
امسال بیش از ۶۰ هزار تُن پیاز در 
تخار تولید شده است یک چرخ بال ارتش در بلخ 

سقوط کرد
برای جلوگیری از 
جرایم، باید حمل 

سالح و تردد 
موترها قانونی شود

اندرابی:

تولید باغ های انار قندهار با آن که نسبت به سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش یافته، اما میزان صادرات این میوه در 
مارکیت های جهانی به دلیل وضع تعرفه سنگین از سوی 
پاکستان رونق چندانی نداشته است. شماری از باغ داران 
در واکنش به وضع تعرفه سنگین از سوی پاکستان روی 

محصوالت زراعتی، به ویژه انار، می گویند...

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تصفیه معلومات 
انتقال  روند  تکمیل  با  را  مرکزی  سرور  به  یافته  انتقال 
آغاز  »بی درنگ«  بایومتریک،  دستگاه های  معلومات 
کمیسیون  این  دبیرخانه  در  مسووالن  هرچند  می کند. 
تا  به سرور مرکزی  انتقال معلومات  گفته بودند که روند 
نیمه های سه شنبه شب تکمیل می شود، اما به دلیل عدم 
از نامزدان، این روند با سکته گی  حضور ناظران شماری 

روبه رو شد.
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سرگردانی وعده ها در باتالق 
پروژه ی تاپی

اگرترمپخارجمیشودمزیت سیاسی، یا مصیبت اجتماعی؟
ماچهکنیم؟

انار قندهار روی زمین آب می شود؟

روند تصفیه آرا »بی درنگ« 
آغاز می شود
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۸صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم 
کرد که امسال در والیت ناآرام تخار در شمال شرق 

کشور بیش از ۶۰ هزار تُن پیاز تولید شده است.
تخار از بزرگ ترین والیت های تولیدکننده ی پیاز در 

سطح کشور خوانده می شود.
طبق اعالم وزارت زراعت، براساس ارزیابی های انجام 
شده از هر جریب زمین در والیت تخار، یک هزار و 

۵۰۰ تا دو هزار سیر پیاز برداشت می  شود.
این وزارت در اعالمیه ای که روز سه شنبه، بیست وسوم 
میزان  افزایش  با  که  است  نوشته  کرد،  نشر  میزان 
تولید، خرید و فروش پیاز نیز در والیت تخار، امسال 
تا  یافته و هر سیر پیاز در بدل ۸۰  رونق بیش تری 

۱۲۰ افغانی خرید و فروش می شود.
والیت  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست  هم چنان 
تخار گفته است که بخشی از پیاز تولید شده در این 

والیت، به کشورهای پاکستان و هند صادر می شود.
سال  که  است  گفته  زراعت  وزارت  این  با  هم زمان 
نگهداری  برای  را  تنی   ۵۰۰ سردخانه ی  یک  آینده 
والیت  مرکز  تالقان  شهر  در  میوه جات  و  سبزیجات 

تخار می سازد.
امسال بر اساس اعالم وزارت زراعت، حاصالت زراعتی 
در سطح کشور رشد داشته است؛ چنان که کچالوی 
فراه  انار  و  انار قندهار ۱۵ درصد  بامیان ۱۸ درصد، 
نیز  والیت ها  دیگر  زراعتی  و محصوالت  درصد،   ۱۱

افزایش یافته است.
از جانب دیگر، والیت تخار در شمال شرق کشور امسال 
شاهد جنگ و درگیری شدید میان نیروهای امنیتی 
میان  والیت  این  ولسوالی  چند  بود.  طالبان  گروه  و 

نیروهای امنیتی و گروه طالبان دست به دست شد.

از  پس  ارتش  چرخ بال  یک  کابل:  ۸صبح، 
در  میزان  بیست وسوم  سه شنبه،  روز  چاشت 
ساحه دوراهی حیرتان والیت بلخ سقوط کرده 

است.
 ۲۰۹ اردوی  قول  سخنگوی  رضایی،  حنیف 
این  سقوط  بلخ  والیت  در  مستقر  شاهین 
حوالی  رویداد  این  می کند.  تأیید  را  چرخ بال 
ساعت ۵:۳۰ عصر روز سه شنبه رخ داده است.

او در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که نوعیت 
این چرخ بال »ام آی ۱۷« بوده است.

مورد شمار  در  اردوی شاهین  قول  سخنگوی 
نداد.  این چرخ بال نظامی جزییات  سرنشینان 
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی 
سقوط  آن  سرنشین  هفت  با  ارتش  چرخ بال 

کرده است.
او هم چنان گفت که مقصد و هدف پرواز این 

چرخ بال  نیز تا کنون روشن نشده است.
در  ارتش  چرخ  بال  رضایی،  حنیف  گفته ی  به 
پی عوارض فنی و در هنگام نشست اضطراری 
با زمین برخورد کرده است. او تأکید کرد در 
است،  این چرخ بال سقوط کرده  ساحه ای که 

گروه طالبان حضور و فعالیت ندارد.
رویدادهای مشابه در گذشته نیز رخ داده است.

روز  ارتش  نیروهای  که  است  حالی  در  این 
سه شنبه دو چرخ بال تازه از هند تسلیم گرفتند. 

اندرابی،  محمدمسعود  کابل:  ۸صبح، 
که  داخله می گوید  امور  وزارت  سرپرست 
برای جلوگیری از جرایم در شهر کابل و 
و  سالح  حمل  تا  است  نیاز  بزرگ  شهرها 

تردد هر نوع »واسطه« قانونی شود.
روز  که  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
یک  در  میزان،  بیست وسوم  سه شنبه، 
انتخابات  امنیت  تأمین  به  نشست مرتبط 
ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی 
جرایم  سطح  که  افزود  می کرد،  صحبت 
در کابل و دیگر شهرها حدود ۴۵ درصد 
کاهش یافته است. او هم چنان تأیید کرد 
که در ۲۴ ساعت گذشته در کابل چهار نفر 

ترور شده است.
که  گفت  هم چنان  اندرابی  محمدمسعود 
امنیتی  برنامه های  با  بزرگ«  »مجرمان 
و  گرفتار  کابل  از شهر  داخله  امور  وزارت 
یا در درگیری با پولیس از بین رفته اند و یا 

هم گریخته اند.
که  می گوید  دیگر  جانب  از  اندرابی  آقای 
و  کابل  شهر  در  جرایم  با  مبارزه  برنامه 
دیگر شهرها به جایی رسیده که نیاز است 
نوع  هر  مرور  و  عبور  و  اسلحه  »حمل  تا 
واسطه« در شهر کابل قانون مند شود. او در 
ادامه تأکید کرد که »از عبور و مرور واسطه 
و سالح من شروع تا هر کسی دیگر که نیاز 
مبرم برای تأمین امنیت به سالح و یا به 
موترهای زرهی دارد« باید استفاده از این 

موارد قانونی شود.
که  گفت  داخله  امور  وزارت  سرپرست   
کابل  شهر  امنیت  تأمین  برای  پولیس 
و  دارد  برنامه  آن  برای  و  است  مصمم 

تا  کار کند  نهادها  با دیگر  تالش می کند 
در  را  سالح  حمل  و  موترها  گشت وگذار 

کابل قانون مند بسازد.
امنیت  پولیس  از  مردم  که  کرد  تأکید  او 
برآورده  برای  داخله  وزارت  و  می خواهند 

کردن خواست مردم، برنامه دارد.
مسعود اندرابی هم چنان گفت که پولیس 
تالش می کند تا قانون را بر همه یک سان 
دست  پولیس  خود  اگر  اما  کند،  تطبیق 
سپرده  قانون  پنجه  به  می زند،  تخطی  به 

می شود.
امنیتی  نهادهای  اخیر  روزهای  در 
اجرا  به  کابل  در شهر  را  مشترکی  برنامه 
گذاشته اند که در آن موترهای شیشه سیاه 

بازرسی و فلم های شان پاک می شود.
پولیس در ادامه این برنامه، شام روز جمعه، 
نوزدهم میزان در شهر کابل هنگام بازرسی 
پارلمان  نماینده گان  از  شماری  موترهای 
اقدام  این  دنبال  به  کرد.  برخورد  آنان  با 
نشست  یک  نماینده گان  مجلس  پولیس، 
و  داد  تشکیل  را  شب هنگام  اضطراری 
امور  وزارت  سوی  از  وضاحت  خواهان 
هم چنان  ملی  امنیت  شورای  شد.  داخله 
و حل مشکل  بررسی  برای  را  یک هیأت 

پولیس و نماینده گان گماشته است.
داخله  امور  وزارت  سرپرست  که  نشستی 
می کرد،  سخنرانی  آن  در  سه شنبه  روز 
در  اندرابی  آقای  بود.  انتخابات  به  مرتبط 
این نشست گفت که گروه طالبان به رغم 
در  بی شمار،  تالش های  و  تهدیدنامه ها 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  روز 

دست آورد نداشت.

در جوامع انسانی وجود اقوام مختلف و متفاوت از حقیقت های انکار ناپذیر است؛ یعنی امروزه ما نمی توانیم دولت-ملتی را با 
ویژه گی تک قومی و با فرهنگ و خرده فرهنگ های یکسان بیابیم. حاال که فرهنگ ها و تنوعات مختلف فرهنگی از حقیقت های 

انکار ناپذیر جوامع امروزی است، ما نمی توانیم از پدیده ای به نام هویت و هویت گرایی در این جوامع چشم پوشی کنیم. 
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هزینه ماستری در 
دانشگاه های دولتی 

دو برابر شد

وزارت معادن و پترولیم خبر داده که در اوایل ۲۰۲۱ میالدی، کار عملی پروژه ی 
تاپی در کشور کلید می خورد. دفتر والی هرات هم از حضور هیأت ۲۰ نفره ی 
وزارت امور شهرسازی و اراضی برای تثبیت مالکیت  زمین های مسیر پروژه ی تاپی 
در هرات خبر می دهد و خوشبین به آینده به نظر می رسد. با آن که وزارت معادن 
۲۰۲۱ را سال آغاز عملی کار پروژه ی تاپی می داند، اما هنوز سند حقوقی و قانونی 
چگونه گی تثبیت مالکیت و استمالک زمین تکمیل نشده است و زمان بیش تری 

برای فراهم شدن بستر حقوقی و قانونی می طلبد.

3

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

نزدیک به یک هزار شکایت ثبت شده 
وصف جرمی  دارند 

تنوع اقوام در افغانستان؛ 

تعرفه سنگین پاکستان؛
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تقلب کاران را به پنجه ی 
قانون بسپارید

کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای پالیسی اعتباربخشی به 
رای بایومتریک شده، حدود ۵۰۰هزار رای بایومتریک نشده را 
از اعتبار ساقط کرده است. به این ترتیب، کل میزان مشارکت 
انتخابات بیش تر از دو میلیون رأی دهنده نمی شود. اگر  در 
عکس ها و نشان انگشت های تکراری هم حذف شود،  میزان 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به کم تر 
از دو میلیون رأی دهنده تقلیل خواهد یافت. این آمار نشان 
می دهد که حداقل در والیت هایی که مجموع آرای شان پس 
از تصفیه ی رای بایومتریک شده از رای بایومتریک نشده،  به 
شکل قابل مالحظه کاهش یافته است،  تقلب صورت گرفته 
است. روشن است که تقلب را کسانی می کنند که در یک 
والیت از قدرت و نفوذ برخوردار اند. آدم هایی که قدرت، نفوذ 
و منابع کم یاب در اختیار ندارند،  نمی توانند تقلب گسترده 
آن هم در انتخابات ریاست جمهوری بکنند. کسانی که مثاًل 
رأی دهی  محل های  از  را  بایومتریک  دستگاه های  حافظه ی 
در برخی از والیت ها ربوده اند، آدم های کم توان و بی بضاعت 

نبودند.
شکایات  مستقل  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخاباتی باید این مورد را جدی بگیرند. از همین حاال باید 
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی 
تمام آنانی را که به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم 
اند، به ماموران عدلی معرفی کنند. نهادهای عدلی و قضایی 
مکلف اند که پرونده ی آنان را به دوران بیندازند. نباید برای 
یا  ایجاد شود  امن  پادشاهان جعل،  حاشیه ی  و  تقلب کاران 
کسی آنان را مورد حمایت قرار دهد. کسانی که در انتخابات 
زودتر  باید هرچه  زده اند،  تقلب  به  ریاست جمهوری دست 
هیچ کسی حق  شوند.  معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 
ندارد از متهمان به جعل وتقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
قباحت زدایی کند. هیچ مقام دولتی و شخص صاحب نفوذ 
خارج از حکومت، بر مبنای قانون اجازه ندارد که متهمان به 
تزویر و تقلب را حمایت نامشروع کند. روشن است که هر 
متهمی حق دارد که برای خودش وکیل مدافع استخدام کند 
و در یک دادگاه علنی ظاهر شود؛ اما فرار از تعقیب عدلی و 

قضایی نباید وجود داشته باشد. 
گرفته  صورت  جعل وتقلب  هم  گذشته  انتخابات های  در 
بسیاری  اما  مستند شد.  هم  زمان  آن  در  تقلب ها  این  بود. 
دیگر  و  انتخاباتی  کمیسیون های  زمان  آن  متولیان  از 
جعل کاران نه تنها که محاکمه نشدند، بلکه پاداش گرفتند. 
بلند  پست های  در  انتخابات  در  تقلب  به  متهمان  از  برخی 
از  غیر  معنایی  انتخابات  در  تقلب  کردند.  دولتی جا خوش 
تخریب عمدی یک روند ملی ندارد. تقلب کاران و آنانی که 
دست به جعل می زنند در واقع علیه نظم جمهوری و اصل 
نهادی به نام انتخابات قرار می گیرند. تقلب کاران یک کشور و 
نظام را در آستانه ی فروپاشی سیاسی قرار می دهند. تقلب در 
انتخابات را می توان یک جنایت بزرگ توصیف کرد. نهادهای 
را جدی  مورد  این  باید  افغانستان  امنیتی  و  قضایی  عدلی، 
و  تقلب کاران  از  برخی  هم  امنیتی  نهادهای  حتماً  بگیرند. 
سازمان دهنده گان جعل را بشناسند. آنان باید هرچه زودتر 
تثبیت و به ماموران عدلی سپرده شوند تا پرونده های شان به 

دوران بیفتد. 
کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای امنیتی و ماموران عدلی 
باشند.  داشته  را  قانون  تطبیق  مشروع  جسارت  باید  کشور 
به  سیاسی  و  فرهنگی  پشتوانه ی  کنار  در  قانون  حاکمیت 
مجریان جسور و شجاع نیز نیاز دارد. وقتی که مسووالن نهادها 
جسارت و شهامت الزم را برای تطبیق قانون نداشته باشند، 
حاکمیت قانون شکل نمی گیرد. باید مسووالن کمیسیون ها 
قانون  پنجه ی  به  را  تقلب کاران  زودتر  و هرچه  همت کنند 
بسپارند. تقلب کاران در هر سطحی که باشند باید به پنجه ی 
قانون سپرده شوند. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات و 
کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هیچ هراسی به خودشان 
که  را  آنانی  همه ی  کامل  و جسارت  اقتدار  با  و  ندهند  راه 
دست به جعل در انتخابات ریاست جمهوری زده بودند، به 
به  افغانستان بسپارند. وقتی که جعل کاران  دستگاه قضایی 
دستگاه قضایی سپرده شوند،  در آینده کم تر کسی به خودش 
حق می دهد که در انتخابات تقلب کند و یک کشور را در 

آستانه ی فروپاشی سیاسی قرار دهد.

