایی  کنترل گرفتـن  در 
توانسـته اسـت جنگ جویانـش را تـا نزدیکـی 
شـهر غزنـی برسـاند و ایـن شـهر را در معرض 
سـقوط قـرار دهـد: »در همیـن شـب و روزهـا 
در حومه هـای شـهر جنـگ جریـان دارد. ایـن 
ایـن  بـار دیگـر بخواهـد  گـروه ممکـن یـک 
شـهر را سـقوط دهـد. همچنـان بـا گرون گیری 
کارمنـدان دولتـی در ایـن مسـیرها، هم اکنـون 
اکثریـت کارکنـان دولتـی در غزنـی جـان شـان 

در خطـر افتاده انـد و تعدادی شـان نیـز اسـتعفا 
می دهنـد.«

نصیراحمـد فقیری، رییس شـورای والیتی 
غزنـی نیـز می گوید کـه جنگ جویـان طالبان تا 
ده کیلومتری شـهر غزنی حضور گسـترده دارد.
سـیرت،  احمدخـان  حـال  همیـن  در 
بـه  غزنـی  پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی 
ایسـت های  وجـود  روز  اطالعـات  روزنامـه 
بازرسـی طالبـان بـر مسـیرهای منتهـی به شـهر 
غزنـی و اخـاذی این گـروه را تأییـد می کند، اما 
در مـورد رقـم عایـد روزانه ی این گـروه از این 
کـه  می افزایـد  او  نمی گویـد.  چیـزی  مسـیرها 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور عملیات برای 
پاک سـازی ایـن مسـیر ها را آغـاز کـرده اسـت.
معـاون والـی غزنـی نیـز می گویـد کـه تـا 
کنـون در جریـان ایـن عملیات هـا، ایسـت های 
بازرسـی طالبـان در دره ی قیاغ ولسـوالی جغتو 
و شـاهراه کابـل – قندهـار در مربوطات والیت 
غزنـی از بین برده شـده اسـت. محمدامین مبلغ 
تأکیـد می کنـد که هم اکنـون این مسـیر بر روی 
ترافیـک بـاز اسـت، ولـی بـه دلیـل هدف گیری 
مسـتقیم غیرنظامیـان توسـط طالبـان، کسـی از 

ایـن مسـیر عبـور و مـرور نمی کند.

مومنـد،  ایمل خـان  حـال  همیـن  در 
زون  در  تنـدر   203 اردوی  قـول  سـخن گوی 
نیروهـای  کـه  می گویـد  کشـور  جنوب شـرق 
ارتـش عملیاتـی زیر نـام »مبیـن« را از دوازدهم 
امن  سـازی  بـرای  طـرف  ایـن  بـه  سـنبله 
مواصالتـی  راه هـای  و  غزنـی  ولسـوالی های 
آن هـا راه انـدازی شـده اسـت. بـه گفتـه ی او، 
بـرای تأمیـن امنیـت ایـن راه هـای مواصالتـی، 
قـرار اسـت پایـگاه و قرارگاه هـای امنیتـی در 
مسـیر آن هـا ایجـاد و نیروهای دفاعـی و امنیتی 

شـوند. مسـتقر 
جامـع  عبدالجامـع  امـا،  حـال  ایـن  بـا 
دفاعـی  و  امنیتـی  مسـئوالن  گفته هـای  ایـن 
»عوام فریبانـه«  را  غزنـی  محلـی  مقام هـای  و 
اقدامـات  کنـون  تـا  کـه  می گویـد  خوانـده 
ایسـت های  برچیـدن  خصـوص  در  جـدی 
بازرسـی طالبـان از مسـیر های منتهـی بـه شـهر 
غزنـی صـورت نگرفتـه اسـت. او بـا شـاره بـه 
ولسـوالی  در  طالبـان  بازرسـی  ایسـت های 
شـاهراه  »در  می گویـد:  میـدان وردک  سـیدآباد 
کابـل ـ غزنـی دو کندک ارتش وجـود دارد، اما 
در چنـد قدمـی آن، طالبـان مـردم را متوقـف و 

می کننـد.« اذیـت  و  آزار 
ایمل خـان مومنـد امـا می گویـد کـه طالبان 
هـر نیـم سـاعت ایسـت بازرسـی اش را تغییـر 
می دهـد و بـه همیـن دلیـل نیروهـای دفاعـی و 
امنیتـی نمی تواننـد آنـان را در یـک منطقه  مورد 

هـدف قـرار دهند. 
تنها سه ولسوالی امن است

 18 از  کـه  می گویـد  مبلـغ  محمدامیـن 
ولسـوالی  سـه  صرفـا  غزنـی  در  ولسـوالی 
امـن  آن  در  ناهـور  و  مالسـتان  جاغـوری، 
می باشـد. بـه گفتـه ی او، دو ولسـوالی نـاوه و 
اجرسـتان در ایـن والیـت بـه گونـه ی کامل از 

اسـت. خـارج  دولـت  تسـلط 
از سـویی هـم عـارف نـوری، سـخن گوی 
والـی غزنـی پیشـتر بـه روزنامه اطالعـات روز 
گفتـه بود که ولسـوالی های خوگیانی، رشـیدان، 
واغـظ و زنه خـان از ولسـوالی هایی اسـت کـه 
بـه دلیـل تهدیـدات گروه هـای مخالف مسـلح 
دولـت، مراکزشـان به نقـاط دیگـری انتقال داده 
شـده اسـت، ولـی صرفـا نیروهـای امنیتـی در 
قسـمت هایی از ایـن ولسـوالی حضـور دارنـد. 
ده یک،گیـرو،  انـدر،  ولسـوالی های  همچنـان 
خواجه عمـری و جغتـو زیـر تهدید بلنـد امنیتی 
قـرار دارد و سـایر ولسـوالی های ایـن والیـت 
نیـز تحـت تهدیـد متوسـط امنیتـی قـرار دارند.
ولسـوالی های  کنتـرل  کـه  اسـت  گفتنـی 
جریـان  در  جغتـو  و  خواجه عمـری  ده یـک، 
چهـار مـاه گذشـته به دسـت نیروهـای دولتـی 
افتـاده اسـت. بـا ایـن حـال امـا، سـخن گوی 
قـول اردوی 203 تنـدر می گویـد کـه عملیـات 
بازپس گیـری ولسـوالی ها نـاوه و اجرسـتان نیز 
بـه زودی آغاز خواهد شـد. همچنـان به گفته ی 
او، ایـن عملیـات هم اکنـون در بخش هـای از 
امنیتـی  بلنـد  تهدیـد  زیـر  کـه  ولسـوالی هایی 

دارد. جریـان  می باشـد، 
گـروه طالبـان در ماه اسـد سـال گذشـته ی 
خورشـیدی )1397( بـا حمله از سـه جهت در 
شـهر غزنـی، قسـمت هایی از این شـهر را برای 

مدتـی در کنتـرل خود گرفتـه بود.

روزهـای  در  کـه  مسـافرانی  از  شـماری 
گذشـته از شـاهراه کابـل - غزنی سـفرکرده اند 
طالبـان  بازرسـی  ایسـتگاه های  کـه  می گوینـد 
درایـن مسـیر بیش تـر شـده اسـت و ایـن  گروه 

بـه اذیـت و آزار مـردم می پردازنـد. 
هفتـه ی پیـش مقام هـای محلـی غزنـی از 
مردم خواسـتند که در رفت وآمد شـان در مسـیر 

شـاهراه کابـل - غزنـی محتاط باشـند.
گذشـته  هفتـه ی  در  مـورد  آخریـن  در 
فرماندهـی  مسـئول  دو  طالبـان  جنگ جویـان 
پولیـس غزنـی را در مسـیر کابـل - غزنـی در 
روسـتای »سـاالر« ولسـوالی سـیدآباد والیـت 
میرزاحسـین  قتـل رسـاندند.  بـه  میـدان وردک 
سـروش، معـاون غیرنظامـی فرماندهـی پولیس 
غزنـی روز یک شـنبه ی هفتـه ی گذشـته کشـته 
شـد و دو روز پـس از آن امـان اهلل عمـری آمـر 
تخنیـک و اسـلحه ی ایـن فرماندهی نیـز به قتل 
رسـید. هرچند گـروه طالبان تا کنون مسـئولیت 
کشته شـدن ایـن دو مسـئول فرماندهـی پولیس 
غزنـی را به صـورت بـر عهده نگرفته  اسـت، اما 
مسـئوالن محلـی ایـن والیت تأکیـد می کنند که 
ایـن دو نفـر توسـط جنگ جویان گـروه طالبان 

کشـته شـده اند.
مسـتقیم«  »تیرانـدازی  در  همچنـان 
جنگ جویـان طالبـان در مسـیر ناهـور – غزنـی 
تاریـخ 9  در  ولسـوالی جغتـو  قیـاغ  دره ی  در 
کـودک  دو  به شـمول  غیرنظامـی  سـه  میـزان، 
کشـته و شـش غیرنظامـی دیگر زخمی شـدند. 
بـه  غزنـی  والـی  معـاون  مبلـغ،  محمدامیـن 
روزنامـه اطالعـات روز می گویـد کـه طالبـان 
عمـدا این افـراد را هدف قرار دادنـد. طالبان در 
ایـن مـورد نیز تا کنون واکنشـی نداشـته اسـت. 
دو روز پـس از آن نیز طالبان 43 غیرنظامی 
از روسـتای »ده حاجـی« ولسـوالی خواجـه  را 
عمـری بـه گـروگان بردنـد کـه روز شـنبه )13 

میـزان( آنـان را آزاد کردند.
از  پیـش  هفتـه  دوشـنبه ی  علی رضـا، 
خانـه اش بـه کابـل آمـده و می گویـد در مسـیر 
مـورد لت و کـوب  طالبـان  افـراد  از سـوی  راه 
جنگ جویـان  »مـرا  اسـت:  گرفتـه  قـرار 
سـاالر«  »چشـمه ی  سـاحه ی  در  نقاب پـوش 
در ولسـوالی سـیدآباد والیـت میـدان وردگ از 
موتـر پاییـن کردنـد و به خاطـر داشـتن کارت 
بانکـی می خواسـتند بـا خودشـان ببرنـد، امـا با 
وسـاطت هم سـفران کهن سـالم از چنـگ آنـان 