باید  می گوید  غنی  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
استقالل کمیسیون های انتخاباتی در روند انتخابات 
احترام گذاشته  نهادها  این  به فیصله های  حفظ و 

شود.
آقای غنی این سخنان را در دیداری با الیس ویلز 

معاون وزارت خارجه امریکا مطرح کرده است.
سه شنبه،  روز  ظهر  از  پیش  غنی  جمهور  رییس 
ریاست  ارگ  در  ویلز  الیس  با  میزان  بیست وسوم 
جمهوری دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری گفته 
انتخابات،  این دیدار درباره  است که دو طرف در 
صلح، امنیت و روابطه منطقه ای بحث و گفت وگو 

کرده اند. 
از  »قبل  است:  گفته  غنی  آقای  اعالمیه،  طبق 
اعالم نتایج از سوی کمیسیون های انتخاباتی هیچ 

نامزدی نباید ادعای پیروزی کند.«
است  کرده  تصریح  هم چنان  غنی  جمهور  رییس 

است. 
ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد  عبداهلل،  عبداهلل 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  و  جمهوری 
ملی نیز در یک نشست خبری اعالم پیروزی 

کرد.
انتخابات  پیش تاز  نامزد  دو  پیروزی  اعالم 
ناظر  نهادهای  انتقادهای  با  ریاست جمهوری 

و کمیسیون های انتخاباتی روبه رو شد.
نهادهای بین المللی حامی انتخابات افغانستان 
از  دست  که  خواسته اند  نامزدان  از  بارها  نیز 

پیش داوری بردارند.
هفته  سه  حدود  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این  در  شد.  برگزار  میزان  ششم  در  پیش 
ریاست  انتخابات  نامزد  میان ۱۸  از  انتخابات 
جمهوری، ۱۳ تن با هم در ششم میزان رقابت 

کردند.

اجماع  پایدار  و  باعزت  صلح  به  رسیدن  برای  که 
کاری  اولویت  صلح  روند  و  دارد  وجود  سراسری 

حکومت فعلی و آینده است.
معاون  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
انتخابات  برگزاری  از  امریکا،  خارجه  وزارت 
ویلز  الیس  است.  کرده  ستایش  جمهوری  ریاست 
پایه های  تحکیم  برای  انتخابات  که  کرده  تأکید 

مردم ساالری، مهم و ارزنده است.
از  یکی  خود  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 

بود.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امراهلل 
تلویزیونی  مصاحبه  یک  در  او  اول  معاون  صالح 
دولت ساز  ناظران  گزارش های  اساس  بر  که  گفت 
حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آرا را به دست آورده است. 
غنی  محمداشرف  انتخاباتی  دسته  نام  دولت ساز 

غنی در دیدار با الیس ویلز: 
به فیصله کمیسیون های 

انتخاباتی باید احترام 
گذاشته شود

در  امریکا  سفیر  بس،  جان  کابل:  ۸صبح، 
مقر  به  میزان  بیست ودوم  دوشنبه،  روز  کابل 
اعضای  با  و  رفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

رهبری این کمیسیون دیدار کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات در اعالمیه ای گفته 
است که آقای بس در دیدارش با هیأت رهبری 
این کمیسیون گفته است که در برابر هر نوع 
را  انتخابات  شفاف  نتایج  و  ایستاده گی  فشار 

اعالم کنند.
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  اعالمیه  طبق 
نوع  هر  مقابل  »در  است:  گفته  امریکا  سفیر 
را  شفاف  نتایج  و  نموده  ایستاده گی  فشار 

مستقالنه اعالم کنید.«
رسمی  در صفحه ی  نیز  کابل  در  امریکا  سفیر 
رهبری  اعضای  با  که  است  نوشته  توییترش 
انتخابات دیدار کرده است.  کمیسیون مستقل 
مستقل  کمیسیون   تصمیم  از  است  گفته  او 

»این  است:  گفته  کشور  این  فنی  و  مالی 
با شفافیت و بی طرفی مصروف  کمیسیون 
نتایجی  و  بوده  انتخابات  نتایج  جمع بندی 

قابل قبول را اعالم می کنیم.«
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
این  ابتدایی  نتایج  است  قرار  شد.  برگزار 
آن  نهایی  نتایج  و  میزان  در ۲۷  انتخابات 

در ۱۶ عقرب اعالم شود.
دوشنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
یک  بایومتریک  معلومات  که  کرده  اعالم 
 ۸۵ در  رأی دهنده  هزار   ۷۰۰ و  میلیون 
سیستم  وارد  را  رأی دهی  محالت  درصد 

مرکزی این کمیسیون کرده است.

که  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 
اعتبار  شده  بایومتریک  آرای  تنها  کردند  اعالم 

دارد و قابل شمارش است، حمایت می کند.
کمیسیون  از  شفافیت  تأمین  برای  بس  جان 
زودی  به  که  است  خواسته  انتخابات  مستقل 
انتخابات  روز  در  که  را  رأی دهی  مراکز  شمار 

بسته بوده، اعالم کند.
از مرکز ملی جمع بندی  امریکا هم چنان  سفیر 
این  کارمندان  تالش های  و  کرده  بازدید  نتایج 

مرکز را ستوده است.
از جانب دیگر اعضای رهبری کمیسیون مستقل 
انتخابات طبق اعالمیه ی این کمیسیون در دیدار 
با سفیر امریکا ضمن سپاس گزاری از همکاری 

سفیر امریکا به کمیسیون مستقل انتخابات:

 در برابر هر نوع فشار 
ایستاده گی و نتایج شفاف

 را مستقالنه اعالم کنید

۸صبح، کابل: دو غیرنظامی در پی انفجار یک 
ولسوالی ده یک والیت  ماین جاسازی شده در 

غزنی کشته شده اند.
می گوید  غزنی  ،  والی  سخنگوی  نوری،  عارف 
سه شنبه،  روز  صبح   ۶:۳۰ ساعت  انفجار  که 

بیست وسوم میزان صورت گرفته است.
به گفته او، ماین توسط گروه طالبان جاسازی 
شده بود و یک موتر نوع »داینا« را در منطقه 
غزنی هدف  والیت  ده یک  ولسوالی  »بریمزی« 

در  سه شنبه  روز  بامداد  انفجار  مورد  در 
ولسوالی ده یک چیزی نگفته است.

ولسوالی ده یک والیت غزنی جایی که این 
ششم  در  است،  داده  رخ  آن  در  رویداد 
جوزای امسال از تصرف گروه طالبان خارج 
شد. این ولسوالی دو سال در اختیار گروه 

طالبان بود.

قرار داده است.
مسووالن محلی در غزنی گروه طالبان را مسوول 
این ماین گذاری اعالم کرده اند. گروه طالبان در 

غزنی حضور و فعالیت دارد.
مسوول  طالبان  گروه  نیز  گذشته  در  چند  هر 
ماین گذاری کنار جاده ای از سوی نهادهای ملی 
گروه  این  اما  است،  بین المللی شناخته شده  و 

انفجار در غزنی جان 
دو غیرنظامی 

را گرفت



هزینه ماستری در دانشگاه های 
دولتی دو برابر شد

به  قباًل  که  معارف  وزارت  کارکنان  از  بخشی  دولتی، 
مشکل  دچار  بودند،  شده  جذب  ماستری  برنامه های 
پیش تر  که  تفاهم نامه ای  مطابق  محصالن  این  شده اند. 
امضا  به  معارف  وزارت  و  عالی  تحصیالت  وزارت  بین 
این  هدف  شده اند.  برنامه ها  این  جذب  بود،  رسیده 
تفاهم نامه، ارتقای ظرفیت کارکنان ملکی وزارت معارف 
خوانده شده است. طبق این تفاهم نامه، قرار بوده است 
کارکنان  از  دسته  آن  تحصیل  هزینه  معارف  وزارت  که 
دولتی  دانشگاه های  ماستری  برنامه های  در  که  را  خود 
می شود  گفته  حاال  اما  شود.  متقبل  شده اند،  جذب 
امسال  برای  دست کم  را  هزینه  این  معارف  وزارت  که 

پرداخت نخواهد کرد.
یک کارمند وزارت معارف که در مقطع ماستری تحصیل 
می کند، با ارسال پیامی به روزنامه ۸صبح، گفته است که 
ماستری  مقطع  در  وزارت  این  کارکنان  تحصیل  هزینه 
قطع شده است. به گفته او، برای آن ها گفته شده است 
که این بخش از بودجه وزارت معارف توسط وزارت مالیه 
به بودجه انتخابات انتقال شده است و این وزارت بودجه 
سخنگوی  نزهت،  نوریه  ندارد.  زمینه  این  در  جایگزین 
معارف  وزارت  که  می کند  تأیید  نیز  معارف،  وزارت 
امسال به دلیل »تنقیص« بودجه قادر به پرداخت هزینه 
دانشگاه های  در  ماستری  مقطع  در  کارکنانش  تحصیل 
دولتی نیست. نزهت اما افزود که قرار است این مشکل 

سال آینده برطرف شود.
در  تحصیل  مصروف  که  معارف  وزارت  کارکنان  شمار 
مقطع ماستری در دانشگاه های دولتی با استفاده از مفاد 
حال،  این  با  نیست.  مشخص  هستند،  فوق  تفاهم نامه 
وزارت تحصیالت عالی می گوید که مشکل به میان آمده 
باید  و  ندارد  وزارت  این  به  ربطی  محصالن،  این  برای 
توسط خود وزارت معارف رفع شود. به گفته این وزارت، 

دانشگاه های  در  ماستری  برنامه های  تطبیق  برای  دولت  که 
که  صورتی  در  و  است  محصالن  »فیس«  به  متکی  دولتی 
این  در  ماستری  برنامه های  نشود،  پرداخت  »فیس«  این 
این،  بر  بنا  که  گفت  او  شد.  خواهد  متوقف  نیز  دانشگاه ها 
وزارت تحصیالت عالی برای تطبیق برنامه های ماستری چاره  
با  را  برنامه ها  این  مصارف  تمام  آن که  مگر  ندارد،  دیگری 

تعیین »فیس« مشخص از خود محصالن تأمین کند.
وزارت  که  ساخت  خاطرنشان  دیگر  جانب  از  امین  فیصل 
در  ماستری  برنامه های  هزینه  تعیین  در  عالی  تحصیالت 
می کند.  تبعیت  آزاد«  »بازار  اصول  از  دولتی  دانشگاه های 
اصول  همین  پیرو  نیز  خصوصی  دانشگاه های  این که  کما 
برنامه های  برای  تقاضا  سطح  که  میزانی  هر  به  هستند. 
میزان  همان  به  برود،  بلند  دولتی  دانشگاه های  در  ماستری 
هزینه اجرای این برنامه ها نیز بیش تر می شود. از همین رو، 
به گفته امین، وزارت تحصیالت عالی امسال برای مدیریت 
برنامه های ماستری در دانشگاه های دولتی، به ویژه دانشگاه 
کابل، هزینه تحصیل هر محصل در هر سمستر را ۴۵ هزار 
افغانی تعیین کرده است. البته در آن دسته از دانشگاه های 
دولتی که تطبیق این برنامه ها به هزینه کم تر نیاز دارد، این 
هزینه اندکی پایین تر است. اما با توجه به این قاعده، احتمال 
در سال های  دولتی  دانشگاه های  در  ماستری  می رود هزینه 

آتی بیش تر شود.
است.  بلند  نیز  خصوصی  دانشگاه های  در  تحصیل  هزینه 
وزارت تحصیالت عالی می گوید که نقشی در تعیین »فیس« 
میانگین  هزینه  احتماالً  ندارد.  خصوصی  دانشگاه های  در 
 ۷۵ تا   ۷۰ بین  سمستر  هر  در  دانشگاه ها  این  در  تحصیل 

هزار افغانی است.
با افزایش هزینه تحصیل در مقطع ماستری در دانشگاه های 

اقدامی  در  عالی  تحصیالت  وزارت 
ماستری  مقطع  در  تحصیل  هزینه 
برابر  دو  را  دولتی  دانشگاه های  در 
امین، سخنگوی  فیصل  است.  کرده 
می گوید  عالی،  تحصیالت  وزارت 
انجام  براساس مقرره ای  اقدام  این  که 
جلسه  در  امسال  بهار  که  است  شده 
عدلیه  وزارت  توسط  و  تأیید  کابینه 
مقرره،  این  طبق  است.  شده  اعالم  نافذ 
از ۲۰ تا ۲۵  هزینه تحصیل در مقطع ماستری برای هر محصل 
هزار افغانی به ۴۵ هزار افغانی در هر سمستر افزایش یافته است. 
احتمال افزایش این رقم در سال های آینده نیز موجود است. بعضی 
از محصالن مقطع ماستری از افزایش دفعی این هزینه »متعجب« 

شده اند و آن را نوعی »ستم« در حق خودشان توصیف کرده اند.
عالی،  تحصیالت  وزارت  سخنگوی  امین،  فیصل  معلومات  طبق 
حدود ۷۰ برنامه ماستری در دانشگاه های دولتی و خصوصی در 
کشور در حال اجرا است. از این میان حدود ۳۵ برنامه آن برای 
دانشگاه های دولتی در نظر گرفته شده است. به گفته امین، این 
برهان الدین  پولی تخنیک،  کابل،  دولتی  دانشگاه های  در  برنامه ها 
ربانی، بلخ، هرات، ننگرهار و قندهار تطبیق می شود. حدود یک هزار 

محصل در مقطع ماستری در این دانشگاه ها درس می خوانند.
سخنگوی وزارت تحصیالت عالی می گوید که هزینه تحصیل در 
مقطع ماستری در دانشگاه های دولتی، بر خالف مقطع لیسانس، 
بر عهده خود محصل است. فیصل امین تصریح کرد که این مقرره 
براساس ماده »۴۳« قانون اساسی وضع شده است. در این ماده 
اتباع افغانستان است، که تا  چنین آمده است: »تعلیم حق تمام 
از  رایگان  به صورت  دولتی  تعلیمی  لیسانس در موسسات  درجه 
طرف دولت تأمین می شود.« امین با استناد به این ماده می گوید 

حتا یک افغانی هم از مجموع هزینه ای که برای هر محصل 
در مقطع ماستری در دانشگاه های دولتی در نظر گرفته شده 
است، کم نخواهد شد؛ زیرا اگر کم شود، برنامه های ماستری 

در این دانشگاه ها مختل و سرانجام متوقف خواهد شد. 
فوق  تازه  مقرره  عالی،  تحصیالت  وزارت  معلومات  طبق 
لیسانس دانشگاه های دولتی از حدود پنج ماه به این طرف به 
اجرا گذاشته شده است. شماری از محصالن مقطع ماستری 
در دانشگاه های دولتی، نسبت به این مقرره اعتراض دارند 
هر  در  افغانی  هزار   ۴۵ پرداخت  به  قادر  که  می گویند  و 
سمستر نیستند. حسین ساحل یکی از این محصالن است 
که در مقطع ماستری در دانشگاه کابل درس می خواند. او 
به روزنامه ۸صبح گفت که از افزایش دفعی هزینه ماستری 
نوعی ستم  این کار،  و  این دانشگاه متعجب شده است  در 
به سطح  با توجه  افزود که  در حق محصالن است. ساحل 
اکثریت  درآمدها،  پایین  سطح  و  کشور  در  بیکاری  بلند 
او  بود.  نخواهند  پول  مقدار  این  پرداخت  به  قادر  محصالن 
تأکید کرد که در همکاری با سایر محصالن برای اصالح این 
مقرره و کاهش هزینه تحصیل در مقطع ماستری با مقامات 
وزارت تحصیالت عالی به زودی وارد گفت وگو خواهند شد. 
ساحل گفت که اگر هزینه ماستری کاهش نیابد، بخشی از 

محصالن از ادامه تحصیل دست خواهند کشید.
خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  از  محصل  هزاران  ساالنه 
آن که  دلیل  به  محصالن  این  از  بخشی  می شوند.  فارغ 
تحصیل  ادامه  از  نیستند،  ماستری  هزینه  تأمین  به  قادر 
به  محصالن  بیش تر  امید  این چشم  از  پیش  می مانند.  باز 
سوی دانشگاه های دولتی دوخته شده بود، اما حاال که هزینه 
ماستری در این دانشگاه ها نیز بلند رفته است، معلوم نیست 
که  است  این  مسلم  قدر  کرد.  خواهند  چه  محصالن  این 
تأمین هزینه بلند تحصیل در مقطع ماستری برای بسیاری 

از محصالن مقدور نیست.

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
نزدیک به یک هزار شکایت ثبت شده وصف جرمی  دارند 

ثبت  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
در  شکایت  هزار  چهارونیم  از  بیش 
این  والیتی  دفاتر  و  مرکزی  دفتر 
که  می گوید  داده  خبر  کمیسیون 
حدود یک هزار مورد این شکایت ها 
این  مسووالن  دارند.  جرمی   وصف 
این  که  می افزایند  هم چنان  کمیسیون 
شکایت ها به زودی به نهادهای عدلی و 

قضایی فرستاده خواهند شد. 
انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  معاون سخنگوی  کاکر،  زرمینه 
روزنامه ۸صبح گفت،  با  میزان، در صحبت  روز سه شنبه، ۲۳ 
کمیسیون  این  نزد  که  شکایت  مورد   ۵۲۸ و  هزار   ۴ میان  از 
ثبت شده است، ۹۰۶ مورد آن شامل جرایم انتخاباتی بوده که 
نظر موضوعی، بیش تر  از  اما  او،  به سخن  دارند.  وصف جرمی  
افزود، کمیسیون  این شکایت ها شبیه هم هستند. خانم کاکر 
شکایات انتخاباتی درباره ۳ هزار و ۵۳۱ شکایت تصمیم گرفته 
این  والیتی  دفاتر  تا  دارند  قرار  بررسی  زیر  مورد  تنها ۲۳۴  و 

کمیسیون در مورد آن ها تصمیم بگیرند. 
کمیسیون  این  جمهوری،  ریاست  انتخابات  تقویم  براساس 
مکلف بود نتیجه رسیدهگی به شکایات انتخاباتی را روز گذشته 
ابالغ  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  میزان(   ۲۳ )سه شنبه، 
کند، اما مسووالن این کمیسیون می گویند که نتایج کاری شان 
از پایان روز پنج شنبه هفته جاری همهگانی خواهند  را پیش 
به شکایات  برای رسیدهگی  زمان  انتخابات  تقویم  در  ساخت. 
شده  گرفته  نظر  در  میزان  بیست و دوم  تا  هشتم  از  انتخاباتی 

است.  
تا کنون  انتخاباتی می گویند که  مسووالن کمیسیون شکایات 
این  و  شده  گرفته  تصمیم  شکایت   ۵۳۱ و  هزار   ۳ در باره 
تصمیم ها شامل اصدار توصیه اصالح شکایت، ابطال آرای برخی 
قضایای  عامالن  معرفی  و  نقدی  جریمه  رای دهی،  محالت  از 
جرمی  به نهادهای عدلی و قضایی می باشد. زرمینه کاکر، معاون 
سخنگوی این کمیسیون، خاطر نشان ساخت که حدود ۱ هزار 
در  و  شده  مسترد  کافی  اسناد  نبود  دلیل  به  شکایت   ۷۵۵ و 
پاسخ به ۴۷۷ شکایت کننده توصیه شده است که شکایات شان 

را اصالح کنند. 
برخی  که  می دهد  نشان  هم چنان  کمیسیون  این  یافته های 
والیتی  دفاتر  و  مرکزی  دفتر  نزد  شده  ثبت  شکایت های  از 
والیت ها  از  برخی  در  که  است  آن  از  ناشی  کمیسیون  این 
صندوق های رای به نفع نامزدان مشخصی پر شده و یا تعداد 

رای دهنده گان در فهرست رای دهنده گان، دخالت و یا 
جانب داری کارکنان انتخاباتی از یک نامزد مشخص در 
روز رای دهی، دست کاری در فرم نتایج آرا، اعمال تغییر 
در آمار و ارقام فرم های نتایج پس از روند شمارش آرا،  
کمپین به نفع یک نامزد در جریان رای دهی و دخالت 
نامزدان و زورمندان در پروسه رای دهی، از عمده ترین 

طبقه بندی های شکایات است. 
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی می گوید نزدیک 
شورای  که  دارد  جرمی   وصف  شکایت  هزار  یک  به 
تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری از تقلب های 
گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزدان 
شکایات  کمیسیون  از  آنان  می کنند.  انتقاد  مشخص 
دست  تقلب  در  که  نامزدانی  می خواهند،  انتخاباتی 

کند.  حذف  نامزدان  فهرست  از  و  شناسایی  را  داشته اند 
این شورا که متشکل از دوازده دسته انتخاباتی است،  روز 
خاطر نشان  خبری  نشست  یک  در  میزان،   ۲۳ سه شنبه، 
ساخت که گزارش تقلب های انتخاباتی را به شورای امنیت 
نبیل،  رحمت اهلل  کرد.  خواهد  ارایه  متحد  ملل  سازمان 
سران  گفت،  نشست  این  در  شورا،  این  اعضای  از  یکی 
و  دارند  دست  انتخاباتی  گسترده  تقلب های  در  حکومت 
شورای نامزدان خواهان حذف این تقلب کاران و متخلفان 
هستند.  ریاست جمهوری   انتخابات  نامزدان  فهرست  از 
شورا،  این  عضو  دیگر  حکیمی ،  محمد شهاب  هم چنان 
عامالن  بین المللی حتماً  نهاد های  به  مراجعه  با  ما  گفت، 
مجازات  را  میزان  ششم  انتخابات  سازمان  یافته  تقلب 
شورا،  این  دیگر  عضو  مسعود،  احمد ولی  کرد.  خواهیم 
می گوید، از آن جایی که جامعه جهانی شفافیت انتخابات 
ریاست جمهوری ششم میزان را تضمین نکرده و به دلیل 
نبود ناظران بین المللی، تقلبات گسترده در این انتخابات 

صورت گرفته است.
از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن  همه،  این  با 
بدون  و  شفاف  گونه  به  شده  ثبت  شکایت های  بررسی 
می دهند.  اطمینان  مشخص  نامزد  کدام  از  جانب داری 
محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات 
جرمی  دارند،  وصف  که  شکایت هایی  می گوید،  انتخاباتی 
در  و  می شوند  فرستاده  لوی سارنوالی  به  آن ها  عامالن 
ریخته  صندوق ها  به  تقلب  طریق  از  که  آرایی  به  پیوند 
شده اند، طبق صراحت ماده های ۴۲۲ تا ۴۳۵ کود جزای 
کود  ماده های  این  شد.  خواهد  گرفته  تصمیم  افغانستان 
عامالن  برای  جزا  تعیین  و  انتخاباتی  جرایم  در باره  جزا 
تقلب در انتخابات بحث کرده است. در فقره چهارم ماده 
۴۲۵ این کود آمده است، افرادی که در وارد کردن تغییر 
صندوق  در  شده  استعمال  آرای  با  نتایج  فورم های  در 
به  باشند،  باشند دخیل  نداشته  باهم مطابقت  طوری که 
حبس متوسط تا سه سال محکوم به مجازات خواهند شد. 
»شخصی  است:  آمده  قانون  این   ۴۲۶ ماده  در  هم چنان 
که در سیستم های نرم افزار و سخت افزار مراکز جمع بندی 
نتایج بدون مجوز قانونی مداخله نماید، به حبس متوسط 

بیش از سه سال محکوم می گردد.«
است  قرار  انتخابات،  تقویم  طبق  که  است  حالی  در  این 
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ میزان و 

نتایج نهایی آن در ۱۶ عقرب اعالم شود.

افرادی  تعداد  از  بیش تر  رای دهی  مراکز  از  برخی  آرای 
حال،  این  با  بودند.  کرده  نام  ثبت  مراکز  آن  در  که  بوده 
می گوید،  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  معاون 
این کمیسیون تصمیم گرفته است که آرای ۱هزار و ۶۱۹ 
باطل  باید  دیگر  محل   ۵۸ آرای  و  شود  بازشماری  محل 
اعالن گردد. مسووالن این کمیسیون هم چنان می افزایند 
و  شوند  نقدی  جریمه  باید  تخطی  مورد   ۴۸ عامالن  که 
بروند.  کنار  سمت های شان  از  باید  انتخاباتی  کارمند   ۸
جزییات  باره  این  در  اما  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 

بیش تر ارایه نکرد. 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
شکایت های ناشی از روند انتخابات را به ۲۲ بخش طبقه بندی 
کرده است. مشکالت در دستگاه های انگشت نگاری، نبود نام 

یافته های این کمیسیون هم چنان نشان می دهد که برخی از شکایت های ثبت شده نزد دفتر مرکزی و دفاتر 
والیتی این کمیسیون ناشی از آن است که در برخی از والیت ها صندوق های رای به نفع نامزدان مشخصی 
پر شده و یا تعداد آرای برخی از مراکز رای دهی بیش تر از تعداد افرادی بوده که در آن مراکز ثبت نام کرده 
بودند. با این حال، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید، این کمیسیون تصمیم گرفته 
است که آرای ۱هزار و ۶۱9 محل بازشماری شود و آرای ۵8 محل دیگر باید باطل اعالن گردد. مسووالن 
این کمیسیون هم چنان می افزایند که عامالن ۴8 مورد تخطی باید جریمه نقدی شوند و 8 کارمند انتخاباتی 
باید از سمت های شان کنار بروند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اما در این باره جزییات بیش تر ارایه نکرد. 

چهار شنبه                             
شماره ۳۲۱۲

۲۴ میزان ۱۳98
 ۱۶ اکتوبر ۲0۱9
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم
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خلیل اسیر

فهیم امین 

در  ماستری  برنامه  عالی، حدود ۷0  تحصیالت  وزارت  امین، سخنگوی  فیصل  معلومات  طبق 
دانشگاه های دولتی و خصوصی در کشور در حال اجرا است. از این میان حدود ۳۵ برنامه 
در  برنامه ها  این  امین،  گفته  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  دولتی  دانشگاه های  برای  آن 
قندهار  و  ننگرهار  هرات،  بلخ،  ربانی،  برهان الدین  پولی تخنیک،  کابل،  دولتی  دانشگاه های 
تطبیق می شود. حدود یک هزار محصل در مقطع ماستری در این دانشگاه ها درس می خوانند.