شـدم.«  آزاد 
علی رضـا در کابل کارمند اسـت. او به دلیل 
بـود.  رفتـه  خانـه اش  بـه  انتخابـات  رخصتـی  
می گویـد، طالبـان در ایسـت بازرسـی تمامـی 
موترهای مسـافربری را توقف و مسـافران آن را 
یکایـک مـورد بازرسـی بدنـی قـرار می داده اند. 
بـه گفتـه ی او، جنگ جویان این گـروه همچنان 
را  مسـافران  از  تعـدادی  هوشـمند  تلفن هـای 
نوارهـای  نیـز بررسـی و در صـورت داشـتن 

تصویـری آنـان را مجـازات می کرده انـد.
ایـن شـاهد عینـی تأکیـد می کنـد: »یکـی 
از جنگ جویـان طالبـان به خاطـر امتنـاع مـن از 
رفتـن بـا آنـان، بـا قنـداق تفنگـش یـک ضربه 
بـه شـانه ی راسـتم نیـز زد. همیـن طـور آنـان 
اکثریـت مسـافران را به دالیـل مختلف از جمله 
داشـتن نـوار تصویری مـورد ضرب وشـتم قرار 

می دادنـد.« او تأکیـد می کنـد کـه سـه ایسـت 
بازرسـی طالبـان در مربوطات روسـتای سـاالر 
ولسـوالی سـیدآباد را در جریـان ایـن سـفرش 
دیـده اسـت کـه در هـر کـدام در حـدود 30 

بوده انـد. مسـتقر  جنگ جـو 
ناهیـد اندیشـمند، دیگـر مسـافر در غزنـی 
کـه  زمانـی  همراهـش  پنـج  همـراه  بـه  نیـز 
ولسـوالی  بـه  غزنـی  شـهر  از  می خواسـته اند 
جاغـوری سـفر کننـد، توسـط طالبـان در یکی 
متوقـف  گـروه  ایـن  بازرسـی  ایسـت های  از 
می شـوند. به  گفته ی او، ایـن رویداد روز جمعه 
)11 میزان( در روسـتای »شـیرباال« ی ولسـوالی 
قره بـاغ رخ داده اسـت. او می افزایـد کـه طالبان 
پاییـن  موتـر  از  را  مـردان  اقـدام  در نخسـتین 
کـرده و از آنـان شـناس نامه خواسـته بوده انـد: 
»طالبـان آنانـی را که شـناس نامه نداشـتند مورد 
لت وکـوب قـرار دادنـد و از آنـان خواسـتند تـا 

اقـرار کننـد کـه کارمنـدان دولت انـد.« 
بـه گفتـه ی او، جنگ جویان طالبـان همه ی 
موترهـای مسـافربری در ایـن مسـیر را متوقف 
و سرنشـینان آن را بازرسـی بدنـی می کرده انـد 
و در صـورت اثبـات داشـتن روابـط بـا دولت، 

آنـان را مـورد مجـازات قـرار می دهند.
اخاذی طالبان

مقام هـای محلـی غزنـی تأییـد می کنند که 
هم اکنـون در والیـت ناامـن غزنـی در جنـوب 
شـاهراه   از  قسـمت هایی  بـر  طالبـان  کشـور، 
کابـل – غزنی، قندهار – غزنی و مسـیر راه های 
مواصالتـی ولسـوالی های اجرسـتان، جاغوری، 
مالسـتان، ناهور و جغتو در دره ی قیاغ ولسـوالی 
جغتـو، شـیربرله و زردآلـو در قره بـاغ و اوتلـه 
در ولسـوالی گیـالن ایسـت های بازرسـی افراز 

کرده انـد. 
جنگ جویـان طالبـان مسـیرهای مواصالتی 
غزنـی – پکتیـا را در مربوطات ولسـوالی ده یک 

طالبان از مسافران در شاهراه کابل - غزنی اخاذی می کنند

اطالعـات روز - هـرات: منابع محلی در والیت بادغیس 
می گوینـد کـه در نتیجـه  ی حمالت هوایـی نیروهای حمایت 
قاطـع در منطقـه ی »باغـک« در هفـت کیلومتـری شـهر قلعه 
نـو، مرکـز ایـن والیـت 42 جنگ جـوی گـروه طالبان کشـته 

ند. شده ا
بـه  بادغیـس  والـی  سـخن گوی  برهانـی،  نجم الدیـن 
ایـن حمـالت هوایـی  روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه 
دو شـب پیـش )شـنبه، 14 میـزان( در پاسـخ بـه حملـه ی 
جنگ جویـان گـروه طالبـان بـر پاسـگاه های امنیتـی پولیـس 

در مرکـز بادغیـس انجـام شـده اسـت. 
آقـای برهانـی گفت که در این حمـالت 35 جنگ جوی 

دیگـر گـروه طالبان زخمی شـده اند. بـه گفتـه ی او، مقداری 
سـالح و مهمـات و همچنـان چندیـن عـراده موترسـایکل 
جنگ جویـان طالـب نیـز به دسـت نیروهـای امنیتـی افتـاده 
نیـروی  دو  کـه  افـزود  بادغیـس  والـی  اسـت. سـخن گوی 
زخمـی  طالـب  جنگ جویـان  بـا  درگیـری  در  نیـز  امنیتـی 
شـده اند. در همیـن حـال عبدالعزیـز بیـک، رییـس شـورای 
والیتـی بادغیـس امـا می گویـد کـه در ایـن درگیری هـا یک 

نیـروی امنیتی کشـته شـده اسـت.
افغانسـتان از والیت هـای  بادغیـس در غـرب  والیـت 
ناامـن کشـور بـه حسـاب می آیـد کـه گـروه طالبـان به طور 

گسـترده در بخش هـای آن حضـور و فعالیـت دارد.

اطالعـات روز: منابـع ارتش در شـمال کشـور می گویند 
کـه نورآغـا وثیـق، ولسـوال نام نهـاد و مال شـاه ولی مشـهور 
به سـعادت، مسـئول جمع آوری عشـر و زکات گـروه طالبان 
برای ولسـوالی شـیرین تـگاب در یک حمله ی هوایی کشـته 

شـده اند.
حنیـف رضایـی، سـخن گوی قـول اردوی 209 شـاهین 
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه حوالی سـاعت 8:15 
دقیقـه ی صبـح دیـروز )یک شـنبه، 14 میـزان( یـک عـراده 
موتـر نـوع هایلکـس حامـل ولسـوال نام نهـاد طالبـان کـه از 
روسـتای »راباط« به اسـتقامت روسـتای »شـش پر« ولسـوالی 
شـیرین تـگاب در حرکت بـود، هدف یک حملـه ی هدفمند 

هوایـی قـرار گرفته اسـت.
آقـای رضایـی افـزود که در ایـن حمله ی هوایـی افزون 
بـر ولسـوال نام نهـاد و مسـئول جمـع آوری عشـر و زکات 
گـروه طالبان برای ولسـوالی شـیرین تگاب، مـال هدایت اهلل، 
یـک فرمانـده قطعـه سـرخ و دو جنگ جوی دیگـر این گروه 

نیز کشـته شـده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت هـای  از  کشـور  شـمال  در  فاریـاب  والیـت 
از  شـماری  در  طالبـان  جنگ جویـان  کـه  می باشـد  ناامـن 
ولسـوالی های آن به شـمول شـهر میمنـه، مرکـز ایـن والیـت 

دارنـد. گسـترده  فعالیـت  و  حضـور 

۴۲ جنگ جوی طالب در حمله ی هوایی 
نیروهای خارجی در بادغیس کشته شدند

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
شیرین تگاب فاریاب کشته شد

گفتنی است که کنترل ولسوالی های ده یک، خواجه عمری و جغتو 
در جریان چهار ماه گذشته به دست نیروهای دولتی افتاده است. با 
این حال اما، سخن گوی قول اردوی ۲۰۳ تندر می گوید که عملیات 
بازپس گیری ولسوالی ها ناوه و اجرستان نیز به زودی آغاز خواهد 
شد. همچنان به گفته ی او، این عملیات هم اکنون در بخش های 
از ولسوالی هایی که زیر تهدید بلند امنیتی می باشد، جریان دارد.
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جمعه خان محمدی - استاد دانشگاه 

موترهـای  حوصله سـربر  و  سـنگین  ترافیـک  از 
آدم هایـش  ترافیـک  بـه  بگذریـم،  کـه  کابـل  شـهر 
می رسـیم. خیـل پراکنـده ی آدم هـا از خروس خـوان 
عمومـی  معابـر  و  خیابان هـا  کوچه هـا،  بـه  صبـح 
و  کرده انـد  گـم  مهمـی  چیـز  کـه  انـگار  می ریزنـد، 
سـر شـب همـه سراسـیمه دوبـاره هجـوم می برنـد 
بـه سـمت خانه های شـان، انـگار کـه گم شده ی شـان 
را نیافته انـد. در ایـن بـرو و بیـای سـنگین آدم هـای 
شـهر کابـل، چیـزی کـه کم تـر می تـوان یافـت، جای 
پـا اسـت. پا هـا بـرای رفتـن ناگزیر اسـت مـدام میان 
پیاد ه روهـا، کنـاره ی جاده هـا و دیـواره ی جویچه هـا 
زیگـزاگ بزنـد، انگار کـه پیاده روها را بـرای همه کار 

پیاده هـا.  بـرای  جـز  سـاخته اند، 
در ایـن شـهر پیاده روهـا بـرای چه امری سـاخته 

شـده، عابـران یا دست فروشـان؟ 
سـمت  بـه  کوته سـنگی،  پیاده روهـای  از 
بسـاط  پیـاده رو،  سـمت  دو  مـی روم.  سـوخته  پـل 
دست فروشـان پهـن اسـت، آن طور فشـرده و دامنه دار 
پـا گذاشـتن نگذاشـته اند. بسـاطی ها  بـرای  کـه جـا 
تـا  بگذارنـد  جـا  عابـران  بـرای  کـه  ایـن  به جـای 
بگذرنـد و برونـد، بسـاط بـر قـرار کرده انـد و انـواع 
لـوازم زندگـی و خوراکـی در دم دسـت ترین جـای 
ممکـن برای شـان فراهـم کرده انـد؛ آن طور کـه گویی 
مامـور شـده اند کـه بـرای مـردم شـهر فقـط خدمات 
ارائـه کننـد، البتـه مـورد اسـتقبال هـم قـرار گرفته اند. 
در ایـن میـان عابـران هنـگام عبـور مجبور می شـوند 

زاویـه بگیرنـد و بـا پهلـو بگذرنـد.