اگر ترمپ خارج می شود، ما چه کنیم؟

رییس جمهور  که  نیست  بعید 
را  تصمیمی  همان  ترمپ 
گرفت  سوریه  مورد  در  که 
هم  افغانستان  درباره ی 
بگیرد. ترمپ پیوسته می گوید 
پایان ناپذیر  جنگ های  از  که 
در  می خواهد  او  می شود.  خارج 
به  امریکا   ۲۰۲۰ سال  انتخابات 
از  را  متحده  ایاالت  که  بگوید  امریکایی  رای دهنده ی 
دیگر  و  است  کرده  بیرون  پایان ناپذیر  جنگ های  تمام 
منابع کشورش در جاهای دیگر مصرف نمی شود. منطق 
ترمپ در مورد سوریه بسیار ساده است. او می گوید که 
خالفت داعش دیگر وجود ندارد و اگر جنگی بین کردها 
و ترکیه در گرفته است، ادامه ی نبرد ۱۰۰ ساله ی کرد 
ورود  آن  به  ندارد  نیاز  متحده  ایاالت  که  است  ترک  و 
کند. ترمپ به قدرت های نظم  دهنده در روابط بین المللی 
باور ندارد. او می گوید که نمی خواهد ایاالت متحده را در 
نقش پولیس جهانی ببیند. ترمپ نقش بازدارنده ی ارتش 
ترمپ  می کند.  مسخره  را  کشورها  از  برخی  در  امریکا 
در  امریکا  ارتش  که  است  گفته  افغانستان هم  مورد  در 
آن جا نقش پولیس را ایفا می کند. او در یک گردهم آیی 
انتخاباتی دیگر گفته بود که ایاالت متحده کسانی را که 

نتوانستند با طالبان کنار بیایند و دیگر به ایاالت متحده 
ارزش های  مدافع  امریکای  ترمپ  نمی شود.  مربوط 

لیبرال، آزادی و دموکراسی را قبول ندارد. 
افغانستان  ترمپ زیاد متوجه پی آمدهای هرج ومرج در 
که  نمی خرد  را  استدالل  این  دیگر  او  نیست.  هم 
مجدد،  تقویت  سبب  افغانستان،  در  هرج ومرج 
شبکه سازی القاعده و در نهایت حمله به ایاالت متحده 
می شود. نسخه ای که ترمپ برای مقابله با آن وضعیت 
پیچیده است، حضور استخباراتی است. روشن است که 
که  نیست  معنا  این  به  استخباراتی  حضور  او،  نظر  از 
و  برآورده   را  افغانستان  امنیتی  نیازهای  متحده  ایاالت 
این  کند.  این سرزمین کمک  در  به کاهش هرج ومرج 
افغانستان هم  نیروهای سیاسی  و  است  ترمپ  پالیسی 
تعامل کنند.  به نحوی  تعامل  پالیسی  با  اند که  ناگزیر 
روشن است که هیات حاکمه ی امنیتی امریکا با نظرات 
افغانستان  هم  آن  وجود  با  ولی  نیست  موافق  ترمپ 
به  و  کند  تعامل  نحوی  به  ترمپ  با  که  است  ناگزیر 
توافق برسد. او پیش از انتخابات ایاالت متحده در مورد 
پالیسی این کشور در قبال افغانستان تصمیم های جدی 
نیروهای  و  امنیتی  نیروهای  حکومت،  گرفت.  خواهد 
سیاسی افغانستان باید برای پاسخ گویی به آن وضعیت 

آماده گی بگیرند. 

آن  وقت  و  است  کشته  می کشت،  باید  افغانستان  در 
کشورشان  به  امریکایی  نیروهای  که  است  رسیده  فرا 

بازگردند. 
در  که  است  این  متحده  ایاالت  رییس جمهور  منظور 
طول ۱۸ سال گذشته ایاالت متحده نیروها و آدم های 
اواخر حمزه   این  در  است.  کشته  را  القاعده  به  وابسته 
بن الدن پسر اسامه بن الدن که ایاالت متحده او را یک 
در  امریکایی  نیروهای  توسط  بود،  کرده  تعریف  تهدید 
جایی که هنوز فاش نشده است، به قتل رسید. از نظر 
شده  تضعیف  القاعده  اگر  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
در  دیگر  که  بدهد  تضمین  هم  طالبان  گروه  و  باشد 
مناطق زیر سلطه اش به جنگ جویان و رهبران القاعده 
در  متحده  ایاالت  نظامی  به حضور  نیاز  نمی دهد،  پناه 
متحده  ایاالت  میانجی گری  با  ترمپ  نیست.  افغانستان 
بدهند که  امریکا تضمین  به  اگر طالبان  ندارد.  مشکل 
با القاعده مبارزه می کنند و دست به نکوهش داعیه ی 
با آنان  او بزنند، ترمپ دیگر  بن الدن و بقایای سازمان 
ایاالت  سیاست  ترمپ  زمان  آن  کرد.  نخواهد  دشمنی 
متحده را به گونه ای مسیر خواهد داد که واشنگتن بین 
طالبان و نیروهای سیاسی غیر طالب میانجی گری کند 
او  که  کند  اعالم  نداد،  هم  نتیجه  کار  پایان  در  اگر  و 
مذاکره را تسهیل کرد ولی نیروهای سیاسی افغانستان 

نیروهای  حاضر  حال  در  که  است  این  مشکل  ولی 
در  هستند.  انتخاباتی  رویارویی  مصروف  سیاسی 
و  متحده  ایاالت  نظامی  حضور  به  مربوط  بحث های 
ایجاب می کند که در داخل  امنیتی دو کشور  روابط 
اجماع وجود داشته باشد و همه موضع واحد بگیرند. 
روابط سیاسی و امنیتی با ناتو و ایاالت متحده نمی تواند 
موضوع اختالف های سیاسی قرار گیرد. سوال مهم این 
است، حال که ترمپ می خواهد نیروهای نظامی خود 
را خارج کند، افغانستان/ نیروهای سیاسی/ حکومت/ 
و  بدهند  پاسخی  چه  آن  به  باید  امنیتی  نیروهای 
چطوری آماده گی بگیرند؟ آقای حمداهلل محب مشاور 
ایاالت متحده  امنیت ملی ارگ ریاست جمهوری در 
گفت که حکومت افغانستان بر مبنای قرارداد امنیتی 
در  امریکا  با  است  حاضر  واشنگتن  و  کابل  دفاعی  و 
و  افغانستان گفت وگو کند  از  نیروهایش  مورد خروج 
اگر  که  خواست  متحده  ایاالت  از  او  برسد.  توافق  به 
هدف این کشور صرف خروج نیست و به حل سیاسی 
جنگ افغانستان می اندیشد باید در مذاکره با طالبان 
به هر نحوی که می شود که حکومت افغانستان را هم 
حکومت  برای  مطلوب  وضع  ببرد.  گفت وگو  میز  دور 
به  کابل  و  امریکا  طالبان،  که  است  این  افغانستان 
ولی طالبان  صورت سه جانبه در مورد مذاکره کنند؛ 

چنین چیزی را نمی خواهند.
زودتر  هرچه  که  می کند  ایجاب  وضعیت  این 
بین  افغانستان  داخل  در  جدی  بسیار  گفت وگوهای 
نیروهای سیاسی حوزه ی جمهوری و قانون اساسی در 
مورد تصمیم ترمپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی 
آغاز شود. افغانستان در این مورد تجربه ی تاریخی هم 
دارد. روس ها در سال ۱۹۸۹ نیروهای خودشان را از 
به  نجیب  داکتر  حکومت  و  کردند  بیرون  افغانستان 
صورت مستقالنه از موجودیتش با استفاده از کمک های 
مالی و نظامی مسکو که پس از خروج هم ادامه یافت، 
دفاع کرد. آیا در حاضر هم آماده گی الزم برای استقبال 
از آن وضعیت وجود دارد؟ اگر حل سیاسی جنگ به 
فشاری  پا  خروج  به  ترمپ  و  نخورد  کلید  دلیلی  هر 
خواهد  تحقق  زیاد  احتمال  به   ۱۹۸۹ سناریو  کند، 
یافت. در آن صورت چقدر نیروهای امنیتی و دستگاه 
مناطق  کدام  دارند؟  آماده گی  شرایط  آن  برای  دولت 
باید تخلیه شود، و کدام مناطق باید استحکام امنیتی 
بیش تری بیاید؟ چگونه تداوم کمک های مالی و نظامی 
غرب به افغانستان در صورت خروج نیروهای امریکایی 
تضمین شود؟ این سوال ها ایجاب گفت وگوهای جدی 
کابل  سیاسی  صنف  که  می کند  ایجاب  می کند.  را 
جمهوری  ریاست  انتخابات  جنجال  از  زودتر  هرچه 
از  استفاده   با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کند.  عبور 
کارشیوه های معقول و پالیسی های خودش باید آرای 
جعلی را از اصلی جدا کند و برنده ی واقعی انتخابات 
را مشخص سازد. آن زمان افغانستان دیگر به جنجال 
در  گفت وگوها  باید  زودتر  هرچه  ندارد.  نیاز  سیاسی 
مورد این سوال آغاز شود که در صورت تصمیم ترمپ 

مبنی بر خروج »ما« باید چه کنیم.

ترمپ زیاد متوجه پی آمدهای هرج ومرج در افغانستان هم 
که هرج ومرج  نمی خرد  را  استدالل  این  دیگر  او  نیست. 
این  شبکه سازی  مجدد،  تقویت  سبب  افغانستان،  در 
می شود.  متحده  ایاالت  به  حمله  نهایت  در  و  سازمان 
پیچیده  وضعیت  آن  با  مقابله  برای  ترمپ  که  نسخه ای 
نظر  از  است، حضور استخباراتی است. روشن است که 
ایاالت  که  نیست  معنا  این  به  استخباراتی  حضور  او، 
به  و  برآورده اند  را  افغانستان  امنیتی  نیازهای  متحده 
کاهش هرج ومرج در این سرزمین کمک کند. این پالیسی 
ترمپ است و نیروهای سیاسی افغانستان هم ناگزیر اند 
است  روشن  کنند.  تعامل  نحوی  به  تعامل  پالیسی  با  که 
موافق  ترمپ  نظرات  با  امریکا  امنیتی  حاکمه ی  هیات  که 
که  است  ناگزیر  افغانستان  هم  آن  وجود  با  ولی  نیست 
با ترمپ به نحوی تعامل کند و به توافق برسد. او پیش 
کشور  این  پالیسی  مورد  در  متحده  ایاالت  انتخابات  از 
گرفت.  خواهد  جدی  تصمیم های  افغانستان  قبال  در 
افغانستان  نیروهای سیاسی  امنیتی و  نیروهای  حکومت، 
بگیرند.  آماده گی  وضعیت  آن  به  پاسخ گویی  برای  باید 
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تّنوع  آیا  است؟  چگونه  افغانستان  در  قومیت  برخورد 
اقوام در افغانستان یک مزیت اجتماعی  است یا مصیبت 

اجتماعی؟ و شاید، ده ها پرسش دیگر از این گونه...
در  که  است  تاریخ شاهد  برگه های  است،  مسلم  آن چه 
نظام های باز و بسته چه در قانون و چه در عمل به قوم 
امتیازات  به سایر،  و  امتیازات بیش تر  اقوام خاصی  یا  و 
کم تر و یا در حد صفر قایل شدند. گاهی  هم ما شاهد 
به  نیت  بر  مبتنی  که  بوده ایم  خشونت بار  برخوردهای 
حاشیه راندن، منزوی ساختن و حذف دیگران به دلیل 

تنوعات قومی، مذهبی و زبانی بوده  است.
عرصه  در  را  قوم مداری  سنگ بنای  خان  عبدالرحّمان 
قدرت  تک قومی سازی  روند  که  او  گذاشت.  سیاسی 
غیر پشتون  اقوام  خودمختاری  شکستن  با  را  سیاسی 
ادامه  پیش  دهه  سه  همین  تا  او  سیاست  کرد،  کامل 
یافت. گرچه ترکیب هرم قدرت  سیاسی با جزر و مدهای 
نا متعادلی ادامه پیدا کرد. در مسیر تاریخ، حتا در دهه 
هفتاد کل ساختار قدرت سیاسی تغییر کرد و تاجیک ها 
شرایط  از  گذشته  کردند.  صعود  قدرت  هرم  رأس  به 
ترکیب  در  مختلف  اقوام  چگونه  که  تاریخی  و  زمانی 
قرار  هرم  رأس  در  می شدند،  باال  و  ته  سیاسی  قدرت 
تلقی  اقوام دیگر  به نحوی زوال  اقوام  از  گرفتن بخشی 

می شد.
اما از زمانی  که طالبان به عنوان یک  گروه قومی عمدتاً 

از  متفاوت  و  مختلف  اقوام  وجود  انسانی  جوامع  در 
نمی توانیم  ما  امروزه  یعنی  است؛  انکار ناپذیر  حقیقت های 
و  فرهنگ  با  و  تک قومی  ویژه گی  با  را  دولت-ملتی 
و  فرهنگ ها  که  حاال  بیابیم.  یک سان  خرده فرهنگ های 
تنوعات مختلف فرهنگی از حقیقت های انکار ناپذیر جوامع 
و  هویت  نام  به  پدیده ای  از  نمی توانیم  ما  است،  امروزی 

هویت گرایی در این جوامع چشم پوشی کنیم. 
هویت گرایی که از سده  ۱۹ بدین سو در همه ی دنیا مطرح 
است، به معنای بازگشت به اصل فرهنگی و قدیمی یک 
به  هم چنان  است.  اجتماعی  گروه  یا  و  ملت  یک  جامعه، 
معنای پی گیری آن مؤلفه های زیستی که من را از دیگر و 
ما را از دیگران متمایز می سازد. برای محقـق شدن هدف، 
اصل برجسته سازی ۱، ۲ و یا چند عنصر هویتی قابل بحث 

و تأکید است. 
افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در بستر آن 
وجود  متعدد  و  متفاوت  خرده فرهنگ های  و  فرهنگ ها 
جامعه ی  برجسته  ویژه گی های  از  یکی  اقوام  تّکثر  دارد. 
تحقیقاتی،  طی  که  بگذریم  این  از  است.  افغانستان 
بیش ترین  مختلف  قومیت  چهارده  داشتن  با  افغانستان 
تنوع قومی را در آسیا دارد. مشترکات فرهنگی و تاریخی 
بیش ترین نقش را در تعامل  و درهم آمیخته گی آنان داشته 

است. 
پرسشی که مطرح است، این است که در عرصه سیاسی 

سال  پنج  برای  را  قدرت  تک قومی  ساختار  پشتون 
آلمان  بن  اجالس  گروه،  این  فروپاشی  با  نگهداشتند، 
صورت  به  قدرت  در  را  اقوام  همه  مشارکت   )۱۳۸۰(
هرمی درآورد: پشتون در رأس، تاجیک، هزاره و اوزبیک 
قرار  قاعده  در  بقیه  و  چهارم  و  سوم  دوم،  رده های  در 

گرفتند.
و  دموکراسی  افغانستان،  در  جدید  نظام  یک  ایجاد  با 
مؤلفه های ارزش محور آن در فضای سیاسی این کشور 
کوچک ترین تأثیری بر سنت و عرف به جا مانده نشست 
بن آلمان )۱۳۸۰( نگذاشت و عنصر قومیت از نخستین 
سیاسی  نظام  در  دموکراسی  تمثیل  آغاز  که  انتخابات 
ریاست  انتخابات  چهارمین  که  امروز  تا  بود  افغانستان 
جمهوری )۱۳۹۸( را پشت سر گذاشتیم، نه تنها تغییر 
قابل  اصل  یک  عنوان  به  قومیت  هم  هنوز  بل  نکرد، 

محاسبه در عرصه قدرت سیاسی می باشد. 
حاکم،  سیاسی  مهره های  سنت گرای  فرهنگ  ضمن  در 
قدرت  ساختار  در  قومیت  نیرومند  و  تاریخی  محوریت 
کرده  »قوم مدار«  را  دولت  ماِهّیت  افغانستان،  سیاسی 
است. حتا امروزه ما نمی توانیم در چانه زنی ها برای کسب 
قدرت، مهره های قومی را نادیده بگیریم. مسیر پنج ساله ی 
ملی(چند قومی کردن  وحدت  )حکومت  فعلی  حکومت 
حضور  رویکردی(،  هر  با  )مبتنی  انتخاباتی  تکت  های 
درصدی معّین اقوام در رأس و قاعده ی نهادهای دولتی  

از  انکار ناپذیری  تأثیرپذیری  کشور  ملی  ارتش  حتا  و 
دارد. گرچه  افغانستان  نظام سیاسی  در  قومیت  عنصر 
جهت  در  نحوی  به  مدیریتی-سیاسی  این  رویکرد 
واقع  در  ولی  می گیرد،  صورت  اقوام  اعتماد  جلب 
است.  حکومت داری  و  سیاسی  قومیت زده گی  بیانگر 
دموکراسی  بودن  نامطلوب  به  سو  یک   از  پدیده،  این 
نگاه  نوع  از سوی دیگر  و  و شایسته ساالری می انجامد 
پدیده های  به  نسبت  را  اجتماعی  توده های  و  بازیگران 

سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. 
دور از انتظار نیست که در قدرت با معیار قومیت، تعادل 
حفظ نشود. نا همگونی قومی  و توزیع نابرابر قدرت بین 
قول  به  است.  قومی  اصلی شکاف های  عوامل  از  اقوام، 
عبدالقیوم سجادی، این سوءظن در دوصدو پنجاه سال 
اخیر به صورت یک بیماری مزمن اجتماعی درآمده و 
در کنار عوامل دیگر از جمله توسعه نیافته گی، ضعف 
مدیریت سیاسی و مداخله خارجی، زمینه ساز تعارض و 
ملت سازی  بن  بست های  است.  اجتماعی شده  خشونت 
و بحران هویت  ملی و کندی توسعه و نوسازی از دیگر 
بحران  و  تشدید  به  که  است  تعارض  این  پیامدهای 

سیاسی کشور کمک کرده است. 
خرده فرهنگ های  و  فرهنگ ها  افغانستان،  جامعه  در 
در  است.  شده  بسیاری  شوربختی هایی  عامل  متنوع، 
عناصر  که  می رساند  اثبات  به  تاریخی  دوره ی  واقع 
رانده  حاشیه  به  حذف،  سرکوب،  دالیل  از  فرهنگی 
شدن کتله های انسانی و در نهایت خشونت  و مصیبت ها 

گردیده است.
از  قومیت  عنصر  بر  تأکید  که  می رسیم  درک  این  به 
نامطلوب ترین پدیده ها و در عین حال انکار ناپذیرترین 
آن ها در جامعه افغانستان است. تا زمانی  که عنصر ملت 
جایگزین قومیت نشود، با بی اعتمادی ملی، بحران های 
ملت سازی و چالش  هویت ملی و در نهایت شکاف های 
مداخالت  زمینه ساز  آن،  بر  عالوه  مواجه ایم.  قومی 
نوسازی،  و  توسعه  در  بحران ها  خارجی،  دستگاه های 
عدم حکومت داری خوب و در نهایت چالش های امنیتی  

و اقتصادی در کشور می باشیم. 
تا زمانی که به بحران های چندپهلو و برخاسته از تقابل 
اجماع  نشود،  داده  خاتمه  داخلی  خرده فرهنگ های 
از  ملی  بزرگ  موضوعات  پیرامون  ملی  و  سیاسی  نظر 
وجود  به  صلح  و  انتخابات  پروسه های  مورد  در  جمله 
آمده نمی تواند. از آن جا که با تنازع درونی، دست اندازی 
دولت های خارجی میسر است، از موضع ضعیف، تدوین 
و مدیریت سیاست  خارجی قوی و منسجم عملی نیست 
و مسایل حیاتی )پروسه صلح( باز هم به رؤیا و یا هم 

پدیده ای تحمیلی بیش نخواهد بود.

تنوع اقوام در افغانستان؛ 

مزیت سیاسی 
یا مصیبت 
اجتماعی؟

فردوس کاوش

عبدالقادر فقیرزاده
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ممانعت کرده  اند.
در جریان روند تصفیه معلومات دستگاه های بایومتریک، 
سالم  آرای  از  دارد،  قانونی  مشکل  که  آرایی  است  قرار 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  شود.  جدا  و  تفکیک 
استفاده  آرای  که  بودند  گفته  این  از  پیش  انتخابات 
شده در صورت تشخیص تکرار شست، عکس، برچسب 
از  عکس  سن،  زیر  عکس  رأی دهنده،  تابعیت  تذکره  و 
از ساعت هفت  پیش  رأی  از حق  استفاده  روی عکس، 
در روز برگزاری انتخابات و بعد از ساعت پنج همان روز، 
در  مشکالت  این  کمیشنران،  گفته ی  به  می شود.  باطل 
دستگاه های بایومتریک ثبت شده و در سیستم مرکزی 

قابل شناسایی و تصفیه است.
مستقل  کمیسیون  از  ناظر  نهادهای  حال،  همین  در 
انتخابات می خواهند که در خصوص سرنوشت صندوق ها 
بنیاد  بگیرد. یوسف رشید، رییس  قرنطین شده تصمیم 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( در گفت وگو با 
مستقل  کمیسیون  است  نیاز  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
استفاده  آرای  محل ها،  مراکز،  مکمل  آمار  انتخابات 
کرد،  تصریح  وی  کند.  ارایه  را  شده  بایومتریک  و  شده 
اعتبار  مدار  یا  شده  قرنطین  آن ها  آرای  که  محل هایی 
باید مشخص و اعالم شود. مسووالن کمیسیون  نیست، 
مستقل انتخابات پیش از این گفته بودند که حدود دو 
هزار و ۲۰۰ دستگاه بایومتریک انتخابات ششم میزان بنا 

بر دالیل مختلف قرنطین شده است. 
اعضای  بایومتریک،  معلومات  تصفیه  از  پس  است  قرار 
از  شماری  ابطال  مورد  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کرد  تصریح  ننگ  آقای  بگیرند.  تصمیم  مشکوک  آرای 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  هفت  مجموع  میان  از  که 
انتخابات، در صورتی که چهار عضو این کمیسیون رای 
مشکوک را باطل بدانند، این رأی ها از میان آرای سالم 
حذف خواهد شد. بر بنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل 
انتخابات ششم  بایومتریک شده در  انتخابات، تنها آرای 
میزان پذیرفتنی است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش 
اعتبار  مدار  بایومتریک شده  آرای  تنها  که  گفته  این  از 
ریاست  انتخابات  نامزدان  بیش تر  که  موقفی  است؛ 

جمهوری بر آن تاکید دارند.
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، نتایج ابتدایی 
با  هم زمان  اعالم  می شود.  میزان   ۲۷ در  انتخابات  این 
تعیین  ناظر خواستار  نهادهای  میعاد،  این  نزدیک شدن 
ابتدایی  نتایج  اعالم  تعویق  صورت  در  ضرب االجل 
در  که  می گویند  آنان  جمهوری اند.  ریاست  انتخابات 
صورت نقض تقویم انتخابات ریاست جمهوری، نیاز است 

انتخابات  مستقل  کمیسیون 
می گوید که تصفیه معلومات 
سرور  به  یافته  انتقال 
روند  تکمیل  با  را  مرکزی 
انتقال معلومات دستگاه های 
آغاز  »بی درنگ«  بایومتریک، 
در  مسووالن  هرچند  می کند. 
گفته  کمیسیون  این  دبیرخانه 
تا  مرکزی  سرور  به  معلومات  انتقال  روند  که   بودند 
گفته  اما  می شود،  تکمیل  سه شنبه شب  نیمه های 
می شود به   دلیل عدم حضور ناظران شماری از نامزدان، 
این روند با سکته گی روبه رو شده است. پس از ُکندی 
طریق  از  مرکزی  سرور  به  معلومات  انتقال  روند  در 
وای فای، کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان ریاست 
جمهوری، کمپنی درمالوگ و احزاب سیاسی تصمیم 
با  بایومتریک  معلومات سایر دستگاه های  گرفتند که 
در  و  »جاوا«  سیستم  توسط  کامپیوترها،  از  استفاده 

حضور ناظران نامزدان انتقال یابد.
به  دستگاه ها  معلومات  انتقال  روند  ادامه  با  هم زمان 
سرور مرکزی، مسووالن دبیرخانه کمیسیون مستقل 
را  معلومات  این  تصفیه  روند  که  می گویند  انتخابات 
انتقال، روی دست خواهند گرفت.  به محض تکمیل 
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
مستقل انتخابات روز سه شنبه، ۲۳ میزان در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح تایید کرد که این روند بدون »هیچ 
درنگ« آغاز می شود و آنان تالش می کنند تا نتیجه 
انتخابات را بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری 

اعالم کنند. 
این  در  شفافیت  به  که  افزود  ادامه  در  ننگ  آقای 
باورمند است و تمامی مراحل کاری کمیسیون  روند 
مستقل انتخابات را در انظار ناظران نامزدان به پیش 
تیم های  از  شماری  که  است  حالی  در  این  می بَرد. 
و  درمالوگ  کمپنی  به  پیشنهادهای شان  با  انتخاباتی 
مالحظه ای  قابل  نقش  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
از  و  کرده اند  ایفا  معلومات  انتقال  شیوه  تغییر  در  را 
روند انتقال معلومات نیز به گونه جدی نظارت دارند. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  در  مسووالن 
نامزدان  ناظران  شک وتردیدهای  که  گفته اند  پیش تر 
می شود.  معلومات  انتقال  روند  توقف  باعث  گاه گاهی 
این ناظران و شماری از کارمندان کمیسیون مستقل 
ارسال  تراکم بیش تر در محل  به دلیل  انتخابات حتا 
معلومات، از حضور مشاهدان نهادهای ناظر و رسانه ای 

پس   جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم 
انتقال معلومات دستگاه ها از طریق  از ُکندی در روند 
اما  حال  این  با  شد.  مطرح  مرکزی  سرور  به  وای فای 
رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرد 
که در صورت سکته گی در اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
ریاست جمهوری، دالیل آن را با مردم به گونه »واضح« 

بیان می کند.

را  آن  تعویق  زمان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مشخص کند. هر چند کمیسیون مستقل انتخابات 
نتایج  اعالم  تعویق  مورد  در  هنوز  آن  دبیرخانه  و 
از  شماری  اما  نکرده اند،  نظر  ابراز  واضح  گونه  به 
کمیشنران این کمیسیون پیش از این گفته بودند 
که در صورت ادامه ُکندی در روند انتقال معلومات، 
تعویق  احتمال  افتاد.  تاخیر خواهد  به  نتایج  اعالم 

روند تصفیه  تحلیل آرا 
»بی درنگ« آغاز می شود حسیب بهش

با  قندهار  انار  باغ های  تولید 
گذشته  سال  به  نسبت  آن که 
اما  یافته،  افزایش  درصد   ۲۵
در  میوه  این  صادرات  میزان 
دلیل  به  جهانی  مارکیت های 
سوی  از  سنگین  تعرفه  وضع 
نداشته  چندانی  رونق  پاکستان 
در  باغ داران  از  شماری  است. 
سنگین  تعرفه  وضع  به  واکنش 
انار،  ویژه  به  زراعتی،  محصوالت  روی  پاکستان  سوی  از 
خارج،  بازارهای  به  آن  نشدن  صادر  دلیل  به  که  می گویند 

بهای آن در داخل کاهش یافته است. 
غالم حیدر خان یک تن از باغ داران در ولسوالی دند والیت 
قندهار است. او که بیش از ۱۵ هزار نهال انار دارد، می گوید 
انار قندهار به پاکستان و هم چنان از  که در سال های قبل 
طریق این کشور به بازارهای جهانی چون هند صادر می شد. 
این تولید، صادر آن  بلند رفتن تعرفه روی  اکنون به دلیل 
به  است.  داشته  چشم گیر  کاهش  خارجی  مارکیت های  به 
گفته او کشور پاکستان تعرفه گمرکی اش را روی محصوالت 
زراعتی به ویژه انار بلند برده است از این رو تجار نسبت به 

خرید این محصول عالقه مندی نشان نمی دهند. 
این باغ دار قندهاری هم چنان می گوید که به دلیل افزایش 
حاصالت انار، بازارهای داخلی برای مصرف آن کافی نیست. 
نگرانی  ابراز  باغش  محصوالت  نرسیدن  فروش  به  از  او 
آن  مصرف  و  فروش  برای  حکومت  که  می گوید  و  می کند 
در داخل کشور، باید راه کاری را در نظر بگیرد. او از حکومت 
والیت  در  کشور،  داخل  در  آن  مصرف  برای  که  می خواهد 
قندهار فابریکه ی جوس سازی تأسیس کند تا از شیره ی آن 

در ساختن جوس استفاده شود. 
از سوی دیگر، غالم حیدرخان می گوید که به دلیل باران های 
اخیر، باغ های انار در شماری از ولسوالی های والیت قندهار 
متضرر شده اند. عالوه بر این، به گفته او به دلیل مبتال شدن 
زده  آفت  انار  محصوالت  ناشناخته،  مرضی  به  انار  باغ های 
کاهش  نیز  داخلی  بازارهای  در  قیمتش  رو  این  از  و  شده 

پیدا کرده است. 
عصمت اهلل یک تن دیگر از باغ داران در والیت قندهار است. 
او نیز می گوید که به دلیل نداشتن بازارهای خارجی و مبتال 
شدن باغ های انار به امراض گوناگون، قیمت آن در بازارهای 
داخلی کاهش پیدا کرده است. او که نزدیک به ۴۰۰ نهال 
امراض  به  درختانش  از  شماری  که  می گوید  دارد،  انار 
متخصص  نداشتن  دلیل  به  اما  شده اند،  مبتال  گوناگون 
همین حال  در  است.  نشده  شناسایی  امراض  این  زراعت، 
می گوید  و  می کند  انتقاد  والیت  این  زراعت  ریاست  از  او 
که برای جلوگیری از آفت درختان کدام اقدام نکرده است.