انتخابـات  کمیسـیون  گـزارش  براسـاس 
انتخابـات  چهارمیـن  رای دهنـدگان  آمـار  افغانسـتان، 
ریاسـت جمهوری کشـور، بیش تر از دو میلیون و 695 
هـزار نفر بوده اسـت. ممکن اسـت در روزهـای آینده 
ایـن آمـار اندکـی تغییـر کند. ایـن نگرانی وجـود دارد 
کـه ممکن اسـت تعـدادی از این رای دهنـدگان خیالی 
باشـند کـه گروهـی از هـواداران نامزدهـا، بـه نفع تیم 
مـورد دلخواه شـان صندوق هـا را بـا رای هـای خیالـی 
پُـر کرده انـد. همیـن مسـأله هم بـرای کمیسـیون و هم 
بـرای حکومـت معضـل کالنـی را خلق کرده و شـاید 
موجـب تنش هـای سیاسـی نیـز شـود. تعـداد زیـادی 
از کارشناسـان، معتقدنـد که آمار واقعـی رای دهندگان 
انتخابـات اخیـر افغانسـتان، نزدیـک بـه یک میلیـون و 

500 هـزار نفـر بوده اسـت. 
آمارهـای  کـه  اسـت  خـوب  صـورت  هـر  در 
داده شـده را بـه دور از حّب وبُغـض نسـبت بـه تیم هـا، 
یک بررسـی کارشناسـانه انجام داده شـود که وضعیت 
چگونـه اسـت و آمارهـا چـه پیامی را برای مـا خواهد 
گفـت؟ در شـرایطی کـه برخـی از تیم هـای انتخاباتی 
همـه روزه تـالش می کنند کـه هواداران شـان را با خبر 
میـزان  انتخابـات 6  در  بیش تـر  رای  داشـتن  خـوِش 
منتظـر  مـردم  کـه  شـرایط  در  و  نگهدارنـد  امیـدوار 
سرنوشـت آرای شـان هسـتند، خـوب اسـت نگاهـی 
داشـته باشـیم کـه در ششـم میـزان چـه اتفـاق افتاد؟

درصدی رای دهندگان با جمعیت کشور
براسـاس آمار اداره ی مرکزی احصاییه افغانسـتان، 
جمعیت کشـور در سـال 1392 در حدود 27.5 میلیون 
بـوده و در سـال 1398 این جمعیـت بالغ بر 32 میلیون 
و 200 هـزار نفـر شـده اند. بر فرض صّحـت آمارهای 
ذکرشـده، رشـد میانگین سـاالنه ی جمعیت افغانسـتان 

در 6 سـال گذشـته، حدودا 2.40 درصد بوده اسـت. 
نسـبت  را  رای دهنـدگان  آمارهـای  اگـر  حـاال 
می فهمیـم  کنیـم،  مقایسـه  کشـور  کل  جمعیـت  بـه 
جمعیـت  اگـر  اسـت؟  بـوده  چگونـه  وضعیـت  کـه 
افغانسـتان در حـدود »32 میلیـون و 200 هـزار« نفـر 
باشـد؛ دسـت کم نصف آن هـا، واجد شـرایط رای دادن 
هسـتند. براسـاس قانـون، افـراد باالی 18 سـال سـن، 
حـق رای دارنـد. در این صورت جمعیـت آنان حدود 
16 میلیـون و صدهـزار نفر اسـت. تعـداد دو میلیون و 
700 هـزار نفـر در انتخابـات اخیـر رای دادنـد. حدود 
13 میلیـون و 400 هزار نفرشـان در انتخابات شـرکت 
نکردنـد. بـر ایـن اسـاس حـدود 16 درصـد واجدین 

مـردم بیش تر اسـت، نسـبت بـه محل های کـه ازدحام 
کم تـری دارد، متفـاوت اسـت.

گـروه همـان روشـنفکران و باسـوادان جامعه انـد کـه 
انتخابـات را راهـی بـرای تـداوم نظـام دموکراسـی در 
کشـور می دانسـتند و رای آنـان بیان گـر رضایت شـان 
از وضعیـت موجود در کشـور نیسـت. بخـش دیگری 
کـه در انتخابـات شـرکت کردنـد، از اعضـای فعـال یا 
هـوادار یکـی از احـزاب سیاسـی بودنـد یـا این کـه 
رای دادن منفعـت مسـتقیم بـرای آنـان داشـته اسـت. 

پیام های سیاسی مشارکت پایین
اکنـون خـوب اسـت کـه نظـر اکثریـت خامـوش 

کـه  می گویـد  کابـل  سـاکن  رسـتمی،  محمـد 
از »پیـاده رو« فقـط اسـمی باقـی مانـده و فضـای آن 
شـده  اشـغال  دست فروشـان  و  دکان داران  توسـط 
اسـت. آقـای رسـتمی بـا اشـاره بـه سـد معبر توسـط 
کار  ایـن  کـه  می گویـد  و دست فروشـان،  دکان داران 
در شـهر کابـل آن قـدر نقـض شـده که دیگـر خالف 
حسـاب نمی شـود: »دیگر حتـا مردم هم از خودشـان 
نمی پرسـند کـه حقـی به نـام پیـاده رو دارنـد و چـرا 

بایـد از آن محـروم شـوند.«
بیش تـر دست فروشـان شـهر کابـل، هـر آن جایی 
کـه بخواهنـد بسـاط پهـن می کننـد و خیال شـان هـم 
نیسـت جایـی کـه می ایسـتند معبـر عمومی، پیـاده رو 

یـا کنـاره ی پلی اسـت بـرای عبور. 
سـال  هفـت  جـوان،  دسـت فروش  احمدعلـی، 
اسـت که در معبـر عمومی کوته سـنگی لوازم گوشـی 
جـوان  دو  بـا  او  می فروشـد.  سـیم کارت  و  همـراه 
دسـت فروش دیگـر بساط شـان را دقیقـا در میانـه ی 
بـازی می کننـد.  پیـاده رو پهـن کـرده و دارنـد گیـم 
می گوینـد کـه گاهـی مامـوران شـهرداری گذرشـان 
می افتـد و بساط شـان را بـر می چیننـد، امـا همیـن که 

آن هـا رفتنـد، دوبـاره بسـاط پهـن می کننـد. 
کـه  اسـت  مـاه  دو  میان سـال،  مـرد  حبیـب اهلل، 
دست فروشـی می کنـد و جـای مشـخصی هـم بـرای 
گاری اش نـدارد. می گویـد کـه در ایـن دو مـاه هنـوز 
کسـی سـراغش نیامده تا در مورد موقعیت بسـاط اش 

بپرسـد.  چیزی 
شـهرداری کابـل دو سـال پیـش اعالم کـرده بود 

شـرایط رای در انتخابات شـرکت کردنـد و 84 درصد 
آن هـا در انتخابـات شـرکت نکردنـد. براسـاس اعـالم 
بـرای  ثبت نام کننـدگان  تعـداد  انتخابـات،  کمیسـیون 
 500 و  میلیـون   9 از  بیش تـر  انتخابـات  در  رای دادن 
هـزار نفـر بـوده اسـت. اگر نسـبت رای دهنـدگان را با 
ثبت نام شـدگان بسـنجیم، در ایـن صـورت 20 درصـد 
آنـان در انتخابـات شـرکت کـرده و 80 فیصـد آنـان 

نکردند.  شـرکت 
اگـر نظـر کارشناسـانی را بپذیریـم کـه می گوینـد 
رای دهنـدگان واقعـی نزدیـک بـه »یک  میلیـون و 500 
هـزار« نفر بـوده و متباقـی رای های خیالی انـد، در این 

بـا یک نظـاره ی کوتـاه و سرسـری می تـوان دید 
کـه معابـر عمومـی و پیاده روهـای شـهر کابـل همـه 
در تصـرف مغازه داران و دست فروشـان اسـت. اغلب 
یـک سـمت پیاده روها در اشـغال اجناس مغـازه داران 
اسـت و سـمت مقابل آن هم در اشـغال دست فروشان 
و گاری چی هـا و بسـاطی ها. در ایـن میـان راه باریکی 
بـرای عابـران می گذارنـد کـه یـک وقت سودای شـان 

نماند. بی مشـتری 
شـهرداری کابـل می گوید که مامـوران این اداره، 
هـر از گاهـی برای نظـارت و کنترل به نقـاط مختلف 
شـهر سـر می زنند و بـا متخلفـان هم برخـورد قانونی 

می کننـد. پـس چرا مشـکل رفع نمی شـود؟ 
»وقتـی  می گویـد:  کابـل  سـخن گوی شـهرداری 

جامعـه را بدانیـم کـه چـه بـوده اسـت؟ آیـا آنـان بـا 
رای نـدادن، خواسـته اند پیامـی را بـه جامعه ی سیاسـی 
کشـور انتقـال دهنـد؟ پیـام جامعـه ی خاموش کشـور 
پیام هـای  چشـم انداز  یـک  در  می توانـد؟  بـوده  چـه 

گـروه خامـوش بـر محـور چنـد دلیـل می چرخـد:
و  اولیـن  موجـود:  وضـع  از  نارضایتـی  یـک، 
کـه  اسـت  ایـن  میـزان   6 انتخابـات  پیـام  مهم تریـن 
جامعـه از وضعیـت موجـود ناراضـی اسـت. جامعـه 
از تحـوالت  حـس می کنـد در مـدت 18 سـال کـه 

کـه سـد معبـر، خـالف قانـون اسـت و هـر فـردی 
ببنـدد، جریمـه  را  معابـر عمومـی  و  پیاده روهـا  کـه 
عبـداهلل   1396 سـال  قـوس  ششـم  در  می شـود. 
بـود  گفتـه  کابـل  شـهرداری  سرپرسـت  حبیـب زی، 
کـه دست فروشـان و یـا دکان دارانـی کـه بـا گذاشـتن 
سـه هزار  کننـد،  مسـدود  را  پیاده روهـا  اجناس شـان، 

می شـوند. جریمـه  افغانـی 
سـخن گوی شـهرداری کابـل بـه اطالعـات روز 
خـالف  پیاده روهـا  و  معابـر  انسـداد  کـه  می گویـد 
متخلـف جریمـه  افـراد  هـم  هنـوز  و  اسـت  قانـون 
می شـوند. نرگـس مومنـد می افزاید که مقـدار جریمه 
3 هزار افغانی نیسـت و بسـتگی بـه موقعیت آن دارد. 
جریمـه ی جاهـای مزدحـم شـهر کـه عبـور و مـرور 

صـورت 90 درصـد جمعیـت واجدیـن شـرایط رای، 
در انتخابـات شـرکت نکردنـد و فقـط 10 درصد آن ها 
شـرکت کـرده و در انتخابـات ریاسـت جمهوری رای 
در  افغانسـتان،  مـردم  مطلـق  اکثریـت  پـس  داده انـد. 