نظر به معلومات فروشنده گان انار، هر کیلوی انار خوب در 
بازارهای داخلی اکنون تا ۶۰ افغانی به فروش می رسد، در 

حالی که در سال گذشته تا ۱۰۰ افغانی فروخته می شد.

زراعت  اداره  رییس  سیدی،  حفیظ اهلل  سید  حال  همین  در 
والیت قندهار از افزایش ۲۵ درصدی انار خبر می دهد. او در 
صحبت به روزنامه ۸صبح می گوید که حاصالت انار نسبت به 
سال گذشته از ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. به گفته 
آقای سیدی حاصالت انار در سال جاری به دلیل تالش های 
افزایش دو  باران  بارش  این والیت و هم چنان  ریاست زراعت 
چند داشته است. رییس اداره زراعت والیت قندهار می افزاید 
تن  و۵۸۰  هزار   ۸۰ به  انار  حاصالت  گذشته  سال  در  که 
و  هزار   ۱۷۸ به  آن  حاصالت  امسال  که  حالی  در  می رسید، 

۱۲۵ تن رسیده است. 
هم چنان آقای سیدی با توجه به افزایش حاصالت انار می گوید 
این  باغ داران  برای  دلیل کاهش صادرات  به  این محصول  که 

والیت مشکالت زیادی به وجود آورده است. 
از  برخی  در  نباتی  بیماری های  به  راجع  قندهار  زراعت  رییس 
صدها  ساالنه  عمومی،  صورت  »به  گفت:  قندهار  انار  باغ های 
از  خوب  و  معیاری  محصوالت  که  می دهیم  آموزش  را  باغ دار 
باغ های شان تولید می کنند. باغ دارانی که در موقع الزم، حاضر 
به آموزش گیری نیستند، ممکن است با برخی مشکالت روبه رو 
شوند، ولی ریاست زراعت ساالنه بدون هیچ محدودیتی صدها 
باغ دار را آموزش می دهد تا به دیگر باغ داران نیز آموخته های شان 

را در میان بگذارند.«
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  اطالع رسانی  مرجع  دیگر،  سوی  از 
مناطق  در  است  ممکن  باغ ها  از  برخی  که  می گوید  مالداری 
ناامن با بیماری ها و یا مشکل هایی روبه رو شده باشند که وزارت 
زراعت پیش بین این مساله در همه ی مناطق کشور بوده و به 
همین خاطر شماره ی رایگان ۱۵۰ را برای دریافت معلومات و 

کرده  فراهم  مالداران  و  باغ داران  دهقانان،  برای  آموزش 
است که باید با هر مشکلی که روبه رو می شوند، به ۱۵۰ 
بدون هیچ گونه هزینه ای زنگ بزنند و »معلومات آپدیت 

و کاربردی« دریافت کنند.
قندهار یکی از والیت هایی است که به دلیل داشتن انار 
خوش کیفیت شهره است. نظر به معلومات مسووالن اداره 
شش  به  نزدیک  والیت  این  در  قندهار،  والیت  زراعت 
انار در نُه هزار و ۵۰۰ هکتار زمین کاشته  میلیون نهال 
شده و به طور تخمینی از هر درخت انار تا ۳۰ کیلو انار 

حاصل می دهد. 

عدم مارکیت خارجی برای فروش انار
صنایع  و  تجارت  اتاق های  در  مسووالن  حال  همین  در 
نیز تأیید می کنند که به دلیل وضع تعرفه بلند از سوی 
پاکستان، محصوالت انار کم تر به بازارهای خارجی صادر 
و  تجارت  اتاق های  رییس  الکوزی،  خان جان  می شود. 
چند  هر  می گوید،  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  صنایع 
در بخش ترانزیتی مشکل وجود ندارد، اما به دلیل تعرفه 
بلند، محصوالت انار کم تر به خاج صادر می شود. هر چند 
افزایش  دلیل  به  مقام های کشور  الکوزی گفت که  آقای 
تعرفه روی محصوالت زراعتی، با پاکستان صحبت کرده ، 
اما تا کنون نتیجه قناعت بخش از این گفت وگوها حاصل 

نشده است.

تعزیرات اقتصادی بندر واگه برداشته نشده است
با توجه به این که هند بازار خوبی برای محصوالت زراعتی، 

به ویژه انار است، بیش تر این محصوالت از طریق بندر واگه  
وضع  دلیل  به  اما  اکنون  می شد.  صادر  هند  به  پاکستان 
تعزیرات اقتصادی روی بندر واگه، محصوالت زراعتی کشور از 
طریق دهلیزهای هوای صادر می شود. خان جان الکوزی گفت  
تا زمانی که تعزیرات بندر واگه برداشته نشود، مشکل صادرات 

از طریق زمین به هند پا برجا می ماند. 
هر  که  گفت  صنایع  و  تجارت  اتاق های  رییس  حال  این  با 
چند برای برداشتن تعزیرات از بندر واگه تالش شده، اما این 
تالش ها نتیجه بخش نبوده است. او گفت: »بندر واگه تا هنوز 
از تعزیرات خالص نشده و تا زمانی که این تعزیرات برداشته 
حکومت  اواخر،  همین  در  نمی شود.  حل  مشکل  این  نشود، 
هیأت  یک  گذشته  هفته  در  و  بود  کرده  پیشنهاد  امریکا  به 
تعزیرات  از  را  واگه  بندر  تا  بود  آمده  پاکستان  به  امریکا  از 
نشده  برداشته  تعزیرات[  ]این  هنوز  تا  ولی  بکشد،  اقتصادی 

است.« 
گفتنی است که پاکستان پس از افزایش تنش ها با هند بر سر 
تجارتی میان  به روی دادوستد  را  واگه  بندر  مسأله کشمیر، 

کابل و دهلی نو بست. 

بازاریابی برای انار در مارکیت های خارجی
در همین رابطه سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفتر مشاوریت 
بانک داری می گوید که در  امور مالی و  ریاست جمهوری در 
دیگر  کشورهای  در  جدید  مارکیت های  کردن  پیدا  صدد 
با  صحبت  در  رسا  آقای  اند.  انار  محصوالت  صادرات  برای 
خرید  برای  کشورها  از  شماری  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
انار افغانستان عالقه مندی نشان داده اند. به گفته سمیر رسا، 
شماری از کشورهای اروپایی، امارات متحده  ی عربی و چین از 
جمله کشورهایی اند که برای خرید این محصول عالقه مندی 

نشان داده اند. 
هوایی  دهلیز  یک  تازه گی  به  که  گفت  هم چنان  رسا  سمیر 
دهلیز  این  طریق  از  تا  شده  ایجاد  کابل  و  آذربایجان  میان 
کاالها و محصوالت زراعتی به آن کشور صادر شود. وی افزود 
که در کنار صادر کاال، می شود انار را نیز به آذربایجان صادر 

کنند. 
نیز درخواست  بیان داشت که چین  آقای رسا  این  بر  عالوه 
گفت  اما  او  است.  کرده  مطرح  را  افغانستان  انار  کردن  وارد 
می شود  صادر  چین  به  که  محصول  هر  برای  کشور  این  که 
معیارهای خاصی چون کیفیت، بسته بندی و موضوعات صحی 
در نظر گرفته است. از این رو آقای رسا افزود که در هم کاری 
با وزارت زراعت در تالش اند تا برای پره ساختن این معیارها 

کار کنند. 
سمیر رسا خاطر نشان کرد که این نهاد تا کنون سه تُن انار 
را به خارج کشور صادر کرده، در حالی که در سال گذشته 
۱۱ تن انار از طریق دهلیزهای هوایی به هند، امارات متحده 
عربی، عربستان و ترکیه صادر شده بود. با این حال او تأکید 
کرد که در ماه آینده بیش ترین مقدار انار را از طریق هوا صادر 

خواهند کرد.

تعرفه سنگین پاکستان؛ انار قندهار روی زمین آب می شود؟

عبداالحمد حسینی
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آقا صاحب بایومتریک، اگر اجازه شما باشد یک عرض 
مختصر داشتم.

وال همی دوستای شما بسیار سختی می کنن. آرای ما هیچ 
حساب نمی شه. یک همکاری کنید.

 او برادر، کوه هر چه بلند باشد سر خود راه دارد. خیر است. 
زیاد نیست. فقط یک هشت لک رای است. همی ره غم شه بخور.

همو مولوی صیب تره خیل راست می گفت. تو واقعاً حرام 
هستی. بی وجدان. بچه خر.

آقا صاحب، به خدا پیش رقیب  ها آبرویم می رود. دیروز بُز و 
سگ به مه طعنه می  دادند که در انتخابات قبلی رای دادی ولی 

در ای انتخابات رایت حساب نمی شه. چطور کنیم؟

بفرمایید جناب گوسفند.

چرا دشنام می دهید آقای گوسفند. بی وجدان شما هستید 
یا من؟

گوسفند صیب، سیستم ما فقط آرای ثبت شده را قبول 
می کند. شما می دانید که در روز انتخابات مردم بسیار 

کوشش کردند که به جای انگشت از دسته بیل و چکش و 
مولی سرخک کار بگیرند. دیدی که نشد.

کوه ما فرق دارد جناب گوسفند. آن کوه از امرخیل صاحب 
است که سر خود راه دارد. از ما بیخی راهش بند است.

عزیز من، تو تنها نیستی. از انجنیر صاحب که خودش کاندید 
بود هم حساب نمی شود. قانون ما برای همه یک سان است.

ضمیمه طنز روزنامه

شهروندان محترم کابل! چنان که می دانید 
جنگ جویان سفاک کردستان سربازان بی گناه 

ترکیه را به خاک و خون می کشانند. جمعیت 
اصالح در نظر دارد تا روز جمعه تظاهراتی را در 

شهر کابل به راه بیاندازد و حمایت خود را از رژیم 
اردوغان اعالم کند. لطفاً در تظاهرات شرکت 

نموده مسلمانی خود را به اثبات برسانید.

مشاور خاص مماتی در امور پایه برق
موسی ظفر

جناب مماتی،

خبر ناگوار دستگیری شما را از طریق رسانه ها شنیدم و 
سخت افسرده شدم. صدای گیرای شما که وقتی در برابر 
دوربین ریاست امنیت ملی می گفتید، »به رئیس برشنا 
زنگ زدم و پول طلب کردم...« سه روز است گوش های 
قدرشناس  که  دون  روزگار  این  بر  تف  می آزارد.  مرا 
این حکومت که استعدادکشی می کند و  بر  اخ  نیست. 

سرمایه های معنوی را به زندان می افکند.

اما راستش را بگویم، جناب مماتی، شما هم یک مقدار 
مقصر هستید. اگر قصد داشتید پایه های برق را چپه کنید 
و از این طریق یک لقمه نان حالل به دست بیاورید، باید 
راهکاری می سنجیدید. باید مشوره می کردید. این کارها 
ساده به نظر می رسند اما ساده نیستند. پایه برق را هر 
خر چپه می تواند اما مرد کسی هست که عواقب کار را 
بسنجد و طوری وارد عمل شود که هم پایه چپه شود و 

هم دل یار نرنجد.

با استعدادی که شما دارید و درایتی که از خود در این 
راه به خرج داده اید، مطمئن هستم دیر یا زود از زندان 
رها می شوید، به صحنه عمل برمی گردید و دوباره الزم 
می شود پایه مایه چپه کنید. اما این بار به نکاتی که در 
ذیل اشاره می کنم توجه داشته باشید. اطمینان دارم که 
اگر زیرکی به خرج دهید و به مشوره های من مو به  مو 
عمل کنید، دیر نیست که از یک لچک پایه چپه گر تمام 
عیار به یک قهرمان بی بدیل افغانستان بدل شوید. این را 

از تجربه می گویم.

برق  پایه  وقت  هیچ  یک: 
را چپه  مسلمان 
پایه هایی  نکن. 
کافر  که  بزن  را 
منظورم  باشند. 
هر  که  است  این 
خواستی  وقت 
مکتب،  برق،  پایه 
مسجد،  شفاخانه، 
بقیه  و  جاده 
را  عامه  ملکیت های 
کتاب ها  الی  بزنی، 
یک  برایش  و  بگرد 
مومن پسند  توجیه 
و  آیه  کن.  پیدا 
کن.  تفسیر  حدیث 
و  کن.  پیدا  روایت 
چیزی  هیچ  اگر 
نیافتاد  دستت  به 
به  شیرینی ای 
دهن مالی منطقه 
بمال و یک فتوای 
که  بگیر  کوچک 
پایه  دهد  نشان 
کافر و حرام است. 
اگر پایه ها را بدون 
توجیه شرعی چپه 
کنی نتیجه همین 

باشی  داشته  خوبی  توجیه  اگر  ولی  شد.  که  می شود 
دولت به جای این که تو را دستگیر کند گالب منگل را 
می فرستد تا با تو قرارداد همکاری امضا کند. تو را به صلح 
دعوت می کند و یک عالم پول و امتیاز می دهد. عالوه بر 
امتیازات داخلی، پاکستان و ایران و روسیه و چین نیز از 
تو دعوت به عمل می آورند تا از کشورشان دیدن کنی. 
یک  هرچند  می دهند.  پلو  و  می نوازند  موسیقی  برایت 

مقدار بی غیرت جلوه خواهی کرد، اما می ارزد.

را  محل  مردم  کنی  چپه  را  پایه  این که  از  قبل  دو: 
حامی خود بساز. این ساده است. به مردم بگو که آن ها 
از حقوق شان محروم هستند و دولت پول ها را به والیات 
دیگر اختصاص داده و هزار دروغ دیگر. به مردم بگو یگانه 
راه رسیدن به حق شان این است که به شما اجازه دهد 
قرار دهید.  تنگنا  را در  را چپه کنید و دولت  پایه برق 
در کشور  دارند. حتا  احساس محرومیت  مردم همیشه 
عملکرد  از  که  کسانی  هستند  لوگزامبورگ  و  سویس 
دولت ناراضی اند. حرف های آتشین و جاندار شما باعث 
می شود تا مردم به شما اعتماد کنند و اجازه دهند که 
پایه ها را بپرانید. تاکید می کنم. اگر مردم حامی شما نبود 

به پایه حتا نزدیک نشوید که دستگیر می شوید.

سه: پایه چپه کردن یک مسلک است. این طور نیست 
که هر االغی خواست تیشه بردارد و برود پایه چپه کند. 
خداناکرده یک روز می زنی چشم و گوش و دست خود 
را معیوب می کنی. اکثر برادرهایی که پایه چپه می کنند 
کورس  پاکستان  همسایه  کشور  در  ماه  شش  حداقل 
خوانده اند. همان طور که پایه ها توسط انجنیران ساخته 
می شوند پایه ها باید توسط انجنیران تخریب شوند. بناًء 
اگر بار دیگر خواستی پایه بزنی از مدرسه حقانیه بورسیه 
رفته  خارج  اگر  برگرد.  و  بخوان  درس  خارج  برو  بگیر، 
نتوانستی در داخل نیز انجینرهایی داریم که در رشته 
حداقل  و  دارند  دکترا  فوق  ساختمان  و  پایه  تخریب 

صدوهجده کتاب نوشته اند. لطفاً مسلکی عمل کن.

پایین  رده های  در  که  افرادی  با  وقت  هیچ  چهار: 
حکومت کار می کنند دهن به دهن نشو. ارزشش را ندارد. 
پروان زنگ می زنی  برشنای والیت  به رئیس  تو  این که 
گدا هستی.  که  می دهد  نشان  می کنی  پول  تقاضای  و 
اگر  بگیرد.  را جدی  گدا  یک  نیست  هیچ کسی حاضر 
کند،  قلمداد  جدی  دزد  یک  را  تو  دولت  می خواهی 
مستقیم به دفتر رئیس جمهور زنگ بزن و خواستار پول و 
منصب شو. این کار پرستیژ تو را باال می برد و به احتمال 
و ضمن  می سازد  ارشد  مشاور  را  تو  رئیس جمهور  زیاد 
از  دالری  امتیاز خوب چندصدهزار  یک  داخلی،  معاش 
دست وپا  برایت  نیز  دولت ها«  موثریت  »انستیتیوت 

می کند. لطفاً پرستیژ داشته باش.

بااستعدادی هستی. دستت به خیلی از  پنج: تو آدم 
کارها می گردد. یقین دارم که دیر یا زود رئیس جمهور و 
یا وزیر می شوی. یادت باشد که اولین مشوره های نیک را 
من به تو دادم. این من بودم که دستت را گرفتم و بلندت 
کردم. به تو اعتماد به نفس دادم و از ارزش واقعی ات تو را 
آشنا کردم. گر به منزل مقصود رسیدی مرا فراموش نکن. 
مماتی«  رئیس جمهور  »جاللتمآب  تو  که  است  حق ات 
باشی و من مشاور ارشد شما. باالخره من هم حق دارم 

چند روز نان بی عزتی و بی کاری بخورم.
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سال یازدهم

7 سرگردانی وعده ها در باتالق پروژه ی تاپی
داده  خبر  پترولیم  و  معادن  وزارت 
کار  میالدی،   2021 اوایل  در  که 
کشور  در  تاپی  پروژه ی  عملی 
هرات  والی  دفتر  می خورد.  کلید 
نفره ی   20 هیأت  حضور  از  هم 
اراضی  و  شهرسازی  امور  وزارت 
برای تثبیت مالکیت  زمین های مسیر 
پروژه ی تاپی در هرات خبر می دهد 

و خوشبین به آینده به نظر می رسد. 
با آن که وزارت معادن 2021 را سال آغاز عملی کار پروژه ی 
تاپی می داند، اما هنوز سند حقوقی و قانونی چگونه گی تثبیت 
مالکیت و استمالک زمین تکمیل نشده است و زمان بیش تری 

برای فراهم شدن بستر حقوقی و قانونی می طلبد.
و  پرشمار  وعده های  به  توجه  با  امور  آگاهان  در همین حال 
بی سرانجام دولت مردان، به این باور اند که وفای به عهد نکردن 
مردم  نزد  را  دولت  نهاد  اعتبار  و  اعتماد  حنای  دولت مردان، 

کم رنگ می کند. 

دوام روند تثبیت مالکیت زمین
وزارت  اعزامی  نفره  ی   20 هیأت  طرف  این  به  ماه  یک  از 
مسیر  زمین های  مالکیت  تثبیت  برای  اراضی  و  شهرسازی 

پروژه ی تاپی در والیت هرات مصروف کار است. 
به  خبر  این  تأیید  با  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
روزنامه ی 8صبح می گوید که پس از تثبیت زمین های دولتی 
بستر  آرام آرام  و  شده  آغاز  استمالک  مرحله ی  غیر دولتی،  و 
مناسب برای اجرای پروژه ی تاپی در این والیت مساعد خواهد 

شد. 
آقای فرهاد می افزاید که پس از تکمیل بررسی های میدانی، 
ختم  با  و  شده  گزارش  کشور  مرکز  به  هیأت  کار  نتیجه ی 
آن، توجه دولت برای به عمل در آوردن وعده ی پروژه ی تاپی 

متمرکز می شود. 
بر  اساس گفته های آقای فرهاد، این هیأت تا کنون از طریق 
زمین به مسیر پروژ ه ی تاپی در ولسوالی های کشک رباط سنگی، 

معادن و پترولیم می گوید که تفاهم نامه های حقوقی چند جانبه 
و دو جانبه با کشورهای ذی دخل امضا شده و هر چهار کشور 

عضو پروژه ی تاپی متعهد به اجرای آن هستند. 
به  نسبت  بارها  هم  ترکمنستان  که  می گوید  سیحون  آقای 
اجرایی شدن پروژه ی تاپی به افغانستان حسن نیت نشان داده 

است. 
نگرانی های  که  دارد  امکان  آقای سیحون  دید  از  این حال  با 
سیاسی به ضرر افغانستان تمام شود، اما وزارت معادن و پترولیم 

نسبت به تطبیق پروژه کاماًل خوش بین است. 

وعده پشت وعده
با آن که هم اداره ی محلی هرات و هم وزارت معادن و پترولیم 
از تداوم کار پروژه ی تاپی سخن می زنند، اما فعاالن سیاسی-

مردمی به این باور اند که وجهه ی دولت با وعده های دروغین 
نزد مردم خراب می شود. 

سعید حقیقی، فعال سیاسی و استاد دانشگاه در گفت وگو با 
روزنامه ی 8صبح می گوید که »متأسفانه« وعده های بی سرانجام 
هویت  شدن  بی اعتبار  سبب  جمهوری  رییس  بی پشتوانه  و 
با تداوم  از نظر وی  نزد مردم شده است.  نهاد دولت  ابهت  و 
این روند، رابطه ی مردم با دولت به مرور زمان تضعیف شده 
و آرام آرام برخی از عناصر فرصت طلب با استفاده از خال بین 

دولت و مردم، به زیان هر دو طرف عمل می کنند.
آقای حقیقی می افزاید که پروژه ی تاپی از آغاز با بی سرنوشتی 
همراه بود و بسترهای الزم حقوقی و سیاسی از همان شروع 
فراهم نشده بود. وی تصریح می کند که با توجه به فقر گسترده 
ایجاد  باعث  روزنه های جدید  باز شدن  کشور،  در  بی کاری  و 
امیدواری بین مردم می شود و با تحقق نیافتن وعده ها، مردم 

باور خود را نسبت به دولت از دست می دهند.
داغ  حالی  در  شده  داده  وعده های  کردن  عملی  از  صحبت 
رییس  از جمله  بلندپایه ی کشور  مقام های  بارها  که  می شود 
فردا  و  امروز  تاپی  پروژه ی  کار  آغاز  برای  افغانستان،  جمهور 
کرده اند. در آخرین مورد وزارت شهرسازی کشور روز 31 حمل 
سال روان خورشیدی به رسانه ها گفته بود که تا دو ماه دیگر 

انجیل، گذره، وادی شیندند و ادرسکن سفر کرده  است.  
خواستیم با ریاست اراضی هرات که درگیر امور پروژه ی تاپی 
است، گفت وگویی داشته باشیم، اما به رغم تماس های فراوان، 

این ریاست حاضر به پاسخگویی به پرسش های ما نشد. 
در همین حال وزارت معادن و پترولیم گزارش داده که تمام 
یافته  انجام  تاپی  پروژه ی  اجرای  مقدماتی  بررسی های  امور 

است. 
ارتباطات وزارت معادن و  سیحون کامگار، رییس اطالعات و 
پترولیم به روزنامه ی 8صبح می گوید که هم زمان چندین اداره 
درگیر فراهم آوری بستر قانونی چگونه گی اجرای پروژه ی تاپی 
هستند. به گفته ی آقای کامگار، هم اکنون مرحله ی نهایی کار 
روی سند حقوقی زمین که به مسایل مدیریت زمین می پردازد، 
اجرا  به  شده  آماده  سند  دیگر  زمانی  مدت  تا  و  دارد  جریان 
در آورده می شود. وی می افزاید که این سند قانونی بستر حقوقی 
چگونه گی استمالک زمین و تثبیت مالکیت زمین های مسیر 
با  پروژه ی تاپی را طی یک جدول زمانی مشخص می کند و 
هزینه ی قابل قبول در والیت های ذی دخل فراهم می آورد. به 
گفته ی رییس اطالعات و ارتباطات وزارت معادن و پترولیم، 
اکثر زمین های مسیر پروژه ی تاپی در افغانستان دولتی هستند 
او  می آیند.  حساب  به  غیر دولتی  زمین ها  از  کمی  میزان  و 
می افزاید که با تهیه ی سند قانونی کار عملی پروژه ی تاپی در 

اوایل سال 2020 در افغانستان آغاز می شود. 
بررسی های فنی، پروسه ی  بود که  این گزارش شده  از  پیش 
مسیر  زیستی  محیط  و  جیوتکنیک  بررسی های  ماین پاکی، 

پروژه ی تاپی در داخل خاک افغانستان انجام یافته است. 
با آن که هنوز کلنگ کار پروژه ی تاپی در افغانستان به زمین 
نخورده است، اما وزارت معادن و پترولیم می گوید تحقیقات 
این وزارت نشان داده که از گاز وارداتی پروژه ی تاپی در تولید 
انرژی برق، تولید کود کیمیایی و توزیع گاز قابل سوخت برای 

مردم استفاده می شود.
برخورد  به سیاسی  نسبت  زیادی  این گمانه زنی های  از  پیش 
تاپی به خصوص ترکمنستان  کردن کشورهای عضو پروژه ی 
که منبع گاز است، در رسانه ها درز کرده بود، اما حاال وزارت 

سیدحسن حسینی

Auction Announcement

The office of the World Health Organization (WHO) in Kabul, announces the auction of the absolute items as listed in the auction documents. 
Which includes Car, computer, printer, Smart phone etc.. The items are located in different locations, therefore, interested parties are 
encouraged to perform inspection according to the location indicated in the items list and offer their sealed bids against refundable security 
deposit of AFN10,000.
Kindly collect required documents from UNOCA compound, reception, Where WHO representative will be available. 
The closing date for providing an offer is 24 October 2019

اعالم مزایده
دفتر سازمان صحی جهان در کابل تعدادی از سامان آالت و وسایل دفتری خویش ازقبیلی موتر ها،کمپیوتر، پرینتر، موبایل سمارت وغیره که درج جدول اعالم مزایده  است به طور لیالم در حالت موجوده آن 
بفروش میرساند. چنانکی وسایل و اقالم متذکره در دفاتر جداگانه موقعیت دارند از این لحاظ ،عالقمندان و متشبثین میتوانند لیست اجناس متذکره را از نشر اعالن الی تاریخ 2۴ اکتوبر201۹ از دروازه یی ورودی  
دفتر سازمان صحی جهان واقع کمپلیکس دفاتر ملل متحد )هود خیل, سرک کابل جالل آباد( از نزد نماینده ی WHO  بدست بیاورد و اموال متذکره را  در موقعیت های مختلف کی در لست تذکر یافته ، از نزدیک 

مشاهده نموده و در لیالم با پرداخت تظمین )10000 ده هزار افغانی( که بعد از تکمیل پروسه پس پرداخت میگردد اشتراک نمایند.

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

برنامه  حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و نصب گلخانه )NURSERY DEVELOPMENT( در والیت ننگرهار مطابق 
به مشخصات ارایه شده  درشرطنامه  اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان 
معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی  طور سربسته ازتاریخ 

نشر اعالن  2۴/07/13۹8  به آمریت تدارکات پروژه SNAPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارایه  نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 15/08/13۹8 ساعت 2 بعد از ظهرواقع تعمیر پامیر منزل پنجم پروژه SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  تدویر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )1,00,000( یک صد هزار افغانی می باشد.

MAIL/IFAD/SNaPP2/09102019/NCB

آغاز  تاپی  پروژه   مسیر  زمین های  استمالک  کار  زمان،  آن  از 
می شود. 

پیش از آن هم سایر مقام های حکومت وحدت ملی در سفرهای 
متعدد به هرات، بذر امید آغاز کار پروژه ی تاپی را در دل مردم 

کاشتند، اما هنوز خبری از آن نیست. 
سوای این، یک منبع آگاه دولتی در مصاحبه ای با روزنامه ی 
8صبح گفته بود که کار پروژه ی تاپی حتا در خاک ترکمنستان 
گاز  معدن  استخراج  از  هنوز  و  است  روبه رو  کندی  با  هم 

گالکونیش خبری در دست نیست.
کشور  برای  تاپی  پروژه ی  هم،  منطقه ای  تحلیل گران  باور  به 
منبع بار تبلیغاتی و سیاسی داشت و به هدف بازاریابی برای 
مشتری بیش تر به منابع انرژی این کشور روی دست گرفته 

شده بود.  