انتخابـات شـرکت نکرده انـد.
کسـانی عمدتـا در انتخابات شـرکت کـرده بودند 
جمعـی  رسـانه های  مسـتقیم  تأثیـر  تحـت  یـا  کـه 
آنـان  زمینه هـای دسترسـی  این کـه  یـا  داشـتند  قـرار 
ایـن  اسـت.  بـوده  آسـان  اجتماعـی  شـبکه های  بـه 

پیاده روها در اشغال

مشارکت پایین مردم در انتخابات و پیام های آن به نخبگان سیاسی کشور

کابل  ساکن  رستمی،  محمد 
»پیاده رو«  از  که  می گوید 
و  مانده  باقی  اسمی  فقط 
دکان داران  توسط  آن  فضای 
شده  اشغال  دست فروشان  و 
است. آقای رستمی با اشاره به 
و  دکان داران  توسط  معبر  سد 
دست فروشان، می گوید که این 
نقض  آن قدر  کابل  شهر  در  کار 
حساب  خالف  دیگر  که  شده 
نمی شود: »دیگر حتا مردم هم 
از خودشان نمی پرسند که حقی 
به نام پیاده رو دارند و چرا باید از 

آن محروم شوند.«

انتخابات،  کمیسیون  اعالم  براساس 
تعداد ثبت نام کنندگان برای رای دادن 
و  میلیون   9 از  بیش تر  انتخابات  در 
اگر نسبت  بوده است.  نفر  5۰۰ هزار 
ثبت نام شدگان  با  را  رای دهندگان 
درصد   ۲۰ صورت  این  در  بسنجیم، 
 8۰ و  کرده  انتخابات شرکت  در  آنان 

فیصد آنان شرکت نکردند. 
که  بپذیریم  را  کارشناسانی  نظر  اگر 
می گویند رای دهندگان واقعی نزدیک 
به »یک  میلیون و 5۰۰ هزار« نفر بوده 
این  در  رای های خیالی اند،  و متباقی 
واجدین  جمعیت  درصد   9۰ صورت 
شرکت  انتخابات  در  رای،  شرایط 
نکردند و فقط 1۰ درصد آن ها شرکت 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  و  کرده 
مطلق  اکثریت  پس  داده اند.  رای 
مردم افغانستان، در انتخابات شرکت 

نکرده اند.
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بی بی سیـ  سوتیک بیسواس ترجمه: جلیل پژواک 

مانو گاندی؛ 
دختری که سال های دشوار گاندی را ثبت کرد

مامـوران نظارت بـه سـاحه می روند، دسـت فروش ها 
بـرای چند سـاعتی سـاحه را به همان شـکل اولی اش 
را  راه  دیگـر  کـه  می دهنـد  وعـده  و  برمی گرداننـد 
نمی بندنـد، امـا وقتـی مأمـوران در سـاحه ی دیگـری 
می رونـد، آن هـا دوبـاره پیاده روهـا را می بندنـد. مـا 
از هم وطنـان عزیـز خـود خواهـش می کنیـم کـه در 
بخش هـای مختلـف و از جملـه غصـب پیاده روهـا با 

مـا همـکاری کنند.«
عبـداهلل حبیـب زی، شـهردار پیشـین کابـل در ماه 
قـوس سـال 1396 بـه  دست فروشـان گفته بـود که با 
صـدور مجـوز محـل فعالیـت، آن هـا را نام نویسـی و 
محل مشـخصی را در شـهر برای شـان تعییـن می کند. 
نرگـس مومنـد می گوید کـه حاال هم طرح نام نویسـی 
و تعییـن محل مشـخص برای دست فروشـان در حال 
اجـرا اسـت، ولـی آن هـا هیـچ رغبتـی بـرای رفتن در 

محلـی کـه شـهرداری تعیین کـرده، ندارند. 
کـه  را  جاهایـی  می گوینـد  دست فروشـان 
شـهرداری برای شـان تعییـن می کند، مشـتری ندارد و 
مجبـور می شـوند دوبـاره به کنـار جادهـا و پیاده روها 

بیارونـد. رو 
نیـز می گویـد کـه هـر جایـی  شـهرداری کابـل 
را کـه بـرای دست فروشـان تعییـن کـرده، بـه چنیـن 
سـخن گوی  گفتـه ی  بـه  اسـت.  برخـورده  مشـکلی 
ایـن اداره، در جایـی کـه شـهرداری تعییـن موقعیـت 
زیـرا  ندارنـد،  مشـتری  دست فروشـان  می کنـد، 
مـردم دوسـت دارنـد از دم دسـت ترین جـای ممکـن 
خریـداری کننـد: »خواهـش مـا از هموطنـان مـا ایـن 
اسـت کـه بـا مـا همـکاری کننـد کـه بتوانیـم شـهر 

باشـیم.«  داشـته  منظمـی 
عبدالرحیم، دسـت فروش میان سـال، شـش سـال 
می شـود کـه در کوته سـنگی دست فروشـی می کنـد و 
هنـوز از برنامه هـای شـهرداری برای صـدور مجوز و 
تعییـن محـل مشـخص بـرای دست فروشـان اطالعی 
او همان طـوری کـه روی گاری اش نشسـته،  نـدارد. 
شـانه بـاال می انـدازد و می گوید: »کـدام برنامـه، کدام 
طـرح؟ این جـا نـه دولـت اسـت و نـه نظـم. چهـل 
سـالش همین طـور بـه بی نظمـی و بدبختـی گذشـت، 
می گـذرد،  همین طـور  هـم  دیگـرش  سـال  بیسـت 
دنبـال ایـن حرف هـا نگردیـد، برویـد دنبـال کارتان!«

جدیـد در افغانسـتان می گذرد، تغییـر مثبت در زندگی 
مـردم نمایـان نشـده اسـت. نه تنهـا تغییر مثبـت، بلکه 
وضع شـان  روزبـه روز  کـه  می کننـد  احسـاس  افـراد 
سیاسـی،  از وضعیـت  آنـان  اسـت.  نیـز شـده  بدتـر 
اجتماعـی و روانی شـان ناراضی انـد. بـه همیـن دلیـل 
انتخابات هـای  بـه  نسـبت  شـرکت کنندگان  گـراف 
مـردم در  اسـت.  آمـده  پایین تـر  قدم به قـدم  گذشـته، 
انتخابـات 2004 بیش تـر از 80 درصـد شـرکت کـرده 
بودنـد و در سـال 2009 ایـن میزان به نصف رسـید و 
در انتخابـات 2014 بـه 39 درصـد و اکنـون به زیر 20 

درصـد رسـیده اسـت. 
سیاسـی:  نخبـگان  بـه  نسـبت  بی اعتمـادی  دو، 
دومیـن پیام مهم حضـور پایین مـردم در انتخابات این 
اسـت کـه جامعـه ی سیاسـی اعـم از سـران حکومـت 
و شـخصیت های  سیاسـی  احـزاب  و  ملـی  وحـدت 
به دسـت  را  عمومـی  اعتمـاد  کـه  نتوانسـتند  مطـرح 
آورنـد. پـس بی اعتمـادی نسـبت بـه سیاسـت مداران 
میـزان   6 انتخابـات  دیگـر  پیـام  مهم تریـن  موجـود، 
از  یـک  هیـچ  کـه  داد  نشـان  انتخابـات  اسـت. 
سیاسـت مداران و نامـزدان انتخابـات 98 و همچنیـن 
گروه هـای کـه از یکـی از تیم هـای انتخاباتـی حمایت 
می کردنـد؛ رضایـت اکثریـت مـردم و اعتمـاد آنـان را 
جلـب نتوانسـتند. ایـن بزرگ تریـن آسـیب اسـت کـه 
جامعـه ی سیاسـی افغانسـتان در سـال های اخیـر دیده 
اسـت. آنـان اعتمـاد عمومـی مـردم افغانسـتان را از 
دسـت داده انـد. کمیپن هـای آنـان و همچنیـن پیام های 
سیاسـی و بیانیه های شـان در جلـب رضایـت عمومـی 

موثـر واقع نشـده اسـت. 
مشـارکت  دیگـر  پیـام  تغییـر:  خواسـتار  سـه، 
کم رنـگ مـردم در انتخابـات 6 میـزان ایـن اسـت کـه 
مـردم خواهـان تغییـر وضعیت انـد. مـردم افغانسـتان 
بـه جامعـه ی سیاسـی و رهبـران  این کـه  بـر  عـالوه 
خواهـان  کردنـد،  بیـان  را  نارضایتی شـان  سیاسـی، 
تغییـر در آرایـش سیاسـی و رهبـران سیاسـی خود نیز 

هسـتند.
مـردم  پاییـن  مشـارکت  دالیـل  بایـد  بنابرایـن، 
شـماری  هرچنـد  شـود.  بررسـی  و  جسـت وجو 
ممکـن اسـت دالیلی دیگـری را بیـان کنند، امـا بدون 
شـک عـدم مشـارکت تعـدادی زیـادی از مـردم بـه 
معنـی مخالفـت بـا اصل نظـام سیاسـی و دموکراسـی 
تحریم کننـدگان  نـدای  از  تأثیرپذیـری  همچنیـن  و 