تاپی چیست؟
پروژه تاپی در سال 201۶ توسط رهبران چهار کشور شامل این 
پروژه )ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند( گشایش یافت 

و کار بخش ترکمنستان این پروژه به روز جمعه پایان یافت.
درازای مجموعی لوله گاز تاپی یک هزار و 81۴ کیلومتر است 
هند  و  پاکستان  به  افغانستان  از طریق  را  ترکمنستان  گاز  و 

انتقال می دهد.
قندهار  و  هلمند  نیمروز،  فراه،  هرات،  والیت های  از  لوله  این 
می گذرد و 81۶ کیلومتر از مجموع طول آن در خاک افغانستان 

کشیده می شود. 
امتداد شاهراه هرات-کندهار  تاپی در  لوله گاز  افغانستان،  در 
کشیده می شود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می گذرد 
و در نهایت به شهر فزیلکا در هند می رسد و هزینه ی مجموعی 
آن 22 میلیارد و 500 میلیون دالر امریکایی پیش بینی شده 

است.
و جهانی  ملی  محلی،  رسانه های  و  تحلیل گران  بارها  هرچند 
پروژه ی تاپی را به »رونق اقتصادی« افغانستان تعبیر کرده اند، 
اما کندی کار و عملی نشدن وعده های ناتمام مقام های دولتی، 

مردم را خسته کرده است.
با آن که دفتر ریاست جمهوری چندین بار گفته بود که تاپی 
در 201۹ تکمیل می شود، اما چشم امید مردم به روزی است 
که خبر آغاز پروژه ی تاپی را هنگامی بشنوند که حداقل 100 
متر از لوله ی گاز این پروژه به داخل افغانستان کشیده شده 

باشد.



یافته های پژوهش ها: 
آلوده گی هوا با »سقط جنین 
خاموش« ارتباط مستقیم دارد

دانشگاه های  همکاری  با  تازه گی  به  که  پژوهش هایی 
مختلف چین توسط تیمی متشکل از 1۶ پژوهش گر انجام 
جنین  »سقط  و  هوا  آلوده گی  میان  که  داد  نشان  شد، 

خاموش« ارتباط مستقیم وجود دارد.
منظور از سقط جنین خاموش وضعیتی است که بدون 
آن که مادر متوجه نشانه ای شود، بارداری متوقف شده و 

جنین می میرد.
ارتباط مستقیم میان  این  از  یورونیوز، پیش  به گزارش 
بیماری های  زودرس،  مرگ  با  هوا  شدید  آلوده گی 
اثبات رسیده  به  افراد  تنفسی و کاهش میزان شادمانی 
بود. هم چنین مطالعات ثابت کرده بود که آلوده گی هوا 
احتمال زایمان زودرس، کم  وزنی نوزاد هنگام تولد و به 
خطر افتادن جان مادر را افزایش می دهد و وقتی زنان 
قرار  هوا  آلوده گی  در معرض  برای مدتی طوالنی  باردار 
از سد خونی موجود  این آالینده ها می توانند  می گیرند، 
میان مادر و جنین عبور کرده و روی جنین تأثیر بگذارند. 
جنین  »سقط  میزان  افزایش  بر  هوا  آلوده گی  تأثیر  اما 

خاموش« از یافته های جدید محسوب می شود.
به گزارش این رسانه، یک فرد بالغ به طور معمول روزانه 
20 هزار بار نفس می کشد؛ اما اگر شما در محیطی بسیار 
کنید،  زنده گی  چین  پایتخت  پکن  شهر  مانند  آلوده 
احتماالً در هر دم و بازدم، مجموعه ای بسیار مضر از انواع 
مواد شیمیایی و آالینده ها را وارد ریه های خود کرده و 

جذب بدن می کنید.
که   »BreatheLife« جهانی  کمپین  گزارش   بر  بنا 
سازمان  ملل،  سازمان  زیست  محیط  برنامه  همکاری  با 
جهانی بهداشت، ائتالف جهانی مبارزه با تغییرات آب و 
هوایی و بانک جهانی راه اندازی شده است، آلوده گی هوای 
شهر پکن 7.2 بار باالتر از سطح آلوده گی ایمن است و این 
وضعیت برای مادرانی که در انتظار تولد نوزادی هستند، 
خطر سقط جنین خاموش را به طور قابل توجهی افزایش 

می دهد.
برای انجام این پژوهش ، سوابق پزشکی بیش از 250 هزار 
زن باردار در پکن در یک دوره زمانی ۹ ساله از 200۹ تا 
2017 میالدی مطالعه شد و بررسی این سوابق نشان داد 
که 17 هزار و ۴۹7 زن از این تعداد )۶.8 درصد( دچار 

سقط جنین خاموش شده اند.
با  محققان هم چنین دریافتند که احتمال سقط جنین 
افزایش غلظت آالینده ها در هوا افزایش می یابد. منظور 
از هوای آلوده در این تحقیق نیز، وجود ذراتی هم چون 

دی اکسید گوگرد، ازن و مونواکسید کاربن در هوا است.
آالینده های ساخته ی  از  بسیاری  که  است  ذکر  به  الزم 
آن ها  بزرگی  و  هستند  کوچک  بی نهایت  بشر،  دست 
حداکثر به اندازه قطر یک تار مو است. به همین دلیل این 
ذرات آالینده می توانند از مسیر ریه وارد خون شوند و حتا 

خود را به مغز برسانند.
هرسال تقریباً یک میلیون کودک در اثر ابتال به ذات الریه 
می میرند که نیمی از این مرگ ها با آلوده گی هوا ارتباط 

مستقیم دارد.
عالوه بر تحقیق چینی ها، در فبروری سال جاری میالدی 
امریکا  متحده  ایاالت  در  اما  دیگری  تحقیق  نتیجه ی 
منتشر شد که یافته های مشابهی داشت: مطالعه ی سوابق 
پزشکی حدود 13 هزار زن بین سال های 2007 تا 2015 
میالدی که در پی سقط جنین به اورژانس آورده شده 
بودند، نشان داد که افزایش 20 میکروگرمی دی اکسید 
نایتروجن در هر متر مکعب، خطر افزایش سقط جنین را 
1۶ درصد افزایش می دهد. بررسی این پرونده ها هم چنین 
نشان داد که در هفت روز قبل از سقط جنین، مادران در 

معرض آلوده گی هوا قرار داشته اند.

خروج  به  انتقادها  سوریه  شمال  در  ترکیه  عملیات 
گزارش  به  است.   کرده  تشدید  را  امریکایی  نیروهای 
دونالد  انتقادها،  این  به  واکنش  در  فارسی،  دویچه  وله 
ترمپ، رییس جمهور امریکا، سه وزیر ترکیه را تحریم 
این  امریکا  نماینده گان  مجلس  رییس  است.  کرده 

اقدامات را ناکافی می داند.

دونالد ترمپ بار دیگر از نابودی اقتصاد ترکیه در صورت 
است. در  نظامی در سوریه سخن گفته  ادامه عملیات 
وزیر  دو  و  دفاع  وزیر  علیه  مجازات هایی  رابطه،  همین 
دیگر ترکیه پیش بینی شده است. افزون بر آن، امریکا 
را  ترکیه  با  بازرگانی  مبادالت  حجم  که  کرده  تهدید 
محدود کرده و بر واردات فوالد از ترکیه تعرفه گمرکی 

سنگین وضع می کند.
روز  فرانسه  خبرگزاری  از  نقل  به  فارسی،  دویچه وله 
سه شنبه، بیست وسوم میزان، خبر از تحریم های جدید 
امریکا علیه ترکیه داده است. ترمپ در تماس تلفنی خود 
با اردوغان از او خواسته است که بدون درنگ به حمالت 

خود در سوریه علیه کردها پایان دهد.
طبق گزارش، مفسر سایت »اشپیگل آنالین« در ارتباط با 
تحریم اقتصادی ترکیه از سوی دولت امریکا نوشته است: 
»ترمپ ابتدا اقدام به آتش افروزی کرد و اکنون در مقام 

آتش نشان پا به میدان نهاده است.«

والدیمر پوتین، رییس جمهور روسیه، در جریان سفر 
رسمی به ریاض با ملک سلمان پادشاه و محمد بن 

سلمان، ولی عهد عربستان سعودی، دیدار کرد.
بیست  دیدارها،  این  در جریان  یورونیوز،  گزارش  به 
فرهنگ،  فضا،  زمینه های  در  قرارداد  و  تفاهم نامه 
دو  میان  کشاورزی  و  نوین  فن آوری های  بهداشت، 
طرف امضاء شد و رهبران روسیه و عربستان سعودی 
برای سرمایه گذاری های به ارزش چندین میلیارد دالر 

توافق کردند.
مذاکرات  حوزه  مهم ترین  رسانه،  این  گزارش  طبق 
نقل  به  یورونیوز  بود.  نفت  بازار  در  تفاهم  دو طرف، 
به  موسوم  توافق  امضای  که  داده  گزارش  فرانسه  از 
»اوپک پالس«، مرحله نهایی همکاری میان 1۴ عضو 
بود.  غیراوپک  نفت  صادرکننده  کشور   10 و  اوپک 
عربستان  نفت  وزیر  بن سلمان،  عبدالعزیز  شاهزاده 
سعودی، گفته است که این تفاهم نامه همکاری میان 
دو طرف، ثبات در بازار نفت را تقویت می کند. اوپک و 
کشورهای صادرکننده نفت خارج از اوپک در ماه های 
گذشته برای کاهش حجم تولید تا مارچ سال 2020 

مجازات های پیش بینی شده
دویچه وله فارسی در ادامه به نقل از خبرگزاری فرانسه 
که  را  ترکیه  ترمپ  که  است  نوشته  خود  گزارش  در 
متحد امریکا در ناتو است، متهم به حمله به شهروندان 
غیرنظامی کرده و اعالم کرده است که ترکیه با عملیات 
نظامی خود در شمال سوریه به افراط گرایان عضو داعش 

اجازه داده تا از زندان ها بگریزند.
تحریم های جدید امریکا علیه ترکیه شامل وزیر دفاع، 
وزیر داخله و وزیر انرژی آن کشور می شود. دارایی های 
امریکا مسدود می شود و شرکت های  وزیر در  این سه 

امریکایی از انجام معامله با آن ها منع شده اند.
دونالد ترمپ در همین باره با انتشار بیانیه ای گفته است: 
»من کامال آماده گی آن را دارم در صورتی  که رهبران 
ادامه دهند،  اقدامات خطرناک و مخرب  این  به  ترکیه 

اقتصاد آن کشور را ویران کنم.«
اقدام  این  فرانسه  خبرگزاری  دویچه وله،  گزارش  طبق 
دونالد ترامپ را برخاسته از افِزایش انتقادها در امریکا 
رییس  پلوسی،  نانسی  رابطه،  همین  در  است.  دانسته 
مجلس نماینده گان امریکا با انتشار یک پست توییتری، 
امریکا را برای جبران فاجعه ای که  اقدامات دولت  این 
دانسته  ناکافی  آورده،  بار  به  ترامپ  غلط  سیاست های 

است.
از سوی دیگر، میتچ مک کونل، رهبر اکثریت سناتورهای 

به منظور جلوگیری از سقوط بیش تر قیمت نفت به 
توافق رسیده بودند.

اعالم  کرملین،  کاخ  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
کرده است که همکاری های نظامی و فنی هم بخشی 
عربستان  و  روسیه  رییس جمهور  میان  مذاکرات  از 
سعودی بوده است و گفت وگوها در این زمینه ادامه 

خواهد یافت.
برای  پیش قراردادی  و مسکو در سال 2017  ریاض 
انتقال سامانه دفاع موشکی اس ۴00 امضاء کردند. با 

از  امریکا  نظامی  نیروهای  عقب نشینی  جمهوری خواه 
سوریه را سیاستی خطا با پیامدهایی فاجعه بار خوانده 
آسیبی جدی  منطقه  در  امریکا  منافع  به  می تواند  که 

بزند.
گفته می شود که مایک پنس، معاون رییس جمهوری 
شمال  در  ترکیه  نظامی  عملیات  با  رابطه  در  امریکا 

سوریه، به زودی به آنکارا سفر خواهد کرد.
مایک پنس گفته است که ترامپ نسبت به بی ثباتی در 
این منطقه بسیار نگران است. او این موضوع را که ترمپ 
به اردوغان برای شروع عملیات خود در شمال سوریه 
را  تکذیب کرد. پنس گفت:  »چراغ سبز« نشان داده 
»امریکا حاضر نیست چشم خود را بیش از این بر روی 

حمالت ترکیه در سوریه ببندد.«
ترمپ در عین حال تهدید کرده است که مذاکره بر سر 
مبادالت بازرگانی دو کشور امریکا و ترکیه را تعلیق خواهد 
کرد و تعرفه گمرکی واردات فوالد از ترکیه را به 50 درصد 
کشور  دو  بازرگانی  مبادالت  حجم  داد.  خواهد  افزایش 

حدود 100 میلیارد دالر در سال تخمین زده می شود.
دفاع  وزیر  اسپر،  مارک  که  است  قرار  رابطه  در همین 
امریکا هفته آینده برای شرکت در جلسه ناتو به بروکسل 
سفر کند. گفته می شود که اسپر از متحدان امریکا در 
علیه  مشابهی  مجازات های  تا  کرد  خواهد  تقاضا  ناتو 

ترکیه پیش بینی کنند.

این حال عربستان سعودی مدتی بعد تصمیم گرفت تا 
نیاز بخش پدافند موشکی خود را با خرید سیستم های 

امریکایی و به  ویژه سامانه پاتریوت تأمین کند.
متحدان سنتی ایاالت متحده در حاشیه جنوبی خلیج 
ترمپ  دونالد  دولت  رویکرد  تغییر  به  نسبت  فارس 
والدیمیر  سفر  هستند.  نگران  خاورمیانه  به  نسبت 
عربی،  متحده  امارات  و  عربستان سعودی  به  پوتین 
گمانه زنی ها درباره نقش آفرینی روسیه در منطقه را 

دوچندان کرده است.
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امریکا سه وزیر ترکیه را در ارتباط با حمله به سوریه تحریم کرد

روسیه و عربستان 20 تفاهم نامه و قرارداد امضا کردند
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