اسـت. نبـوده  انتخابـات 

بـا یک نظـاره ی کوتـاه و سرسـری می تـوان دید 
کـه معابـر عمومـی و پیاده روهـای شـهر کابـل همـه 
در تصـرف مغازه داران و دست فروشـان اسـت. اغلب 
یـک سـمت پیاده روها در اشـغال اجناس مغـازه داران 
اسـت و سـمت مقابل آن هم در اشـغال دست فروشان 
و گاری چی هـا و بسـاطی ها. در ایـن میـان راه باریکی 
بـرای عابـران می گذارنـد کـه یـک وقت سودای شـان 

نماند. بی مشـتری 
شـهرداری کابـل می گوید که مامـوران این اداره، 
هـر از گاهـی برای نظـارت و کنترل به نقـاط مختلف 
شـهر سـر می زنند و بـا متخلفـان هم برخـورد قانونی 

می کننـد. پـس چرا مشـکل رفع نمی شـود؟ 
»وقتـی  می گویـد:  کابـل  سـخن گوی شـهرداری 

جامعـه را بدانیـم کـه چـه بـوده اسـت؟ آیـا آنـان بـا 
رای نـدادن، خواسـته اند پیامـی را بـه جامعه ی سیاسـی 
کشـور انتقـال دهنـد؟ پیـام جامعـه ی خاموش کشـور 
پیام هـای  چشـم انداز  یـک  در  می توانـد؟  بـوده  چـه 

گـروه خامـوش بـر محـور چنـد دلیـل می چرخـد:
و  اولیـن  موجـود:  وضـع  از  نارضایتـی  یـک، 
کـه  اسـت  ایـن  میـزان   6 انتخابـات  پیـام  مهم تریـن 
جامعـه از وضعیـت موجـود ناراضـی اسـت. جامعـه 
از تحـوالت  حـس می کنـد در مـدت 18 سـال کـه 

در شامگاه 30 جنوری 1948 مهاتما گاندی از 
خانه ی یک بازرگان بانفوذ هندی در دهلی خارج 
و راهی جلسه ی دعا در باغ شد. گاندی را طبق 
معمول نوه هایش »مانو« و »ابها« همراهی می کردند.
پله های  از  هند  ساله ی   78 رهبر  درحالی که 
سکوی دعا باال می رفت، مردی در لباس خاکی از 
میان جمعیت بیرون آمد، مانو را کنار زد، تپانچه اش 
را بیرون کشید و سه گلوله را درون سینه و شکم 

این رهبر ضعیف و نحیف خالی کرد.
گاندی به زمین افتاد، زیر لب دعایی را به نام 
یک خدای مقدس هندی زمزمه کرد و در آغوش 
زنی جان داد که در سال های آخر و پردردسِر رهبر 
او  به محرم، مراقب و کاتب وقایع زندگی  هند، 
تبدیل شده بود. گاندی کم تر از یک سال  قبل از 
مرگش در ماه مِی 1947 به مانو در آنچه به نظر یک 
پیش گویی ترسناک می رسد، گفته بود که او می  

خواهد مانو »شاهد« پایان کارش باشد.
جوان ترین  از  یکی  به  سالگی   14 در  مانو 
شده  تبدیل  آزادی  برای  هند  مبارزه ی  زندانیان 
بود. گاندی در آن زمان به خاطر خواسته اش یعنی 
مانو  بود.  بریتانیا در هند، زندانی  پایان حکومت 
بین  ـ  سال  یک  به  نزدیک  و  پیوست  گاندی  به 
سپری  زندانی  در  را  ـ  و 1944  سال های 1943 

کرد.
او همچنین شروع به نوشتن دفتر خاطراتش 
به  نوجوان  دختر  این  بعد  ساِل  چهار  در  کرد. 

نویسنده ی پرکاری تبدیل شد.
دوازده جلد خاطرات مانو گاندی که به زبان 
»گجراتی« روی صفحات خط دار دفترچه نوشته 
این  می شود.  نگهداری  هند  آرشیف  در  شده، 
سخنرانی های  مانو،  نوشته های  حاوی  خاطرات 
گاندی  سخنرانی  جریان  در  مانو  )که  گاندی 
کار  »کتاب  همچنین  و  نامه ها  کرده(،  یادداشت 
انگلیسی« او است. حاال این دوازده جلد خاطرات 
توسط گاندی شناس »تریدیپ شرود« به انگلیسی 

ترجمه و برای اولین بار منتشر شده است.
مانو همراه همیشگی گاندی بود. وقتی هر دو 
به سمت سکوی دعا می رفتند، مانو دفتر خاطراتش 
را در دست داشت. وقتی گاندی پس از تیرخوردن 
به زمین افتاد، دفتر خاطرات بانو نیز از دستش به 
زمین می افتد. از آن روز به بعد، مانو ثبت وقایع 
روزانه را متوقف کرد و در عوض کتاب نوشت و 
تا زمان مرگش در سال 1969 در 42 سالگی، در 

مورد رهبر هند سخنرانی کرد.
دید  او  خاطرات  دفتر  اول  مجموعه ی 
جوان،  دختری  زندگی  مورد  در  را  فوق العاده ای 
باهوش و مراقب که هم مرید گاندی بود و هم 
کاتب وقایع روزانه زندگی گاندی، ارائه می دهد؛ 
در  زندگی  روزمرگی های  مشتاقانه  که  دختری 

»اسارت« را ثبت می کند.
مانو در خاطراتش خودش را به عنوان مراقب 

که  گاندی،  همسر  »کاستوربا«،  خستگی ناپذیر 
داشت سالمتی اش را به سرعت از دست می داد، 

نشان می دهد.
نوشته های اولیه دفتر خاطرات مانو آنچه را 
که به نظر یک زندگی قید و بدون نشاط می رسد، 
آشکار می کند؛ کارهای روزمره بی پایان، تمیزکردن 
و  کاستوربا  ماساژدادن  غذا،  پختن  سبزیجات، 
دعاخوانی،  نخ ریسی،  او،  موهای  روغن زدن 
روزهای  در  خودش  وزن کردن  خانه،  پاک کاری 

معین و غیره. 
خواندن  هنگام  که  می گوید  شرود  داکتر 
خاطرات مانو »باید به خاطر داشته باشید که او، 
همراه با گاندی و همسر و همکاران گاندی، در 
وظیفه هایی  زندانی  به عنوان  آن ها  هستند.  زندان 
دارند که باید داوطلبانه انجام دهند. زندگی شاید 
حال  در  او  اما  برسد،  به نظر  اجباری  و  بی روح 
)گوشه نشینی  اشرامی  زندگی  قوانین  آموختن 
معنوی در ادیان هندی( است که گاندی آن را در 

پیش گرفته بود.«
مانو تحصیالت رسمی نداشت. او با رهنمایی 
و  هندسه  زبان،  دستور  انگلیسی،  زبان  گاندی 
جغرافیا می آموزد و شروع به خواندن حماسه ها 
و کتاب  مقدس هندو می کند. او با نگاهی به نقشه 
دوم  جهانی  »جنگ  که  دهد  تشخیص  می تواند 
درباره ی  نوجوان  مانوی  است.«  جاری  کجا  در 

مارکس و انگلس نیز می خواند.
درس های گرامر خیلی وقت گیر است. مانو 
در این خصوص نوشته: »امروز درباره صفت های 
صفت های  و  تصریف  غیرقابل  تصریف،  قابل 

مسندی آموختم.«
اما زندگی در زندان با گاندی و یارانش خیلی 

هم درهم و برهم نیست. 
گوش  گرامافون  روی  را  موسیقی  مانو 
می دهد، پیاده روی می رود، با گاندی تنیس روی 
میز و با کاستوربا »کاُرم« بازی می کند و طرز تهیه 

شکالت را یاد می گیرد.
او در دفتر خاطراتش نوشته که یاران گاندی 
می خواستند مانند »روزولت«، »چرچیل« و »مادام 
چیانگ کای شک« لباس بپوشند اما گاندی این ایده 
را رد می کند زیرا او »چنین اکت  و اداها« را دوست 

ندارد.
با این حال تراژدی نیز در دفتر خاطرات مانو 
است  مرگی  دو  آن  انجام  و  آغاز  می شود.  دیده 
»ماهدیف دسای«،  داد. مرگ  تکان  را  که گاندی 
نزدیک ترین دستیار گاندی که به عنوان بزرگ ترین 
و  می شود  دانسته  هند  رهبر  زندگی  وقایع نگار 

مرگ کاستوربا، همسر گاندی.
را  غم انگیزی  روایات  مانو  خاطرات  دفتر 
از روزهای منتهی به مرگ کاستوربا در فبروری 

1944 برای خواننده نقل می کند. 
شبی کاستوربا به شوهرش می گوید که بسیار 

درد می کشد و »این آخرین نفس های من است.«
گاندی می گوید: »برو. اما در آرامش، درست 

است؟«
زمستانی  عصر  یک  در  کاستوربا  وقتی 
و  است  شوهرش  دامان  روی  سرش  می میرد، 
گاندی »چشمان خود را می بندد و پیشانی  خود 
را بر روی کاستوربا قرار می دهد، گویی برای او 

دعا می کند.«
مانو در خاطراتش نوشته: »آن ها زندگی شان 
)گاندی(  او  بودند. حاال  کنار هم گذرانده  را در 
طلب بخشش و با همسرش وداع می کرد... نبض 
را  نفسش  آخرین  کاستوربا  و  ایستاد  گاندی  او 

کشید.«
جوانی  سمت  به  نوجوانی  از  مانو  هرچه 
و  طوالنی تر  خاطراتش  دفتر  نوشته های  می رود، 

سنجیده تر می شود.
او درباره ی بحث برانگیزترین و حل نشده ترین 
تجربه ی گاندی، صادقانه و بی پرده نوشته است: 
وقتی گاندی در دسامبر 1946 از مانو می خواهد 
گفته ی  به  تا  ملحق شود  تخت خوابش  در  او  به 
او  »غلبه ی  گوها«  »رام چاندرا  زندگی نامه نویس 
]گاندی[ بر میل جنسی اش را آزمایش یا بیش تر 
آزمایش« کند. )گاندی در 13 سالگی ازدواج کرده 
بود و وقتی 38 ساله و پدر 4 فرزند بود، تجرد را 

اختیار کرد.(
این آزمایش نزدیک به دو هفته طول کشید و 
رسوایی گسترده ای را به بار آورد، اما باید منتظر 
جلدهای بعدی خاطرات مانو باشیم تا دریابیم که 

او درباره ی آن چه فکر کرده است.
جدی  فردی  به عنوان  گاندی  مانو  سرانجام 
و مقاوم ظاهر می شود که فراتر از سن و سالش 
می داند، باهوش است و خوب می تواند خودش 
را جلو یکی از کاریزماتیک ترین و قدرت مندترین 

رهبران جهان ثابت کند.
داکتر شرود می گوید: »بودن با گاندی آن هم 
نیست.  آسانی  کار  زندگی اش  آخر  سال های  در 
همسر  است،  سختی  دوران  شده،  پیر  گاندی 
گاندی و همین طور نزدیکانش مرده اند. درکی که 
ما امروز از روزهای آخر گاندی داریم را مدیون 

مانو هستیم. او یک وقایع نگار و مورخ است.«
نظر داکتر شرود کامال درست است.

می گوید:  مانو  به   1944 سال  در  گاندی 
بزرگ ترین  من  که  است  شده  متقاعد  »چرچیل 
دشمن او هستم. چه کار شود؟ او معتقد است که 
اگر من بیرون زندان باشم او نمی تواند کشورش 
سرکوب و کنترل کند. اما غیر از آن هم آن ها قادر 
که  یک بار  بود.  نخواهند  کشورشان  سرکوب  به 
از دست  را  آن  پیدا کردند  نفس  به  اعتماد  مردم 

نمی دهند.«
سه سال بعد، در میانه ی یک تقسیم خونین، 

هند آزادی اش را به دست آورد.

مشارکت پایین مردم در انتخابات و پیام های آن به نخبگان سیاسی کشور

عکس: خادم حسین کریمی
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سازمان ملل خواستار پایان درگیری ها در عراق شد؛ حمله به دفاتر سه شبکه خبری در بغداد
اعتراضات  تلفات  شمار  درحالی که  روز:  اطالعات 
پنج روز اخیر در عراق از مرز 100 کشته گذشته، نماینده 
درگیری های  یافتن  پایان  خواستار  متحد  ملل  سازمان 

خونین در عراق شده است.
در همین حال، چند خمپاره  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
شامگاه شنبه به شهرک صدر در بغداد اصابت کرده که 
گذاشته  برجای  زخمی  و  کشته  تعدادی  می شود  گفته 

است.
همچنین گفته می شود مردان مسلح نقاب دار به دفتر 
دجله  شبکه  سعودی،  عربستان  به  متعلق  العربیه،  شبکه 

عراق و »ان ارتی« در بغداد حمله کرده اند.
خبرنگار  مجید،  حمید  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
العربیه، گفته است مردان مسلح با ورود به ساختمان این 

شبکه برخی از کارکنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند 
و وسایل موجود را شکستند.

شاهد  عراق  مختلف  شهرهای  پیش  روز  پنج  از 
باال، خدمات ضعیف عمومی، فساد  بیکاری  به  اعتراض 
اداری و ناکارآمدی دولت هستند. این اعتراضات شامگاه 

شنبه در بغداد و چند شهر جنوبی عراق ادامه یافت.
تظاهرات  با گسترش  می گوید،  فرانسه  خبرگزاری 
در شهرهای مختلف عراق، مقام های دولت این کشور در 
خصوص نحوه برخورد با این اعتراضات دچار اختالف 

نظر هستند.
شامگاه شنبه اعتراضات در شرق بغداد ادامه داشته و 
نیروهای امنیتی با تیراندازی و گاز اشک آور کوشیدند تا 

تظاهرکنندگان را متفرق کنند.

ملل  سازمان  ارشد  مقام  پالسچارت،  هنیس  جنین 
که گزارش  است  پنج روز  است،  گفته  در عراق،  متحد 
کشته و زخمی شدن منتشر می شود، این خشونت ها باید 

متوقف شود.
جنین هنیس پالسچارت تصریح کرد که عوامل این 

خشونت ها باید پاسخ گو بوده یا مجازات شوند.
تک تیراندازان  می گویند،  عراق  ا منیتی  مقام های 
و  هستند  معترضان  به سوی  تیراندازی  عامل  ناشناس 
ادامه  مسکونی  مناطق  در  آن ها  یافتن  برای  جست وجو 

دارد.
کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق هم اعالم کرده 
است که در اعتراضات پنج روزه ی اخیر دست کم 99 نفر 

کشته و در حدود 4 هزار نفر زخمی شده اند.

در  معترضان  شنبه  روز  در  است  حاکی  گزارش ها 
به  را  سیاسی  حزب  شش  دفاتر  دست کم  ناصریه  شهر 

آتش کشیدند.
مقام  یک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
حمله  بشر  حقوق  کمیسیون  عضو  یک  و  عراق  امنیتی 

دفاتر احزاب سیاسی در شهر ناصریه را تأیید کردند.
مقام های عراقی گفته اند که نیروهای امنیتی به سوی 
تعداد  از  گزارشی  هنوز  ولی  گشودند  آتش  معترضان 
ناصریه  تظاهرات  است.  نشده  مخابره  احتمالی  تلفات 

»گسترده« توصیف شده.
در شهر دیوانیه نیز معترضان به طرف اماکن دولتی 
دست به راهپیمایی زدند. گزارشی دال بر بروز خشونت 

در این شهر منتشر نشده است.

شوند.
کاتس از زمان تصدی پست وزارت امور خارجه در ماه فبروری، در صدد 
اختالف  اصلی  موضوع  است.  بوده  عربی  کشورهای  با  روابط  عادی سازی 

اسراییل و دولت های عربی، سرزمین فلسطین است. 
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، همکاری با کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس را به عنوان سپری دفاعی در مقابل ایران می داند.
به نوشته رسانه های اسراییلی، پیش نویس ارائه شده از سوی کاتس مشتمل 
بر تعهد کشورها به توسعه »روابط و همکاری دوستانه« در چارچوب منشور 
سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل، پیش گیری از خصومت علیه یکدیگر و 

عدم تشکیلی اتحاد نظامی با دیگر کشورها علیه دیگری است.

اطالعات روز: یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسراییل اعالم کرد این کشور 
با کشورهای عربی حوزه  تجاوز  معاهده عدم  انعقاد  با هدف  را  تالش هایی 

خلیج فارس آغاز کرده است. 
به گزارش ایران اینترنشنال، کاتز روز یک شنبه، 14 میزان در تویتی نوشت: 
»اخیرا با حمایت ایاالت متحده امریکا، ابتکاری سیاسی برای امضای معاهده 
عدم تجاوز با کشورهای عربی خلیج آغاز را در پیش گرفته ام. گامی تاریخی 
این که  تا  پایان و همکاری غیرنظامی را توسعه خواهد داد  که به درگیری ها 

توافق نامه های صلح منعقد شود.«
کاتس همچنین گفت او این موضوع را با مقام های کشورهای عربی در 
میان گذاشته و پیش نویس معاهده را در اختیار جیسون گرین بالت، فرستاده 

ویژه ریاست جمهوری امریکا در فرایند صلح خاورمیانه، گذاشته است.
وزیر  ابتکار  این  از  هدف   ،12 آروتس  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به  بنا 
خارجه اسراییل، »استفاده از منافع مشترک نسبت به  ایران برای عادی سازی 

روابط در مبارزه با ترور و همچنین در عرصه اقتصادی است.«
این شبکه اضافه کرد به علت اختالف حل نشده بین اسراییل و فلسطین، 

در حال حاضر امکان امضای توافق جامع صلح نیست.
امور  در  سعودی  عربستان  مشاور  وزیر  جبیر،  عادل  و  کاتس  پیش تر، 
خارجه، در سخنرانی های خود در سازمان ملل ایران را به حمایت از تروریسم 

متهم کرده بودند.
این دو از جامعه جهانی خواسته بودند در اعمال فشار به ایران هم صدا 

اسراییل در صدد انعقاد معاهده عدم تجاوز با کشورهای عربی خلیج فارس

ظریف: 
اروپا نمی تواند از برجام خارج شود

اروپا در هفته جاری  اتحادیه  بود که 
از  دیگر  گامی  که  است  داده  هشدار 
طرف ایران برای خروج از برجام این 
از  کناره گیری  به«  »وادار  را  اتحادیه 

توافق اتمی خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه، اروپایی ها 

در  برجامی«  تعهدات  »کاهش  بعدی 
مقابل  طرف های  اقدام  عدم  صورت 

»در راه است«.
روزنامه  که  است  حالی  در  این 
در  میزان،  پنجم  جمعه،  روز  گاردین 
گزارشی به نقل از منابع خود خبر داده 

یا  کلی  توقف  برای  مبنایی  منزله ی 
در  که  خود  تعهدات  اجرای  جزئی 

برجام آمده، تلقی خواهد کرد«.
بهروز  همچنین  یک شنبه  روز 
کمالوندی، سخن گوی سازمان انرژی 
گام های  که  داد  خبر  نیز  ایران،  اتمی 

خارجه  وزیر  روز:  اطالعات 
اروپایی  کشور  سه  می گوید،  ایران 
عضو برجام »در موقعیتی نیستند« که 
بتوانند از این توافق خارج شوند و »از 

نظر حقوقی حق این کار را ندارند«.
در  این  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
گزارش ها  برخی  که  است  حالی 
نسبت  اروپایی ها  هشدار  از  حاکی 
ایران  اگر  که  است  موضوع  این  به 
گامی دیگر در مسیر کاهش تعهدات 
از  اروپا احتماال  بردارد  برجامی خود 

توافق هسته ای خارج خواهد شد.
به گزارش وب سایت خانه ملت، 
محمدجواد ظریف، روز یکشنبه، 14 
انجام  در  »اروپایی ها  گفت:  میزان، 
کوتاهی  برجام  در  خود  تعهدات 
نقض  را  آن  مواردی  در  و  کرده اند 
کرده اند عالوه برامریکا که صراحتا با 
خروج خود این توافق را نقض کرده 
اروپایی ها نیز این رفتار را در مواردی 

تکرار کرده اند«.
پیش  اسالمی  جمهوری  مقامات 

از این اعالم کرده اند که قطعنامه 2231 
تأیید  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
برجام صادر شده و خروج امریکا از 
این توافق »نقض« این قطعنامه است. 
در مقابل امریکا ایران را به دلیل برنامه 
توافق  این  »نقض«  به  متهم  موشکی 

می کند.
مجلس  در  که  ظریف  آقای 
سخن می گفت، تأکید کرد که »کاهش 
براساس  ایران،  برجامی«  تعهدات 
توافق  این  در  انجام شده  پیش بینی 
صورت گرفته، اما اروپا »نمی تواند از 

آن خارج شود«.
اعالم  مقامات جمهوری اسالمی 
کرده اند که »کاهش تعهدات برجامی« 
از سوی آن ها براساس بندهای 26 و 

36 برجام انجام شده است.
جمله  از  نیز  برجام   26 بند 
است  کرده  اعالم  »ایران  می گوید: 
تحریم های  بازگرداندن  یا  تحمیل  که 
مشخص شده در پیوست دو یا وضع 
به  را  هسته ای  جدید  تحریم های 

همچنین تهدید کرده اند که در چنین 
اختالف  حل  مکانیزم  بند  به  حالتی 
به »مکانیزم ماشه«  در برجام معروف 

)اسنپ بک( رجوع خواهند کرد.
براساس بند 37 برجام، سازوکار 
نیز  ماشه«  »مکانیزم  که  اختالف  حل 
نقض  صورت  در  می شود  خوانده 
ایران،  سوی  از  برجام  به  پایبندی 
خودکار  به طور  جهانی  قدرت های 
تحریم های  تمام  نهایت  در  می توانند 
دیگر  بار  را  ایران  گذشته  بین المللی 
و  برجام  متن  اساس  بر  کند.  فعال 
این مکانیزم، هر یک از اعضای گروه 
مدت  می تواند ظرف  تنهایی  به   5+1
را  ایران  تحریم های  همه  روز   75

بازگرداند.
موسوی،  عباس  حال  این  با 
ایران،  خارجه  وزارت  سخن گوی 
خروج  درباره ی  اروپا  احتمالی  اقدام 
بازگردانده شدن تحریم ها  برجام و  از 
را اقدامی »خنده دار و اشتباه« خوانده 

است.

هزاران معترض هنگ کنگی ممنوعیت ماسک را نادیده گرفتند
اطالعـات روز: بـا بازگشـایی بخشـی از شـبکه ریلـی 
هنگ کنـگ پـس از یـک تعطیلـی بی سـابقه، هـزاران نفـر 
از معترضـان هنگ کنگـی بـار دیگـر بـه خیابان هـا آمدند و 

ممنوعیـت اسـتفاده از ماسـک را زیـر پا گذاشـتند.
متـرو  مقامـات  اینترنشـنال،  ایـران  گـزارش  بـه 
هنگ کنـگ، روز یک شـنبه، 14 میـزان، اعـالم کردند که 45 
ایسـتگاه متـرو این شـهر بازگشـایی شـده، اما 48 ایسـتگاه 
به ویـژه در مناطـق توریسـتی هنگ کنگ بسـته باقی خواهد 

. ند ما
را  مسـافر  میلیـون  پنـج  روزانـه  هنگ کنـگ  متـرو 
هنگ کنـگ  میلیونـی   7.5 جمعیـت  و  می کنـد  جابه جـا 

هسـتند. وابسـته  متـرو  بـه  شـدیدا 
دو  در  یک شـنبه،  روز  معتـرض  هـزاران  همزمـان 
تظاهـرات بـزرگ بدون مجـوز، یکی در جزیـره هنگ کنگ 
و دیگـری در شـبه جزیره کاولـون، بـا زیـر پـا گذاشـتن 
ممنوعیـت اسـتفاده از ماسـک در تجمع هـا بـه خیابان هـا 

مدند. آ
براسـاس گزارش هـا معترضـان برای جابه جا شـدن از 

اتوبوس و تاکسـی اسـتفاده کردند.
امـا دسـتگاه قضایـی هنگ کنگ، روز یک شـنبه با تأیید 
تصمیـم دولت، درخواسـت نماینـدگان هوادار دموکراسـی 
در پارلمـان محلـی را برای لغو قانون اضطـراری ممنوعیت 

اسـتفاده از ماسـک در تجمع ها رد کرد.
درحالی کـه معترضـان هنگ کنگـی در اعتراضـات چند 

مـاه گذشـته، بـرای پنهان کردن هویـت خود، صورت شـان 
را بـا ماسـک می پوشـانند، کری لـم، رییـس اجرایی دولت 
از  بـود  اعـالم کـرده  میـزان  هنگ کنـگ، روز جمعـه 12 
بامـداد شـنبه 13 میـزان، مطابـق قوانین اضطراری، اسـتفاده 

از ماسـک ممنـوع خواهـد بود.
ایـن اختیـار دولـت هنگ کنـگ میراثـی به جامانـده از 
زمـان حضـور بریتانیا در این منطقه اسـت و در سـال1922 
بـه تصویـب رسـید، امـا آخریـن بـار، بیـش از پنجاه سـال 

پیـش، در سـال 1967 از ایـن فرمان در هنگ کنگ اسـتفاده 
شـده بود.

ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از هنگ کنگی هـا 
از زمـان شـیوع بیمـاری مرگ بـار سـارس در سـال 2003، 
بـرای محافظـت در برابـر آلودگـی و بیمـاری، هـر روز بـا 

ماسـک در سـطح شـهر تـردد می کننـد.
خـود  همـراه  را  چیـن  حمایـت  کـه  لـم  کـری  امـا 
کـه  کـرد  اعـالم  قانونـی  چنیـن  وضـع  دربـاره ی  دارد، 

»خشـونت های افراطی« بـه کارگیری این قانـون اضطراری 
می کنـد. توجیـه  را 

بـا تعطیلـی مترو، بسته شـدن بسـیاری از مراکز تجاری 
ارتباطـی، وضعیـت هنگ کنـگ در روز شـنبه  و راه هـای 
تقریبـا آرام بـود. بـا ایـن حـال، صدهـا معترض روز شـنبه 
بـه خیابان هـا آمدنـد و بـه ممنوعیـت اسـتفاده از ماسـک 
اعتـراض کردنـد، امـا بـا فرارسـیدن شـب، پولیس آنـان را 

کرد. متفـرق 
اعتراضـات هنگ کنـگ این شـهر را دچـار عمیق ترین 
بحـران سیاسـی خـود طـی دهه هـای اخیـر کـرده اسـت. 
از  را  چیـن  رییس جمهـور  پینـگ،  جیـن  شـی  همچنیـن 
زمـان بـه قدرت رسـیدنش، بـا بزرگ تریـن چالـش مردمی 
مواجـه سـاخته اسـت. به ویـژه آن که شـی جین پینـگ، این 
روزها مشـغول برگزاری جشـن های هفتادسـالگی تأسـیس 

جمهـوری خلـق چیـن از سـوی مائو اسـت.
دفتـر نمایندگـی چیـن در هنگ کنـگ روز یک شـنبه، 
سـوی  از  دفتـر  ایـن  سـاختمان های  از  یکـی  تخریـب 
پولیـس  و  دولـت  از  و  محکـوم  را  افراطـی«  »معترضـان 

کـرد. دفـاع  معترضـان  بـا  برخـورد  در  هنگ کنـگ 
در  پیـش،  مـاه  چهـار  هنگ کنـگ  در  اعتراض هـا 
مخالفـت بـا الیحـه اسـترداد مجرمـان بـه چیـن آغاز شـد، 
امـا بـه پنـج خواسـته دیگـر، شـامل حـق رای همگانـی و 
تحقیـق دربـاره ی برخـورد خشـونت آمیز پولیـس، تعمیـم 

پیـدا کـرده اسـت.
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 MAIL/PD/NCB/W/300-01-02-03/98 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ده پروژه آبیاری در والیت های ارزگان، 
بادغیس و فراه اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و یا در سی دی 
)CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی 
www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی تاریخ ۰۷ عقرب 
۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه 

و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی

 MAIL/PD/NCB/W/299-01-02-03/98 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سه پروژه آبیاری در والیت های پکتیا، خوست و 
 )CD( و یا در سی دی )پنجشیر اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه
www. بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی

npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق 
قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۰۸ عقرب ۱۳۹۸ 
ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات 

ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی

 MAIL/PD/NCB/W/301-01-02-03/98 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سه پروژه آبیاری در والیت های غزنی، 
کندهار و زابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و یا در سی دی 
)CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی 
www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۰۶ عقرب 
۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه 

و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی

جلسات  اطاق  در  ظهر  از  قبل   ۱۰:۰۰ ساعت  معینه  بتاریخ  آفرگشائی  جلسه  و  بوده 
آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی 
ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

جلسات  اطاق  در  ظهر  از  قبل   ۱۰:۰۰ ساعت  معینه  بتاریخ  آفرگشائی  جلسه  و  بوده 
آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
 MAIL/PD/NCB/W/298/98 :شماره دعوت به داوطلبی

ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالـداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبی پـروژه اعمـار دیوار 
گبیونـی گیـرو جـوی دنگگ سـیدان والیـت غور اشـتراک نموده شـرطنامه 
مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی )CD( بطـور رایگان 
از آمریـت تـدارکات امـور سـاختمانی و یـا از وب سـایت اداره تـدارکات ملی 
www.npa.gov.af بدسـت آورده، آفرهـای خویـش را مطابـق شـرایط 
منـدرج شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته از 
تاریـخ نشـر اعـالن الی تاریـخ ۰۸ عقرب ۱۳۹۸ سـاعت ۱۰:۰۰ قبـل از ظهر 
بـه تعمیـر عقب منابع بشـری اطاق جلسـات ریاسـت تهیه و تـدارکات ارایه 

نماینـد، آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابل پذیرش نمی باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن خـط بانکـی مبلـغ ۴۵۰،۰۰۰ چهارصـد و 
پنجاه هـزار افغانـی بـوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینه  سـاعت ۱۰:۰۰ 
قبـل از ظهـر در اطاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیـه و تـدارکات تدویر 

می گـردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

۱۸۰،۰۰۰ افغانیالت:۱

۲۲۰،۰۰۰ افغانیالت:۳

مبلغ تضمین آفر )افغانی(الت

۶۰،۰۰۰ افغانیالت:۲
۱۱۰،۰۰۰ افغانیالت:۱

۲۱۰،۰۰۰ افغانیالت:۳

مبلغ تضمین آفر )افغانی(الت

۴۹،۰۰۰ افغانیالت:۲

۱۳۰،۰۰۰ افغانیالت:۱

۱۷۰،۰۰۰ افغانیالت:۳

مبلغ تضمین آفر )افغانی(الت

۱۵۰،۰۰۰ افغانیالت:۲
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روی شـان ناامیـدی می بـارد،  بـا بی میلـی تمام 
در ایـن بـاره ابـراز نظـر می کنند. 

آقـای طـارق فضل اللهـی می گوید »صلح 
بهانه اسـت،  موضع گیری هـای ارگ و وزارت 
خارجـه در حقیقـت عقده گشـایی علیـه هـم 
اسـت. همـه می دانیم کـه حکومت افغانسـتان 
نـه حـرف اول را در پروسـه صلـح می گویـد 
و نـه حـرف آخـر را. چـون هر لحظـه ممکن 
اسـت تویت تـازه ای از حسـاب ترامپ پخش 
شـود و همه چیـز را از بنیـاد متوقـف کنـد. آن 
وقـت چـه حـق بـا ارگ باشـد چه بـا وزارت 
خارجه،  هیچ کاری از این ها سـاخته نیسـت.«

زلمـی مقبـول می گویـد »فضـا به گونه ای 
اسـت کـه اگـر آدم نظـر واقعـی اش را بگوید، 
امـا  می شـود.  متهـم  جاسوسـی  بـه  فـورا 
از  پیـش  حکومـت،   در  درونـی  اختالفـات 
آن کـه بـه نفـع یکـی از جریان هـا باشـد،  بـه 
نفـع طالبان و کشـورهای همسـایه مانند ایران 
و پاکسـتان اسـت. هیـچ چیزی بـرای محمود 
قریشـی یا جـواد ظریف بهتـر از زدن مقامات 
افغانسـتان بـه سـر و ... هم دیگـر نیسـت. از 
نظـر مـن هـم سـخن گوی وزارت خارجه هم 
سـخن گوی ارگ ریاسـت جمهوری بچه انـد. 
موضع گیری شـان در قبـال نشسـت طالبان در 

اسـالم آبـاد هـم بچه بـازی اسـت.«
بانـو نجـوا متعهـد می گویـد »مـا پیـش 
از این کـه روی صلـح بـا طالبـان کار کنیـم،  
بایـد میـان جریان هـای درون حکومـت یـک 
توافـق نظـر ایجـاد کنیـم. شـما موقـف ارگ 
را دیدیـد،  موقـف وزارت خارجـه را دیدیـد،  
ارگ  دیدیـد.  هـم  را  وزارت صلـح  موقـف 
وزارت خارجـه را نمی پذیـرد،  وزارت خارجه 
حـق  را  هیچ کـدام  صلـح  وزارت  را.  ارگ 
نمی دهـد در مورد صلـح ابراز نظـر کند. حاال 
افغانسـتان نیـاز به نهـاد یا قدرتـی دارد که این 

دیوانگی هـا را جمـع کنـد.«
ارگ  بـا  هـم  حـق  مـن  نظـر  از 
وزارت  بـا  هـم  اسـت،   ریاسـت جمهوری 
خارجـه هـم بـا وزارت صلـح. در ایـن میـان 
آن کـه نـه حقی دارد و نه اهمیتی،  مردم اسـت. 

همیشـه. مثـل 

رسـمی  دعـوت  دوحـه  در  طالبـان 
حکومـت پاکسـتان را دریافـت می کنـد. بعـد 
باهـم می نشـینند کـه چنـد نفر بـه اسـالم آباد 
اعضـای  هیـأت مشـخص می شـود.  برونـد. 
می پوشـند.  را  سفیدشـان  لباس هـای  هیـأت 
پتوهـای  و  می بندنـد  محکـم  را  دسـتارها 
شـان را روی شـانه انداختـه،  از قصـری کـه 
دولـت قطـر در اختیـار آن ها گذاشـته، خارج 
می شـوند. موترهـای لوکس را سـوار شـده به 
میـدان هوایی می روند. یک پـرواز اختصاصی 
منتظـر آن هاسـت تا از دوحه بپرد و در اسـالم 
آبـاد بنشـیند. وقتـی بـه اسـالم آباد می رسـند،  
مقامـات  گـرم  مهمان نـوازی  و  پذیرایـی  بـا 
آغـاز  نشسـت  می شـوند.  مواجـه  پاکسـتانی 
می شـود و وزیـر خارجـه ی پاکسـتان اعـالم 
می کنـد که حکومت پاکسـتان بـرای برقراری 

صلـح در افغانسـتان تـالش می کنـد. 
وزارت  می رسـد.  کابـل  بـه  خبرهـا 
خارجـه ی افغانسـتان از این نشسـت حمایت 
می کند، اما این حمایت یک شـرط شـینگ دار 
دارد و آن این اسـت که رهبری این نشسـت ها 
باید به دسـت حکومت افغانسـتان باشـد. ارگ 
ریاسـت جمهوری خبـر می شـود کـه وزارت 
خارجـه پیش دسـتی کـرده و از ایـن نشسـت 
حمایـت کـرده. فـورا واکنـش نشـان می دهد 
خارجـه،   وزارت  موقـف  کـه  می گویـد  و 
موقـف حکومت افغانسـتان نیسـت،  بلکه نظر 
ریاسـت جمهوری  ارگ  اسـت.  شخصی شـان 
از پاکسـتان شـکایت می کنـد و می گویـد کـه 
طالبـان،   مقامـات  دعـوت  به جـای  پاکسـتان 
بهتـر اسـت پناه گاه های امن آن ها در پاکسـتان 
را از بیـن ببـرد. به نحـوی دعـوت طالبـان را 
یـک عمـل منافقانـه می خوانـد و به خاطر این 
منافقـت، وزیـر خارجـه ی پاکسـتان را همتای 
وزیـر خارجـه ی افغانسـتان می خوانـد. خون 
در وزارت خارجـه بـه جـوش می آیـد. این بار 
صـدای اعتـراض از ایـن نهاد بلند می شـود و 
می گویـد کـه وزیـر خارجـه ی پاکسـتان پیش 
از این کـه همتـای وزیـر خارجـه افغانسـتان 
و  قیومـی  همایـون  همتـای  بیش تـر  باشـد،  
حمـداهلل محـب اسـت. کار به جایی می رسـد 

اوضـاع  نزدیـک  از  کـه  نیـز  طالبـان 
حکومـت را رصـد می کنـد،  در واکنـش بـه 
خارجـه ی  وزارت  و  ارگ  درگیری هـای 
افغانسـتان گفتـه کـه »جنـگ امباق هـا دیدنی 
اسـت.  دیدنـی  اسـت. شیرین کاری های شـان 
اختالفات شـان دیدنی اسـت. جنـگ امباق ها، 
جنـگ یـک روزه یـا ده روزه نیسـت،  جنـگ 
مـداوم اسـت. ایـن جنـگ بـرای نـان،  بـرای 
خوش نامـی،  بـرای لباس هـای مرغـوب،  برای 
خانـه ی مطلـوب و در نهایـت بـرای شـوهر 

بیچـاره اسـت. هههههههـه.«
در همیـن حـال کارشناسـان که از سـر و 

عیسا قلندر 
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بـرای غنـی بیـرون بیاید. 
قصه کوتاه،  داسـتان ایـن درگیری درونی 
حکومت وحـدت ملی به بیرون از افغانسـتان 
می رسـد. گفتـه می شـود کـه وزیـر خارجه ی 
پاکسـتان یـک پیـام را هم بـه جنـاح ارگ هم 
بـه جناح ریاسـت اجراییـه فرسـتاده و در این 
پیـام بـه آن ها گفته کـه »پاکسـتان از تبادل نظر 
هـر دو طـرف حمایـت همه جانبـه می کنـد،  
امـا به هیـچ عنوان طرفدار خشـونت نیسـت. 
اختالفـات شـما طبیعـی و سـازنده و دوامدار 
اسـت،  هیـچ بنی بشـری از شـما توقـع نـدارد 

کـه اختالفات تـان را کنـار بگذارید.« 

کـه معیـن سیاسـی وزارت خارجـه بـه ایـن 
نتیجـه می رسـد کـه »اوه بر پـدرش نالت! این 
خـو بی احترامـی رییس جمهـور اسـت«. فورا 
کنفرانـس خبـری ترتیـب می دهـد و اعـالم 
وزارت  سـخن گوی  را  آنچـه  کـه  می کنـد 
خارجـه گفتـه،  بـه هیـچ عنـوان موقـف ایـن 
را سـخن گوی  آنچـه  بلکـه  نیسـت،   وزارت 
ارگ گفته درسـت اسـت. سـخن گوی وزارت 
معیـن  بـه  شـده،   پیسـه  یـک  می بینـد  کـه 
سیاسـی کنایـه می زنـد کـه انتخابات گذشـته 
او  از  و  کاکاجـان  شـده  تمـام  کمپین هـا  و 
خواهـش می کنـد کـه از حال و هـوای کمپین 

بانو نجوا متعهد می گوید »ما پیش از این که روی صلح با طالبان کار کنیم،  باید میان جریان های درون حکومت 
یک توافق نظر ایجاد کنیم. شما موقف ارگ را دیدید،  موقف وزارت خارجه را دیدید،  موقف وزارت صلح را هم 
دیدید. ارگ وزارت خارجه را نمی پذیرد،  وزارت خارجه ارگ را. وزارت صلح هیچ کدام را حق نمی دهد در مورد 

صلح ابراز نظر کند. حاال افغانستان نیاز به نهاد یا قدرتی دارد که این دیوانگی ها را جمع کند.«


